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استان گلستان  - کتابخانه عمومي امیرکبیر کردکوی 
كتابخانه عمومي اميركبير شهر كردكوي در سال 1347 در شهرستان كردكوي واقع در 29 كيلومتري گرگان و در 

استان گلستان تأسيس و به بهره برداري رسيده است.
اين كتابخانه با حدود 18 هزار عنوان و 23 هزار نسخه كتاب و بخشي مستقل ويژه كودكان با عنوان »بوستان كتاب« 

در دو شيفت كاري آماده خدمت رساني به تمامي عالقه مندان كتاب و كتابخواني است.
گفتني است اين كتابخانه در سال 1394 موفق به كســب عناوين »كتابخانه برتر« و »كتابخانه كودک برتر« نيز 

شده است.
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awel Kuczynski ،Netherlands:طرح

������������������ سار کوچولو نمی تواند پرواز کند نام کتاب
نويسنده������� جنیفر بِرن، مترجم: محبوبه نجف خانی
انتشارات���������������������������������������������������� آفرينگان
������������������������������������������� ۳۶ صفحه تعداد صفحات

طرح ملی كتابخانه گردی روز پنج شنبه هفدهم اسفندماه 
همزمان با سالروز تأسيس نهاد كتابخانه های عمومی 
كشور و مصادف با شب ميالد حضرت فاطمه زهرا)س( 
براي نخستين بار در 4۶7 كتابخانه عمومی در سراسر 
كشور با حضور فرمانداران، استانداران، شهرداران، 

بخشداران، دهياران، اعضای شورای شهر و روستا، 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی، ائمه جمعه و جماعت، 
اعضای انجمن های كتابخانه های عمومی استان ها و 
شهرستان ها، گروه های مرجع، نخبگان و استقبال اقشار 

مختلف مردم برگزار شد.

طرح ملي كتابخانه گردي در سراسر 
كشور برگزار شد

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد کتابخانه هاي عمومي 

کشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگیريد

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

در طول زندگی، امکان انتخاب های زيادی داريم از انتخاب های 
پيش پاافتاده تا انتخاب های مهم  و سرنوشت ساز. اولين انتخاب 
كلوين كوچولو بهترين انتخاب او بود. كلوين يک سار است كه 
با بقيه سارها فرق دارد. اولين روزی كه ســارهای كوچولو از 
النه شان بيرون رفتند تا با دنيا آشنا شوند، يکی  علف پيدا كرد، 
يکی  آب و ديگری ِكرم؛ اما كلوين يک كتاب پيدا كرد و از همان 
اول تصميم گرفت با كتاب همراه شود؛ دوستی با كتاب اولين 

تجربه سار كوچک در زندگی بود.
از آن روز به بعد كلوين دائم مشــغول كتاب خواندن بود و به 
هيچ كار ديگری فکــر نمی كرد؛ خواب هــای كلوين هم رنگ 
و بوی داستان ها و افســانه های جذاب كتاب ها را گرفته بود؛ 

سارهای ديگر به خاطر كتاب  خواندن زياد، حسابی سربه سرش 
می گذاشــتند اما اصاًل برايش اهميتی نداشت. فصل كوچ فرا 
رسيده بود و سارها ناچار بودند به سرزمين های گرم تر مهاجرت 
كنند؛ اما كلوين فقط كتاب خوانده بود و يادش رفته بود در كنار 

بقيه، پرواز را تمرين كند.
سار كوچولو و دوستانش، همراه با بسته كتاب خوان اسفندماه، 
به دنيای گرم و سرســبز كتابخانه های عمومی كوچ كرده اند و 
منتظر هستند تا شما با آن ها همراه شويد؛ پس هر چه زودتر 
كتاب مصور »ســار كوچولو نمی تواند پرواز كند« از مجموعه 
داستان های پرنده كتابخوان را از كتابخانه های عمومی سراسر 

كشور امانت بگيريد.
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

گفتارها
عشق مفرط به »اولتیماتوم«
محرمانه های بن سلمان
کودتای دیپلماتیک
جوانک ماجراجو

خبرنامه
جلسه محرمانه
غیبت قاضی
پایان تلگرام
دیدار محرمانه در سئول

سیاست
مساله محسن 
جدال سنگین کارگزاران - اتحاد ملت
تصمیم درخانه عبداهلل نوری
راه پاستور از بهشت نمی گذرد

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 
اسالم، انقالب، امام و رهبری، آرمانش گســترش 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 سنت گفت وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، بر مرام مان 
مستمر 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(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی ها  
حنیف غفاری

بین الملل:  سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:  محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

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

فکرنو: علی حاجی ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  نیما ملک نیازی  

در حقیقت به ضد اسالم دارد انجام می گیرد نسبت به ایران و خوف قدرتها از گسترش اسالم
نسبت به مردم ایران و حکومت ایران و روحانیون ایران؟ آیا 
تطبیق می کند یا نه؟ اگر تطبیق می کند ما را نصیحت کنند، 
و اگر تطبیق نمی کندـ  که نمی کندـ  آقایان تکلیف شــرعی 
دارند به این که هر یک در کشــورهای خودشان، در حضور 
جمعیت هایی که هستند، مسائل را به آن طوری که مشاهده 
کردند، منعکس کنند. آنهایی که این مسائل را پیش آوردند، 
ایران مورد نظرشان نیست. آنها خوف این را دارند که اسالم 
به آن طوری که هست گسترش پیدا کند و همۀ کشورهای 
اسالمی را بگیرد، و به همۀ مستضعفین جهان پرتو بیفکند. 
آنها خوف این را دارند، ولهذا از اســالم می ترسند، و حقیقتًا 
حمله شان به اســالم اســت، منتها به صورت این که ایران 
چطور اســت؛ نمی توانند بگویند که اســالم چطور اســت، 
می گویند ایران چطور اســت. لکن واقع مطلب این اســت 

من از آقایانی که زحمت کشیدند و تشریف 
آوردند در این جــا، چه آقایانی کــه مربوط به 
مجلس خبــرگان اســت، و چه آقایانــی که از 
ائمۀ جمعه کشــور ما هســتند، و چه مهمانان 
عزیزی کــه در این دهه داریم، مــن امیدوارم 
که خداوند تبارک و تعالی همۀ ما را هدایت کند 
به آن راهی که خود می خواهد.دردها را همه 
می دانید، می دانید که امروز اســالم مبتالی 
به چه چیزهایی هست که قدرت های بزرگ و 
دستگاه های مربوط به آنها و وابستگان به آنها 
فراهم می آورند. آقایانی که از خارج آمده اند، 
باید توجه کنند به این که آیا تطبیق می دهد آن 
تبلیغاتی که در خارج به ضد جمهوری اسالمی و 
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که اینها اســالم را نمی خواهند. اگر جمهوری اسالمی یک 
جمهوری دمکراتیک بود آنها حرفی نداشتند، لکن جمهوری، 
اسالمی است، که دستورات اسالم برای آنها در غارتگری ها و 

در زورگویی ها، مجال نمی خواهد بدهد. 

خودبینی منشأ تمام فسادهای عالم
ما آن طوری را که خیال می کنیم، قرآن کریم در قصۀ آدم 
ـ که باید گفت یک قّصۀ رمزی است، لکن بسیار آموزندهـ  به 
ما یک دستوراتی داده است که اگر به آن دستورات بشر عمل 
بکند، حل همۀ مشکالت می شود. قبل از این که آدم را خلق 
بکند به مالئکه می فرماید که می خواهم یک همچو کاری 
بکنم. مالئکه جنبۀ تقدس خودشــان را نظر می کنند و جنبۀ 
فساد آدم را. از این جهت، می گویند که شما چرا خلق می کنی 
یک جمعیتی را که در زمین فساد کنند و سفک دماء]1[کنند؟ 
ما تقدیس تــو را می کنیم. خودشــان را می بینند در صورت 

تقدس و آدم را می بینند در صورت فساد. جنبۀ خوبی 
خودشان را و جنبۀ بدی آدم را مالحظه می کنند. خدای 
تبارک و تعالی هم بهشان می فرماید که شما نمی دانید، 
شما همان خودتان را می بینید، خودبین هستید و از آدم 
کماالت را نمی دانید. و بعد هم قصه را تمام می کند که 
به آدم »اسما« را که واقعش »اسماءالّله « استـ  همه 
چیز اسماءالّله  اســتـ  تعلیم می کند، و بعد می گوید 
عرضه کنید! آنها می بینند که عاجزنــد. آنها، خوب! 
عقب نشینی می کنند و تمام مفسده هایی که در عالم 
پیدا می شــود، از بیماری خودبینی است. چه در کنج 
خانه کسی نشسته باشد و به عبادت مشغول باشد، اگر 
خودبینی بکند، ارث شیطان را دارد از اولی که حکومت 
در دنیا تأسیس شده اســت تا حاال، هر فسادی واقع 

شده از این خصیصه است.



کارت دعوت آقای رئیس جمهور 
دعوت حسن روحانی از چند چهره سیاسی به منزلش 
بــرای رایزنی هایی کــه هنوزمحتوای آن مشــخص نیســت 
گمانه های فراوانی به وجود آورده است. این دیدار گویا همراه 

با بیان انتقادهای تندی هم بوده است. خبرنامه

غیبت قاضی
تاخیر در اجرای حکم سعید 

مرتضوی جنجال به پا کرده است

غیبت قاضی
تاخیر در اجرای حکم سعید 

مرتضوی جنجال به پا کرده است
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»یک دیــدار چهارجانبــه در خانــه رئیس جمهور«؛ 
یک خبر داغ که خاطره جلســات شــبانه دوران هاشــمی 
رفســنجانی را تداعی می کرد. این خبر را روزنامه سازندگی 
ارگان رســانه ای کارگزاران مطرح کرده است. این روزنامه 
نوشته بود: »حسن روحانی، سید محمد خاتمی، علی اکبر 
ناطق نوری، سیدحسن خمینی و اســحاق جهانگیری در 
ســکوت خبری اولین جلســه خود را برگزار کردند تا درباره 
آینده وضعیت کشور و مشــکالت دولت و جامعه صحبت 
کنند. یکی از سایت های نزدیک به دولت برای روشن شدن 
جز ئیات این نشســت، با یکی از اعضای شورای مشورتی 
رئیــس دولت اصالحــات گفت وگو کــرده که ایــن چهره 
اصالح طلب که به شــرط عدم درج نام خود با ما گفت وگو 

کرده ، بخش هایی از مســائل مطرح شــده در این نشست 
مهم را در اختیار ما قرار داده است«. در گفت وگویی که این 
رسانه با شخصیت نامعلوم اصالح طلب انجام داده است، 
خبرنگار می پرســد که موضوع جلســه آقایان چــه بود؟ آیا 
ابتکار تازه ای را در عرصه سیاســی کشــور شاهد خواهیم 
بود؟ می گوید:»این جلســه  دو،سه ســاعته پنجشنبه دو 
هفته قبل در منزل آقای روحانی برگزار شد. همه مسائل در 
راستای تقویت دولت مطرح شــده است. البته حاج حسن 
آقای خمینی نبود. جلسه درباره پیگیری جدی تر وعده های 
انتخاباتی رئیس جمهور، رفع حصر، برنامه های اقتصادی 
دولت، استفاده بیشــتر از ظرفیت های آقای جهانگیری و 
برطرف شدن ناهماهنگی ها در مجموعه دولت بود.«این 
شخص در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از بیشتر شدن 
محدودیت ها بــرای رئیس دولت اصالحــات نیز صحبت 
شد؟ تشــریح کرده اســت:»خیر، رئیس دولت اصالحات 
درباره خودش هیچ موضوعی را مطرح نکرد، بیشتر تاکید 
بر رفع حصر داشــت و اینکه چرا آقای روحانی این موضوع 
را به عنــوان رئیس در شــورای عالــی امنیــت ملی جدی 
پیگیری نمی کند. همچنین چرایی  بی برنامگی اقتصادی 
دولت و ســردرگمی  مردم، استفاده بیشــتر و بهتر از آقای 
جهانگیری در بخش اقتصادی از دیگر موضوعات بود«. 
گویی روحانی نیز در واکنش به نقد رئیس دولت اصالحات 
می گوید:» دولــت در حــال پیگیری موضوع اســت«. به 

گفته مصاحبه شونده، بحث آن بود که این مساله جدی تر 
در دستورکار شــورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد.در این 
گفت وگو حول ســخنان ناطق نوری نیز ســوال می شــود 
که مصاحبه شــونده می گوید:» آقای ناطــق نیز بر همین 
مســائل به ویژه ناهماهنگی های درون دولت بسیار جدی 
بحث کرد. البته بحث مشــترک همه آنها همکاری نکردن 
دیگر نهادها با دولت بود که آقای روحانی نیز صحبت  کرد 
و طی آن مقداری از دستگاه های غیردولتی گالیه   داشت.
سوالی از این شخصیت سیاسی مطرح می شود که آیا آقای 
روحانی در آن جلســه قول وعده ای هم بــه آقایان ناطق و 
رئیس دولت اصالحات داده است؟ می گوید:» خیر. درباره 
محدودیــت ظرفیت هــا و امکانات دولــت و عمل نکردن 

کشورهای خارجی به تعهدات شان در برجام صحبت کرد و 
قول مشخص و صریحی مطرح نکرد.«

   راز یک سفر
زمان زیادی به پایان ضرب االجل ترامپ باقی نمانده 
که یک خبر مهم در مورد سفر محمد جواد ظریف به آمریکا 
در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. ما جرا از این قرار است 
که سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر وزیر امور خارجه به 
نیویورک خبر داد. بهرام قاســمی با اعالم خبر فوق گفت: 
»محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران فردا برای شــرکت در اجالس عالی  رتبه صلح پایدار 
که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می  شود، به 
نیویورک می   رود. سخنرانی در اجالس صلح پایدار، دیدار 
و گفت وگو با مقامات خارجی و نیز ســخنرانی در شــورای 
روابط خارجی آمریکا از جمله برنامه  های وزیر امور خارجه 

در این سفر است.

   کشور قم
یک پیشــنهاد از ســوی یک روحانی هفته گذشــته 
واکنش های زیادی در رســانه ها و فضای مجازی داشت.
حجت االسالم و المســلمین احمد زادهوش، مدیر جامعه 
المرتضی، در یادداشــتی که در کانال تلگرامی نامه های 
حوزوی منتشر شــده است، پیشنهاد تشــکیل کشوری به 

نام قم و تبدیل حوزه علمیه قم به کشــوری مســتقل مانند 
واتیکان را داده اســت تا حوزه علمیه قم بــه نظام رهبری 
دینی شیعیان جهان تبدیل شــود.او نوشته است که زمان 
آن فرا رسیده اســت که حوزه علمیه قم به کشوری مستقل 
تبدیل گردد. کشــوری با مرزهای جغرافیایی مشــخص، 
پرچمی مخصــوص، قانــون اساســی، پذیرفته شــده در 
مجامع بین المللی و پذیرنده سفیران کشورهای مختلف.
منظور از حوزه علمیه قم مجموعه ای از تشکیالت و نظام 
مدیریت حوزه، شــورای عالی، شــورای گســترش، نهاد 
مرجعیت، جامعه مدرســین، نهادهای اقماری حوزه مثل 
جامعةالمصطفــی )ص( و مدیریت حوزه هــای خواهران 
است.اســتقالل حوزه علمیه در قالب یک کشور مستقل 

)مانند واتیــکان( این امــکان را فراهم می ســازد تا حوزه 
علمیه قم به نظام رهبری دینی شیعیان جهان تبدیل شود 
و ارتقا یابد.با توجه به اینکه حوزه ها و تشکالت اهل سنت 
مثل االزهر و جامع مکه و... به علت وابســتگی شدید به 
حکومت ها و نیز اختالفاتی که دارند هنوز به چنین بلوغی 
نرسیده اند، »کشور مذهبی قم« با پذیرش سفیران خارجی 
و نظام دیپلماسی مســتقل می تواند در واقع نقش رهبری 
دینی در دنیای اسالم را ایفا کند.اعالم استقالل » کشور 
قم « نــه تنها هیــچ تعریــض و مخالفتی با نظــام مقدس 
جمهوری اسالمی نیست بلکه در چهلمین سالروز پیروزی 
انقالب ظرفیتی جدید و پشتوانه ای معنوی است که فارغ 
از محذورات و محدودیت های خارجی و داخلی جمهوری 
اسالمی به ترویج و گسترش فرهنگ اسالم و اظهارنظر در 
شئون انسانی و تعامل با نهادهای مهم مسیحیت بپردازد 
و از مزایای یک کشــور مســتقل برای حضــور در مجامع 

بین المللی بهره مند شود.  
هنگام استقالل » کشور قم « که طبعا باید در مجلس 
شــورای اســالمی به تصویب برســد یا حتی به رای مردم 
مستند شــود، اختصاص یک یا چند واحد اقتصادی مانند 
پاالیشگاه یا پتروشیمی به این کشور بخشی از نیازهای مالی 
آن را تامین می کند که البته با استقالل حوزه علمیه شیعه، 
جذب مشارکت های مردمی و اتکا به وجوهات شرعیه و بریه 
امکان بیشــتری می یابد.از همه اندیشمندان به خصوص 

جلسه محرمانه 
گعده چند چهره سیاسی در منزل روحانی خبرساز شده است  روایت هفته
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حوزویان محترم درخواست می شود با حمایت های نظری و 
تکمیل این طرح در تحقق چنین اتفاق مبارکی سهیم باشند. 
در واکنش به این ماجرا حســام آشــنا در توییترش نوشت: 
»متاسفانه تا کنون افتخار آشنایی با ایشان را نداشته ام، اما 
به ایشــان توصیه می کنم کمی مطالعه بفرمایند تا دریابند  
40 سال پیش چه کسی و چرا این پیشنهاد را مطرح کرد.«

   روزگار جدید سیف
ســیف اگر در دولت جدید خیالش راحــت بود دیگر 
تیم اقتصادی یک د ست شــده و امثال طیب نیا و اسحاق 
جهانگیری دســت و پای او را نخواهند  بست حاال اما این 
روزها با دردســرهایی مواجه شــده و حتــی می گویند او به 
زودی ســاختمان بانک مرکزی را ترک خواهد کرد. او چند 
روز بعد از اتفاقاتی که در مجلس افتاده، یک نامه نوشته و 
در ددل کرده است. او گفته:»اتفاقات تلخ چند روز گذشته 
در صحن علنی مجلس شــورای اســالمی را که متأسفانه 
بیش از هر چیز موجب وهن و ضعیف جلــوه کردن رابطه 
مثبت و همدالنه اکثریت نمایندگان محترم با دولت و بنده 

به عنوان یکی از خادمان مردم در دولت شد، اتفاقی گزنده، 
تلخ و البته عبرت آمــوز می دانم.گزنده از آن رو که کم تابی 
معــدودی از عزیــزان نماینده بــرای شــنیدن توضیحات 
رئیس کل بانک مرکزی که با نیت آگاه ســازی این عزیزان 
در میانشــان حضور یافته بود به حدی بود کــه حتی اجازه 
ندادند کالمی پس از نام خداوند متعال در مطلع ســخن بر 
زبان آورم و از همان ابتدا بنا را بر نشنیدن قرار دادند و گزنده 
از آن رو که اینچنین بی تابی از سوی بزرگوارانی رخ داد که 
باید بر اساس دستور صریح قرآن و فلسفه تشکیل مجلس 
شورای اســالمی، شــنونده اقوال باشــند و انتخاب کننده 
بهترین سخن ها  و البته عبرت آموز؛ چراکه به همه ما آموخت 
که هیچ گاه در هیچ جمعی همــگان به یک صفت و منش 
نیستند چنانکه اگر نبودند نمایندگان فهیم، صبور و شجاعی 
مانند برادران بزرگــوار تابش، نعمتی، مطهــری، وکیلی و 
یوسفیان مال تا همکاران بی تاب و کم صبر خود را از اطراف 
 تریبون مقدس مجلس شورای اســالمی دور کنند، قطعا 
آسیب های جسمانی وارد شده به بنده و از آن مهم تر حیثیت 
و حرمت این  تریبون ارزشمند بیش  از پیش بود؛ آسیب هایی 
که متأسفانه خود این بزرگواران از آنها بی نصیب نماندند و 
آثار جراحات آن لحظات تلخ بر جسم شــان  همچنان باقی 
و پیداســت. این  همه در حالی اتفاق افتــاد که اگر معدود 
نمایندگان کم حوصله ای که گویا پیش از سخنرانی حقیر 
عزم خود را برای نشنیدن توضیحات و شرح اقدامات جزم 

کرده بودند، به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران که میهمان مجلس شــورای اســالمی بود، مجال 
آغاز ســخن داده بودند، عرض می کردم که چرا به کمک 
نمایندگان برای ایجاد همدلی بیشــتر در مردم نیازمندیم؛ 
ولی دریغا که نه حرمت میهمان نگاه داشته شد و نه مجال 

بیان کامل سخن داده شد.«

   یک نامه دیگر علیه محمود
همین چند روز پیش بود که نامه دولتمردان محمود 
احمدی نژاد در مورد برائت از رفتارها و گفتار این روزهای او 
منتشر شد. حاال در تحولی جدید اعضای بسیج دانشجویی 
دانشگاه علم و صنعت در نامه ای به رئیس دولت نهم و دهم 
تاکید کردند: »متملقان اطرافتان اجازه دیدن واقعیات را 
از شما سلب کرده اند.« در بخشی از این نامه آمده است: 
»بعد از مشاهده نامه ها و سخنرانی های اخیرتان الزم شد 
از جانب دانشجویان دانشگاه علم و صنعت که خود محل 
تحصیل و تدریس تان است چند کالمی برایتان بنویسیم. 
اخیرا نامه ای از جانب جمعی از فعاالن دانشجویی منتشر 

شد و در آن از شما به عنوان نماد عدالت و تنها منجی انقالب 
یاد کرده بودند. صد افسوس برای آن فعال دانشجویی که 
از حق طلبی و آرمان گرایی به شــخص گرایی پوچ کشانده 
شد. آن نامه به خوبی روشن کرد که اگر جنبش دانشجویی 
اســتقالل خود را از دســت بدهد، ناچار به ورطه ســقوط 
کشانده شده و در بازی سهم خواهی قدرت پرستان به آلت 

دست مبدل خواهند شد.«
این دانشجویان در نامه خود می افزایند: »باید به شما 
و حامیان تان متذکر شویم که بدانید علمدار عدالت طلبی 
و آرمانخواهــی در ایــران معاصر چــه کســانی بوده اند. 
امام خمینی)ره( آن عزیز همیشه زنده تاریخ، تحقق انقالب 
اســالمی را منوط به ایجاد حکومت اسالمی می دانست و 
منظورش از حکومت اسالمی جز برپایی حکومت عدل نبود 
و در راستای ایجاد حکومت عدل، عمرشان را سراسر مبارزه 
و جهاد قرار دادند و در ادامه امام خامنه ای پرچمداری این 

اصل اسالم را بر عهده گرفتند.«
در ادامه این نامه تصریح شده است: »بعد از اجرای 
سیاست های لیبرالی در دولت های سازندگی و اصالحات 
و کمرنگ شــدن مفاهیمی  چون عدالــت اجتماعی، رهبر 
عظیم الشــان انقالب با ســخنرانی های مکرر و تاکیدات 
گوناگون بر ســبک حکومــت داری مــوالی متقیان علی 
)ع( بر صــراط عدالت، یــک مطالبه عمومی برای بســط 
عدالــت ایجاد کردند تــا این اصــل مهم الهی زیر ســایه 

شعارهای توسعه گرایانه گم نشــود. از این دست سخنان 
در ســال هایی که ارزش های الهی توســط غربگرایان رو 
به فراموشــی می رفت، بار دیگر عدالت طلبــی را تبدیل به 
مطالبه عمومی کرد، که شــما هم با دســت گرفتن همین 
شــعارها منتخب ملت عدالت خواه قرار گرفتید. متاسفانه 
در سال های پایانی دولت تان آن چنان عمل کردید که دو 
دولت بعد از شما، شعار  و  ترفند محوری شان در انتخابات  
ترساندن مردم از مدافعان عدالت به خاطر عملکرد جنابتان 
 بود. حــال به جای پاســخگویی به مــردم، فرار بــه جلو را 

در پیش گرفته اید.«
این نامه خطاب به رئیس دولت نهم و دهم می افزاید: 
»آقای احمدی نژاد امروز که از به بن بست رسیدن انقالب 
صحبت می کنید، نیاز است به شما یادآوری کنیم که شما 
نه اولین کســی هســتید که از راه مســتقیم مردم انقالبی 
و والیتمدار منحرف شــد، نه آخرین نفــر آن خواهید بود. 
دوستان قدیمی تان می پســندیدند که   کاش شما به جای 
عبرت شدن در تاریخ، از تاریخ عبرت می گرفتید. آن  هم از 
تاریخی که در همین مدت کوتاه پیروزی انقالب سرشار از 

افراد و احزاب و ســازمان هایی است که روزی در کنار ملت 
برای محقــق کردن آرمان هــای بلندش جنگیدنــد و فردا 
روز خنجرشان را نه به سوی دشــمنان ملت و والیت که به 
روی این جبهه کشــیدند. از صحبت درباره قائم مقامی  که 
چون شــما زمانی در راه والیت بود اما زمانی که فتنه زمان 
او را مجبور به انتخاب بین راه حــق و جانبداری متعصبانه 
از دوســتانش کرد، مانند حال اسفناک امروزتان نامه های 
دشــمن شــادکنش قلب ضد انقالب داخل و خارج را شاد 

می کرد«.
دانشــجویان علم و صنعت ادامه دادند: »اگر ملت 
امروز آن چنان از معرکه گیری ها و نامه های تندتان تعجب 
نمی کند برای آن اســت که بزرگ تر از شــما هــم توفیقی 
نداشــتند از ایجاد فاصله بین امت و والیت. جالب اســت 
که حتی درخواســت هایتان نیــز حرف تــازه ای ندارند. از 
رهبری می خواهید با وتوی رای مردم، انتخابات زودهنگام 
برگزار کند یا فرامــوش کرده اید  یا ترجیــح می دهید که به 
یاد نیاورید، زمانی را که از رئیس فقید مجمع تشــخیص تا 
نخست وزیر مفتون دولت جنگ و رئیس دولت دوم خرداد، 
همه به رهبری فشــار آوردند تا رای مردم به شــما را فدای 
سیاست ورزی دنیاخواهانه خود کنند، اما رهبر انقالب مانند 
همیشه ســمت مردم و قانون اساسی ایســتاد و نگذاشتند 
رای مردم که حق الناسی نزد حکومت است، بی ارزش جلوه 

داده شود.«  
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در دوره ای کــه خاتمی برای فعالیت سیاســی بــا محدودیت هایی 
مواجه اســت، عبدالله نوری در خانه خود جلســات هفتگــی دارد و اخیرا 
نیز در مورد اختالفات بین دو حــزب کارگزاران و اتحــاد ملت ورود کرده 
است. برخی معتقدند او می تواند نقش رهبر جدید اجماع ساز را در جریان 

اصالحات ایفا کند. این البته در حالی اســت که برخی 
منابع خبــری گفته اند ایــن روزها خانــه عبدالله نوری 
شــلوغ تر از همیشه شــده اســت. در این میان برخی 
گفته انــد طیف هایــی از اصالح طلبــان مخالف این 

کاراکتر جدید او هســتند. در همیــن رابطه علی صوفی 
از چهره هــای اصالح طلب گفته اســت: »آقای 

عبدالله نوری در سطح نخبگان مطرح است، 
نه در سطح جامعه.« در اظهارنظری دیگر، 

ناصر ایمانــی هم گفته اســت: »عبدالله 
نوری نمی تواند در جایگاه رهبری جریان 
اصالحات قرار بگیرد چون 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.«  

عزت اللــه ضرغامی  هفته گذشــته مصاحبــه ای انجام کــه او را به 
صدر اخبار رســانه ها برد. او در بخشــی از این اظهاراتش گفت: »برخی 
اصالح طلبان امروز عنــوان کرده اند که اصالحــات، نیازمند اصالحات 
است؛ این حرف درستی است. اصالح طلبان به روحانی رای دادند اما آیا 

روحانی واقعا اصالح طلب اســت؟ کدام رفتار روحانی به 
اصالح طلبی می خورد؟ ایشان کدام کار اساسی را انجام 

داده که بگوییم به معنای واقعــی کلمه اصالح طلب 
است؟ اعتدال هم به همین صورت است. من به طور 
کلی این کلمات را بیشتر یک جور »دکان« می دانم. 

به نظر من، صداقت، صراحت و شجاعت در برخورد 
با پدیده ها شخصیت انســان را می پروراند.« 

او در بخشــی دیگری از این مصاحبه گفت: 
»من که در فضای رســانه حضــور دارم - با 
پیشینه عبارت »خس و خاشاک« - می بینم 
که لفظ »آشغال« می تواند به همه کسانی 
که در اعتراضات اخیر به خیابان ها آمدند، 
اطالق شــود؛ البتــه حتما منظــور امام 
جمعه محترم تهران، همه کسانی که به 
خیابان ها آمدند، نبــود. در مورد عبارت 
»خس و خاشاک« هم مصاحبه هایی با 
آقای احمدی نژاد ترتیب دادیم و ایشان 
گفت که منظورش همه مردم نبوده اما 

این عبارت خس و خاشــاک، اثر خود را 
گذاشت و در این میان، دشمن هم کار خود 

را انجام داد.«  

ســیدجواد ابطحی، عضو جبهه پایداری گفته است: 
»نمایندگان ادوار مجلس هر هفته روز یکشنبه ها جلسه 
می گذارند و دســتورکار دارنــد، در بعضــی قوانین ورود 
می کنند، بیانیه می دهنــد و بدنه اصلــی این مجموعه 
نیز بــا آقــای الریجانی مرتبــط اســت. از خــود آقای 

الریجانی چیزی نشــنیدم اما کســانی همچون کاظم 
جاللی صحبت هایــی می کننــد و می گویند 

بهترین گزینه برای نامــزدی در انتخابات 
ریاســت جمهوری آقای الریجانی است. 
ایــن مســاله آدم را دچــار شــک و  تردید 
می کند چون از گذشته نیز آقای الریجانی 
جلســاتی با بعضی دوســتان نمایندگان 
کنونی و ادوار مجلــس دارد. از مجموع 
این مســائل شــاید به ذهن برســاند که 
آقــای الریجانــی بــرای انتخابــات 
ریاست جمهوری آینده فعالیت می کند. 
برنامه الریجانی برای انتخابات مجلس 
موفقیتی در پــی ندارد. ایــن همه در 
حالی اســت کــه برخــی چهره های 
نزدیک به الریجانــی از رایزنی ها با او 

برای نامزدی هم خبر داده اند.«  

وقتی همه فکــر می کردنــد پامپئو وزیــر خارجه 
جدیــد آمریکا خواهــد بود. او بــه صــورت ناباورانه ای 

رد صالحیت شــده اســت. آنچه رخ 
داده این اســت که کمیته روابط 
خارجــی مجلس ســنای آمریکا 
صالحیت »مایک پامپئو« برای 
احراز پست وزارت خارجه آمریکا 

را رد کــرد. برخی از ســناتورهای 
موافق »مایک پمپئو« رئیس 

کنونــی ســازمان ســیا 
اعالم کردند که وی و 
رئیس جمهــوری این 
کشور مواضع خالف 
دیپلماســی داشته و 
نمی تواننــد بــه وی 
برای کسب تصدی 
وزارت خارجه آمریکا 
رای دهنــد. بــا این 
رویــداد، رای گیری 
برای کسب موافقت 

سنا درباره پمپئو باید 
در صحــن علنــی به 

انجام برسد.  

آلترناتیو؟ 
عبدالله نوری

روحانی اصالح طلب نیست
عزت الله ضرغامی

شوک
مایک پامپئو

برنامه الریجانی برای 1400
سیدجواد ابطحی
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سعید مرتضوی؛ او مهمترین چهره هفته گذشته در 
میان سیاسی ها و رسانه ای ها بوده است. 

می گویند او غیب شده در حالی که حکم حبسش در 
اختیار ضابطان مربوطه است. حرف و حدیث های آن چنان 
دامنه باالیی داشت  که هفته گذشته  برخی گفتند مرتضوی 
در اروپاست. برخی دیگر گفتند او را در عراق دیده اند؛ این 
وسط یک فایل صوتی یک دقیقه ای هم در فضای مجازی 
منتشر شد که روایت گفت وگوی بسیار کوتاه یک خبرنگار با 
همسر سعید مرتضوی بود. او می گفت مرتضوی در تهران 
است اما در خانه نیست. همه حرفش هم این بود که منتظر 

نظر رئیس قوه قضاییه است. 
اما همه این داســتان ها از حاشیه جلســه پرسش و 
پاســخ ســخنگوی قوه قضائیه با دانشــجویان بود شروع 

شــد. در آن جلسه محســنی اژه ای در 
پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه خراسان 
درباره جلــب مرتضوی گفــت: »حکم 
جلبش صادر شــده ولی هنوز متأسفانه 
گیرش نیاورده اند، حاال نمی دانم چطور 
هســت.« این درحالی  بود کــه روزنامه 
خراسان چند روز پیش تر به نقل از منبعی 
مطلع نوشته بود: »قوه قضائیه در زمان 
خودش ایــن کار را انجام می دهد. وی 
اکنون تحــت نظر اســت.« در همین 
خصوص، وکیل خانــواده روح االمینی 
به خبرگزاری تسنیم گفت: »هفته قبل 
که بــا قاضی اجــرای احــکام صحبت 
می کــردم، گفت کــه اصــل پرونده در 
اختیار وی نیست و در دست سرپرستی 
دادسراســت و قرار اســت آنهــا اقدام 
کنند.« او در ادامه درباره وضعیت مجرم 
افزود: »وقتی کسی حکم قطعی گرفته 
و حکم نیز به وی ابالغ شــده اما خود را 
معرفی نمی کند، آیا بــا فرارکردن فرقی 
دارد؟«  تسنیم در همین گزارش با وکیل 
پرونده تأمین اجتماعــی مرتضوی هم 
گفت وگو کرد. رضا جعفری مدعی شــد 
که شش ماه است که با موکل خود حتی 

تماس تلفنی هم نداشته اســت. حسام الدین آشنا، مشاور 
رئیس جمهوری، نیز با تو ئیتی به این بحث ها واکنش نشان 
داد: »مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه 
فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. 
بــدون او تاریخ قضا یی ایــران در طول بیــش از یک دهه 
پنهان خواهد ماند.« اواسط اسفندماه سال گذشته بود که 
وکیل خانواده روح االمینی – یکی از درگذشتگان ماجرای 
کهریزک در سال ۸۸ – خبر صادرشدن حکم جلب مرتضوی 
را رسانه ای کرد. طاهری، وکیل مدافع خانواده روح االمینی، 
حکم مرتضوی را این گونه توضیح داده بود: »رأی پرونده 
به صورت الکترونیکی به من ابالغ شــد و شعبه ۲۲ دادگاه 
تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام 
معاونت در قتل به دو ســال حبس تعزیــری محکوم کرده 
است. دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، 
با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده 
و رای صادره قطعی اســت.« با گذشت بیش از یک ماه از 
صادرشدن حکم جلب مرتضوی، ســخنگوی قوه قضائیه 
از »گیرنیاوردن« مجرم می گوید. بر اساس قانون، پرونده 
بعد از صدور حکم قطعى به اجراى احکام دادسراى مربوطه 

ارسال مى شــود. بعد از تعیین شعبه اجراى احکام، قاضى 
شعبه اخطاریه اى به محکوم علیه جهت معرفى خود برای 
اجراى حکم صادر مى کند. محکوم علیه نیز مکلف است 
ظرف مهلت تعیین شده که بر اساس رویه دادسراها ١٠ روز 
است، خود را براى اجراى حبس معرفى کند. اما در صورت 
عدم  حضور در مهلت قانونى مطابق قانون آیین دادرســى 
کیفرى وثیقه تعیین شــده ضبط و حکم جلب محکوم علیه 

صادر خواهد شد.
اما گیرنیاوردن سعید مرتضوی انتقاد برخی نمایندگان 
مجلس را هم در پی داشت. فاطمه سعیدی، نماینده تهران 
در مجلس، در تو ئیتی نوشت: »وزرای دادگستری و کشور 
را فرامی خوانم تا دربــاره عدم تحویل ســعید مرتضوی به 
زندان توضیح دهنــد. اگر حکم نهایی و ابالغ شــده، باید 

اجرا شــود.« همچنین مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده 
تهران، در نطق میان دســتور خــود در  مجلس، خطاب به 
قوه قضائیه گفت: »شــما می گوییــد در برخوردنکردن با 
احمدی نژاد حکمتی اســت. حاال که سعید مرتضوی هم 
دستگیر نمی شود، آن  هم حکمتی دارد؟ آیا شما می خواهید 
با این برخوردها مدعی عدالت قضا یی باشید؟«  در این میان 
وکیل تأمین اجتماعی در پرونده ســعید مرتضوی به نکته 
جالبی اشاره کرد و گفت مگر می شود فردی محافظ داشته 
باشــد؛ اما ندانیم کجاســت؟ در هیچ جای تاریخ حقوقی 
کشور نداریم که فردی را با قرار دو میلیارد تومانی با کفالت 
آزاد کنند. مصطفی ترک همدانی درباره سخنان سخنگوی 
قوه قضائیه درباره دردسترس نبودن سعید مرتضوی، گفت: 
»هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان 
خود که بر اســاس دستورالعمل شــورای عالی امنیت ملی 
او را همراهــی می کردنــد، در دادگاه حاضر می شــد. این 
محافظان مواجب خــود را از دولت می گیرنــد و قراردادن 
این افراد در کنار برخی از شــخصیت ها برای این است که 
فرد مدنظر به طور دائم در اختیار باشــد و ۲4ساعته انجام 
وظیفه کند.« او ادامه داد: »گمان می کنم آقای مرتضوی 

حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت سه نفر از او محافظت 
و مراقبت می کنند -که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر 
باشــد- به هرحال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو 
تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی 
از او خبری ندارند و نمی دانند کجاست؟ با این همه مراقب، 

چگونه از مرتضوی بی اطالع هستند؟« 
ترک همدانی بــا بیان اینکه از نظر آیین دادرســی در 
زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تأمین مناسب باید 
از متهم گرفته شــود، عنوان کرد: »حکمی  کــه از آن یاد 
می شود، مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده 
تأمین اجتماعی نیســت.  مــا خودمان با بازپــرس پرونده 
گفت و گویی داشــتیم و ایــرادات را هم گوشــزد کردیم؛ 
 گفتیم اگر قرار باشــد یک قــرار خفیف صــادر کنید، بیم 
این می رود که فــرد حاضر نشــود. در 
آن زمان، یکــی از خفیف ترین قرار ها 
برای این پرونده در نظر گرفته شــد که 
اعتراض خود را نیز بــه بازپرس محترم 
اعــالم کردیم کــه در پرونــده هم ثبت 
شــد. آن زمان بحث مان ایــن بود اگر 
متهمی  با چنین شرایط و ضوابطی، خود 
را در معرض دستگیری ببیند، یا متواری 
می شود یا دست به اقداماتی می زند که 
دستگیر شــود.«او گفت: »با توجه به 
ســوابقی که از این پرونده دارم، به ویژه 
مدیرعامل ســابق تأمین اجتماعی که 
در گذشــته هم پســت و مقــام قضا یی 
داشــتند، این اظهارنظر جناب سخنگو 
را نشانه دو چیز می دانم؛  نخست اینکه 
در فرآیند آیین دادرسی قرارهای صادره 
آن قدر قوی نبوده اســت کــه محکوم 
خودش را در معرض بازداشت قرار دهد 
و خود را تســلیم کند، یا اینکه در فرآیند 
بازداشــت و دســتگیری پس از صدور 
حکم جلب، برخی کوتاهــی می کنند؛ 
وگرنه بعید می دانم چنین فردی توانایی 
فرار از قانون را داشته باشد.« این وکیل 
دادگستری گفت: »چگونه برای متهمی  
که دارای اتهامات بزرگ مالی از قبیل اهمال و سهل انگاری 
در اداره اموال دولتی،  تبانی در معامالت دولتی،  اختالس 
و تصرف غیرقانونــی بوده اســت، چنین قــراری را صادر 
کرده اند؟ ما در هیچ جای تاریخ حقوقی کشــور نداریم که 
فردی را با قرار دو  میلیارد  تومانی بــا کفالت آزاد کنند. یک 
زمانی اســت که قرارهای ۱0 تا ۲0 میلیونــی برای فردی 
صادر می کنند و به او می گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد 
شوی؛ اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی کنند. قرار کفالت 
از سوی یک شرکت حمل ونقل تأمین شده است و اگر این 
فرد حاضر نشود، چه تضمینی وجود دارد که این قرار تأمین 
شود؟ دولت و دادگستری چگونه می خواهند آن را وصول 
کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟«  میرمجید 
طاهری، وکیل خانواده روح االمینــی  نیز درباره این پرونده 
گفت: »به دلیل اینکه مدیریت موضوع را خود دادســرا بر 
عهده دارد، آنها باید پاسخگو باشند که علت چیست و چرا 
نمی توانند ایشــان را پیدا کنند؟ علت ایــن وقفه که برای 
اجرای حکم افتاده چیست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟ 
خانواده روح االمینی پیگیر پرونده هستند و منتظرند تا حکم 

دادگاه و عدالت برای ایشان اجرا شود.«  

غیبت قاضی
تاخیر در اجرای حکم سعید مرتضوی جنجال به پا کرده است
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تلگرام هفته تعیین کننده ای را در ایران پشت سر گذاشت. همه شواهد گویای این 
است که این شبکه اجتماعی نفس های آخرش را می کشد. هفته گذشته تمام نهادهای 
دولتی و حاکمیتی از تلگرام خارج شدند و حاال دیگر این شبکه اجتماعی در حال از دست 
دادن مرجعیت خود در ایران است. در همین راستا پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای  KHAMENEI.IR(  ( روز چهارشنبه اعالم کرد: که 
فعالیت خود را در این پیام رسان، از این لحظه متوقف می کند. در آخرین پست این کانال 
در تلگرام آمده است: »در راستای پاسداشت منافع ملی و برای رفع انحصار از پیام رسان 
تلگرام، پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای 
 KHAMENEI.IR( ( فعالیت خود را در این پیام رسان، از این لحظه متوقف می کند.این 
اقدام KHAMENEI.IR که پیش از شروع برنامه رسمی نهادهای کشور در توقف استفاده 
از تلگرام انجام می شود، برای حمایت از پیام رســان های داخلی و رفع انحصار فضای 
مجازی از پیام رسان های غیرایرانی است.« در تحولی دیگر معاون اول رئیس جمهور 
فعالیت کانال تلگرامی خود را متوقف کرد.در کانال تلگرامی  اســحاق جهانگیری آمده 
اســت: »در چارچوب قوانین و مقررات کشــور، از امروز در کانال تلگرامی معاون اول 
رئیس جمهور مطلبی منتشــر نخواهد شد و از این پس انتشــار اخبار برنامه های ایشان 
از طریــق پیام رســان های داخلی صورت می گیرد کــه آدرس این صفحــات به زودی 
اعالم خواهد شد.« اما این همه در حالی اســت که وزارت ارتباطات این روز ها یکی از 
پرچالش ترین دوران خود را سپری می کند. وزارتخانه ای که متولی فضای مجازی است 
و بحث فیلترینگ تلگــرام چالش های زیادی را برای محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر 

ارتباطات دولت دوازدهم خلق کرده است. 
آذری جهرمی  روز شــنبه با انتشار عکســی در اینســتاگرام خود به برخی سواالت 
کاربران پاسخ داد. جهرمی در ذیل این عکس نوشت: »وزارت ارتباطات مرجع تصویب 
و تصمیم پاالیش )فیلترینگ( یا رفع آن نیست، بلکه براساس مصوبه مجلس شورای 
اســالمی و بنا بر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در 
این حوزه و احکام قضایی اســت. به عنوان وزیر ارتباطات، تاکنون تالش زیادی برای 
جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی کرده ام و اگر قانون 
اختیارات الزم را به وزارت ارتباطات بدهد، بــرای صیانت از حریم خصوصی در فضای 
مجازی نیز تالش الزم را خواهم کرد. همچنین بــرای اصالح مصادیق مجرمانه و نیز 
توقف نظام رای گیری آنالین انســداد ســایت های اینترنتی کــه در برخی مواقع باعث 
برخوردهای سلیقه ای با سایت های اینترنتی اســت، تالش هایی کرده ایم که تاکنون 
نتیجه الزم را نداشــته اما به این تالش که الزمه رشــد ظرفیت های بومی نیز هســت، 
ادامه خواهیم داد.« در تحولی دیگر در این مورد رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش 
به اظهارات یکــی از نماینــدگان مجلس مبنی بر ایســتادگی رئیس جمهــور در مقابل 
فیلتر تلگرام  گفت: »این حرف  بی پایه و اســاس اســت.« محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور در حاشیه جلســه هیات دولت، در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع 
حمایت از پیام رســان های داخلی  اظهار داشــت: »حمایت از پیام رسان های داخلی 
موضوع جدیدی نیست و 4 سالی که بنده وزیر بودم، همواره جز و سیاست ها بود و از آن 
حمایت کردم.امروز در جلســه هیات دولت در مورد این موضوع بحث و بنا شد استفاده 
از پیام رسان های داخلی را از داخل دولت آغاز کنیم و همه کسانی که در پیام رسان های 
خارجــی حضــور داشــتند، از پیام رســان های داخلــی اســتفاده کننــد.« وی افزود: 
»دستگاه های دولتی و ادارات هم در این خصوص باید اقدام کنند و از پیام رسان های 
داخلی اســتفاده کنند.« رئیس دفتر رئیس جمهــور تصریح کرد: »دبیرخانه شــورای 
عالی فضای مجازی اقدام خوبی انجام داده که از بین این ۱۵ تا ۲0 پیام رسان داخلی، 

 پنج پیام رسان را معرفی کرده است.«  

هفته گذشــته کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیســت که در زمان انتشار عکس های 
جنجالی او، در سفر خارج از ایران بود، به کشور برنگشت و از همان جا استعفا داد.کاوه مدنی 
پس از انتشار تصاویرش در برخی رسانه ها، در حالی که در ســفر کاری در خارج کشور بود، از 
همان جا استعفا داد.یک منبع آگاه ضمن تایید خبر اســتعفای وی، گفت: »این استعفا هنوز 
پذیرفته نشده است.« محمود صادقی نماینده  تهران نیز در این باره در توییتر نوشت: » امروز 
از یک منبع موثق شنیدم  کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست، ایران را ترک کرده 
است. همســر او نیز که ممنوع الخروج شــده بود با رفع ممنوع الخروجی کشــور را ترک کرد. 
درس عبرتی برای نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشــور!«کاوه مدنی اســتاد مدیریت محیط 
زیســت امپریال کالج لندن مدت کوتاهی معاون ســازمان محیط زیســت بود و از او به عنوان 
متخصصی برجسته و شناخته شده در این حوزه نام می برند. این خبر البته واکنش های زیادی 
به همراه داشت. در واکنشــی در این مورد معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از پاسخ به 
ســوالی در مورد کاوه مدنی، معاون دوتابعیتی سازمان محیط زیســت که از کشور فرار کرده 
اســت، خودداری کرد. معصومه ابتکار  در دولت یازدهم ریاســت ســازمان حفاظت از محیط 
زیست را برعهده داشت. در تحولی دیگر دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی 
گفت: »کســی که در معاونت ســازمانی که در راس آن معاونت رئیس جمهور قــرار دارد همه 
بررسی ها و استعالم ها صورت می گیرد و سپس تایید می شود، به نظر می رسد در مورد وی نیز 
این فرآیند طی شده است.« شــهیندخت موالوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق 
شهروندی، در ماجرای کاوه مدنی، گفت: »تا جایی که من می دانم و اتفاقا اخیرا هم مجددا 
مطرح شده است در مورد وی )کاوه مدنی( تمام بررسی ها انجام شده است.« وی ادامه داد: 
»کسی که در معاونت سازمانی که در راس آن معاونت رئیس جمهور قرار دارد همه بررسی ها و 
 استعالم ها صورت می گیرد و سپس تایید می شــود، به نظر می رسد در مورد وی نیز این فرآیند

 طی شده است.«
اما در اظهارنظری متفاوت محمدرضا تابش در خصوص کاوه مدنی، معاون سابق سازمان 
حفاظت محیط زیست و موضوع استعفای او از این سمت گفت: »بر اساس گفته های رئیس 
سازمان حفاظت از محیط زیست، کاوه مدنی به عنوان نخبه علمی  بود که موانعی بر سر انجام 
کارهایش به صورت ضعیف از قبل وجود داشــت و بعد ازمدتی این موانع شدت گرفت.« وی 
ادامه داد: »بر اساس گفته های رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، مدنی همواره متعهد 
بود که برای سازمان محیط زیست کشور و نه جای دیگری کار کند، وقتی عرصه برای وی تنگ 
شد و به دلیل آنکه وی تنها فرزند خانواده بود و پدر و مادرش نیز مسئولیت های اداری مهمی  در 
یکی از وزارتخانه ها داشتند خواهان استعفا شــد.« تابش اضافه کرد: »آقای کالنتری اصرار 
کرده که مدنی به مسئولیت خود ادامه دهد ولی وی این موضوع را منوط به رضایتمندی پدر و 
مادرش دانست؛ نهایتا پدر و مادرش راضی به ادامه فعالیت وی با این حجم فشارها نشدند و کاوه 
مدنی استعفا خود را ارائه کرد ولی گفت که همه جا در خدمت محیط زیست کشور خواهد بود.« 
در واکنشی دیگر جعفری دولت آبادی خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده از کشور را ناشی 
از نتایج تحقیقات دانست و گفت: »اگر عده ای فرار را بر قرار  ترجیح می دهند، ناشی از اهمیت 
تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در برخی از سایت ها می خوانیم که فالن آقا از 
کشور خارج شده است، به پیش رفتن تحقیقات برمی گردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیده اند 
 که در حال نزدیک شدن به آنها هســتیم، حال اگر کسی از کشور خارج شــده است، باالخره 

روزی بر می گردد و به قول  معروف،  دیر و زوددارد اما سوخت و سوز ندارد.   

پایان تلگرام
خروج دسته جمعی از یک شبکه اجتماعی 

فرار کاوه
استعفای عجیب آقای معاون 
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درست در شرایطی که همه برای تصمیم دونالد  ترامپ در مورد برجام آماده می شوند 
صداهای تازه ای از اروپا و آمریکا به گوش می رسد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، در بروکسل اعالم کرد که اتحادیه اروپا تالش می کند از ادامه روند 
اجرای توافق هسته ای ایران )برجام( اطمینان پیدا کند و انتظار دارد از این توافق حمایت 
کامل شود. وی افزود ایران به تعهداتش در توافق هسته ای کامال پایبند بوده و اروپا به 
باقی ماندن در برجام پایبند است. فدریکا موگرینی همچنین گفت در جلسه اتحادیه اروپا 
تصمیمی  درباره اعمال تحریم علیه ایران اتخاذ نخواهد شــد. مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در بخش دیگری از مصاحبه خود با رسانه ها پیش از برگزاری نشست گفت: 
»قبل از سررســیدن ضرب االجل ۱۲ می /۲۲ اردیبهشــت )موعد تصمیم گیری دولت 
آمریکا درباره سرنوشت برجام(، با آمریکایی ها درباره این توافق گفت وگو خواهیم کرد و 
تالش می کنیم هر آنچه می توانیم برای اجرای کامل آن انجام دهیم.« در همین حال 
رئیس جمهور فرانسه با حمایت از برجام، گفت که امیدوار است بتواند با  ترامپ در مورد 
برجام به توافق برسد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در بخشی از گفت وگوی خود 
با نشریه ونیتی فر که متن آن به تازگی منتشر شد با تاکید بر مخالفت او با  ترامپ در مورد 
برجام، گفت: »من همواره در مورد اختالفاتی که میان ما در مورد مســائلی مثل خروج 
از توافق برجام و معاهده آب و هوایی پاریس داشته ایم شفاف بوده ام؛ بنابراین به دلیل 
آنکه ما متحد یکدیگر هستیم نمی توان گفت که نباید با یکدیگر اختالف داشته باشیم. 
با خروج  ترامپ از برجام مخالف هستم. اما معتقدم در هر یک از زمینه های مورد اختالف 
مثل توافق هسته ای ایران می توانید به یک توافق دست یابیم. آمریکا و فرانسه هر دو 

به دنبال جلوگیری از دستیابی ایران به سالح اتمی  هستند.«
در همین حال یک مقام آمریکایی در جلسه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا گفت بســیار امیدوار اســت که مذاکرات واشنگتن با کشــورهای اروپایی درباره 
برجام به نتیجه مثبتی برسد. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 
در جلسه ای با عنوان »سیاســت ایاالت متحده در قبال خاورمیانه ای ناآرام«، وضعیت 
کنونی غرب آســیا، از جمله موضع آمریکا در قبال ایران را مورد بررسی قرار داد. »دیوید 
ســترفیلد«، دســتیار موقت وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک و »وس میچل«، 
دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا به نمایندگی از دولت »دونالد  ترامپ« 
در این جلسه حضور داشتند و درباره سیاست های وی در قبال منطقه غرب آسیا صحبت 
کردند. در بخشی از این نشست، سترفیلد در پاسخ به ســوالی درباره توافق هسته ای با 
ایران، مهم ترین »نواقص« برجام از دید آمریکا را عدم ارتباط آن با برنامه موشکی، نبود 
امکان بازرسی بی قیدوشرط از اماکن نظامی، محدودیت زمانی سقف غنی سازی ایران 
و محدودنشدن فعالیت های منطقه ای ایران عنوان کرد و گفت واشنگتن برای حل این 
موضوعات در حال مذاکره با سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، یعنی انگلیس، آلمان 
و فرانسه اســت. وی درباره روند این مذاکرات گفت: »ما در حال مذاکراتی بسیار دقیق 
با شرکای E3 ) انگلیس، آلمان و فرانسه( که شــرکای مهم اروپایی ما هستند، هستیم. 
این گفت وگوها به معنای واقعی کلمه االن در جریان است. ما بسیار امیدواریم که این 
گفت وگوها به نتیجه ای مثبت منتهی شوند.« در واکنشی دیگر معاون وزیر خارجه روسیه 
ابراز امیدواری کرده است که اروپا همچنان به تعهدات خود در قبال برجام پایبند بماند و در 
راستای حفظ آن بکوشد و تسلیم خواسته های آمریکا نشود. سرگئی ریابکوف در دیدار با 
مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه افزود: »سیاست روسیه همچنان 
حمایت و حفظ برجام است و هیچ تغییری را در قبال آن نمی پذیرد.« معاون وزیر خارجه 
روسیه در ادامه بر تداوم همکاری های دو کشور به ویژه در زمینه همکاری های صلح آمیز 
هسته ای و برقراری صلح و امنیت منطقه ای تاکید کرد. دو طرف بر حل بحران منطقه و 

سوریه از طریق گفت وگوهای سیاسی نیز تاکید کردند.  

ماجرای آمریکا و کره شمالی وارد فاز تازه و البته پیچیده ای شده است. درست در دورانی 
که دو طرف به تندترین انتقادها از یکدیگر می پرداختند و برای هم خط ونشــان می کشیدند، 
ناگهان خبر از توافق برای دیدار دو رئیس جمهور به میان آمد. حاال هم در خبری دیگر روزنامه 
واشنگتن پست به نقل از دو مقام آگاه نوشته است که مایک پمپئو، رئیس سیا به عنوان فرستاده 
دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا سفری مخفیانه به کره شمالی داشته و با کیم جونگ اون، 

رهبر آن کشور دیدار کرده است.
 این دو مقام که خواســتند نامشان فاش نشــود، اعالم کردند که ســفر پمپئو بخشی از 
تالش ها برای تدارک مقدمات دیدار میان  ترامپ و کیم بوده است. این دیدار بالفاصله پس از 
آن انجام شد که  ترامپ پمپئو را به عنوان وزیر جدید امور خارجه آمریکا معرفی کرد. رویترز نیز 
به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، اعالم کرد: »گفت وگوهای 
پمپئو در کره شــمالی  ترامپ را به این نتیجه رســانده کــه امکان برقراری مذاکرات ســازنده با 
پیونگ یانگ وجود دارد اما ضمانتی برای آن نیســت.« ترامپ روز ســه شــنبه اعالم کرد که 
گفت وگوهای مستقیمی »در سطوح بسیار باال« با کره شــمالی جریان دارد تا مقدمات دیدار 
وی با کیم فراهم شود. اما وی اندکی بعد اظهار داشــت: بگذارید که »این گفت وگوها اندکی 
پایین تر از باالترین ســطح باشــد.« به نوشــته رویترز، این اظهارات باعث ابهام شده است.  
ترامپ اظهار داشــت که پنج محل برای مالقات وی بــا کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی 
پیشنهاد شده است.« وی افزود: »یا دیدار بسیار خوبی خواهیم داشت یا دیدار خوبی نخواهیم 
داشــت. شــاید باتوجه به اتفاقات آینده، اصال با هم دیدار نکنیم. اما فکر می کنم که فرصت 
خوبی برای حل یکی از مشــکالت جهانی داریم. »ســارا هاکبی ســندرز«، ســخنگوی کاخ 
ســفید هم به نقل از رئیس جمهوری گفت که دولت گفت وگوهایی در باالترین سطوح داشته 
اســت اما در عین حال اضافه کرد که این گفت وگوها با رئیس جمهوری نبوده اســت. سندرز 
درباره سفر پمپئو به کره شمالی گفت: »دولت در مورد ســفر رئیس سیا اظهارنظر نمی کند.« 
آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی در سال گذشته میالدی تنش هایی میان واشنگتن 
و پیونگ یانگ ایجــاد کرد. آمریکا از طریق ســازمان ملــل تحریم های گســترده ای را علیه 
کره شمالی وضع کرده اســت. چندی پیش »کمیته تحریم های کره شمالی« بنابه درخواست 
آمریکا ۲۱ شرکت کشــتیرانی، یک فرد تایوانی، ۱۵ کشتی کره شمالی و ۱۲ کشتی دیگر را که 
متعلق به پیونگ یانگ نیست، تحریم کرد. شورای امنیت ســازمان ملل پیش از آن صادرات 
زغال سنگ، آهن، منسوجات، شــیالت و برخی محصوالت دیگر کره شمالی را تحریم کرده 
بود. این شورا همچنین صادرات نفت خام و پاالیش شــده به این کشور را تحریم کرده است. 
گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن هفته گذشته زمینه های مشترک برای 
مقابله با چالش هســته ای کره شمالی را مورد بررسی قرار دادند. سیاســتمداران توکیو نگرانند 
که  ترامپ آماده سازش های بســیار با پیونگ یانگ باشــد. ژاپن نمی خواهد  ترامپ توافقی با 
پیونگ یانگ کند که موشک های بالســتیک آن به خاک آمریکا نرسد اما بتواند موشک هایی 
با برد کمتــر را که تهدیدی علیه ژاپن اســت، نگــه دارد. آبه همچنین از  ترامــپ می خواهد تا 
مساله شهروندان ژاپنی ربوده شده توســط پیونگ یانگ را به میان بکشــد. در واکنش به این 
نگرانی ها، کاخ سفید گفته اســت امنیت متحدان آمریکا و نیز مردم آمریکا برای  ترامپ حائز 
اهمیت است. یک مقام کاخ سفید گفت: اینکه به کره شمالی اجازه ندهیم آمریکا را تهدید کند، 
 بدین معناست که ما به دستیابی به خلع سالح هســته ای کامل، قابل تایید و غیرقابل بازگشت

 در شبه جزیره کره متعهد هستیم.  

روی دیگر اروپا 
غرب از ترامپ دور شده است؟

دیدار محرمانه در سئول
آمریکا و کره به مذاکره نزدیک تر شده اند
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گفتارها
سرنوشت برجام

اکنون که زمــان به پایــان ضرب االجل هســته ای ترامپ نزدیک 
می شود، رسانه ها بیشــتر این مســاله را زیر ذره بین قرار داده اند که 
فرجام توافق هسته ای چه خواهد شــد؟ در ترجمه های این شماره از 

گفتار این مساله را مورد توجه قرار داده ایم.

فاصله اندکی تا فرا رسیدن ضرب االجل زمانی 
دونالد ترامــپ رئیس جمهــور ایاالت متحده آمریکا 
برای تصمیم گیــری در خصوص توافق هســته ای 
با ایــران باقی مانده اســت. ترامپ قبــا خطاب به 
تروییکای اروپایی و کنگره آمریــکا اعام کرده بود 
که در صــورت عدم رفــع آنچه وی نواقــص برجام 
می خواند ، از این توافق خارج خواهد شد. از سوی 
دیگر، انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت 
ملی و مایک پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه دولت 
ترامپ،  نشــانه ها و شــواهد خروج ایــاالت متحده 
آمریکا از توافق هسته ای را پررنگ تر ساخته است. 
روزنامه گاردین در تاریخ 11 فروردین ماه امســال، 

تحلیلی در ایــن خصوص ارائه کرده  کــه از نظرتان 
می گذرد .

به نظر می رســد دونالد ترامپ بــه دادن اولتیماتوم 
و ایجــاد بحران هــا و تنش هــای ناشــی از آن در نظام 
بین الملل عالقه وافری دارد. او در صدد اســت همه دنیا 
را در انتظار بیانیه ها و تصمیمــات خود در قبال تحوالت 
بین المللی نگاه دارد. با این حال به نظر می رسد هیچ یک 
از ضرب االجل های زمانی ترامپ به اندازه ضرب االجل 
12 ماه می جدی نبوده اســت. در این تاریــخ، او باید بار 
دیگر تحریم های هسته ای علیه ایران را به حالت تعلیق 
در بیاورد یا از توافق هسته ای میان ایران و اعضای 5+1 
که در سال 2015 به امضا رســید خارج شود. با این حال 
ترامپ تهدید کرده  که این بار خودکارش را در جیب خود 
نــگاه دارد و از آن برای امضای مجــدد تعلیق تحریم ها 

استفاده نکند.

ترامپ بارها رویکرد خصمانه خــود را در قبال توافق 
هســته ای با ایران آشــکار ساخته اســت. او طی یک ماه 
گذشــته،  دو انتصاب معنادار در دولت خــود صورت داده 
اســت؛  حضور پمپئو در مســند وزارت امور خارجه و جان 
بولتون در مســند مشــاور امنیت ملی دولت آمریکا نشان 
می دهد که وی نســبت به تالش هــا برای حفــظ توافق 
هســته ای رغبتی نداشته اســت. جان بولتون به طورکلی 
یکی از مخالفان  »دیپلماسی چندجانبه « می باشد و بارها 
این موضع را در قبال برجام نیز اعالم کرده است. بولتون 
در ماه آگوست سال گذشته ) ســال 2017 میالدی( و در 
حالی که جان کلی، رئیس کارکنان کاخ سفید سعی داشت 
او را از نفوذ در ساختار اجرایی دولت ترامپ دور نگاه دارد، 
در مطلبی نوشــت که ایاالت متحده آمریکا باید خود را از 
این توافق ) برجام ( خالص کند. اما هم اکنون که بولتون 
به عنوان  مشــاور امنیت ملی دولت ترامپ انتخاب شــده 

عشق مفرط به »اولتیماتوم«

ترجمه مقاله ای از روزنامه  گاردین درباره توافق هسته ای
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بــا نزدیک تر شــدن بــه زمــان اعــام تصمیم 
دونالد ترامــپ رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریکا 
در خصوص توافق هسته ای با ایران،  شاهد شنیده 
شدن صداهای گویاتری در داخل آمریکا در مخالفت 
با تصمیــم احتمالــی کاخ ســفید مبنی بر خــروج از 
برجــام هســتیم. ایــن مخالفت ها معموال از ســوی 
کهنه ســربازان آمریکایی،  نیروهای امنیتی ســابق 
آمریکا، دیپلمات های برجسته سابق آمریکایی و ...  
صورت می گیرد. در اکثر این موارد، مخالفان  نسبت 
به عواقب و تبعــات بین المللی خروج یکجانبه دولت 
ترامپ از توافق هســته ای بــا ایران هشــدار داده و 
خواســتار اتخاذ تصمیمی عاقانه در این خصوص 
شده اند. با این حال شواهد و مستندات موجود نشان 
می دهد که رئیس جمهــور آمریکا خود را برای خروج 
از برجام آماده کرده اســت. روزنامــه نیویورک تایمز 
اخیرا در این خصوص گزارشی را به قلم  »ریک گاد 

استون « منتشر کرده است که از نظرتان می گذرد .
اخیرا بیش از یکصد نفر از مقامات ســابق نظامی، 
امنیتی و سیاســی ایاالت متحده آمریــکا  حمایت خود را 
از توافق هسته ای با ایران و حفظ آن اعالم کردند. این 
در حالی اســت که برجام به شــدت مورد هجمه ترامپ و 
مشــاوران وی قرار گرفته اســت. نکته قابل تامل اینکه 
امضا کنندگان این بیانیه ، متعلــق به هر دو حزب ایاالت 
متحــده ) دموکــرات و جمهوریخواه ( هســتند. در میان 
این افراد، 50 افســر نظامی بازنشسته و حداقل نام های 
 چهار ســفیر ســابق ایاالت متحــده در اســرائیل ) رژیم 
صهیونیســتی( به چشــم می خورد. این افراد با امضای 
این بیانیه ، صدای خود را به گوش دونالد ترامپ رساندند، 
کسی که توافق هســته ای با ایران را  »بدترین معامله « 
می داند. در این بیانیه گروهی تاکید شده  که حفظ توافق 
هسته ای با ایران، بهترین تصمیم برای حفظ منافع ملی 
آمریکاست. در این خصوص دالیلی نیز ذکر شده و مورد 
بحث قرار گرفته اســت. برخی مواردی که در این بیانیه 

مورد تاکید قرار گرفته ، عبارتند از :
1- اهمیت موضوع  نظارت های بین المللی بر برنامه 
هسته ای ایران توسط بازرسان سازمان های بین المللی .
2- اینکــه باقی مانــدن ایــاالت متحــده آمریکا در 
تواق هســته ای با ایران منجر به حفظ روابط واشــنگتن 
به شرکای اروپایی آن می شود. شــرکای اروپایی آمریکا 
از برجام حمایت کرده و خواســتار باقی ماندن کاخ سفید 

در آن هستند. 
3- خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق هسته ای 
با ایران امکان دستیابی به توافق هسته ای با کره شمالی 
را از بیــن خواهد برد. حتــی ممکن اســت پیونگ یانگ 
متعاقــب خــروج آمریــکا از برجــام بــا ایــاالت متحده 
مذاکره ای در این خصوص صورت ندهــد زیرا لغو برجام 
این بــاور را در میان مقامات کــره ای تقویت خواهد کرد 
که ایاالت متحــده توافق نامه هــای بین المللــی را لغو 
می کند) و نســبت به تعهــدات خود در حــوزه معاهدات 

پایبند نیست. (
در ایــن بیانیه تاکید شــده اســت که ترامــپ باید 
تعهدات آمریکا نسبت به معامله هسته ای با ایران را حفظ 
کند تا با انجام این کار،  قدرت مانور خود را در مواجهه با 
ایران و کره شمالی افزایش دهد. همچنین در این بیانیه 
تاکید شده است که آمریکا با خروج از برجام نفوذ خود را 
به عنوان یک رهبر بین المللی از دست خواهد داد و این 

اقدام ) خــروج از برجــام ( خدمتی به منافــع ملی آمریکا 
نخواهد کرد. 

برنت اسکوکرافت،  مشاور امنیت ملی سابق آمریکا ؛ 
ژنــرال مایکل هیدن، مدیر ســابق آژانــس امنیت ملی و 
آژانس مرکــزی اطالعات؛ ریچــارد لوگر و ســام نون از 
ســناتورهای ســابق آمریکایــی؛ آدام اریک اولســون، 
فرمانده پیشــین نیروهــای ویژه عملیاتــی آمریکا  و آدام 
ویلیــام جی فالــون، فرمانده ســابق فرماندهــی مرکزی 
ایاالت متحده از جمله امضا کنندگان این بیانیه محسوب 
می شوند: افرادی که دارای ده ها ســال تجربه در حوزه 
سیاســت خارجی و امنیت آمریکا هستند. سفرای  سابقی 
که بیانیه امضا کرده اند شامل رایان کراکر،  دانیل کرتزر، 
جیمــز کانینگهام ، تومــاس راک ، ویلیام ســی. هارپر و 
... هستند  که در کشــورهای مختلف منطقه خاورمیانه 
سابقه ســفارت و فعالیت داشــته اند. این بیانیه در حالی 
منتشــر می شــود که زمان اندکی تا تصمیم گیری ترامپ 
در خصوص توافق هســته ای با ایران باقی مانده است. 
با این حال به نظر می رســد ترامپ با تصمیم خود مبنی بر 
بازگشــت تحریم ها،  به صورتی موثر میزان تعهد پذیری 

آمریکا را در نظام بین الملل زیر سوال خواهد برد. 
مطابق توافق نامه ای که در ســال 2015 میالدی 
و در دوران ریاســت جمهوری اوباما به امضــای ایران و 
اعضای 1+5 رسید،  ســطح فعالیت های هسته ای ایران 
در قبال کاهش تحریم های اقتصادی تنزل یافته است. 
همچنین در این توافقنامه ،  شــاهد اعمال بازرســی های 
بین المللی بی نظیری برای ســنجش تعهــدات برجامی 
ایران هســتیم. با این حــال دونالد ترامپ معتقد اســت 
که محدودیت های اعمال شــده علیه برنامه هســته ای 
ایران بایــد دائمــی ) و نه محــدود به زمانی مشــخص( 
باشــند. او همچنین اظهار  کرده است که این توافقنامه،  
فعالیت های موشــکی ایــران و خصوصــا فعالیت های 
ایران در زمینه تولید و آزمایش موشــک های بالســتیک 
را ممنوع نمی کند!  دیدگاه هــای رئیس جمهور آمریکا در 
این خصوص مورد استقبال اسرائیل و عربستان سعودی 

قرار گرفته است. 
نکته دیگر اینکه ســه کشــور انگلیس، فرانســه و 
آلمــان ) تروییکای اروپایــی( که توافقنامه هســته ای با 
ایــران را امضا کرده انــد، موافق بــا نگرانی های ترامپ 
در خصــوص فعالیت هــای موشــکی ایران هســتند. با 
این حال کشــورهای اروپایی معتقدند کــه این موضوع 
باید خــارج از چارچوب برجام مورد بررســی قــرار گیرد. 
از ســوی دیگر، ایران اعالم کرده  که توافق هســته ای 
را مورد بازنگــری ) و تغییــر( قــرار نخواهــد داد. با این 
حــال، انتصابــات جدیــد دونالــد ترامپ در کاخ ســفید 
قابــل تامل بــوده اســت. او از یک ســو مایــک پمپئو، 
رئیس سابق ســازمان ســیا را به عنوان وزیر امور خارجه 
و جان بولتون را به عنوان مشــاور امنیت ملی دولت خود 
انتخاب کرده است. وجه مشــترک این دو سیاستمدار،  
محکومیــت توافق هســته ای با ایران از دید آنهاســت. 
وندی شــرمن، وزیر امور خارجه پیشــین ایاالت متحده  
که رهبــری تیــم  مذاکره کننده هســته ای آمریــکا را در 
جریــان مذاکرات منتهی بــه توافق هســته ای بر عهده 
داشت در مقابله ای در روزنامه  نیویورک تایمز تاکید کرده 
اســت که با انتصاب بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی 
 آمریکا، انتظار می رود که عمر توافق هســته ای با ایران 

کوتاه باشد.  

چرا ترامپ باید  برجام را حفظ کند؟
تاملی بر بیانیه اخیر مقامات امنیتی و سیاسی سابق آمریکا

اســت، می تواند صداهای مخالف در خصوص خروج از 
برجام را مدیریت کرده و مانع از شنیدن آنها شود.»کلسی 
داون پــورت « مدیر کل بخش عدم گســترش ســالح در 
انجمن کنترل تســلیحات در ایاالت متحده آمریکا معتقد 
است: »انتصاب بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی دولت 
ترامپ،  میخی اســت که بر تابوت برجام زده شده است. 
من فکر می کنم مهم اســت که اتحادیه اروپا، روســیه و 
چین و دیگر کشورها تالش می کنند تا این معامله ) برجام ( 
را حفظ کرده و ارتباطات خود را بــا ایران در این خصوص 
حفظ کنند   تا این معامله را با هم انجام دهند. عدم پایبندی  
ایاالت متحده آمریکا بــه   برجام، منجر به ســرزنش  این 
کشور خواهد شد و همچنین پیام خطرناکی را در خصوص 

گسترش سالح های هسته ای مخابره خواهد کرد . «
در هر حال، اخیرا مالقات هایی میان امضا کنندگان 
اروپایی برجام با مقامــات وزارت خارجه آمریــکا در برلین 
صورت گرفته است. در این مالقات ها، دو خواسته اصلی 
ترامپ در خصوص برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
است. ترامپ همواره بر ســر عدم گنجانده شدن موضوع 
توان موشــکی ایــران در توافق هســته ای و عدم دائمی 
بودن محدودیت هــای برجامی ایران ) بــه لحاظ زمانی( 
دولت اوباما را به چالش کشیده اســت. با این حال به نظر 
می رسد تغییری در برجام در کار نیست .  سه کشور انگلیس، 
آلمان و فرانســه معتقدند که تغییر برجام عمال با توجه به 
فضای حاکم در نظام بین الملل امکانپذیر نیست. این در 
حالی است که رئیس جمهور آمریکا بر اعمال تغییرات در 
توافق هســته ای با ایران اصرار می ورزد.  »ما امید خود را 
در خصوص حفظ توافق هسته ای از دست داده ایم. او ) 
ترامپ( می خواهد از توافق هسته ای با ایران خارج شود 
تا به یکی دیگــر از وعده های خود در انتخابات ریاســت 

جمهوری ایاالت متحده آمریکا عمل کرده باشد. «
این ســخنان را یک دیپلمات اروپایــی در گفت و گو 
با گاردین عنوان کرده اســت. دونالد ترامپ در اظهاراتی 
خطاب به خبرنگاران آمریکایــی عنوان کرده بود که میان 
وی و تیلرسون ،  وزیر امور خارجه سابق آمریکا، بر سر برجام 
اختالف نظر وجود داشته است. تیلرســون معتقد بود که 
می توان توافق هسته ای را نجات داد ،  این در حالی است 
که مایک پمپئو جانشین وی چنین نظری ندارد. مقامات 
اروپایی) طی یکسال اخیر( احســاس کردند که تیلرسون 
مشــتاق همکاری با آنها بــرای حفظ توافق هســته ای با 
ایران بوده و سعی کرده  تا با پیدا کردن برخی راه حل های 
مشترک، مانع از لغو برجام شود. با این حال ترامپ احساس 
می کرد که تیلرســون مواضــع وی را در مذاکره با ســران 
اروپایی نمایندگی نمی کند،  بلکه قصد دارد رئیس جمهور 

آمریکا را در این خصوص اداره کند! 
 »مــا بایــد اول بتوانیم با مقامــات اروپایــی در این 
خصوص ) برجام ( به توافق دســت پیدا کنیم. سپس این 
توافق به مشــاور امنیت ملــی و وزیر امــور خارجه ایاالت 
متحده آمریکا و متعاقبا به رئیس جمهور ارائه خواهد شد تا 
تصمیم نهایی در خصوص برجام اتخاذ شود.«  این سخنان 
را برایان هــوک، نماینده فعلــی دولت ترامــپ در کمیته 
مشــترک برجام بیان کرده اســت. با این حال به نظر می 
رسد مایک پمپئو و جان بولتون حاضر به قبول پیشنهادات 
اتحادیه اروپا در راستای ممانعت از خروج ایاالت متحده 
آمریکا از توافق هسته ای با ایران نباشند. با این حال شاید 
یکی از بهترین فرصت ها برای نجات توافق هســته ای با 
ایران، مالقات روســای جمهور ایاالت متحده و فرانسه 
در کاخ سفید باشد. این مالقات در 24 آوریل امسال ) قبل 
از پایان ضرب االجل زمانی ترامپ ( صورت خواهد گرفت 
و قرار اســت در این مالقات امانوئل ماکرون و ترامپ در 

خصوص برجام با یکدیگر تبادل نظر کنند.  
منبع: گاردین 
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برای ناظران سیاســی و پژوهشگران تعجب آور نبود 
زمانی که خبرگزاری فرانسه فاش کرد که  شاهزاده   سعودی 
بلندپایه که چند ماه پیش به تل آویو ســفر کــرده، ولیعهد 
این کشور، محمد بن سلمان بوده اســت. این امر در سایه 
اقدامات اخیر محــور ریاض – ابوظبی برای عادی ســازی 

روابط  با رژیم اشغالگر اسرائیل بهتر قابل درک است.
با این حال، ایــن دیدار اولین و تنهــا هماهنگی بین 
ریاض و تل آویو را نشــان نمی دهد، بلکه این دو، تاریخی 
طوالنــی از همــکاری و هماهنگی مخفــی در حوزه های 

سیاسی، نظامی و اقتصادی را به خود شاهد بوده اند. 
از لحاظ تاریخی باید توضیح داد زمانی که عبدالعزیز  
موفق شد کنترلش بر کل عربستان را بسط دهد به توصیه 
بریتانیا از  حرکت به سمت اردن و فلسطین، که در آن زمان 
شاهد نبردهای ســهمگینی میان نیروهای صهیونیستی 
موســوم به هاگانا و مردم فلســطین بودند اجتناب کرده 
و عــالوه بــر آن، عبدالعزیز بــرای به دســت آوردن دل 
انگلیســی ها و یهودیــان و پرهیــز از هرگونــه مواجهه با 
صهیونیست ها از تمام جزایر عربی مشرف بر خلیج عقبه 

چشم پوشی کرد. 
اما انقالب توســط افســران آزاد در مصر علیه ملک 
فاروق در ســال 1952 منجر به ایجاد یک دشمن مشترک 
جدید برای عربســتان و رژیم اســرائیل شــد و آن دشمن 
مشــترک کســی نبود جز جمــال عبدالناصر که بــه نظام 
پادشــاهی در مصر پایــان داده و می رفت که بــه الگوی 
پادشاهی در سوریه، عراق و عربســتان نیز پایان ببخشد. 
با این وجود همکاری عربستان و اسرائیل تا  سال 1962، 
به تعویق افتاد. در آن ســال، 70 هزار سرباز مصری برای 
کمک به کودتای افســران جمهوریخــواه علیه حکومت 
پادشــاهی یمن شمالی وارد این کشور شــدند  در حالی  که 
عربستان به شــدت از حکومت پادشــاهی یمن شمالی در 
مقابل نیروهای جمهوریخواه و مصری ها حمایت می کرد. 

آنچه عربستان و اسرائیل را بیش از پیش به هم نزدیک کرد 
این بود که مصر در وضعیت نبرد با اسرائیل قرار داشت.

در آن برهه، عربســتان تســلیحات پیشرفته ساخت 
اسرائیل را در اختیار قبایل یمنی طرفدار خود قرار داده و با 
هماهنگی کمال ادهــم، داماد ملک فیصل، حریم هوایی 
خود را به روی هواپیماهای اســرائیلی گشــود. با پیروزی 
انقالب اسالمی ایران در ســال 1357 ه ش و خلق فضای 
ایران  هراسی از طریق مفاهیمی چون »صدور انقالب«، دو 
رژیم سعودی و اسرائیل فرصت آن را یافتند تا بدون برقراری 
رســمی روابط دیپلماتیک، هماهنگی ها و همکاری های 
امنیتی را با محــور مقابله با ایران در عالی ترین ســطوح از 
سر بگیرند.  اما سطح هماهنگی ها به مناطقی مانند لبنان، 
فلســطین و عراق و با آگاهی کامل ایاالت متحده محدود 
باقی ماند حتی  زمانی که عراق خاک کویت را هدف تهاجم 
قرار داد، ســعودی ها دیدارهایی را با مقامات اسرائیلی در 
نیویورک انجام دادند و از آنها خواستند به حمالت موشکی 
صدام حسین به سمت اســرائیل تا آزادسازی کامل کویت 
پاســخ ندهند. هدف آنها این بود که با ایــن کار مانع از آن 
شوند که صدام بتواند با حمله به اسرائیل نزد افکار عمومی 
جهان عرب محبوبیتی کسب کند.  روابط تجاری»مخفی« 
بین بازرگانان و افرادی از خاندان حاکم سعودی و اسرائیل 
بتدریج رشد کرده و حکومت عربستان در مقابل ورود برخی 
کاالهای اسرائیل مورد نیاز خود سکوت اختیار کرد.  پس از 
حمله تروریستی به برج های دوقلوی منهتن در 11سپتامبر 
2001، مقامات سعودی و اسرائیلی بار دیگر خود را نیازمند 
هماهنگی بیشتر در سطح امنیتی یافتند از این رو، بندر بن 
سلطان مسئولیت این هماهنگی بین سرویس های امنیتی 
دو رژیم را برعهده گرفت. عربســتان از این هماهنگی به 
عنوان فرصتی برای ســرکوب معترضان شــیعه در استان 
الشــرقیه و هرگروه دیگری اســتفاده کرد که می توانست 
منتســب به ایران باشــد. این همکاری از طریــق بندر بن 
سلطان و مایر داگان، رئیس وقت موساد با محوریت مقابله 
ایران به اوج خود رســید اما رســیدن باراک اوباما به قدرت 
در آمریــکا و تحوالتی مانند انقالب هــای عربی و برکناری 
داگان، از ســطح همکاری امنیتی عربســتان و اســرائیل 
کاست.  با پایان موج اول انقالب های عربی و شروع آنچه به 

محرمانه های بن سلمان
چرا ولیعهد عربستان به اسرائیل سفرکرد؟

»انقالب معکوس« معروف بوده و در قالب کودتای سیسی 
در مصر تجلی یافت، منافع امنیتی ریاض- تل آویو بار دیگر 
حول محور حمایت از دولت کودتــا در مجامع بین المللی 
و پایتخت هــای غربی به یکدیگر نزدیک شــد.  اما توافق 
هسته ای ایران در سال 2015، که با ظهور و قدرت گیری 
محمد بن ســلمان همراه شــد، دو رژیم را متقاعد کرد که 
به بهانه مقابله با دشمن مشــترک  ایران، سرعت بیشتری 
به عادی ســازی و رسمیت بخشــیدن به روابــط بدهند. بر 
همین اساس نیز، انور عشقی، مشاور سابق رئیس سازمان 
اطالعات عربســتان به اســرائیل ســفر  کرده و با مقامات 
صهیونیســت از جمله بنیامین نتانیاهو و قائم مقام وزارت 
خارجه اســرائیل دور گولد دیدار کرد به گفت وگو و مذاکره 

نشست ؛ رویداد مهمی که اولین در نوع خود نبود.
با این پیش زمینه هاست که محمد بن سلمان، دستور 
تاسیس البی عربســتان در آمریکا معروف به »سابراک« 
را به سلمان االنصاری، از شخصیت های مطرح سعودی 
در آمریکا داد. االنصاری تاکنون به کرات در رســانه های 
مطــرح آمریکایی خواســتار برگزاری جلســات میان البی 
مذکور بــا شــخصیت ها و مقامــات و چهره هــای مطرح 
البی صهیونیســتی در آمریکا با هــدف هماهنگی مواضع 
برای مقابله با ایران شــده اســت. خواســته البــی فوق، 
ایجاد کانال های رســمی ارتباطی میان ریاض و تل آویو و 

عادی سازی روابط است.

   عوامل نزدیکی عربستان و اسرائیل در دوره 
محمد بن سلمان

تا به اینجا، هیچ تردیدی در خصوص اراده عربستان 
و اسرائیل برای توسعه بی سابقه روابط دو جانبه وجود ندارد، 
اما باید دید عواملی که موجب همگرایی هرچه بیشتر این 

دو می شوند، کدامند. 
اول: همگرایی منافع در برخورد با برنامه هســته ای 
ایران: این امر، به عنــوان عامل تحریک کننــده فز اینده 

هماهنگی سیاسی بین تل آویو و ریاض عمل کرده است.
دوم: دیدگاه های مشترک عربســتان و اسرائیل در 
خصوص »خطــرات« انقالب های عربــی و رویدادهای 
مرتبط با آن: درک مشترک از خطرات ناشی از انقالب های 
عربی موجب شد که اسرائیل و عربستان سعودی و برخی 
دیگر از کشــورهای عرب حوزه خلیج فــارس در خصوص 
حمایت از کودتای عبدالفتاح السیسی در سال 2013، در 
مصر به توافق برسند. همان امر موجب شد تا دولت افراطی 
جناح راســت در تل آویو به تالش برای مشروعیت بخشی 

مترجم: سید عبدالعظیم موسوی
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بین المللــی بــرای دولــت جدید قاهــره  و ریــاض و دیگر 
پایتخت های عربی به تامین کمک های مالی و سیاســی 

برای عبدالفتاح السیسی در مصر اقدام ورزند. 
»روابــط نزدیــک عربســتان و اســرائیل بــه دلیل 
 عوامــل مرتبط بــا همگرایی منافع و مالحظات شــخصی

 بن سلمان است.«
ســوم: دو طرف، تعریف مشــابهی از  »تروریسم« 
را مبنای همکاری قرار داده و آن را متبلور در تهدید ناشــی 
از اســالم سیاســی و گروه های جهادی می داننــد: اقدام 
عادل الجبیر در خواندن حرکت حماس به عنوان سازمانی 
تروریستی با وجود اینکه هیچ خصومتی با عربستان ندارد، 
شاهدی بر این ادعا است. عربستان حزب الله لبنان که یک 
گروه مقاومت بوده و تنها مبارزه با رژیم اســرائیل را مد نظر 

دارد نیز به عنوان گروهی تروریستی معرفی کرده است.
چهارم: نزدیکی مواضع دو طرف در بحران سوریه، 
عامل دیگری برای همگرایی عربستان و اسرائیل است: هر 
دو هم ریاض و نیز تل آویو نسبت به آنچه رشد نفوذ ایران در 
سوریه می خوانند، به شدت هرسناک هستند، اگرچه تمایل 
اسرائیل به تشکیل دولت خودمختار کردی در شمال شرق 
سوریه به وضوح در تضاد با اهداف ترکیه است اما بازدید ثامر 
السهبان، وزیر سعودی از رقه آن هم پس از ورود نیروهای 
سوریه دموکراتیک )قســد( به این شهر، حاکی از نزدیکی 

رویکرد عربستان و اسرائیل در موضوع کردی است.
پنجم: به نظر می رسد محمد بن سلمان، عزم و اراده 
جدی دارد که قدرت را در عربستان سعودی به دست گرفته و 
همچنان به چتر حمایتی آمریکا برای این کار نیازمند است. 
از این رو، گسترش روابط با اسرائیل و با البی صهیونیستی 
در آمریکا، می تواند هر دولتی در آمریکا را مجاب به حمایت 

از بن سلمان کند. 
ششم:  ترس عربستان ســعودی و دیگر کشورهای 
عرب حوزه خلیج فــارس از احتمال کاهــش نقش ایاالت 
متحده در خاورمیانه به خصوص در دوره پساداعش و تنها 
ماندن این کشورها در رویارویی با آنچه خطر فز اینده نفوذ 
منطقه ای ایــران می خوانند، مضاف بر علت اســت برای 
اینکه عربستان سعودی به روابط با رژیم اسرائیل به عنوان 
اتحادی جهت مقابله با آمریکا برای مقابله با ایران در شرایط 

هرگونه کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه نگاه کند. 
هفتــم: وابســتگی عربســتان ســعودی بــه برخی 
تکنولوژی ها و تسلیحات نظامی اسرائیل عامل دیگری است 
که نباید از آن غفلت شود: مجله »دفاع اسرائیل« اخیرا فاش 
کرد که شرکت صنایع نظامی اسرائیل معروف به »الیبیت«، 
بسیاری از محصوالت خود را به عربســتان سعودی صادر 
می کند. با وجود شرط بندی اسرائیل و عربستان بر تحقق 
منافع مشترک از طریق روابط دو جانبه، اما نهادهای ارزیاب 
استراتژیک در تل آویو پیش بینی می کنند که آینده سوددهی 
این روابط به شدت متزلزل است. دلیل این امر نیز، موقعیت 

نامشخص محمد بن سلمان است. 

  نتیجه گیری
شواهد حاکی از آن هستند که عربستان و اسرائیل دو 
محور جدید برای تقابل با ایران در ابعاد مختلف را تشکیل 
داده اند. اسرائیل مسئول مقابله با ایران در محور شامات 
یعنی در سوریه و لبنان و عربستان شمشیر جنگ با ایران در 
حوزه خلیج فارس و در مناطقی  مانند عراق را به دست گرفته 
است. آنچه مد نظر این تقابل است شکل دهی دو محور یا 
مجموعه امنیتی علیه ایران در منطقه است. نکته جدید در 
تقابل فوق، ورود آشکار عربستان به عرصه تقابل با ایران 
بوده اگرچه شاید تمایلی به رویارویی مستقیم نظامی نداشته 
باشــد اما ترجیح می دهد از طریق شرکایی مانند اسرائیل و 

همراهی دولت تندروی آمریکا این امر محقق شود.  
منبع: سایت قطری »العربی الجدید«

پیونگ یانگ به دنبال خروج از انزوا است

کودتای دیپلماتیک

دیدار قریب الوقوع »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریــکا و »کیم جونگ اون« رهبرکره شــمالی کــه بعد از 
چندین هفته تنش و تهدید جنــگ رخ می دهد را می توان 
تعبیر این روایت مشــهور از مارکس دانســت که می گوید 
»این بار، تاریخ برای نخســتین بار در قالب یک مضحکه 
چهره خود را نشــان می دهد.« این دو رهبر آتشــین که تا 
همین چند ماه پیش با صفاتی مانند »پیر خرفت یاوه گو« 
و »مرد موشــکی« یکدیگــر را خطاب می کــرده و تهدید 
می کردند که با موشک و تجهیزات هسته ای خاک طرف 
مقابل را هــدف قرار خواهنــد داد، اکنــون پذیرفته اند که 
در چارچــوب مذاکرات صلح در برابر یکدیگر بنشــینند، به 
چشمان هم خیره شوند، احتماال با یکدیگر دست بدهند و 
سپس مذاکره کنند؛ هر چند »رکس تیلرسون« وزیر خارجه 
برکنار شــده آمریکا میان دو واژه »مذاکره« و »گفت وگو« 
تفاوت ماهوی قائل شده و تصریح کرده بود که دونالد ترامپ 
تصمیم دارد با  کره شمالی گفت وگو کند و نه مذاکره.  با همه 
اینها، مضحکه به تراژدی ارجحیت دارد و بعد از هشدار های 
آتش و خشم، این شانس که تقابل بین دو طرف حداقل به 
تعویق بیفتد، نیز مورد استقبال است. هرگونه پیشرفتی در 
یک توافق صلح جایگزین، یک پیــروزی حقیقی خواهد 
بود. ولی دشوار است که بتوان این چشــم انداز را چندان 
جدی گرفت و احتمال رخ دادن اشتباه در این مسیر، بسیار 
پررنگ می نماید. اما اکنون این پرسش مطرح می شود که 
دلیل این چرخش یکباره چیســت؟ چرا کیم بعد از آن همه 
تهدید، برای رئیس جمهوری آمریکا پیام دعوت فرستاد و 
دلیل پذیرش این دعوت از سوی ترامپ چه بود؟ بسیاری از 
تحلیلگران معتقدند که این کودتای دیپلماتیک کره شمالی 

بود نه آمریکا.
شــاید یکی از اصلی ترین دالیل این مساله را بتوان 
تالش کره شمالی برای خروج از انزوا دانست. کیم جونگ 
اون جوان که کشــورش با موجــی از تحریم ها دســت و 
پنجه نــرم می کند و غیر از چین در میان همســایگان خود 
نیز مطرود اســت، از فرصــت روی کار آمــدن یک رئیس 
جمهوری دمدمی  مزاج و غیرقابل پیش بینی استفاده کرده 

است. شــاید بازی های المپیک زمســتانی پیونگ  چانگ 
و حضور ورزشــکاران کره شــمالی در این رویــداد را بتوان 
مقدمه ای برای آب شــدن یخ روابط دو کره و متعاقب آن، 
پیونگ یانگ و واشــنگتن دانســت.  دلیــل دیگر، تالش 
برای کسب اعتبار شخصی از سوی رهبرکره شمالی است. 
کیم جوان که به تازگی دهه چهارم زندگی خود را آغاز کرده 
است، کاری کرد  که نه پدر و نه پدربزرگش موفق به انجام 
آن نشده بودند. دعوت موفقیت آمیز از یک رئیس جمهور  
در قدرت آمریکا –فارغ از هر نتیجه ای که می تواند به دنبال 
داشته باشد- سند قدرتی اســت که برای همیشه در پرونده 
کیم جونگ اون خواهد ماند. دو بار پیش از این در گذشته 
کره شمالی به طور موقت مذاکره کرد اما در نهایت مذاکرات 
را رها کرد. در سال 1994 میالدی زمانی که بیل کلینتون 
درکاخ سفید بود چارچوب مورد توافقی میان کره شمالی و 
آمریکا مورد تایید قرار گرفت که طبق آن قرار شد کره شمالی 
دست از برنامه هســته ای خود بردارد. چند سال پس از آن 
نیز در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، پیونگ یانگ 
در مجموعه ای طوالنی از مذاکــرات معروف به مذاکرات 
شش جانبه شرکت کرد. در نهایت کره شمالی توافقنامه ای 
را برای پایــان دادن به فعالیت های هســته ای اش امضا 
کرد اما نهایتــا و در عمل توافــق را نادیــده گرفت. اینکه 
واشــنگتن به رغم این بدعهدی های کره شمالی بار دیگر 
حاضر به نشستن پای میز مذاکره با این کشور شده است، 
 به خودی خود یک پیروزی برای پیونگ یانگ محســوب
 می شود. دلیل بالقوه دیگر، نگاهی به تاریخ و درس گرفتن 
کره شــمالی از تحوالت عراق و لیبی بود که باعث شد این 
کشور از ناکامی آمریکا در این دو پرونده که مانند کره شمالی 
متهم به استفاده از تسلیحات نامتعارف بودند، استفاده کند 
و اگر نتوان گفت از موضعی باالتر، شاید در جایگاهی برابر 
در برابر حریف موطالیی خود مذاکره کند. کره شــمالی به 
این نتیجه رسیده  که بهترین ســالح ها را در اختیار داشته 
باشد و دو دستی به آن بچســبد. از طرف دیگر، مقام های 
واشنگتن نیز معتقدند که اعمال فشــار تحریم ها، تهدید 
به جنگ و تحت فشــار قرار دادن چین برای کاهش روابط 
تجاری با کره شمالی، باعث کشاندن پیونگ یانگ پای میز 
مذاکره شده است. تجارت با چین برای پیونگ یانگ بسیار 
مهمتر از فشــارهای آمریکاســت چرا که چینی ها شریک 

مترجم: آزاده کشوردوست
روزنامه نگار
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اصلی اقتصادی آن کشــور محسوب می شــوند. از طرف 
دیگر، از مهمترین دالیلی که آمریکا حاضــر به مذاکره با 
پیونگ یانگ شده است، موقعیت جغرافیایی کره شمالی و 
قرارگرفتن در میان حصاری از هم پیمانان واشنگتن است. 
هرگونه درگیــری فیزیکی و نظامی می توانســت موقعیت 
ژاپن و کره جنوبی و حتی چین را تهدید کند ، بنابراین دست 
واشــنگتن برای اقدام نظامی علیه کره شــمالی بســته تر 
می شــد. همچنین این کشورها از اســتفاده پیونگ یانگ 
از تســلیحات هســته ای برای مقابله با آمریکا به شدت در 
هراس بودند.  با همه اینها، کارشناسان سیاسی که معتقدند 
 اکنون زمان مناســبی برای چنین دیداری نیســت، اندک

 نیســتند.  »رابرت کلی« استاد دانشــگاه ملی »پوسان« 
در این بــاره گفته اســت: »دیــدار ترامپ با کیــم جونگ 
اون در شرایط فعلی بسیار پرریســک است  چرا که ترامپ 
دانش سیاســی اندکــی دربــاره کره شــمالی و سیاســت 
پیچیده این کشــور دارد. همه مــا می دانیم که او بســیار 
کــم مطالعه می کنــد و عمــده وقت خــود را به تماشــای 
تلویزیون می گذراند. از طرف دیگر، بعد از روی کار آمد ن 
»جــان بولتون« بــه عنوان مشــاور امنیت ملــی ترامپ، 
اوضــاع از قبل هم نابســامان تر شــده اســت. در مقابل، 
دولتمــردان کره شــمالی از مدت ها قبل در حال بررســی 
این موضوع هســتند و درباره تمامی جزئیــات آن مطالعه 
 کرده اند. آنها با دســت پــر و برای بــرد پای میــز مذاکره 
می آیند.«  او ادامه داد: »نخســتین چشــم اندازی که از 
نشست سران آمریکا و کره شمالی که احتماال اواخر ماه می 
یا اوایل ماه ژوئن برگزار می شود، این است که کیم جونگ 
40 دقیقه درباره جنایت های واشنگتن در جریان جنگ کره 
سخنرانی می کند و پرسش این است که آیا ترامپ می تواند 
تحمل کند و به این سخنرانی گوش کند؟ از طرف دیگر هنوز 
مشخص نیست که آیا جان بولتون که خواستار استفاده از 
گزینه نظامی علیه کره شمالی شده است، در اتاق مذاکره 

حاضر خواهد بود یا خیر ؟
»مایکل جی گرین« استاد دانشگاه »جورج تاون« 
و معــاون رئیس مرکــز آســیایی مطالعات اســتراتژیک و 
بین المللــی نیــز با تاکیــد بــر اینکه ترامــپ هنــوز آماده 
دیدار بــا رهبر کره شــمالی نیســت، گفت: »اگــر ترامپ 
مدیریــت بهتــری در قبــال حقایــق کره شــمالی نشــان 
می داد، چشــم انداز این دیــدار، کمتــر نگران کننده بود. 
روند دیدار بــا مقام هــای پیونگ یانگ، تله هــای زیادی 
به همراه دارد. رهبران کره شــمالی از دهه هــا قبل تجربه 
مقابله بــا محدودیت هایی کــه از جانب شــورای امنیت و 
برخی همســایگان آســیایی اعمال شــده  را دارند و فراز و 
نشیب های دیپلماتیک را به خوبی می شناسند. این مساله 
در مورد برخی از دیپلما ت های آمریکایی نیز صدق می کند 
ولی مشــکل اینجاســت که این متخصصان کارکشــته، 
 در نشســت بــا مقام هــای کره شــمالی حضــور نخواهند 
داشت. مســاله مهم بعدی درخواســت هایی است که دو 
طرف در این نشست از یکدیگر مطرح خواهند کرد. در حالی 
که آمریکا پیش از این حضور خود در این نشست را به پایان 
فعالیت های هسته ای کره شــمالی گره زده بود، اما به نظر 
می رســد هیجان این دیدار برای ترامپ ماجراجو بیشتر از 
آن باشد که بخواهد روی این مساله پافشاری زیادی داشته 
باشد. از طرف دیگر، درخواست برای برچیدن پایگاه های 
نظامی آمریــکا در کره جنوبی و لغو رزمایش های مشــترک 
واشنگتن و ســئول، از مهمترین درخواســت های بالقوه 
کره شــمالی خواهد بود.« به گفته کلی، چند هفته بیشتر 
به این دیدار نمانده اســت و ترامپ باید کارهای زیادی به 
منظور آماده شدن برای حضور در اتاق مذاکره انجام دهد؛ 
 کاری که با توجه به شخصیت ترامپ، انجام آن دور از ذهن 

به نظر می رسد.  
منبع: گاردین

جوانک ماجراجو
تحلیلی بر مصاحبه اخیر محمد بن سلمان با مجله تایم

روند برای غربی ها دیگر قابل قبول نیست. اینکه مثال ندانی 
تا سفر بعدی رئیس جمهور آمریکا یا انگلیس به عربستان، 
پادشاه فعلی سعودی زنده خواهد ماند یا اینکه همانند سلطان 
پیشین، به خاطر کهولت ســن به دیار باقی خواهد شتافت؟ 
غرب عمال نمی توانست تصویر درستی از آینده برنامه هایش 
در ریاض داشته باشد. تغییر مداوم پادشاه و بی ثباتی مدیریتی 
به عالوه تحوالت سال های اخیر منطقه، واشنگتن را برای 
یک جراحی بزرگ در عربســتان مصمم تر کــرد. حاال دیگر 
وقتش بود تا جوانی تابع، رام و سازگار، با طول عمر بیشتر برای 
آینده عربستان انتخاب شود. با صندوق رای و انتخابات آزاد 
که ناآشــناترین واژه گان در ادبیات سیاسی این کشور است 
نمی شد کار را پیش برد و مهمتر از همه اینکه دلیلی نداشت 
آمریکایی ها خانواده سلطنتی آل سعود را به خاطر چیزی که 
خودشان هم به   آن چندان اعتقادی ندارند عصبانی و ناراحت 
کنند. خطرناک تر اینکه همیشه هم خروجی صندوق های رای 
به نفع آمریکا نبوده خاصه در غرب آسیا. لذا شیوه پادشاهی 
موروثی باید حفظ شود اما شورا، انتخاب ولیعهد را با نظر آمریکا 
به پیش ببرد. همه چیز از قبل هماهنگ شده بود. اختالفات 
و صداهای مخالف به شیوه آمریکایی – عربستانی خفه شد 
و در نهایت »محمد بن ســلمان« با باالتریــن رای در تاریخ 
عربستان ســعودی و با 31 رای از  34 رای اعضای »شورای 
بیعت«، به عنوان ولیعهد جدید انتخاب شد. فراموش نکنیم که 
بیشترین رای ولیعهد قبلی عربستان 22 رای بوده و این یعنی 
واقعا واشنگتن برای این جوانک سنگ تمام گذاشته و کارش 

را تمیز و بی نقص تا اینجای بازی پیش برده است.  
کلیدکاخ پر هزینه سفید، دو ســالی است که به دست 
یک سوداگر پول پرست افتاده که اکنون لقمه ای چرب تر 
از جوانک منطقه ما نمی شناســد. تازه ترامپ از دست بقیه 
دوســتانش عصبانی اســت که چقدر دل رحم هســتید در 
چاپیدن این بچه »خر پول« سعودی. حاال نوبت اوست که 

رضا گنجی
تحلیل گر مسائل بین الملل

همه ما در خاطرات کودکی مان، در مدرسه یا در محله، 
بعضا جوانک خام و پخمه و دنگل و کم هــوش و نادانی را 
به خاطر داریم که پدری متمول و دارا داشت با پول تو جیبی 
جزیل. آن پسرک، جان می داد برای چاپیدن و واداشتن اش 
در پرداخت هزینه   خوراکی ها و تفریحات بچگی مان. اگر 
همبازی منصف و معقولی بودیم، دل مــان برای این همه 
پخمگی و سادگی می ســوخت و اگر بد سرشــت و بد ذات 
بودیم که هیچ، با سر افتاده بودیم در جام عسل. هر روز برای 
پولش نقشه می کشــیدیم و ...  آن پسرک هنوز در محله ما 
هست. فقط ماندیم که چرا بزرگ نمی شود؟ چرا هنوز راحت 
فریب می خورد؟ چرا لذت می برد از این همه فریب خوردن؟  
وزیر امــور خارجه ایــران، آقای محمد جــواد ظریف 
که گویــا این جوانک منطقه مــا را به خوبی می شناســد، در 
جدیدترین پیامــش در فضای مجــازی اظهار داشــت که 
»همچنان، دوشیدن بی کم و کاســت ادامه دارد.« ایشان 
پیش تر در توئیتی گفتند: »برخی از اینکه دیگران را بدوشند 
ذوق زده می شوند، برخی دیگر حتی شادمان ترند که دوشیده 
می شــوند.  « »محمد بن ســلمان« بن عبدالعزیز آل سعود 
فرزند ملک سلمان پادشاه کنونی عربستان سعودی که کمی 
بیش از سه دهه از عمرش را سپری کرده، به صورت ناگهانی 
طی سال های گذشته بیشترین سمت های حاکمیتی را در 
عربســتان، مملکت پیرمردها، تحت اختیار خود گرفته و به 
فاصله ای اندک و در 29 آوریل 2015 به دستور پدر، نخست 
به عنوان جانشین ولیعهد و معاون دوم و درنهایت به تاریخ 21 
ژوئن 2017 به عنوان ولیعهد جدید عربستان و معاون شورای 
وزیران انتخاب شد. این داســتان پادشاهان همیشه پیر و 
فرتوت عربستان تبدیل به یک طنز سیاسی شده است. این 
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از این نمد به هر شــکل ممکن برای آمریکا کالهی بدوزد. 
در ماه مارس 2018 محمد بن ســلمان به آمریکا می رود تا 
در قالب چندین قرارداد نظامی و غیر نظامی دوشیده شود و 
ایضا یک تشکر جانانه از پدر خوانده خود، ترامپ، به عنوان 
اصلی ترین حامی اش در آینده سیاســی عربســتان بکند. 
ســلمان در دیدارش از روابط طوالنی دو کشــور می گوید و 
اینکه عربستان قدیمی ترین متحد آمریکا در منطقه است. 
یک اتحاد 80ساله با منافع مشترک در بخش های سیاسی 
و اقتصادی و امنیتی.   برای ترامپ دوســتی با این جوانک 
یعنی ایجاد چهل هزار شغل جدید برای شهروندان آمریکایی 
و پیگیری سیاست های منطقه ای کشــورش با ریال های 
عربســتانی. بدیهی است که با این همه ســرمایه گذاری و 
خریدهای کالن نظامی، یک لبخند بــزرگ بر لبان ترامپ 
نقش ببندد و از این جوان به عنوان یک »دوســت خوب« 
نام ببرد. مهم نیست که »ســی ان ان« یا دیگر رسانه های 
آمریکایی بگویند که محمد بن سلمان از رفتارهای »دونالد 
ترامپ« در نشست خبری با رئیس جمهور آمریکا احساس 
حقارت کرد. مهــم میلیاردها دالر پولی اســت که از جیب 
عربستان سعودی، به عنوان یک کشور اسالمی ربوده شد 
و به نظام ســرمایه داری آمریکا تزریق شــد. همه می دانند 
که ترامــپ هنگامی برای کســی ارزش قائل می شــود که 
کســب و کارش رونق پیدا کند. بن ســلمان تنها بخشی از 
بازی تبلیغاتی ترامپ اســت و حتی حق هم نــدارد از اینکه 
با او چنین رفتاری شده  ناراحت باشــد و این ناراحتی اش را 
عیان کند.  مجله »تایم« در سفر اخیر بن سلمان به آمریکا، 
مصاحبه ای یک ساعته با او ترتیب داد تا مخاطبانش را بیشتر 
با برنامه های ولیعهد عربستان آشــنا کند ، به او سایز و وزن 
بیشتری در افکار عمومی جهان و منطقه بدهد و از طرفی، 
غیر مستقیم یک بار دیگر به او گوشزد کند که بدون آمریکا 
و حمایت های واشنگتن، حکومت و سلطه اش سست تر از 
آن است که خود می پندارد. بن سلمان هم در این مصاحبه 
تمام زورش را زد تا چهره ای مدرن از خود و کشــورش ارائه 
دهد و به کاخ ســفید اطمینــان دهد که روی خوب اســبی 
شرط بندی کرده اند. او در آغاز مصاحبه از دوستی نزدیکش 

با خانواده ترامــپ و تیمش گفت و اینکه روابط عربســتان 
با اعضــای کنگره از هــر دو حزب، خوب اســت و دولتش 
علی رغم بعضی اختالف ها با دولت اوباما در خصوص ایران 
و منطقه، همچنان متعهد به تعامل با همه کسانی است که 
دولت آمریکا را نمایندگی می کنند. او اشــتراک منافع بین 
آمریکا و عربستان را 99 درصد و اختالفات فی مابین را تنها 
یک در صد می داند. اینکه چرا رسانه ها تنها درباره این یک 
درصد اختالف صحبت می کنند باعث ناراحتی اش می شود.  
بن ســلمان رتبه عربســتان در بخش آمــوزش را 41 
می داند، در حالی که کشوری چون فرانسه دارای رتبه 40 در 
لیست است. او آرزومند است که با اعمال تغییرات در نظام 
آموزشی  کشورش، رتبه ای بین 30 تا 20 را در سال های آتی 
کسب کند. از دید او کاری که عربســتان در طول سه سال 
گذشــته برای »آموزش« کرده، برابری می کند با 30 سال 

کاری که در این زمینه در کشورش صورت گرفته است. 
روایت عربستان سعودی از اسالم همیشه بحث برانگیز 
بوده و اغلب عالمان دینی و سیاستمداران عالی رتبه با دیدگاه 
مستقل و معقول، عامل اصلی پیدایش رادیکالیسم دینی و  
گروه های تروریستی تکفیری در منطقه و حتی افراطی گری 
در دنیا را به خاطر همین نگاه دینی آل سعود می دانند. این 
تعریف اصال به مذاق ولیعهد خوش نمی آید و معتقد است که 
بر عکس، ما برای ارائه چهره ای لطیف و معقول از اسالم راه 
طوالنی و سختی را پشت سرگذاشته ایم، مردم را از پرستش 
درخت خرما برای صاحب فرزند شدن به سمت خداپرستی 
ســوق دادیم، تجارت و مشــارکت های اجتماعــی زنان را 
تسهیل کردیم. او قوانین کشورش را مشتق از قرآن و سنت 
پیامبر می داند و منکر وهابیت در عربستان سعودی است. 
ولیعهد بر این باور اســت که ایده وهابیسم توسط دو طیف 
ترویج می شود. نخست آنها که مخالف هر پدیده نو هستند 
و خواهان ماندن ما در اعتقادات کهن اند و دیگری ایران که 
به دنبال منزوی کردن عربستان از کل منطقه با این ادعا که 
نظام عربستان برون داد فرقه ای خاص به نام وهابیت است.   
بن سلمان موفقیت برنامه هایش در طول سه سال قبل 
را به خاطر حمایت های مردم کشــورش می داند، در حالی 
که به باور او اگــر این حمایت ها نبود، انجــام همین  اندازه 
از اصالحات، به  10سال زمان نیاز داشــت. به ادعای او، 
اعضای خانواده ســلطنتی در این راه با او همــراه بوده و به 
ولیعهد منتخب با تمام توان کمک می کنند. خبرنگار »تایم« 
هیچ سوالی درباره وجود اختالفات شدید در خانواده  سلطنتی 
آل ســعود از بن سلمان نمی پرســد و تمایلی هم به دانستن 
دالیل آن همه بازداشــت ها و ســرکوب های درون فامیلی 
ندارد. گویا توافق »تایم« با ولیعهد بر این بود که ســیمای 
این متحد 80 ساله با آن همه پول هایی که با خود آورد، دچار 
خراش نشــود.  هی کردن و کلنجار رفتن و ستیز با حاکمی 
که دارد خودش به آرامی و از ســر رضایت شــیر می دهد از 
ذکاوت به دور است. دشمنی آل ســعود با ایران بخصوص 
بعد از روی کار آمدن محمد بن سلمان، عریان تر از هر زمانی 
دیگر خودنمایی می کند. یکی از ماموریت های مشــخص 
و تعریف شده آمریکایی ها و صهیونیســت ها برای ولیعهد 
جوان، مهار نفوذ ایران در منطقــه و زدن بازوهای حمایتی 
تهران است. بقای بن سلمان در حاکمیت، با به ثمر رساندن 
این ماموریت گره خورده است و او باید همه توانش را در این 

راه به کار بندد. 
بی شک مدیریت رفتارهای این جوان سعودی برای 
تهران آســان نخواهد بود. شاید بهترین شــیوه، دور نگه 
داشتن بدنه جهان سنی، در ســطوح مختلف، از تفکرات 
رادیکالی و بعضا واداده عربستان باشد. همچنین محافظت 
از ایــن دیدگاه که عربســتان همــواره یــک ظرفیت برای 
جهان اســالم است، رویکردی اســت که تهران را از دیگر 
جهت گیری ها نسبت به عربســتان متمایز می کند. تالش 
ایران برای برقراری ارتباط با عربستان با حفظ عزت و منافع 

ملی اش، در دراز مدت به سود منطقه و جهان اسالم خواهد 
بود. این نزدیکی بی شــک می تواند بخشــی از رفتار های 
زمخت عربســتان را مهار و یا کاهش دهــد. حاکمان حال 
حاضر آل سعود به سان جوان خام و سرکش و جاهلی رفتار 
می کنند که بهترین سیاست، کم کردن آسیب هاست. ایران 
چه بخواهد و چه نخواهد با عربستان در یک منطقه زندگی 
می کند و همسایه هم هستند و اکنون تهران باید بپذیرد که 
با همســایه کم خردی روبه روســت که الزاما نزاع هر روزه، 
چاره  کار نیست. شــاید حذف گروه های تکفیری جهادی 
به قیمت کشتن مسلمانان بیشــتر  یا نفوذ بیشتر در منطقه 
با قربانی کردن عربستان و دیگر کشورهای اسالمی برای 
آمریکایی ها راحت باشد اما برای ایران که خواهان مدیریت 
بر دنیای اسالم با لحاظ شأنیت و حفظ حرمت جان مسلمانان 
اســت، تصمیمی ســخت خواهد بود. باید از جنگ پرهیز 
کرد. مهم نیســت که پایتخت ها صرفا در رسانه ها مدعی 
عادی ســازی روابط در صورت رفتار معقــول طرف مقابل 
باشــند ، مهم باور این مطلب و برداشــتن گام های اساسی 
و جدی در کم کردن هزینه هاســت. همان قــدر که ریاض 
لیستی بلند از رفتار های خصمانه ایران  علیه کشورش دارد 
و در رســانه ها و محافل دیپلماتیک ارائــه می دهد، تهران 
نیز قادر به انتشــار لیســتی به مراتب بلندتر و مفصل تر، از 
خصومت ها و شــیطنت  های آل سعود ضد کشورش است. 
افزون بر این، بر کسی پوشیده نیست که خطر سیاست های 
غلط ریاض، در دراز مدت آسیب های جدی بر جهان اسالم 
وارد خواهد کرد و  چه چیز بدتر از اینکه آل سعود اکنون تبدیل 

به اسب تروای غرب در قلب جهان اسالم شده است؟
وقتی کسی یک شــبه و بادکنکی به قدرت می رسد، 
باید منتظر پریشان گویی و توهمات و خودبزرگ پنداری اش 
هم باشید. معلوم است که سرازیر شدن آن  همه تسلیحات 
نظامی از ســوی آمریکا و انگلیس، این جوان ســعودی را 
دچار توهم می کند. در این بین، کلــی رفیق اجاره ای و بند 
کیفی هــم از این طــرف و آن طرف پیدا می شــوند و برای 
بیشتر چاپیدن، سیاست هایش را تایید می کنند. حاال مگر 
می شود به همین آسانی، از چنین حاکمی آن هم از نوع خام 
و ناپخته اش، انتظــار اظهار نظرهای معقول و رفتار مقبول 
داشت؟ بن سلمان سخت دلش را به دست آمریکا که اکنون 
بر شانه اش قرار دارد خوش کرده است و گره های اقتصادی 
ایجاد شده بین دو کشــور و دیگر کشورها را تضمینی برای 
یک حمایت همیشگی و با ثبات می داند. فقط سنش خیلی 
کمتر از آن اســت که داســتان رابطه محمد رضا پهلوی با 
آمریکایی ها و غرب را به خاطر آورد، وقتی که رئیس جمهور 
آمریکا از جزیره ثبات برای شاه ایران سخن می گفت و ... .    
بن سلمان در مصاحبه اش، ایرانیان را علت مشکالت 
منطقه می داند اما  معتقد است که آنها تهدید بزرگ به حساب 
نمی آیند، هر چند اگر مراقبت و رصد نشــوند قابلیت تبدیل 
شدن به یک تهدید بزرگ را دارند. او ادعا می کند که ایران 
حتی در غرب آسیا هم دارای وزن اقتصادی مناسب نیست و 
در بین پنج قدرت بزرگ اقتصادی منطقه، رتبه ای به مراتب 
پایین تر از عربستان، امارات، مصر، ترکیه و دیگر کشورهای 
اسالمی  داراست. فرزند ملک سلمان حتی در بخش نظامی 
هم ایران را پایین تر از پنج کشــور نخســت نظامی منطقه 
ارزیابی می کند و معتقد است که کیفیت تجهیزات نظامی 
ایران به مراتب پایین تر از تسلیحاتی است که عربستان در 
اختیار دارد. بن سلمان رفتن به سمت سالح اتمی را مشروط 
به زمانی کرد که ایران رسما دستیابی به بمب اتم را اعالم کند 
چرا که قبل از آن به باور او، ریاض با ظرفیت دفاعی موجود، 

قادر به دفاع از خود است و نیازی به سالح اتمی ندارد.  
به نظر بن ســلمان در هر کشــمکش منطقه ای و در 
هر کشــور بی ثبات، جای پای ایران پیداســت ، در عراق، 
در ســوریه،  لبنان،  یمن و ... اما در مقابل هر جا که ریاض 
حضور دارد و تهران قدرت دخالت ندارد، ثبات در آن کشور 
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حاکم است، کشورهایی مانند مصر، کویت، اردن  و بحرین. 
به باور او، تهران به دنبال گســترش ایدئولوژی اش اســت 
و ریاض هر قدر که در توان داشته باشــد تهران را مجبور به 
عقب نشینی خواهد کرد. پیش تر هم این جوانک در مصاحبه 
با »وال اســتریت ژورنال« تهدید کرده بود که اگر فشارها و 
تحریم های ضد ایرانی جدی گرفته نشــود  یا در این بخش 
توفیقی نداشته باشــیم، احتماال 10 تا 15 سال دیگر شاهد 
جنگ با ایران خواهیم بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم 
در واکنش به این سخنان ولیعهد جوان گفت: »این نو رسیده 
خام اندیش که هنوز باد به ِدماغ دارد، یا نمی داند جنگ چیست 
یا تاریخ نخوانده اســت و یا شــوربختانه با بزرگی به صحبت 
ننشسته است.« آقای قاسمی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
همچنین توصیه کــرد : »عقالی قــوم و تجربه آموختگان 
سعودی به وی بیاموزند چگونه بزرگتر از او که ادعای سروری 
جهان عرب داشت و خود را سردار قادسیه می خواند و شرق و 
غرب و عرب پشتیبانش بودند، در مقابل اراده مردم دلیر و بزرگ 
این مرز و بوم به خاک مذلت نشست.« به نظرم باید این را هم 
به این جوانک یادآوری کرد:  »ای آنکه عزم جنگ یالن داری   

/    اول بسنج قوت اعضا را.«
خوش رقصی بن ســلمان برای تل آویو در مصاحبه با 
»تایم« خیلــی برایش کارکرد نداشــت. او از امکان عادی 
شدن ارتباطات دو کشــور در صورت حل صلح آمیز مساله 
فلسطین گفت و در گفتگو با نشریه آتالنتیک هم از »حق 
یهودیان در داشتن سرزمین خودشــان« سخنانی  بر زبان 
آورد. هر کدام از این حرف ها باید یک موج رسانه ای بزرگ 
ایجاد می کرد و اسرائیلی ها بیشترین بهره را از این اظهارات 
مقام عالــی عربســتانی می بردند. اما ایــن خوش خدمتی 
در تل آویــو کامال بایکوت شــد. زمانی هیچ کشــور عربی 
یا اســالمی مایل نبود کــه ولو در صورت وجود یک ســری 
ارتباطات پنهانی با طرف اســرائیلی این ارتباط، جایی درز 
پیدا کند  یا مورد بهره برداری طرف دیگر قرار گیرد اما امروز 
کار به جایی رســیده که تل آویو هم خیلی تمایلی به نمایش 
نزدیکی خود با ریاض و ... ندارد. سیاســت حفظ  وضعیت 
و موقعیت کشور دوســت را می فهمیم اما این واکنش را در 
قالب کم کردن آســیب نزدیکی با »بدنام  ها« هم می توان 
تفسیر کرد. در استراتژی آمریکا یی ها و اسرائیلی ها، کنار 
آمدن با عربستان و پذیرش همیشگی ریاض به عنوان یک 
دوست، دارای هیچ درجه ای از اعتبار نیست اما در تاکتیک، 
آمریکا یی ها ثابت کرده اند که هیچ مشــکلی برای زندگی و 
همزیســتی با حاکمان دیکتاتور تا زمانی که تهدیدی برای 
منافع شان نباشند، ندارند. همان قدر که بعضا آشوب برای 
آمریکا می تواند کارکرد داشته باشد، حکومت سازی بدون 
تنش و برقراری ارتبــاط با تمامی کشــورهای منطقه برای 
تجارت بهتر و دنبال کــردن منافع آمریــکا، دارای اهمیت 
است. طنز داستان آنجا درشــت دیده و شنیده می شود که 
بن ســلمان در همین مصاحبه از سیاست های کالن نفتی 
برای آینده جهان، حل بحران های منطقه با درایت ریاض، 
خطاهای ســال های قبل آمریکا در غرب آســیا و کســب 
رتبه های باال در بخش های تکنولوژیکی و غیره می گوید. 
هنوز باورش نیست که آنچه تا  امروز دارد  یا یحتمل در آینده 
به دســت خواهد آورد، تنها پیشکش غرب با هزینه ای بس 
گزاف است که از جیب مسلمانان سعودی و از منابع جهان 
اسالم دارد پرداخت می شود و او فقط یک بنای ساده است 
نه معمار. فراموش نکنیم که نمایش ضعیف آمریکا و غرب 
در سرکوب جنبش های اسالمی و سقوط حاکمان همسو با 
ریاض، باعث خشم و عصبانیت عربستان شده بود. ریاض 
تازه بعد از آن اتفاقات منطقه ای بود که پی  برد دیگر نمی شود 
خیلی روی قدرت و نفوذ آمریکا و غرب، در غرب آسیا حساب 
باز کرد. عربستان، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه متوجه 
شــدند که غرب دارای هیچ برنامه و استراتژی مشخص و 
مقبولی برای منطقه نیستند. آنها هیچ گزینه  مناسبی برای 

بشــار اســد ندارند. هنوز دقیق نمی دانند با داعش باید چه 
بکنند. از حل بحران یمن عاجزند و  ... ولیعهد به تایم گفت 
که بزرگترین اشتباه کاخ سفید لشکرکشــی به افغانستان و 
عراق بود و االن هم بزرگترین اشتباهش بی شک خارج شدن 
از سوریه است چرا که این عقب نشینی باعث قدرت ایران و 
نفوذ بیشتر تهران در دمشق، بیروت و بغداد خواهد شد. حق 

با اوست. ایران در لحظه فرصت ها را شکار می  کند. 
باید پذیرفت که شــرایط منطقه به گونه ای  اســت که 
بر خالف قبل نمی شــود برایــش برنامه های پنج ســاله  یا 
 10ساله  یا بیست ساله طراحی کرد. هر کس صبح به میزانی 
که هزینه بکند، هوش به خرج بدهد، سیاســت بکار ببندد، 
توانمند باشــد و ...  بهره خــودش ر ا از اتفاقــات منطقه ای 
می برد. این شــرایط برای ایران، آمریکا، روســیه، ترکیه، 
اروپا، چین و دیگر کشــورهای صاحب نفوذ در غرب آســیا 
مساوی اســت. همه بازیگران، اتاق فکرشان را 24 ساعته 
کردند تا عقب نمانند از رویدادهای لحظه ای و تصمیماتی 
که بعضا باید آنی گرفته شود.  القصه، عربستان بعد از ساقط 
شدن طالبان در افغانستان و ختم حاکمیت مطلق سنی ها 
در عراق و باز شدن میدان بازی برای ایران در این دو کشور، 
اخم هایش برای ما بیشتر شده است. انقالب های عربی و 
دفاع ایران از این جنبش ها که سرنگونی حاکمان همسو با 
ریاض را در پی داشت، باعث خشم آنها شد. حماقت بزرگ 
غربی ها  و سعودی ها نه ساقط کردن دو دشمن دیرینه ایران 
در مرزهای شرقی و جنوب ایران و نه ایجاد زمینه های نفرت و 
بی عدالتی در توده عرب که به انقالب های عربی منجر شد، 
که سکوت در برابر جنایات و پیشروی داعش بود. ایران هرگز 
به میزانی که بعد از ماجرای داعش دلیل و بهانه برای حضور 
مستقیم در کشورهای عربی، سنی و شیعه نشین پیدا کرد تا 
قبل از آن نمی توانست به آسانی راه ورودش به این کشورها 
را با این وسعت هموار ببیند. پس باید با همه مصیبت هایی 
که پیدایش داعش برای منطقه و ایران داشت، این فرصت 
به دست آمده را یک امتیاز برای تهران لحاظ کرد. امتیازی 
که سعودی ها و دوستان آن سوی آبی شــان با یک حرکت 
غلط سیاسی برای ایران به ارمغان آوردند. این طبیعی است 
که ســعودی ها با هزینه فراوان و با اســتخدام رسانه های 
متعدد درصدد متهم کردن ایران در موضوع یمن باشــند. 
راه اندازی شــبکه ها و اجاره رسانه های متعدد در این مقطع 
زمانی از اولویت های ریاض است و تهران باید در رسانه ها 
متهم اصلی اغتشاشــات و نا آرامی های منطقه ای معرفی 
شــود تا مداخالت نظامی و اطالعاتی آنهــا معقول به نظر 
برســد. منفعل عمل کردن ایران در این بخش خســارات 
جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشــت. دخالت ایران در 
ســطحی که آنها در رســانه ها جار می زنند به دور از واقعیت 
است. آنها خود در خلوت به این موضوع واقفند اما دشمن ها 
معموال تعهدی به بیان واقعیت ندارند، آنها باید از همه ابزار ها 
و تکنیک ها برای مقصود خود استفاده کنند. هر چه دشمن 
و دشــمنی پلیدتر باشد، خصومت و پلشــتی درشت تر بروز 
می کند. ایران دیگر نمی تواند از کشــوری چون عربستان 
با توجه به آنچه در یمن و منطقه می گذرد یک رفتار معقول  
را مطالبه کند، تهران تنها می تواند آســیب های احتمالی را 
مهار و در مقابل، تاکتیک های منطقــی را برای این منظور 
به کار ببندد. حریف هم اکنون سخت به دنبال کشتن سربازان 
ایران نه در زمین واقعی جنگ عراق و سوریه و لبنان و یمن و 
غیره که درصدد کشتن انگیزه مدافعان واقعی بینش ایرانی 
در بستر رسانه ای است. جوانک داســتان مان که در ابتدا 
صحبتش بود را فرامــوش نکرده اید؟ همه بــه وقت تاراج، 
نیش شــان تا بنا گوش برایش باز بود اما هیچ کس مشتاق 
نبود که در خلوت از آن یادی کند  یا در جمع دوستان جان، 
از رفاقت با او بگوید  یا به آن دوســتی افتخــار کند. باید به 
پسرک تپل و ساده محله مان کمک کنیم تا بیش از این مورد 

سوءاستفاده بچه های بد قرار نگیرد.  

ساخت ایران
چرا باید از تولید کاالی ایرانی

حمایت کنیم؟

در پی طرح جدی تر موضوع حمایت از کاالهای ایرانی 
توســط مقام معظم رهبری که تحت عنوان نام سال 1397 
صورت پذیرفته است و مباحثی که در این خصوص از ابتدای 
سال جاری مطرح شــده ، قاعدتًا تا پایان سال جاری تمرکز 
مباحث توسط اندیشمندان، صاحب نظران و فعاالن عرصه 
اقتصاد و سیاست  روی این موضوع انجام خواهد پذیرفت 
و فرصتی را ایجاد خواهد کرد که ابعاد این موضوع تحلیل 
شده و پس از نقد و بررسی تمام ابعاد و جوانب این موضوع 
توسط این افراد، راهکارهای عملیاتی استخراج و در دستور 

کار کشور قرار گیرد.
سیر نام گذاری ســال های گذشته توسط رهبر معظم 
انقالب  و بررسی آن به ما نشان می دهد که این نام گذاری ها 
در امتداد تحقق و دستیابی به اهداف افق چشم انداز  1404 
که ایران را کشوری توســعه یافته و پیشرو در سطح منطقه 
متصور گردیده ، قرار داشته و ابعاد و اهمیت اقتصاد در نیل 
به توسعه کشور از آن چنان قابلیت ها و ویژگی هایی برخوردار 
است و شاید آن قدر کارهای بر زمین مانده و ناتمام  وجود دارد 
که می بایســت توجه مان را به طور حداکثری روی مسائل 

اختصاصی متمرکز کنیم. 
حال که می توان گفت موضــوع اقتصاد مقاومتی در 
کشور تبدیل به یک دیدگاه و یک رویه سیاست گذاری  شده 
و مورد اقدام در مســیر فعالیت های اجرایی، قانون گذاری 
و برنامه ریــزی در کشــور قرارگرفته اســت و اهمیت توجه 
به تاب آوری اقتصاد کشــور در کانــون توجهات قرارگرفته 
است، گام بعدی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حمایت 
از کاالی ایرانی اســت، چراکه محوریت اقتصاد مقاومتی 
بر تقویت ارکان تولید کشور قرار دارد و به عبارتی دیگر تولید 
محور توســعه اســت و این باید به یک باور عمومی و یک 
اعتقاد راسخ برای مردم و مسئولین کشور تبدیل شده و بجد 

پیگیری شود.
آنچه از مباحث طرح شــده از ابتدای سال برمی آید، 
برخی از فعاالن اقتصادی و سیاسی کشور، بیشتر توجه خود 
را به موضوع خرید کاالی ایرانی معطوف داشــته اند، ولی 
این تمامی موضوع نیســت و نباید خلط مبحث شود. اصل 
این رهنمود و شعار سال  عبارت   »حمایت از کاالی ایرانی« 
است نه صرفا خرید کاالی ایرانی و باید مراقبت شود که در 

این زمینه دچار اشتباه برداشت نشویم. 
اینکه خرید کاالی ایرانی یکی از مباحث اصلی حمایت 
از کاالی ایرانی است و چه نیکوست که مردم کشور نسبت 
به خرید محصوالت ســاخت ایرانی با تعصب برخورد کنند، 

موضوعی انکارناپذیر و بسیار حائز اهمیت است. 
باید توجه داشته باشیم سال های سال در پستوهای 
ذهنی مــا این بــاور غلط رســوب کــرده که آنچه ســاخت 
کشــورهای خارجی به ویژه کشــورهای غربی و کشورهای 
توسعه یافته صنعتی است، از مرغوبیت و مطلوبیت برخوردار 
اســت و فرهنگ مصرف عامه مردم بر این مبنــا قرارگرفته 
که خریــد کاالی خارجی برابر اســت بــا کاالی مطلوب و 

آرمان خالقی
 قائم مقام دبیرکل و عضو  هیأت مدیره خانه صنعت
معدن و تجارت ایران

ها
گفتار

20

شماره 393
ث  |  

مثل
گفتارها



باکیفیت مناسب و اگر این نوع تفکر را با قدری حس تفاخر 
و خودبرترنگری نســبت به دیگران در صورت اســتفاده از 
کاالها و برندهــای خارجی ترکیب کنیــم، حاصل آن، این 
شده که بسیاری از مردم چنانچه کاالی ایرانی و خارجی را در 
مقام قیاس قرار دهند، بدون توجه به مزایا از قبیل کیفیت و 
قیمت و خدمات پس از فروش، متاسفانه محصول خارجی 
را به متــاع ایرانی ترجیــح می دهند. امیدواریم طی ســال 
جاری ماحصل هم اندیشــی ها و بیــان دیدگاه ها و مباحثی 
که در طول ســال جاری به انجام خواهد رسید، ما را به این 
نقطه رهنمون سازد که اولویت خانوار ایرانی در زمان خرید 
کاال و محصولی که موردنیاز خانواده ایرانی است، کاالی 
ایرانی باشــد. حتی اگر به این نقطه برســیم که در شرایط 
برابر از نظر کیفیت و قیمــت و خدمات پس از فروش،  یک 
کاالی مشابه ایرانی و  خارجی در کنار هم مورد مقایسه قرار 
گیرند، ناخودآگاه مشتری کاالی ایرانی را به کاالی خارجی 
ترجیح داده و بپســندد، آن زمان می توان گفت که در سال 
جاری ماحصل تمام این تذکرات و تبیین شــعار حمایت از 
محصوالت ایرانی، مردم شریف ایران به سطح جدیدی از 
سلیقه مصرف دســت یافته و همانند شهروندان بسیاری از 
کشورها به این باور رسیده اند که برای حمایت از ایجاد شغل، 
امنیت و سطح رفاه اجتماع کشــور خود،   باید  از محصوالت 

وطنی پشتیبانی نمایند. 
 اما آیا فقط حمایت از کاالی ایرانی را منحصر به خرید 
این کاالها و محصوالت توســط مردم و دولــت )به  عنوان 
مصرف کننده بزرگ کاال و محصــوالت و خدمات( بدانیم و 

وظیفه ما در این نقطه به پایان می رسد؟  
قطعاً چنین نیست. 

حمایــت از کاالی ایرانی عــالوه بر آنچه گفته شــد 
مستلزم برنامه ریزی و هم افزایی کلیه دستگاه های حاکمیتی 
از قبیل قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه برای حمایت 

همه جانبه و کارآمد است.
حمایت های قانونی و نظارت بر حسن اجرای قوانین 
حمایتی از بخش تولید کشــور جزء وظایــف انکارناپذیر و 

اساسی مجلس شورای اسالمی است.
مجلس در ســال جاری   باید  آنچه خأل قانونی در این 
زمینه وجود دارد را شناسایی و تنقیح و تدوین نماید و قوانین 
موضوعه قبلی که در این زمینه توســط مجلس به تصویب 
رسیده است را بررسی و ایرادات وارده بر آن را مرتفع نموده 
و از سویی دیگر نسبت به حســن اجرای قوانین موجود در 
حمایت از بخش تولید با حساسیت ویژه پیگیری و مراقبت 
نماید و حتی در صورت لزوم افراد خاطی و کم کار در اجرای 
این قوانیــن و مســئولیت ها را مورد بازخواســت و مواخذه 

قرار دهد. 
وظیفه دولت محترم نیز عالوه بر الزام وزارتخانه ها و 
سازمان های تابعه خود به خرید کاالهای ساخت ایران برای 
رفع مایحتاج خود، برنامه ریزی بلندمدت برای زمینه سازی 
بهبود محیط کســب وکار بــرای فعاالن اقتصادی اســت. 
اگر محیط کسب وکار را فقط در بهبود چند شاخص موجود 
ببینیم و محیط کســب وکار را به عنوان یک فضا و شــرایط 
الزام آور و فراتر از آنچه قانون خاص آن مشــخص نموده و 
در شاخص های بین المللی مشــخص گردیده  موردتوجه 
قرار دهیم، حل بسیاری از مسائل و معضالت بخش تولید 

در آن مستتر است.
 رفع مشکالت ناشی  از دیوان ساالری دولتی )یا همان 
بوروکراســی اداری( و تســهیل فضا و شــرایط کسب  و کار 
موضوع بسیار مهمی است که باید در سال جاری به نحوی 
صورت پذیرد که فعاالن اقتصادی در مقایســه با شــرایط 
اقتصادی و کســب وکار سایر کشــورهای رقیب، از محیط 
کسب وکار مساعدتری برخوردار شوند تا بتوانند به رقابت با 

آنها بپردازند.
سیســتم بانکی کشــور الزاما بایــد در خدمت بخش 

تولید قرار گیرد و دســت از شــیوه برخورد سختگیرانه خود 
با تولیدکنندگان  بــردارد و فضا را به گونــه ای فراهم کند که 
یک فعال اقتصادی واقعی بخش خصوصــی به طور ویژه 
بتواند با سهولت و سرعت به منابع مالی مورد نیاز خود دست 
یابد. تطویل زمان، سختی های بی مورد و عدم وجود تنوع 
در ارائه خدمات بانکی مناسب و شایسته جزو وظایف مهم 
سیستم بانکی کشور است. همین طور نظام مالیاتی کشور 
  باید  به گونــه ای اصالح و در خدمــت تولید قــرار گیرد که 
تولیدکنندگان با طیب خاطر و فراغ بال بتوانند به کسب وکار 
خود بپردازند و سیستم مالیاتی به عنوان یک مانع و مشکل 

در برابر تولیدکنندگان مطرح نشود.
اینکه ما موفق شویم سیستم و نظام تجاری کشور را 
به نحوی اصالح نماییم که تجــارت در خدمت تولید ملی 
قرار گیرد و نظام تجاری کشــور در بخش تأمین مواد اولیه 
و مایحتاج بخش تولید به نحو کارآمد فعالیت  کند و از سوی 
دیگر در بخش نظام توزیع در داخل کشور اصالحات اساسی 
صورت پذیرد تا عرضه محصوالت ایرانی با کمترین هزینه و 

بیشترین گستره در دســترس مصرف کنندگان داخلی قرار 
گرفته و از عرضه سهل الوصول کاالی قاچاق و زیرپله ای 
پیشگیری شود. از دیگر سو  اگر توان تجاری کشور بر مدار 
توســعه بازار بین المللی کاالهای با کیفیت و رقابتی ایرانی 
تنظیم شود توفیقات چشمگیری را شاهد خواهیم بود. زمانی 
که گفته می شود از کاالهای ایرانی حمایت شود، عالوه بر 
بازار داخل   بایــد  حضور در بازارهای خارج از کشــور را برای 
فعاالن اقتصادی و عرضه محصوالت ساخت ایران تسهیل 
و  فراهم کنیم. نظام دیپلماسی بین المللی کشور   باید  در سال 
جاری با این وظیفه که  راهگشای تحقق این امر باشد، به کار 
گرفته شده و نظام مبادالتی ، گمرکی، حمل ونقل، تعرفه ها 
و همه و همه می بایســت در خدمت تولید ملی قرار گیرند. 
باید توجه داشته باشیم که ظرفیت تولید کارخانجات ایران 
بیش از نیاز تولید داخل بوده و بسیاری از واحدهای تولیدی 
توان تولید محصوالت باکیفیت صادراتی  رادارند و چنانچه 
بازارهای خارجی برای تولیدکنندگان ایرانی گشوده شوند، 
می توان ظرفیت حداکثری واحدهای تولیدی را به کار گرفت 
و کاالهای ایرانی را به اقصی نقاط جهان صادر کرد. سازمان 
ملی اســتاندارد به عنوان حافظ منافع ملی متضمن کیفیت 
کاالهای ساخت ایران و یکی از بخش های مهم حاکمیتی 

است که با دقت و وسواس خاص می بایست در این عرصه 
ورود کرده و عالوه بر رصد کردن کیفیت کاالهای ساخت 
ایران که قطعــًا در بهبود دیدگاه و نظر مشــتریان و ارتقای 
 اعتبار و کیفیت کاالهای ایرانی موثر اســت،  برنامه ریزی و 

اقدامات ویژه ای را به انجام برساند.
می بایست امسال توجه مان را به این موضوع معطوف 
نماییم که درج عبارت »ســاخت ایــران«  روی محصوالت 
ایرانی به عنوان یک افتخار و نشانی از اعتبار و ضمانت حسن 
کیفیت و عملکرد محصوالت و تجهیزات ایرانی به جایگاه 

شایسته ای برسد.
تدوین و ابالغ استراتژی توسعه صنعتی کشور به عنوان 
قطب نما و راهبرد اصلی فعالیت دستگاه های اجرایی کشور 
در مسیر حمایت از کاالهای ساخت ایران، موضوعی است 
که در ســال جاری باید محقق شــده و ضمانت اجرای آن 
نیز پیش بینی شود.  هر دســتگاه اجرایی در این استراتژی 
می بایســت دارای وظایف و برنامه مشــخصی بوده که در 
طول برنامه زمان بندی اجرایی تحقق سیاست های مندرج 

در این استراتژی نسبت به انجام آن مکلف و مقید باشد .    این 
استراتژی باید به گونه ای تدوین شود که شخص حقیقی یا 
حقوقی که در زمینه توســعه صنعت و معدن کشور فعالیت 
می نماید، وظیفه خود را به طور روشن و سریع دریافته و در 
مسیر تحقق اســتراتژی گام بردارد. و اما قوه قضاییه؛ قوه 
قضاییه به عنوان دســتگاه حامی حقوق  مردم در این زمینه 
  باید برخوردی بسیار فعاالنه داشــته و با افرادی که در این 
مسیر وظایف خود را به انجام نمی رسانند، برخورد ارشادی 
و در صورت لــزوم قضایی نمایــد. این  قوه می بایســت از 
جایگاه مدعی العموم با افرادی که مکلف به انجام وظایف 
قانون بوده ولی با کم کاری یا کارشــکنی بــه توان تولیدی 
کشور خسارت وارد می نمایند، برخورد جدی نموده و جدیت 
مدیریت کالن کشــور در تحقق اهداف اقتصادی ملی را 
نشان دهد. ظرفیت باالی قوه قضاییه در حمایت از کاالی 
ایرانی و تولیدکننــدگان موضوعی انکارناپذیــر و غیرقابل 
چشم پوشــی اســت که باید چشــم انتظار بروز و ظهور آن 
باشیم. و کالم آخر  اینکه بســیاری از وعده ها و  اقدامات و 
برنامه ها و قوانینی وجود دارند که دولت تاکنون نســبت به 
انجام آنها مبادرت ننموده است که امیدواریم در سال جاری 

محقق شوند.  
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پایان نجفی، آغاز هاشمی؟
 سال جدید که آغاز شد همه منتظر بودند تا شورای شهر تهران تصمیم نهایی خود را در مورد 
ماندن یا رفتن محمد علی نجفی اعالم کند. همزمان خبرها حکا یت از آن داشــت که البی های 
سنگینی در اتاق های محرمانه اصالح طلبان برای تعیین تکلیف این کرسی مهم در جریان است. 
برخی اما می گفتند چهره های ارشد جناح تصمیم به ماندگاری نجفی در شهرداری گرفته اند. گویا 
همین تصمیم هم مورد موجب رفتن نجفی شد. حاال این محسن هاشمی است که بیشترین شانس 

را برای رسیدن به شهرداری تهران دارد البته اگر مخالفانش اجازه دهند.  سیاست
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سیاست

آیا مخالفت اصالح طلبان رادیکال با محسن 
هاشمی مانع از شهردار شدن او می شود؟

مسأله محسن
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آیا محسن هاشــمی شــهردار تهران می شود؟ این 
سوال حاال برای خیلی ها مهم اســت؛ برای خودش البته 

بیش از سایران.
وضعیت او البته بهتر از سال گذشته است که درست 

در همین موقع است قرار داشت. 
شهردارشدن او یک مساله است و جدال آتشینی که 
در پیدا و پنهان جناح اصالح طلب بر سر او پدید آمده حرف 

دیگری است. 
پستی که او به آن چشم  دوخته خواهان زیادی دارد. 
از محمدرضا عارف که درباره این پیشنهاد سکوت کرده تا 

افرادی مانند مهرعلیزاده و حناچی.
بیشتر از گزینه ها البته بحث بر سر این است که کدام 
طیف به این سمت مهم برسد. محسن هاشمی اما با همه 
گزینه ها تفاوت دارد. تفاوت اساسی او این است که طیف 
رقیب او یعنی حامیــان رئیس دولت اصالحــات به خوبی 
می داند شهردارشدن محسن هاشمی یعنی نزدیک شدن 
هرچه بیشــتر او به پاســتور و به همین دلیل هم هست که 
مخالفان نامــزدی او تا این حد اصرار دارند و بر حرفشــان 

یعنی شهردارنشدن محسن هاشمی اصرار دارند. 

   مخالفتعارفباشهردارشدنمحسنهاشمی
روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران امروز در 
مطلبی از مخالفت جدی عارف با شهردارشــدن محســن 
هاشــمی خبر داده و نوشــته اســت: محمدرضا عــارف با 
شهردار شدن محسن هاشمی مخالف است؛ همانطور که 
با شهردارشــدن نجفی مخالف بود با این حال هنگامی که 
در مجلس نظرش را درباره شــهردار شــدنش پرســیدند، 

سکوت کرد.
به گزارش نامه نیوز، این روزنامه، از تالش برخی برای 
مطرح کردن عارف برای شــهرداری تهــران خبر داده و به 
کنایه نوشته است: »عارف منتظر است دعوت رسمی از او 
برای شهرداری تهران انجام شود تا با اجماع اصالح طلبان 

به شهرداری برسد.«
در بخشــی از این یادداشــت، نویســنده با تاکید بر 
اینکه، عملکرد شهرداری می تواند تاثیر مستقیمی  بر آرای 
مردم در انتخابات آتی مجلس داشته باشد، تاکید می کند 
که عملکرد عارف در فراکســیون امید مناســب نبوده و با 
حضور در این فراکسیون، اختالف در جبهه اصالح طلبان 
نه تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر نیز شده است. نویسنده این 
یادداشت افزوده اســت: با این حال، عارف نمی تواند این 
حق را برای خود قائل باشد که شهردار بشود اما با اعضای 

شورای شهر برای شهردارشدن مخالفت کند.
و اما تحقیر عارف توسط اصالح طلبان برای اولین بار 
نیست؛ اینکه یک روزنامه اصالح طلب حق اظهارنظر برای 
شهرداری تهران را از عارف سلب کند، حرف تازه ای نیست 
چرا که به نظر می رســد عارف برای اصالح طلبان پیش از 
این نیز مهم نبوده است؛ چندی پیش سایت اصالح طلب 
انتخاب دربــاره انتقاد عــارف از دولت نوشــته بود: عارف 
دست بردار نیست! همان کســی که در میان قحط الرجال 
ســال های اخیر که بر اثر کناره گیری یا کنارگذاشتن برخی 
چهره هــای اصلــی جریان اصالحــات، یکبــاره »مهم« 
شــد! او حاال تصور می کند رئیس یک جبهــه بزرگ به نام 
اصالح طلبان است. او حاال پس از انتخابات تصور می کند 
 روحانی مدیون او و شــورای کذایی اصالح طلبان اســت 
)و نــه پیکــره عظیــم اصالح طلبــی( و به دنبــال ســهم 
خواهی هایــی هســت که بــار دیگر، نــزاع و اختــالف را 
برمی انگیــزد و ناراحتی مــردم را موجب می شــود. نه تنها 
رســانه های اصالح طلب بلکــه شــخصیت های نزدیک 
به دولت نیــز از اظهارنظرها و انتقادهای عارف اســتقبال 
نکرده اند؛ حسام الدین آشنا، مشاور روحانی به سهم خواه 
توصیف کردن عارف، گفته بود: »درست است که گفتمان 
از جنس سهم خواهی نیست اما امان از سهم خواهی های 

افراد به اسم جریان«.
انتقادهای عارف از بخشی از دولت روحانی، موجب 
شــد که غالمرضا جعفرزاده، نماینده حامی  دولت مجلس 
خطاب بــه او بگویــد: اینکه فــردی بگوید مــا روحانی را 
رئیس جمهور کردیــم، توهین بــه رئیس جمهور منتخب 
اســت؛ چرا تیزهوشــی روحانی را نادیده می گیرید؟ مگر 
می توان ســخنرانی های روحانــی را فراموش کــرد؟ چرا 
آن قدر انحصار طلبانه فکر می کنید؟ این اظهارات دلسوزانه 
نیســت، امیدوارم دنبال ســهمیه از کابینه نباشــند. برخی 
دیگر از اصالح طلبــان معتقدنــد عارف طــراز الزم برای 
محوریت جریان اصالحات را ندارد و حتی با ریاســت وی 
بر فراکســیون امید مخالفت کردند؛ غالمرضا کرباسچی 
در همین زمینه گفته بود: »در اردوگاه اصالحات دوستان 
ما با وزن کشی اشــتباه بزرگی را رقم زدند. باید در این میان 
کســی به عنوان کاندیدای ریاســت مطرح می شد که یا با 
شــخصیت کاریزماتیک خود بتواند نیروهای مختلف را به 
دور خود جمع کند یا از عوامل و عناوین کم هزینه تری برای 
رای آوری اســتفاده می کرد. کاری که شاید بتوان گفت از 
مسعود پزشــکیان و حتی علی مطهری به خوبی برمی آمد 
باید یــک فــرد کاریزماتیــک کاندیدای ریاســت مجلس 

می شد؛ کاندیداشدن عارف اشــتباه بود«؛ یا اینکه وقتی 
عارف از مخالفت بــا ائتالف اصالح طلبان بــا اعتدالیون 
سخن گفته، عطریانفر با انتقاد از او، گفت اظهارنظر عارف 

شخصی بوده است.

   کارشکنییکحزبعلیهمحسنهاشمی
انتخاب »محسن  هاشمی« به عنوان شهردار جدید 
تهران، موضوعی اســت که با استعفای نجفی در بسیاری 
از محافل اصالح طلبانه دنبال و پیگیری شــد؛ موضوعی 
که این بار صرفا از سوی حزبی که او رئیس شورای مرکزی 
آن است؛ یعنی »کارگزاران سازندگی« دنبال نشد و برخی 
چهره های اصالح طلب از دیگر احزاب این طیف هم برای 
پایان خوش اصالح طلبان در شــورای شهر و شهرداری، 

خواهان شهردارشدن هاشمی شدند.
این موضوع گویا از سوی بســیاری از اصالح طلبان 
عضو شورای شهر و خارج از شورا پذیرفته شده بود و تا هفته 
گذشــته بنا بر چنین انتخابی بود، اما مخالفت حزب اتحاد 
ملت و اعضای این حزب در شورا با شهردارشدن »محسن 
هاشــمی« کار را تا رایزنی با »ســید محمد خاتمی« برای 

جلوگیری از چنین مساله ای کشانده است.
بنابراین، اعضای این حزب در شورا با کلیدواژه هایی 
نظیر لزوم پایبندی اعضای شورا به رای مردم و احترام به آن 
از رئوس جریان اصالحات به ویژه »ســیدمحمد خاتمی« 
خواســته اند تا حتی از مطرح شدن شــهرداری »محسن 
 هاشــمی« جلوگیری کنند تا فردی خارج از شــورای شهر 
متصــدی امور شــهری پایتخت و جانشــین »محمدعلی 

نجفی« شود.
تا االن هــم گویا این خواســته حزب اتحــاد ملت و 
اعضای آن در شــورای شهر محقق شــده است. نظر این 
طیف بر شهردارشدن افرادی نظیر »حبیب الله  بیطرف«، 
معاون وزیر نفت و گزینــه وزارت نیــرو در کابینه دوازدهم 
که موفق به اخــذ رای اعتمــاد مجلس نشــد و »محمود 
حجتی« وزیر جهاد کشاورزی اســت؛ اما حال که این دو 
اعالم کرده اند حاضر به جداشــدن از بدنه دولت نیستند، 
معلوم نیســت که به کــدام فرد فکــر خواهند کرد؛ شــاید 
»پیروز حناچی، محمد ابراهیم انصاری الری و وفا تابش« 

آلترناتیوهای مورد نظر آنان باشند.
البتــه اصالح طلبان همچنان نســبت به سرنوشــت 
شــهرداری تهــران نگرانی هــای جــدی دارند و بــر این 
عقیده هســتند که بــا انتخــاب فــردی نظیر »محســن 
هاشمی رفســنجانی« دغدغه های آنان نســبت بــه اداره 
امور شهری پایتخت تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. بر 
همین اساس، بخش زیادی از این طیف حاضرند ریسک 
خروج هاشمی از جمع اعضای شورا و ورود یک اصولگرا به 
جمع شورای شهری ها را بپذیرند، اما از تکرار تجربه نجفی 

جلوگیری کنند.

   موافقانومخالفانمحسنهاشمی
در روزهــای گذشــته، خبرهــای رســیده حکایت از 
آن دارد که احتمال شهردارشــدن محســن هاشمی قوت 
یافته و ممکن اســت در روزهای آینده، شورای شهر، وی 
را به عنوان شــهردار جدید معرفی کند؛ امــا این موضوع با 
واکنش های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس و برخی از 

سیاستمداران کشور روبه رو شده است.
برخــی از جمله ابطحــی و تاجزاده بر ایــن باورند که 
انتخاب شــهردار از میان اعضای شــورای شهر اشکالی 
ندارد و ورود یک اصولگرا به جمع اعضای شورا، خدشه ای 
در تصمیمات وارد نخواهد ســاخت. از سوی دیگر، برخی 
دیگــر از اصالح طلبان ایــن کار را مخالــف آرای مردمی 
 قلمداد می کنند و بــر این باورند اصالحــات باید به اعتماد 

مردم احترام بگذارد.

مخالفت کارگزاران سازندگی 
با محمدرضا عارف علنی تر از 

همیشه شده است
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در همیــن خصــوص برخــی نماینــدگان مجلس، 
واکنش هایی به این موضوع داشــتند؛ هرچند نمایندگان 
مردم تهــران بر این اعتقاد هســتند که نبایــد در مصادیق 
ورود کنند، عواقبی را نیز برای شهردارشدن برخی اعضای 
شورای شهر تهران متصور هســتند. سیدفرید موسوی در 
گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: 
»من فکر می کنم مردم کسانی را انتخاب کرده اند که عالوه 
بر آنها، به حساسیت این موضوع و نقشی که شهردار تهران 
در نظام مدیریت شهری کشــور و همچنین شهردار تهران 

در امورات جاری خود مردم تهران دارد، واقف هستند.«
وی گفت: »با این حال، نمایندگان تهران در مجمع 
نمایندگان اســتان تهــران بنا دارنــد ورود خاصــی به این 
موضوع و به خصوص در مورد مصادیق نداشــته باشــند و 
امیدواریم که اعضای شورای شهر، بهترین تصمیم را برای 
شهر تهران بگیرند و ما نیز از تصمیم آنها پشتیبانی خواهیم 
کرد.« این نماینده مردم تهران گفت: »امیدواریم که اعضا 
زودتر به جمع بندی برسند. باتوجه به اینکه در زمان نجفی، 
برخی ریل گذاری ها و اقدامات خوبی شــده است، به ویژه 
در حوزه مبارزه با فساد، مردم امروز می دانند که شهرداری 

چگونه اداره می شود.«
وی در ادامه با اشــاره به احتمال انتخاب یک عضو 
شورای شهر به عنوان شهردار نیز گفت: »خوشبختانه در 
جبهه اصالحات، قحط الرجال نیست و گزینه های زیادی 
برای اینکه شهردار تهران شــوند، هست، ولی همان طور 
که گفتیم، حتما اعضای شورای شهر تمام ابعاد قضیه را در 

نظر می گیرند و رای خواهند داد.«
نماینده مردم تهــران در ادامه افــزود: همه این 21 
تن می دانند اگر یکی از خودشــان را انتخاب کنند، ممکن 
اســت چه عواقبی داشــته باشــد. االن فعال همه در حال 
تصمیم گیری هســتند و اوضاع کمی پیچیده است، چون 
باید یک تصمیم به خروج از شورا رای بدهند و هم یک رای 
دیگر به شهردار شــدن بدهند و خالصه هر اتفاقی ممکن 

است رخ بدهد.
وی گفت: »اینکه می گوییم هــر اتفاقی، منظور هر 
اتفاقی است که مربوط به شهردارشــدن است، چون باید 
نخست رای بدهند که یک نفر از شورای شهر خارج شود و 
بعد از آن، فرد رای الزم را برای شهردارشدن به دست آورد 
و شــاید در این میان، همه چیز بار دیگر به اما و اگر افتد؛ 

بنابراین، باید در این مورد دقت الزم داشت.«
این نماینده در خصوص ورود سرلیست اصولگرایان 
به شــورای شــهر نیز گفت: »البته با ورود یک یا دو نفر به 
شــورای شــهر اتفاق خاصی رخ نمی دهد، ولــی من فکر 
می کنم که شورای شــهری ها تمام ابعاد را در نظر خواهند 
گرفت و سپس در مورد شهردار تصمیم گیری خواهند کرد. 
همچنین فاطمه سعیدی، با اشاره به اهمیت بحث انتخاب 
شهردار تهران که قرار اســت در هفته جاری در دستورکار 
شورای شهر پایتخت باشــد، گفت: »شورای شهر تهران 
در هفته جاری، مسأله انتخاب شهردار را در دستورکار قرار 
خواهد داد و شهروندان پس از اتفاقات اخیر در شهرداری 
تهران، منتظرند کــه خروجی تصمیم شــورا را ببینند. وی 
با اشــاره به مطالبات مردم در حوزه هــای مختلف اجرایی 
اظهار کرد: »امروز دیگر مردم از ما نمی پذیرند که بگوییم 
نمی گذارند کار کنیم. مردم رای داده اند و باید اثر رایشان 
را ببینند؛ بنابراین، شورای شهر تهران در انتخاب شهردار 
پایتخت، باید مدیری در ســطح ملی، پاکدست و توانمند 
انتخاب کند. نماینده اصالح طلب مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی همچنین با تاکید بر لزوم پایبندی به رای و 
نظر مردم که برآمده از انتخابات است، تاکید کرد: »شهر 
باید مطابق میل کســانی اداره شــود که اعضای شــورا را 
انتخاب کرده اند.« این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید 
مجلس خاطرنشــان کرد: »البته رعایت حقوق اقلیت هم 
از الزامات دموکراسی اســت، ولی اکثریت رای دهندگان 
منتظرند تا ثمــره رای خــود را ببینند.« ســعیدی در پایان 
تصریح کرد: »از این جهت، انتخاب شهردار، پیام مستقیم 
به رای دهندگان است؛ پیامی  که می تواند در تصمیم بعدی 
آنها برای مشارکت در انتخابات و حتی امید به اصالح موثر 
باشــد.« با این حال اما برخی نمایندگان از شهردارشــدن 
محســن هاشــمی دفاع می کننــد و وی را تنها فــرد برای 
سامان دادن به شهرداری تهران می دانند، به گونه ای که 
مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران از اعضای شورای 
شهر تهران خواست به محسن هاشمی برای شهردارشدن 
رای دهند و نگــران ورود یک اصولگرا به شــورا نباشــند. 
کواکبیان همچنین در توئیتی نوشــت: »اعضای محترم 
شورای شهر تهران، تهران مظلوم را از بالتکلیفی درآورید؛ 
زمان را از دســت ندهید؛ نگران یــک رای اصولگرایان در 
شورای 21 نفره نباشــید و با رای قاطع به محسن  هاشمی، 

گروه های فشار صاحب قدرت را خلع سالح کنید.

   نامزدهایاصلی
محسن علیجانی، عضور فراکسیون امید؛ نام محسن 
 هاشمی، ترک نژاد، افشانی، تقی زاده خامسی، محمدرضا 
عارف و محمدرضــا تابــش را از گزینه های مطــرح برای 
شــهرداری تهران عنوان کرد و گفت: »البته ممکن است 

اسامی  دیگری هم بعد از این مطرح شود.«
علی اعطا، ســخنگوی شورای شــهر، روند انتخاب 
دومین شــهردار دوره پنجم شورای شــهر را چنین تشریح 
کرد: »اعضای شورای شهر می بایســت ۵ نفر را به عنوان 
گزینه هــای شــهردار معرفــی کننــد و از بیــن آن افراد، 
گزینه هایــی که بیشــترین رای را داشــته باشــند انتخاب 
می شوند و نهایتا ۷ گزینه انتخاب می شود که این افراد باید 
برنامه های خود را در صحن علنی شورای شهر ارائه کنند.«
بررســی ها نشــان می دهد ۷ چهره تا سه شــنبه 2۸ 
فروردین بیشترین اقبال را در میان اعضای شورا و نخبگان 

دارند.
1. محسن هاشمی رفسنجانی

2. مسعود کرباسیان
۳. محمدعلی افشانی

۴. پیروز حناچی
۵. محمدرضا عارف

۶. محمدمهدی تندگویان
۷. محمدابراهیم انصاری الری

همچنیــن افراد زیــر به عنوان فهرســت دوم مطرح 
هستند.

1. علی اوسط هاشمی
2.مسعود سلطانی فر

۳.محمدحسین مقیمی
۴. محمد حقانی

۵. محسن مهرعلیزاده
نکته دیگر اینکه رایزنی های مدیران دولتی، باوجود 
نظر صریح رئیس جمهور مبنی بر عدم حضور مدیران دولتی 
در شهرداری کماکان دنبال می شــود. سخنگوی شورای 
شهر درباره زمان بندی انتخاب شهردار گفته: سه شنبه 1۸ 
اردیبهشت دو نفر از بین ۷ نفر انتخاب می شوند و یکشنبه 2۳ 

اردیبهشت شهردار تهران انتخاب می شود.

مخالفت حزب اتحاد ملت و اعضای این حزب در 
شورا با شهردارشدن »محسن هاشمی« کار را تا 
رایزنی با »سید محمد خاتمی« برای جلوگیری از 
چنین مساله ای کشانده است.
بنابراین، اعضای این حزب در شورا با کلیدواژه هایی 
نظیر لزوم پایبندی اعضای شورا به رای مردم و 
احترام به آن از رئوس جریان اصالحات به ویژه 
»سیدمحمد خاتمی« خواسته اند تا حتی از مطرح 
شدن شهرداری »محسن  هاشمی« جلوگیری کنند 
تا فردی خارج از شورای شهر متصدی امور شهری 
پایتخت و جانشین »محمدعلی نجفی« شود.
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جدال سنگین کارگزاران - اتحاد ملت
چه کسی شهردار تهران می شود؟
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شهرداری تهران بالتکلیف اســت و اینکه نجفی از 
بهشت رفت یا رانده شد، در تغییر وضعیت نقشی ندارد. به 
همین خاطر هم باید واکاوی در مورد علل استعفای نجفی 
را رها کرد و به فکر مرحله بعد یعنی انتخاب شهردار جدید 
بود. گزینه های بسیاری به صف شده اند و اعضای شورای 
شهر تهران انتخاب دشواری پیش رو دارند. گمانه زنی ها 
حول محور چهره های شاخصی همچون محسن هاشمی، 
اسحاق جهانگیری، محمدرضا عارف و دیگرانی همچون 
حناچی و بیطرف اســت. هرکدام از این افراد ویژگی ها و 
طبعا موانعی بر ســر راه دارند که کار شورای اصالح طلب 

تهران را سخت می کند. 

  ازاصرارنزدیکانتاتردیدشورا
تازه ترین گزینه مطرح شده محمد رضا عارف است. 
فــردی که ظرف نزدیک به ســه ســال گذشــته موجبات 
نارضایتــی برخــی اصالح طلبــان را فراهم کرده اســت. 
از آن ســکوت آزاردهنــده در مجلــس گرفته تــا مواضع 
هماهنگ نشــده اش در مــورد ائتــالف یا عــدم ائتالف. 
شــنیده ها حاکی از آن اســت کــه اطرفیان عــارف خیز 
»بهشــت« برداشــته اند. خود او اما محافظه کارتر از آن 
اســت که به این ســادگی ها تصمیم گرفته و ابراز تمایل 
کند. شــورای شــهری ها نیز وقتی به عارف می رسند یک 
دوراهی پیش رو دارند. اصالح طلبان شــورا از یک سو به 
این فکر می کننــد که با انتخاب عارف به عنوان شــهردار 
موقعیت او را به عنــوان نامزد احتمالــی انتخابات 1۴00 
تقویت می کنند و کار برای جریــان اصالح طلبی به جهت 
تعدد نامزدها ســخت خواهد شد و از ســوی دیگر به این 
می اندیشــند که کارنامه نه چنــدان قابل دفــاع عارف در 
مجلس شورای اسالمی او را به یک شهردار نامحبوب نزد 
تهرانی ها بدل می کند. محمدرضا عارف نیز باید موضوع 
شهردار شدن را از جوانب مختلف بسنجد. او بهتر از همه 
می داند که نه در مجلس بیش از امروز اثرگذار خواهد بود 
و نه در انتخابات ریاســت جمهوری به گزینــه مورد وفاق 
اصالح طلبان تبدیل می شــود. به نظر نمی رسد عارف که 
حتی از پس تصاحب ریاست مجلس برنیامده و به ریاست 
فراکســیون امید رضایت داده حاال نیز برای تکیه زدن بر 
صندلی نجفی ترغیب شــود. مر نابع خبری غیر رسمی اما 
می گویند که اطرافیان و مشــاوران عارف سودای بهشت 
در سر دارند. کارشان ساده نیســت اما از یک سو درگوش 
عارف می خوانند و از ســوی دیگــر به شــورایی ها اصرار 

می کنند. تصورشــان این اســت که می توانند از شــگرد 
اصولگرایان یعنی فرســتادن شهردار به ریاست جمهوری 
استفاده کرده و راه میانبری برای رساندن عارف به صندلی 

مورد نظرش بیابند.

  وسوسهبهشت
اسحاق جهانگیری یکی از نام های ثابت در فهرست 
اصالح طلبــان برای پر کــردن هر صندلــی خالی مهمی 
اســت. هرچه باشــد مثل او کم دارند. برای همین هم از 
میانه مناظــرات انتخاباتی 9۶ به فکر ریاســت جمهوری 
جهانگیری افتادند. بی مهری آقای رئیس جمهور نســبت 
به معــاون اول نیز مضاف بر علت شــد تا مدام خواســتار 
خروج جهانگیری از دولت شــده و بخواهنــد که از او یک 
کاندیدای قوی و اصلی در انتخابات ریاست جمهوری آتی 
بسازند. جهانگیری اما این خواســته و توصیه بسیاری از 
اصالح طلبان را نادیده گرفت و به همکاری با دولت ادامه 
داد. مدافعان خروج او از دولت معتقد بودند و هســتند که 
جهانگیری باید از روحانی فاصلــه گرفته وارد فاز انتقادی 
شود تا شانس بیشــتری برای رای آور ی در مصاف 1۴00 
داشته باشد. از سوی دیگر انتخابات 9۸ نیز در پیش است 
و برخی از اصالح طلبان جهانگیری را گزینه مناسبی برای 
ریاســت مجلس می دانند. گمانه های بســیاری در مورد 
نامزدی جهانگیری در انتخابات پارلمان طرح شد اما هیچ 
کدام جدی به نظر نمی رسد زیرا اصالح طلبان هوشمندتر 
از آن هســتند که مهره ای همچون جهانگیری را به جای 
پاستور راهی بهارستان کرده و به رقابت با الریجانی برای 
ریاست مجلس وادارند. این گروه اما نسبت به بهشت نظر 
مثبت تری دارند. روی تــوان مدیریت اجرایی جهانگیری 
حســاب کرده و از رفتن نجفی خرسند هســتند زیرا تصور 
می کنند شهرداری جایگاه وسوسه کننده تری است و شاید 
بتوانــد جهانگیری را به خــروج از دولت مایــل کند. نکته 
اینجا ســت که رویکرد دولت روحانی نسبت به جهانگیری 
در هفته های اخیر تغییر کرده و شاهد پررنگ شدن نقش 
او هســتیم. اعالم سیاســت های اقتصادی دولت برای 
کنترل بازار ارز مصداق این مدعا اســت. به عبارت دیگر 
جهانگیری در حال بازگشــت بــه جایگاه واقعــی معاون 
 اولی اســت. از قرار معلــوم جهانگیــری در دولت ماندنی 

است.
برخی دیگر نیز می گویند که اســحاق جهانگیری در 
حاشیه آخرین جلســه هیا ت دولت در سال 9۶ در پاسخ به 

این ســوال که »گفته شده شــما از گزینه های شهرداری 
تهران هســتید و چقدر این احتمال وجود دارد که در آینده 
به ساختمان شهرداری در خیابان بهشت بروید؟«، گفت: 

»االن هم در بهشت هستم؛ اینجا مگر بهشت نیست؟«
پاسخ غیرشفاف جهانگیری می تواند نشانی باشد بر 
اینکه وی تا حدودی تمایل دارد تا در صورت ایجاد شرایط 
در شهرداری حضور پیدا کند. دالیل متعددی می توان بر 

مزیت خروج از دولت عنوان کرد.

  حمایتکارگزارانوترجیحاصولگرایان
محســن هاشــمی یکی از محتمل ترین گزینه های 
شــهرداری تهران اســت و گویا قصد دارد که از مدیریت 
»شــهر« آغاز کرده تا به مدیریت »کشــور« برســد. نام 
محســن هاشــمی از همان ابتدای کار در فهرست بود اما 
میثاق نامه اصالح طلبان مانع از فرســتادن او به بهشــت 
شــد. مدیریت چند ماهه نجفــی و فشــارهای بیرونی که 
اصالح طلبان مدام از آن ســخن می گویند امــا اوضاع را 
تغییر داده است. حاال دیگر هم اصالح طلبان دریافته اند 
که برای حفظ این کرســی باید چند قدمی با رقبا راه بیایند 
و هم اصولگرایان می دانند که باید بــا یکی از گزینه های 
اصالح طلــب همراهی کنند. شــنیده ها حاکی اســت که 
آنها محسن هاشــمی را ترجیح می دهند و هاشمی نیز اگر 
شــهردار شــود می داند کی و کجا کوتاه بیاید. هاشــمی 
حمایت گروهــی از اصالح طلبان یعنــی کارگزارانی ها را 
دارد و شــانس اش را افزایش می دهد. بهشــت اما برای 
محسن هاشمی پایان راه نیست. سر آن دارد که از فرصت 
ســه ســاله تا 1۴00 نهایت اســتفاده را کرده و با نمایش 
توانمندی های خود در شهرداری آماده کاندیداتوری برای 
انتخابات ریاست جمهوری شود. چرا که نه؟ او فرزند یکی 
از برجسته ترین سیاستمداران جمهوری اسالمی است و 
با همین اعتبار چند قدمی از رقبایش جلو اســت. حمایت 
کارگــزاران، البی بــا اصولگرایان و تــوان مدیریتی را نیز 
باید به داشــته های او افزود و نتیجه چیزی نیست غیر از 
آنکه محسن هاشمی درصورت شــهردار شدن کاندیدای 

کارگزارانی ها در انتخابات ریاست جمهوری است.
بحث بر سر محسن هاشمی از ســوی کارگزاران به 
شدت دنبال می شود. غالمحسین کرباسچی، دبیرکل این 
حزب صراحتا اعالم کرده که میثاق نامه وحی منزل نیست 
و حتی برخی از اعضای شورای شهر آن را امضا نکرده اند. 
میثاق نامه، تعهدی است که اعضای شورای شهر در زمان 
قرار گرفتن در لیســت داده اند مبنی بر اینکه حق ندارند از 
شورا برای تصدی پست دیگری استعفا دهند. کرباسچی 
در مصاحبه ای گفته: »آقای محســن هاشمی با توجه به 
سابقه کارشان در شهرداری برای شهرداری مناسب ترند. 
وقتی شورا آقای نجفی را انتخاب کرد، ما مخالفتی نکردیم 
و تالش کردیم اگر ایشان کمکی خواست، دریغ نکنیم.«

اما هاشــمی چــه در داخل شــورا چه بیــرون از آن 
مخالفینی دارد که کار را برای او سخت می کند.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده اصالح طلب 
رشت در گفت وگویی اعالم کرده: »بنده با محسن هاشمی 
به عنوان شــهردار موافق نیســتم. آن هم بــه دلیل جای 
خالی ایشــان در شــورا اســت. با همه احترامی که برای 
آقای چمران قائلم ولی با حضور ایشان، نظام شورا برهم 
می خورد. فکر می کنم بهتر است محسن هاشمی کرسی 
خود را حفظ کنند. چون اصالح طلبان دیگر زمان آزمون  و 

خطا ندارند و فرصت چندانی باقی نمانده است.«

  پیروزحناچی
حناچــی در حــال حاضــر معــاون فنــی و عمرانی 
شــهرداری تهران اســت. وی پیش از این در وزارت راه و 

شهرسازی یکی از معاونین عباس آخوندی بود.

برخی رسانه از عبدالله 
جاسبی به عنوان یکی 

از گزینه های حضور در 
شهرداری تهران نام بردند
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پیــروز حناچــی در مردادماه نیــز به عنــوان یکی از 
گزینه های تصدی پست شــهرداری مطرح شده بود ولی 
هیچ گاه از وی دعوت به عمل نیامــد تا برنامه های خود را 

ارائه کند.
بــا ورود نجفی بــه شــهرداری، حناچــی جایگزین 
علیرضا جاوید شد. ولی در چندماه گذشته علی رغم اینکه 
معاونت فنــی و عمرانی می توانســت با تکمیــل برخی از 
پروژه های نیمه تمــام که باالی 90 درصــد از کار عمرانی 
آن انجام شــده، کارنامه ای از خود برجای بگذارد، اما در 
این زمینه موفق عمل نکرده که این می تواند پاشنه آشیل 
حناچی جهــت ورود قدرتمندانه به گزینه هــای احتمالی 

تصاحب پست شهرداری تهران باشد.

  حبیباهللبیطرف
بیطــرف ۶2 ســاله که بــرای تصدی پســت وزارت 
نیرو در کابینه دوازدهم نیز معرفی شــده بود و با رای عدم 
اعتماد روبه رو شــد، نیز از گزینه های شهرداری تهران در 

مردادماه بود.
وی هم  اکنون بــه عنوان معــاون امور مهندســی، 
پژوهش و فناوری وزیر نفت ایران و رئیس ســازمان نظام 

مهندسی استان تهران فعالیت می کند.
در 29 تیرمــاه ســال گذشــته، بیطــرف بــا توجــه 
به شــرایطی که برای حضــور در کابینه مهیا شــده بود از 

کاندیداتوری شهرداری انصراف داد.
وی در نامه ای عنــوان کرده بود: » بدین وســیله به 
 آگاهی می رسانم که اینجانب حبیب الله بیطرف، هیچ گاه 
 آمادگی خود را برای ســمت شــهردار تهــران به اعضای 
محترم شــورای پنجم اعــالم ننمــوده ام و اکنون ضمن 
تشکر از حسن نظر منتخبین محترم پنجمین دوره شورای 
اســالمی شــهر تهران، انصراف خــود را از کاندیداتوری 
شهرداری تهران اعالم می کنم. از پروردگار متعال توفیق 
روز افزون همه عزیزان را خواســتارم.« به نظر می رسد با 
توجه به اینکه وی موفق نشد برای کابینه د وازدهم راهی 
پاســتور شــود، این بار شــاید دیگر تمایلی به انصراف در 

صورت دعوت به شهرداری نداشته باشد.

  محمدعلیافشانی
از دیگــر گزینه هــای احتمالی حضور در بهشــت را 
می تــوان محمدعلی افشــانی نامیــد. وی نیــز در اوایل 
شــورای پنجم برای ارائه برنامه دعوت شــد. سیاستمدار 

اصالح طلب، عضو شــورای مرکزی حــزب اعتماد ملی و 
استاندار فارس در دولت یازدهم بود. وی معاون سابق وزیر 
آموزش و پرورش و رئیس سابق سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشور بوده است. در سابقه افشانی معاونت 
استانداری استان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و 

سمنان نیز به چشم می خورد.
وی در رقابت با گزینه هایی مانند نجفی، مرعشــی، 
الهــه کوالیــی، مهرعلیــزاده، شــریعتمداری و بیطرف 
بــا 1۴  رای در رتبــه ۴ قــرار گرفــت. بــه نظــر می رســد 
افشــانی که به عنوان ســوپاپ اطمینــان در صورت عدم 
توافق کارگــزاران و اتحاد ملت بر ســر گزینه هــا در میان 
نامزدهای شــهرداری حضور داشــت، این بار نیــز بتواند 
 با دســت پرتــر و شکســت گزینــه قبلی بر ســر رســیدن 

به شهرداری چانه زنی کند.

  حسینمرعشی
روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران در یکی 
از شماره های بهمن ماه خود درباره شهرداری و اختالفات 
با نجفی از یک واقعیت پرده برداشت. این روزنامه اعالم 
کرد که گزینه نخســت حزب کارگزاران محســن هاشمی 
بوده و گزینه دوم حسین مرعشــی، یکی دیگر از اعضای 

حزب بود.
در این حال محمدعلی نجفی گزینه سوم یا به عبارتی 
آخر کارگزاران محسوب می شد که اعضای شورای وابسته 
به این حزب برای حفظ انســجام و اتحاد در شــورا ناگزیر 
 روی نجفی اجماع می کنند. حســین مرعشــی بار دیگر با 
اســتعفای نجفی می تواند به عنوان یکــی از گزینه های 
اصلی مطرح شود. وی که در رای گیری اعضای شورای 
شهر در میان ۷ گزینه توانست با 20 رای پس از نجفی در 
رتبه دوم قرار گیرد، به هر حال با اختالف یک رای، نجفی 

را به عنوان نامزد نهایی و اصلی برنامه های خود را ارائه داد 
و مرعشی نیز به نفع وی کناره گیری کرد.

در همان زمان عمل جراحی قلب حسین مرعشی نیز 
صورت گرفت تا مشــخص شــود وی نیز از لحاظ جسمی 
دارای مشکالتی است ولی به نظر می رسد در دور جدید و 
پس از گذشت ۷ ماه از انتخاب شهردار، مرعشی می تواند 

بار دیگر بختش را امتحان کند.
وی نماینده دوره های پنجم و ششم مجلس شورای 
اسالمی بوده و دایره مســئولیت  های او از جهاد سازندگی 
شروع و به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ختم شده 
است. مرعشــی در کارنامه فعالیت های خود، استانداری 
کرمان، ریاست دفتر هاشمی رفســنجانی در دوره ریاست 
جمهــوری وی و ریاســت ســازمان میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری را نیز در دوره اصالحات دارد و در حال حاضر 
نیز از فعــاالن سیاســی اصالح طلب و ســخنگوی حزب 

کارگزاران سازندگی است.

  گزینههایدیگر
در این میان ممکن است اصالح طلبان به مانند دور 
نخست از حضور برخی از زنان در میان گزینه ها نیز استقبال 
کنند تا نمایش توجه به توانایی زنــان برای افکار عمومی 
اجرا شود. الهه کوالیی در میان ۷ نامزد شهرداری توانسته 
بود در رتبه ســوم با 1۶ رای قرار بگیــرد. وی عضو هیات 
علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران و نماینده 
مجلس ششم است. همچنین گزینه هایی مانند معصومه 
ابتکار نیز مطرح اند. ابتکار عالوه بر حضور در شورای شهر 
سوم تهران، ریاست سازمان محیط زیست و معاونت امور 

زنان رئیس جمهور را در کارنامه دارد.
از ســوی دیگر بعید به نظر می رســد افــرادی چون 
محسن مهرعلیزاده و محمود حجتی، استاندار اصفهان و 
وزیر کشاورزی که در مردادماه گزینه های شهرداری بودند، 

قصد داشته باشند دولت را ترک کنند.
اما به نظر می رسد که شــورای شهر پنجم با توجه به 
تجربه تلخ اعتماد به محمدعلی نجفی که سابقه مدیریت 
اجرایی در خوری در کارنامه نداشــته، این بار قصد داشته 
باشند تا کســی را به کرسی شهرداری بنشــانند که دارای 
سابقه مفید و قوی در زمینه اجرایی باشد. در میان مدیران 
اصالح طلب شــاید این گزاره ها به تعداد انگشــتان یک 
دست هم نرســد و این موضوع کار را تا حد زیادی سخت 

کرده است.  

محسن هاشــمی یکی از محتمل ترین 
گزینه های شهرداری تهران است و گویا 
قصد دارد که از مدیریت »شــهر« آغاز 
کرده تا به مدیریت »کشور« برسد. نام 
محسن هاشمی از همان ابتدای کار در 
فهرست بود اما میثاق نامه اصالح طلبان 

مانع از فرستادن او به بهشت شد
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محمد علی نجفی از شــهرداری تهران رفت. او البته 
در واپسین روزهای سال گذشته اعالم کرده بود که بنا ندارد 
دیگر در بهشت بماند. ســال جدید که آغاز شد همه منتظر 
بودند تا شورای شــهر تهران تصمیم نهایی خود را در مورد 
ماندن یا رفتن محمد علی نجفی اعالم کند. همزمان خبرها 
حکا یت از آن داشت که البی های ســنگینی در اتاق های 
محرمانه اصالح طلبان برای تعیین تکلیف این کرسی مهم 
در جریان است. برخی اما می گفتند چهره های ارشد جناح 

تصمیم به ماندگاری نجفی در شهرداری گرفته اند. 

   هراسازسرنوشتشورایشهراول
در میان کسانی که با رفتن محمد علی نجفی مخالفت 
می کردند و البته در میان کســانی که بــه وضع موجود نیز 
با ماندگاری محمد علی نجفی انتقاد داشــتند، یک دلهره 
مشترک وجود داشــت. آنها معتقد بودند که زمان به عقب 
باز گشــته و باز اصالح طلبــان در قامت اعضاب شــورای 
به وضعیت شــورای شــهر اول بازگشته اند. شــورایی که 
خاطره ای تلخ را در اذهان عمومی جامعه برجای گذاشته 
و نقطه تاریکی در کارنامه سایت ورزی رسمی اصالح طلبان 
به شــمار می آید. از همین جهت بود کــه بحث ها در مورد 
شــهرداری تهران به ســطح باالی چهره های این جریان 

رسیده بود.

   استعفایاول
هر چه بود روز موعود فرا رسید. محمد علی نجفی به 

صحن شورا رفت و حکایت نماندنش را روایت کرد. 
اعضای شورای شهر تهران روز یکشنبه اولین جلسه 
رسمی جلسه را برگزار کردند تا تکلیف استعفای محمد علی 

نجفی، شهردار تهران روشن شــود ؛  شهرداری که با تعبیر 
شــهربانو امانی با لشــکری از مدیران و معاونان در جلسه 
حاضر شده بود تا هر طور شده موافقت شورایی ها را بگیرد.
 شــورای شــهری های تهران مثل روز اول مخالف 
بودنــد و اصــرار کردند کــه نجفــی بمانــد. به نظــر آنها 
بیماری دلیل کافی برای اســتعفا نبود. از همین رو یا مثل 
صدراعظم نوری می گفتند نجفی نیز مثل دیگر رجل سیاسی 
دارای این بیماری بــه کار خود ادامه دهد یــا مثل الویری 
 تاکید می کردند که دلیل اســتعفا روشــن شــده و با مردم

 صریح سخن گفته شود.

 محسنهاشمی:همگنباخواستهمردمعملکنیم
جلسه صبح شورای شهر تهران با حرف های محسن 
هاشــمی، رئیس شــورا آغاز شــد. او بعد از اعالم دستور 
جلســه که همان رســیدگی به موضوع اســتعفای نجفی 
بود، گفت: »متاسفانه در فضای مجازی نکات و مسائلی 
مطرح شد که همه قابل احترام هســتند اما دو نکته مهم 
وجود دارد که جزو تلقی های اشــتباه محسوب می شود. 
اولین نکته عدم حمایت از نجفی توســط شــورا اســت. 
شــورا از همان روز اولی که بــه نجفــی رای داد تا امروز 
از حمایت خود دریغ نکرده اســت و خود شــهردار نیز در 
جلسات مختلف به این مســاله اذعان داشتند«. هاشمی 
نکته دومی که در فضای مجازی به آن پرداخته شــده را 
بن بست در مدیریت شهری با اســتعفای نجفی دانست و 
گفت: »اینکه برخی تصور می کنند که اســتعفای نجفی 
به معنای بن بســت برای مدیریت شهری است یک تلقی 
منفی محسوب می شود همان طور که امام خمینی فرمودند 
مجلس در راس امور است و شورا نیز در راس مدیریت امور 

تصمیم درخانه عبدالله نوری
استعفای نجفی تصمیم اصالح طلبان بود

شهری به وظایف خود به خوبی عمل خواهد کرد«. وی در 
انتها خاطرنشان کرد: رای و خواسته مردم برای ما همیشه 
در اولویت بوده و باید مواظب باشــیم با نظرات و خواسته 

مردم همگن عمل کنیم.

   نجفی:ازهرکرانهتیرجفاکردندروانه
محمد علی نجفی، شــهردار تهران بعد از ســخنان 
رئیس شورا پشت تریبون رفت و متن استعفای خود را قرائت 
کرد. او با بیــان اینکه در وهلــه اول از حمایت ها و الطاف 
شورای شهر چه در روزهای اخیر و چه در هفت ماه فعالیتم 
و همچنین از حمایت های شهروندان و نمایندگان مجلس 
تشکر می کنم، گفت:» تیمی در این مدیریت شهری بود که 
با چالش های زیادی دست و پنجه نرم کرد و توانست کارنامه 
موفقی داشته باشد«. شهردار تهران با بیان اینکه تیتر یک 
رسانه ملی سفره هفت سین 1۴ میلیون تومانی شورا بود در 
حالی  که این اتفاق رخ نداده بود و این در حالی است که به 
بدهی ۵2 هزار میلیارد تومانی پرداخته نشده است؛ گفت: 
»منشاء این بدهی ها نیز جای ســوال است و در این میان 
مرا بیشتر مورد عنایت قرار می دادند و »از هر کرانه تیر جفا 

کردند روانه« که نهایتا یکی به هدف خورد«.

   پیشنهادنجفیبرایانتخابشهرداربعدی
نجفی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خود به 
تشریح دالیل استعفای خود پرداخت و افزود: »مساله ای 
که موجب طرح این استعفا شد خارج از اداره من و مبتنی بر 
تقدیر الهی بود به شــکلی که یک ماه قبل بر اساس اعالم 
پزشــکان من مبتال به بیماری شــدم که هم مرحله درمان 
آن سخت اســت و هم پس از آن دوره ای طویل و طوالنی 
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را به همــراه دارد. لذا اســتعفای خود را به شــورای شــهر 
تهران ارائه کردم. البته افرادی کــه از روز اول پیش بینی 
پیغمبرگونه ای برای استیضاح و رفتن من داشتند، خیلی از 
این رفتن ابراز خوشحالی نکنند  چرا که در آن زمان این افراد 
عنوان می کردند کــه نجفی مریض اســت و نمی تواند در 
این مسئولیت بماند. در حالی که در آن زمان مریض نبودم 
و اصال بیماری قلب من مطرح نبــود و بیماری که امروز به 
خاطر آن استعفا داده ام مسئله ای  است که ظرف یک ماه 
گذشته عارض شده و من از آن مطلع شده ام«. وی ادامه 
داد: »بی تردید درمان من برای این بیماری بخش عمده ای 
از انرژی من را می گیرد و برای رتق و فتق امور شــهرداری 
انرژی باقی نمی گذارد. لذا از اعضای شــورا درخواســت 
می کنم که اجازه دهنــد این بار را بر دوش بــرادر یا خواهر 
دیگری بگذارند. حفظ این مسئولیت با این بیماری خیانتی 
است بر امانتی که مردم به شورا سپرده اند و آنها نیز بخش 
اعظمی از آن را بر دوش من گذاشته اند. درخواست می کنم 
موضوع اســتعفای من را به مسائل سیاســی و محیطی و 
اطراف آن ارتباط ندهند. اصلی ترین علت این استعفا همین 
بیماری است که قابل جمع کردن نیست. البته عوامل مشدد 
همیشه وجود دارد. لذا پیشنهادها و توصیه هایی که در این 
مدت مبنی بر تعیین قائم مقام  یا اخذ مرخصی به من شــده 

است برای من قابل قبول نیست«.
نجفی تاکید کرد: »خوشــبختانه در بین افرادی که 
در قالب رویکرد شــورا قابل پذیرش هستند افراد شایسته و 
توانمند بسیاری وجود دارند و حتی در میان معاونین فعلی نیز 
افرادی هستند که می توانند بهتر از من مدیریت شهری را بر 
عهده بگیرند. به هر ترتیب اگر این وضعیت ادامه پیدا کند 
موجب وارد شدن لطمه به شهر و مدیریت شهری می شود و 

برخی فعالیت ها دچار سستی و رخوت خواهد شد«.
نجفی باقی ماندن خود در پســت شهرداری تهران را 
متحمل وارد شدن لطمه هایی به شهر و خودش دانست و 
افزود: »به من از دو جهت لطمه وارد می شود از یک سو به 
دلیل سیر درمان بیماری، قطعا به مدیریت شهری نمی توانم 
به درستی بپردازم و در نهایت کارنامه ضعیفی از من به جای 

می گذارد و از سوی دیگر سیر معالجه من هم با لطمه هایی 
مواجه می شود«.

   بامردمصریحصحبتکنید
اعضای اصالح طلب شورای شهر تهران با استعفای 
نجفی مخالف بودند و هر یک به نحوی سعی کردند که آقای 
شــهردار را راضی به ماندن کنند. مرتضی الویری، رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه تاکید داشت که علت این استعفا 
هنوز برای او محرز نشــده و نمی تواند بیماری باشــد. او با 
بیان اینکه تغییر مدیریت در تهران مسئله ساده ای نیست، 
گفت: من تجربه تلخ شورای شهر اول را به یاد دارم که در 
آن زمان به علت اختالف جدی بین شــورا و شهرداری به 

عنوان شهردار استعفا دادم.
وی با بیان اینکه من به اعضای شــورای شهر گفتم 
که اگر اعضا به این جمع بندی برســند من شــهردار نباشم 
حتی برای یک لحظه هم نمی مانم، گفت: حجاریان امضا  
هشت نفره از اعضای 1۵ نفره شــورا آورد که  روی انتخاب 
ملک مدنی به عنوان شهردار تهران نظر مثبت داشتند که 
همان جا  روی برگه A۴ اســتعفا دادم و بعد با خبر شدم که با 

استعفای من موافقت شده است.

   بیماریرجلسیاسی
زهرا صدر اعظم نوری در مخالفت با استعفای شهردار 
تهران گفت: نجفی بیماری را عامل استعفای خود گفته است 
و بنده در یک خانواده ای زندگی می کنم که این بیماری را دارند 
و درک می کنم وقتی این  شرایط حاصل می شود شرایط روحی 
و جسمی نامناسب می شود و قطعا تصمیماتی گرفته می شود 

که بر اساس لطمات روحی است.

   نجفیزمینهرامهیاکرد
احمد مســجد جامعی، عضو شــورای شــهر تهران 
نیز یکی دیگر از مخالفان اســتعفای نجفــی بود و گفت: 
نجفی انتخاب شــورای شــهری بــود که با حساســیت و 
بررســی مســائل مختلف و با اکثریت آرا  منتخب شد. بنده 
ندیده ام که نجفی دچار اضطراب شــود و ایــن اعتماد به 
 نفس موجــب روحیه دادن به دیگر افراد مدیریت شــهری

 شده بود.

   رسولی:درابتداگفتیمکهتاآخرکاربامابمانید
حسن رسولی، عضو شورای شــهر تهران با تاکید بر 
اینکه تمام 21 عضو شورا به شهرداری نجفی رای داده اند ، 
گفت: »شهردار تهران هم رده با سران قوا است ما به فردی 
همچون نجفی نیازمند هستیم که از شرایط فعلی و گذشته 
شهر برون رفت داشــته باشــیم. ای کاش نجفی امروز در 
راستای سند تحویل و تحول گزارش های جدیدی را ارائه 
می دادنــد و می گفتند دســتگاه های نظارتی چــه اقدامی 

انجام داده اند«.

   موافقتفخاریبااستعفاینجفی
الهام فخاری عضو شورای شــهر از معدود موافقان 
جلسه، دیروز بود و تنها از این استعفا ابراز تاسف کرد. او با 
بیان اینکه » شــهری به جامانده از انحصارطلبی را تحویل 
گرفتیم«. گفت: »شــهری کــه از زیر زمین تــا هوای آن 
پیش فروش شده. شهری که گذشته و آینده آن به فروش 
رفته اســت. مردم با حضور میلیونی تغییــر در این روند را 
برگزیدند. مردم شاهد تغییر در مدیریت شهری بودند. مثل 
مناســبت نوروز و نوروزگاه ها که موجب شــادی و رضایت 

مردم بود«.
وی ادامــه داد: »با توجه به شــناخت از آقای نجفی 
اصل بر صداقت و احترام به تشــخیص ایشــان اســت. 
می توانیم اســتعفای ایشــان را به معنــای کناره گیری از 

مدیریت شهری تلقی نکنیم. من استعفای ایشان را به منزله 
باور ایشان به حق مردم بر شهر می دانم«.

   بالتکلیفیتهرانجایزنیست
محمد جواد حق شــناس، از دیگر موافقان استعفای 
نجفی بود و در جلســه  گفت: بنده از تصمیم نجفی دلخور 
و گالیه مند هســتم » ما نباید تعهدمان را به مردم فراموش 
کنیم. ۳0 میلیون رأی پشــت 21 نفر عضو شــورای شهر 
تهران است و ما نمی توانیم شــهر را بدون مدیر رها کنیم. 
امروز نجفی به این نقطه رسیده اســت که نمی تواند ادامه 
بدهد و ما باید  به این روند نگاه و تحولی که به مردم قولش 
را داده ایم پایبند باشیم. یک ساعت بالتکلیفی برای شهر 

تهران حتی جایز نیست«.

   پردهآخر؛نجفیشهردارماند
بعد از بیان نظــرات موافقان و مخالفان اســتعفای 
نجفی، آقای شهردار از جلسه خارج و رای گیری آغاز شد. 
پیشــنهاد ناهید خداکرمی این بود که برای شفاف ســازی 
از رأی گیری کاغذی اســتفاده نشــود »چرا کــه مردم باید 
بدانند چه کســانی رأی مخالف می دهند«. این پیشــنهاد 
پذیرفته نشد و امینی، نایب رئیس شورای شهر عنوان کرد 
که در آ یین نامه پیش بینی شده است که رأی برای استعفا و 
استیضاح با برگه و پنهانی باشد و بهتر است این آ یین نامه را 
رعایت کنیم و اعضای شورا نمی توانند بر خالف آ یین نامه 
تصمیم گیری کنند. به هر ترتیب رای گیری انجام شد و 1۶ 
نفر از 20 عضو حاضر در جلسه با استعفای نجفی مخالفت 

کردند. به این ترتیب او در این روز در سمت خود ابقا شد.

   اعتراضباالگرفت
رای به ماندن محمد علــی نجفی امــا بازخوردهای 

فراوانی داشت.
منتقــدان ابقــای نجفی و اصــرار بر مانــدگاری او با 
توجه به اذعان خودش در مورد بیماری را اتفاقی نادرست 
عنوان می کردنــد. از جمله این افراد احمــد توکلی بود که 
گفت :» آقای نجفی خودش می گوید من بیمارم، محسن 
هاشمی هم تصریح می کند که پزشک نجفی به وی گفته 
نباید فشار، استرس و اضطراب ببیند و شهرداری هم جای 
این مســائل اســت. واقعا تعجب دارد که چرا دوباره وی را 
ابقا کردند. رفتارهای شورای شــهر حاوی تناقض است. 
از طرفی رئیس شورا اعالم می کند شــهردار بیمار است و 
محیط کاری برایش خطرناک است اما باز به همان شخص 
برای ایــن مســئولیت رای می دهند. هیچ انســان عاقلی 

محمد علی نجفی
 بعد از دوبار استعفا
ت از بهشت رفت
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نباید شخصی با این شرایط را برای این مسئولیت انتخاب 
کند. نجفی که قبال  معاونت ریاســت جمهوری را بعد ۶ ماه 
به دلیل بیماری ترک کرده بود، نباید برای این مســئولیت 
انتخاب می کردند اما حاال هم می خواهد از شهرداری برود 

نمی گذارند که جای تعجب دارد.«
مهدی چمران هم در واکنشــی به این ماجرا گفت: 
»چگونه برخی از هر مشــکلی می توانند یــا می خواهند به 
نفع خود و مقاصد سیاسی شــان بهره برداری کنند در حالی 
که اســتعفای آقای نجفی به زعم و تأکید خود ایشان تنها 
به دلیل بیماری اســت. آیا بیماری و عدم سالمت جسمی 
ایشــان که به قول آقای نجفی که ســه پزشــک از ایشان 
کار نکردن و کناره گیری از کار را خواسته اند چگونه می توان 
به مسائلی نســبت داد که به هیچ وجه  با استعفای شهردار 
تهران ارتباطی ندارد! چرا شــورای شــهر بیماری نجفی را 

انکار می کند؟«.
اما تندترین واکنش را دادســتان کل کشور داشت. 
وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود ضمــن انتقاد از 
عملکرد شورای شــهر در بحث استعفای شــهردار تهران 
اظهار کرد: »شورای محترم اسالمی شهر تهران این بساط 
سیاســت بازی که راه انداخته اید چه معنایــی دارد؟ وقتی 
شهردار رسما اعالم می کند که توان کار سنگین کالنشهر 
تهران را ندارم و به علت بیماری نمی توانم این کار را ادامه 
دهم این موضوع در دستور قرار می گیرد و آقای شهردار در 
جلسه رسمی شورای شهر می گوید که با این کیفیت ادامه 
کارم را خیانت می دانم؛ اما نوبت به رای گیری که می رسد 
با رای خود عنوان می کنند که شــما مریض و ناتوان برای 
انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است. تنوع و گستره 
کار در شهرداری تهران سنگین است و وقتی فردی عنوان 
می کند که بــه دلیل بیمــاری نمی توانــد کار را ادامه دهد 
استعفایش در شورای شهر پذیرفته نمی شود. فردا اگر این 
آقای شهردار نتوانست مدیریت الزم را بر شهر تهران داشته 
باشد چه کسی مسئول است . بنده به عنوان مدعی العموم 
به شورای شهر تهران عنوان می کنم که مسئولیت این کار 

با شماست.«
او به شهردار تهران پیشنهاد داد که مجددا استعفای 
خود را تقدیم شورای شهر کند و گفت: »آقای شهردار باید 
مهلتی نیز تعیین کند و عنوان نماید که تا فالن روز در دفتر 
کارم هستم تا شــهردار تعیین نمایید در غیر این صورت از 
فالن تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده دار نخواهم 
بود و قطعا آقای شهردار کسی شــما را به این جهت تحت 

تعقیب قرار نخواهد داد.«

  پردهدوم؛استعفایدوم
درســت در میانه ای کــه خیلی ها گمــان می کردند 
داستان عجیب و غریب نجفی در شهرداری تهران به پایان 
رسیده و همه چیز به حالت عادی بازگشته است، خبرهای 
دیگــری حکایت از آن داشــت کــه بلوایــی در اتاق های 
محرمانه جریان دارد. روز دوشنبه ارگان رسانه ای کارگزاران 
ســازندگی اعالم کرد که نجفی مجددا استعفا داده است. 
این رســانه نوشــت که نجفی این بار دیگر از شورای شهر 
موافقت خروج از بهشــت را خواهد گرفت. ماجرا هم گویا 
پشت پرده ای داشــته که ســازندگی آن را این گونه روایت 
کرده اســت:» برخی از ســران حزب اتحاد ملت به دیدار 
عبدالله نــوری رفتند. بهانــه دیدار مانــدگاری محمدعلی 
نجفی در شــهرداری تهران بود. آقای نوری یکی از سران 
موثر جبهه اصالحات است و در این دیدار تاکید کرد که هم 
احزاب و هم اعضای شورای شــهر باید موضوع کسالت و 
بیماری آقای نجفی، شهردار تهران را بپذیرند و آن را جدی 
بگیرند. او همچنین متذکر شــد پرداختن به هر موضوعی 
غیر از بیماری نجفی، یک بحث حاشیه ای است و ما نباید 
به سراغ حاشیه برویم. عبدالله نوری نگران است که آنچه 
در شورای شــهر اول رخ داد، دوباره تکرار شود. به همین 
دلیل در ماه های اخیر فعال تر از قبل شــده و با گروه های 
سیاســی، حول محور اســتعفای محمدعلی نجفی و حل 
اختالفــات دو جریان موثر جبهه اصالحــات، دیدارهایی 
انجام می دهد. دیدار او با ســران حزب اتحاد ملت، اولین 
دیدار نبود. پیش  تر از این نیز در هفته های اخیر سران دو 
حزب کارگزاران سازندگی و اتحاد ملت، به دعوت عبدالله 
نوری، جلسه مشترکی برگزار کردند. اختالفات پیش آمده 
بر سر اســتعفای نجفی، بهانه این دیدار بود. سران حزب 
اتحــاد در آن دیدار بر حفــظ نجفی تاکید داشــتند. در آن 
جلسه به خواست عبدالله نوری، توافقاتی صورت گرفت و 
قرار بر این شد که دو طرف پایبند این توافق بمانند. بند اول 
توافق بر این امر استوار بود که هر دو جریان از حیثیت آقای 
نجفی حمایت کنند. بند دوم توافقنامــه این بود هم حزب 
کارگزاران و هم حــزب اتحاد، موضوع کســالت و بیماری 
نجفی را بپذیرند و از نقل قول های دیگر و حاشیه ای پرهیز 
کنند  کما اینکه خود او نیز در جلسه استعفای خود در شورای 
شهر بر این نکته تاکید کرد و گفت که علت استعفا بیماری 
اســت و الغیر و از دیگران نیز خواســت که مباحث فرعی 
را بیان نکنند. توافق ســوم دو طرف که خواســت عبدالله 
نوری بود، بحث جانشینان احتمالی نجفی است. عبدالله 
نوری از دو طرف خواســت هیچ کس، جانشینان احتمالی 

نجفی را تخریــب نکند و...  بند چهــارم توافق نیز بحث بر 
سر شهردار شدن یا شهردار نشدن محسن هاشمی بود که 
نوری تاکید کرد چون هیچ چیز در این باره قطعی نیست، دو 
طرف نیز شهردار نشــدن یا شهردار شدن محسن هاشمی 
را قطعی ندانند. ممکن است شــرایطی پیش بیاید که جز 
او گزینه بهتر و موثرتری نداشته باشیم. پس از هم اکنون 
اعالم نکنیم که او نباید شهردار شود و ممکن است شرایط 
به گونه ای پیش برود که فرد دیگری را برای شهرداری پیدا 
کنیم پس مطالبات را با اینکه محســن باید شهردار شود، 
افزایش ندهیم و دامنه اختالفات را بیشــتر نکنیم. هر دو 
طــــرف وعده دادند که پایبند این توافقنامه بمانند. اما با 
خروج از آن جلسه، برخی از ســران حزب اتحاد، زیر قول 
خود زدند و با اعالم موضوعات حاشــیه ای، اعالم کردند 
که نجفی به علت بیماری اســتعفا نداده و مسائل دیگری 
در میان است. نوری در آن دیدار و دیدارهای بعدی تاکید 
کرده بود که جایز نیست شــهر را معطل بگذاریم پس بهتر 
است با استعفای خود خواسته شــهردار موافقت شود، اما 
برخی از اعضای حزب اتحاد ملت کمپین نه به اســتعفای 
شهردار تهران را راه اندازی کردند و مجددا توافق یاد شده 
را نادیده گرفتند. اکنون این نگرانی برای شورای پنجم نیز 
وجود دارد. لجبازی سیاسی، دخالت در امور شهر و یارگیری 
از اعضای شورا توســط احزاب این مسیر گسستگی شورا 
و دلزدگی مردم را فراهم می کند. شــورا باید در مقابل این 
هشدار، هوشیار باشد که در مسیر شورای اول قدم نگذارد و 

احزاب بدانند که بدون ائتالف هیچ نیستند.«

   خداحافظیباآقایشهردار
حاال همه نگاه ها به اعضای شــورای شــهر دوخته 
شده بود. در نخستین واکنش به خبر استعفای دوم نجفی، 
محسن هاشمی رفســنجانی، رئیس شورای شهر تهران با 
تایید خبر گفت: پس از رای شورای اسالمی شهر تهران در 
مخالفت با استعفای دکتر نجفی ایشان طی نامه ای، ضمن 
تشکر از اعتماد و حمایت شــورا، اظهار کرده اند که با نظر 
پزشک معالج خود جهت انجام عمل جراحی و آغاز درمان، 

امکان ادامه حضور در مسئولیت را ندارند.
وی با بیــان اینکه نامه دوم نجفی مبنی بر اســتعفا از 
شهرداری تهران دقایقی پیش در اختیار بنده قرار گرفت، 
اظهار کــرد: »در این نامه شــهردار تهران ذکــر کرده که 
باتوجه به شــرایطش قصد ادامه همکاری در شهرداری را 
ندارد. البته رای روز گذشته شورا به معنای تقدیر از زحمات 
آقای نجفی در طول دوره مسئولیت و حمایت از برنامه های 
مدیریت شهری بود و همان گونه که ایشان نیز در سخنان 
خود گفت به علت مشکالت جسمی، قادر به ادامه حضور 
در شهرداری نیســت. وی با بیان اینکه موضوع استعفای 
دوم نجفی در جلسه علنی فردا شورای شهر تهران بررسی 
خواهد شد، گفت: درصورتی که استعفای دوم نجفی رأی 
بدهند در نهایت برای شهرداری تهران سرپرست انتخاب 
خواهد شــد. در نهایت روز سه شــنبه جلسه شــورای شهر 
تشکیل شــد و اعضا رای گیری در مورد استعفای نجفی را 
به رای گذاشتند. با وجود اینکه این جلسه اعضای شورای 
شهر تهران به تنش کشیده شد و عده ای خواستار این بودند 
که بررسی استعفا به تعویق بیفتد اما اعضای شورا در نهایت 
به این نتیجه رسیدند که بررسی اســتعفا در دستور کار قرار 
گیرد و درنهایت با 1۵ رای موافق، ۵ رای مخالف و یک رای 
سفید استعفا مورد موافقت قرار گرفت. پس از آن سمیع الله 
حسینی مکارم با 1۴ رای سرپرست شهرداری تهران شد. بعد 
از اینکه مکارم سرپرست شد خودش را بالفاصله به صحن 
شورا رساند و هاشــمی خطاب به وی با شوخی گفت: مثل 
اینکه پشت در بودید چقدر زود رســیدید. همچنین حسن 
رسولی گفت برای آقای سرپرست یک صلوات بفرستید و 

کسی هم صلوات نفرستاد.  

درست در میانه ای که خیلی ها گمان می کردند داستان عجیب و غریب 
نجفی در شهرداری تهران به پایان رسیده و همه چیز به حالت عادی 

بازگشته است، خبرهای دیگری حکایت از آن داشت که بلوایی در 
اتاق های محرمانه جریان دارد. روز دوشنبه ارگان رسانه ای کارگزاران 

سازندگی اعالم کرد که نجفی مجددا استعفا داده است
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در روزهــای اخیــر شــایعاتی مبنــی بــر احتمال 
شهردار شدن آقای عارف به گوش می رسد. گویا 
البی هایی نیز از ســوی اطرافیان ایشان صورت 
گرفته اما خودشان مخالف هستند. نظر شما در 
مورد استفاده از ظرفیت آقای عارف در شهرداری 

تهران چیست؟
   من طی روزهای اخیر در مورد این شــایعه با آقای 
دکتر عارف صحبتی نداشــتم، اما بر اســاس شناختی که 
از آقای دکتر عارف دارم، طرح این موضوع را بی اســاس 

می دانم  ولی باید ایشان را ببینم و جویا شوم.
 اگر این شایعه به واقعیت بدل شود احتماال این 
فرصت را مهیــا می کند که ایشــان در انتخابات 
1400 نیز کاندیدا شــده و شــانس بیشتری نیز 

داشته باشند. 
   یکی از قول هایی که ما به موکالن مان و حتی قبل 
از انتخابات در شورای عالی سیاست گذاری به ریاست آقای 
دکتر عارف به مردم دادیم ایــن بود که از ظرفیت و جایگاه 
شهرداری و همه دارایی های مادی و معنوی آن برای اجرای 
پروژه های سیاسی - انتخاباتی و رسیدن به اهداف سیاسی 
اســتفاده ابرازی نکنیم. کما اینکه قبل از انتخاب همراه با 
اکثریت مطلق 21 نفره شورای شــهر در شهریور سال 9۶ 
نیز یکی از محورهای پیمان نامه ما با آقای دکتر نجفی این 
بود که او قول بدهد هوس رئیس جمهور شــدن ندارد و او 

این کار را کرد.
از جایگزیــن آقــای نجفــی نیــز همین قــول را 

می گیرید؟
   این استراتژی، استراتژی جریان اصالحات است، 
قائم به افراد نیست و ما وظیفه داریم که در عمل به عهدی 
که با مردم بستیم پایبند باشیم. این گزاره و چرخه مبتنی بر 
اینکه راه رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری واقع در پاستور 
از شهرداری در خیابان بهشت می گذرد؛ غلط است و ما قول 
داده ایم که به این چرخه آسیب رسان به منافع شهروندان 

پایان ببخشیم.
بر ایــن اســاس احتمال شــهردار شــدن آقای 
هاشــمی هم رد می شــود؟ به هر حال این گمانه 
وجود دارد که محسن هاشمی شــهردار خواهد 

شــد تا ظرف ســه ســال آماده کاندیداتــوری در 
انتخابات ریاست جمهوری شود و در این مسیر 

مورد حمایت کارگزاران است.
   یکی دیگر از مواد میثاق نامه این است که احدی 
از اعضای شورای شهر پس از اخذ رأی میلیونی مردم برای 
قبول هر نوع سمت، تصدی و شــغلی که قابل جمع شدن 
با مسئولیت عضویت در شورا  نباشــد، از شورا خارج نشود. 
بنابراین همه اعضای شورای اسالمی شهر تهران اخالقا 
پذیرفته ایم که در عمل به وظیفه نمایندگی تا پایان دوره ای 

که به ما حق وکالت داده اند، فقط نماینده مردم باشیم.
حاال که شهردار شدن محسن هاشمی و عارف را 
محتمل نمی دانید، در مورد گمانه ضعیف تر یعنی 
شهردار شــدن آقای جهانگیری صحبت کنیم. 
با توجه به کم رنگ شــدن نقش ایشان در دولت 
صحبت از خروج او از دولت بود و شهرداری شاید 
می توانســت جایگاه مناسبی باشــد. حاال که از 
اظهارات و مواضع معاون اول استنباط می شود 
مسا ئل موجود در دولت رفع شده است؛ این گمانه 

چقدر محتمل است؟
   آقای دکتر جهانگیری از دهه های قبل مورد عالقه 
و شــناخت عمیق بنده هســتند و با تعریفی که از ایشان به 
 جهت هویت شخصی و شخصیتی دارم و با توجه به نقش و 
جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده ای که طی پنج ساله اخیر و 

تا پایان دولت آقای روحانی در کارآمدترکردن دولت داشته 
و خواهد داشت، به عنوان یک نظر کارشناسی و با رویکردی 
دوستانه نسبت به آقای دکتر جهانگیری، در شأن ایشان و 
به مصلحت کشور و اصالحات نمی دانم که نفر دوم دولت 
آن هم در شرایط نسبتا بحرانی امروز، دولت را تنها بگذارد 
و به شهرداری بیاید. آمدن آقای جهانگیری برای ما باعث 
افتخار اســت ولی مصالح ملــی و منافع ملی در ســرلوحه 
تصمیمات اصالح طلبان قرار دارد و شخصیت های بزرگ 
اصالح طلب که آقای جهانگیری هم یکی از آنها اســت، 
منافع شخصی و جناحی را بر منافع ملی ترجیح نمی دهند. 
همان طورکه  دکتر عارف در ســال 92 که منافع شــخصی 
و جناحی را بر منافع ملــی ترجیح نداد و مبتنــی بر مصالح 
ملی کنار کشــید تا روحانی رئیس جمهور شــود ، برداشت 
من این اســت که آقای دکتر جهانگیری نیز در این شرایط 
حســاس در دولت جاخالــی نخواهــد داد و اطمینان دارم 
آقای دکتر روحانی هم با هوشــمندی و کیاستی که دارد، 
چنین یار وفاداری را که بیشترین کمک را به او در دولت و 
به خصوص در انتخابات سال 9۶ ریاست جمهوری کرد، از 

دست نخواهد داد.
ما امروز به دنبال شهردار هستیم که البته کار سخت و 
پیچیده ای است و خروج آقای نجفی از شهرداری نیز برای 
اصالح طلبان هزینه های جدی به بار داشته و خواهد داشت 
اما برای حل این مساله حق نداریم که خالء  جدی تری را در 
یکی از قوای سه گانه کشور که قوه مجریه و قوه اول و برتر 
کشور اســت، با خروج آقای جهانگیری فراهم کنیم. البته 

اینها نظرات شخصی من است.
با توجــه بــه اینکــه احتمــال شــهردار شــدن 
شــاخص ترین گزینه هــای مطرح شــده را رد 
می کنید ، باید گفت که شورا کار دشواری در پیش 
دارد و شما می فرمایید که جریان اصالح طلب به 
هیچ وجه قصد ندارد از جایگاه شــهرداری برای 

رسیدن به اهداف انتخاباتی خود استفاده کند.
   من چنین حرفی نزدم. من عرض کردم در راستای 
اجرای آن استراتژی اصالح طلبان که گفتم، هرکسی که 
نامزد شهرداری تهران شود اعم از آنکه رأی بیاورد یا نیاورد، 

باید به ما قول دهد که هوس رئیس جمهور شدن ندارد.  

گفت وگوی مثلث با حسن رسولی

راه پاستور از بهشت نمی گذرد
پذیــرش اســتعفای محمدعلی نجفی توســط 
شورای شهر تهران گمانه زنی ها در مورد گزینه بعدی 
شــهرداری را آغاز کرد. شورای شــهری ها اما اصرار 
دارند که فارغ از هر نوع نگاه سیاسی و به فکر انتخاب 
کاربلدترین مدیر شهری باشند. از همین رو شهردار 
شدن افرادی همچون محســن هاشمی، محمدرضا 
عارف یا اســحاق جهانگیــری را رد می کنند. حســن 
رسولی، عضو شورای شــهر تهران و از افراد نزدیک 
به محمدرضا عارف تاکید می کند کــه به نظر اعضای 
شورا لزوما راه پاســتور از بهشت نمی گذرد و شهردار 
بعدی کسی اســت که هوای رئیس جمهور شدن در 

سر نداشته باشد. 
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شــهردار منتخب شورای شــهر بر ترک مسئولیت 
خود تصمیم گرفت، که در واقع پشــت کــردن به رأی 
مردم بود، اما این اتفاق علل مختلفی داشت. مهمترین 
علــت را اراده قدرتمنــد رقیــب جبهه اصالحــات علیه 
مدیریت شــهری می دانــم. در نهایت ایــن اتفاق نه به 
صالح مدیریت شهری و نه به صالح اصالح طلبان بود 

اما متأسفانه پیش آمد. 
شــاید در مرحله اول و در دوران انتخاب شهردار، 
اعضای شــورای شــهر باید فراتر از احزاب و جریانات 
سیاســی اصالح طلب دربــاره انتخاب شــهردار اقدام 
می کردنــد، اما به هر صــورت چنین نشــد و این تجربه 

یک ســابقه ذهنی بد  مردم از اصالح طلبــان درباره 
عملکرد و وضعیت حاکم بر شورای شهر اول دارند چراکه 
در آن دوران تنش هــای علنی و آشــکاری بین گروه های 
مختلف این جریان سیاسی در شورای شهر وجود داشت. 
یادم می آید که اختالف نظرها آن قدر شدید بود که اعضای 
شورای شــهر دو گروه شــدند؛ یک گروه اصالح طلبان با 
ســرگروهی حجاریان و گروهــی هم طیف کارگــزاران به 
سرگروهی عبدالله نوری مسائل را در حوزه مدیریت شهری 
دنبال می کردند. آنها اول آقای الویری را به عنوان شهردار 
انتخاب کردند اما از آنجا که درگیری های زیادی بین این دو 
گروه اصالح طلب بود، آقای الویری بعد از  سه  سال استعفا 
داد و بعد آقای ملک مدنی امور را به دست گرفت که او نیز 

باید الگویی برای انتخاب شهردار دوم باشد. به عبارت 
صریح و روشن 21 نفر شورای شهر تهران خودشان باید 
تصمیم بگیرند و حتی اگر نامزدهای حزبی و تشکیالتی 
هم مدنظر آنها هستند، فارغ از روند تصمیم گیری های 

حزبی، خودشان به نتیجه برسند.
معتقــدم هرچنــد تجربه ناگــواری بــود، اما برای 
تصمیم گیری هــای آینده این تجربه اگــر مالک عمل 
قرار گیرد کــم فایده محســوب نمی شــود چــون خود 
اعضای شــورا جدی تر برای انتخاب شهردار وارد عمل 

می شوند.
دربــاره گزینه هــای احتمالــی نیــز در مجمــوع 

مشکالتی داشت.بعد که شــورای شهر دوم تشکیل شد و 
کار دست اصولگرایان بود ثباتی را هم در داخل شورا و هم 
در حوزه مدیریت شهری شاهد بویم. احمدی نژاد دو سالی 
شهردار بود وقتی به پاســتور رفت،اصولگرایان این شورا  
12 سال جایگاه شهردار تهران را در اختیار داشتند، در این 

1۴ سال هیچ اختالف و تنش جدی داخل شورا رخ نداد. 
امیدواریم تجربه های شورای شهر اول تکرار نشود. 
خوشحال نیستیم که امروز می بینیم تنشی در شورای شهر 
پنجم وجود دارد. همــان ابتدای کار که نظرها به ســمت 
انتخاب آقای نجفی به عنوان شهردار تهران رفت نسبت به 
توانایی ها و بیماری اش تردید وجود داشــت. آن قدر فشار 
کاری روی شهردار زیاد اســت که آقای نجفی ۷ ماه بیشتر 

دوام نیاورد و استعفا کرد.
اما در همین موضوع ســاده پذیرش اســتعفا دیدیم 
که اصالح طلبــان چقدر موضــوع را پیچیــده کردند. بعد 
از یک ماه که موضوع را در دســتورکار شــورا قــرار دادند، 
نپذیرفتند. آقای نجفی دوباره متن استعفای خود را تنظیم 

شهردار از خارج از شهرداری می آید
از تکرار شورای شهر اول می ترسیم

بوی شورای اول می آید
شورای شهر مشکل جدی پیدا کرده است

و برای شورای شــهر ارســال کرد، در متن نامه نیز به نظر 
دکتر معالج  خود اشــاره کرد که ادامــه کار برایش ناممکن 
است.  پس اگر اعضای شورای شهر واقعا به دور از مسائل 
سیاســی نگاه می کردند باید همان بار اول استعفای آقای 
نجفی را می پذیرفتند. حتی وقتی برای بار دوم اســتعفای 
آقای نجفی در دســتور کار شــورای شــهر قــرار گرفت ۵ 
نفر بــا این اســتعفا مخالفت کردنــد. این نشــان می دهد 
 که واقعــا عده ای به مســائل سیاســی اولویــت می دهند 

تا رسیدگی به امور شهری.
امیدواریم هر چه ســریع تر شهردار توانمندی فارغ از 
گرایش های سیاسی انتخاب شود تا در سه سال باقیمانده 
امور شهر معطل نماند. اعضای شورای شهر پنجم تهران 
برخالف آنکه تالش دارند دوران مسئولیت آقای قالیباف 
را یک دوران پرابهام و دارای مســائل مالی نشان دهند اما 
مردم این را نمی پذیرند. شهر تهران هرچه دارد از 12 سال 
دوره مسئولیت قالیباف است، بنابراین معتقدم اگر بخواهند 
انتخاب درســتی کنند، اعضای شــورای شــهر باید به در  
خانه قالیباف بروند و او را برای دوره ای دیگر به مســئولیت 

مدیریت شهر تهران منصوب کنند. 
اما قطعــا  ایــن کار را نخواهند کرد. نــام گزینه های 
زیادی مطرح می شــود. مثال نام آقای عــارف نیز به میان 
آمد اما آقای عــارف گفته »از مجلس  خارج نمی شــود«، 

عبدالله ناصری

فعال اصالح طلب

5

معاونت ها و مدیران شهرداری کســی جز آقای حناچی 6
وجود ندارد که در این شــرایط بتواند مدیریت شهر را به 
دســت گیرد. از طرف دیگر اعضای شورای شهر چون 
بیرون آمدن شان منتفی شد، طبیعتا شهردار آینده خارج 
از دایره شورای شــهر و مدیران ارشد شهرداری خواهد 
بود که با شــرایطی که جبهه اصالحات و کشــور دارد و 
حساسیتی که روی مدیر شهر تهران است شاید در این 
زمینه بهترین   فرد آقای مهندس بی طرف باشــد و بعد از 
او بدون تردید گزینه مطلــوب را آقای حناچی می دانم، 
چون به لحــاظ علمی و فنــی جز و بهترین ها اســت اما 
انتخاب شــهردار تهران بیــش از آنکه فنــی و تکنیکی 

ناصر ایمانی

فعال اصولگرا
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درباره محسن هاشــمی به عنوان یکی از گزینه های 
شــهرداری تهران در شورا صحبتی نشــده است. شورای 
شهر تهران باالخره به این نتیجه رسید که برای شهرداری 
تا انتخاب گزینه مناسب سرپرســت انتخاب کند. انتخاب 
شــهردار نباید شــتاب زده باشــد و در این انتخــاب باید از 
ظرفیت هــای قانونــی اســتفاده شــود و در یــک فضای 
 منطقــی و بــا اســتفاده از تجربــه ۸ مــاه گذشــته به یک 

شرایط متناسب برسیم.
قطعــاً  در بازه زمانی مشخص شــده شــهردار تهران 
انتخــاب خواهد شــد و همین طور مالک هــای منطقی و 
علمی نیز در انتخاب شــهردار لحاظ خواهد شــد. اعتقاد 
شخصی بنده این است که چابکی، نوآوری و پرانگیزه بودن 

از مالک های بسیار مهم شهردار آینده خواهد بود.

صحبت های پیرامــون این اســتعفای زودهنگام تا 
حدی به جایگاه اصالح  طلبــان ضربه زد اما قبول ندارم که 
آن طور که برخــی وانمود می کنند جایــگاه اصالح طلبان 
در بین افکار عمومــی ضربه مهلک خــورد. چندی پیش 
چند نفر از اعضای فراکســیون امید مجلــس و عده ای از 
اعضای شــورای شــهر با آقای نجفی جلســه خصوصی 
داشتند و صحبت هایی مطرح شد و حقیقتا  ایشان بیماری 
دارنــد و بنا بر همیــن موضوع خواســتار این بودنــد که از 
سمت شــهردار تهران کناره گیری کنند. این بیماری جدید 
اســت و ایشــان اوایل بهمن متوجه آن شــدند و تا حدی 
هم جدی اســت و پزشــکان و خود آقــای نجفی، صالح 
را در کناره گیــری و معالجــه دیدنــد و این قضیــه با زمانی 
 که ایشــان از ســازمان میراث فرهنگی کناره گیری کردند

 بسیار متفاوت است.
 ســوال این اســت که اگر اعضای شــورای شهر از 
موضوع خبر دارند چرا با رفتن ایشان در مرحله اول موافقت 
نکردند؟ باید گفت: شــاید اعضای شــورای شهر به دنبال 
این بودند که با کناره گیری آقای نجفی مخالفت کنند تا سر 
موقع و در یک شــرایط بهتر فردی را جایگزین ایشان کنند 
اما اصرار دکتر نجفی به رفتن باعث شد در مرحله دوم با این 
استعفا موافقت شود. من به شــخصه مخالف حضور دکتر 
نجفی در شهرداری تهران بودم زیرا ایشان نیروی ستادی 
است و خیلی در کارهای میدانی مناسب نیست. شهرداری 
تهران کار وســیعی اســت و نیاز به یک فرد میدانی دارد. 

باید تاکید کنم که شهرداری تهران مسئولیت بسیار 
بزرگی اســت که در عین حــال یک موهبــت خیلی بزرگ 
محسوب می شــود که می تواند به یک جامعه 10 میلیونی 
و در نگاه دیگر به کل کشــور خدمت و اصالح زندگی بهتر 
را ارائه دهد. در شــهرداری تهران با همه جنبه های زندگی 
از تولد تا فوت سر و کار داریم و آن کسی که این مسئولیت 
را می پذیرد باید کامال آماده باشــد و امیدواریم بتواند پویا 
و نوآور در شــهر تهران  عمل کند. شــهردار تهران باید از 
ظرفیت همه گروه ها و طیف ها برای اداره شــهر استفاده 
کند.  شــورای شــهر تهران تا کنون گزینه هــای خاصی را 
مورد بررسی قرار نداده است ولی انتخاب شهردار تهران در 

دستور کار شورا قرار گرفته است.
 دربــاره اخباری کــه ایــن روزهــا در مــورد احتمال 
شهردار شدن محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران 
نیز باید بگویم که در شورا هاشمی به عنوان شهردار مطرح 
نشــده اســت و در این خصوص نیز صحبتی انجام نشده 
است، البته پیشنهادهایی به هاشمی از طرف بخش هایی 
از جامعه بوده و هست، منتها شورا نه ایجابی و نه سلبی به 

آن ورود نکرده است.  

پرسش دیگر این اســت که این وضعیت مبهم می تواند بر 
رای اصالح طلبان در انتخابات های آتی تاثیر منفی بگذارد ؟ 
من معتقدم اگر شفاف و روشن بیماری آقای دکتر نجفی را 
به مردم بگویند و حتی اگر موضوع سیاسی هم مطرح بوده 
عنوان کنند و مردم این صداقــت را ببینند، بعید می دانم به 
جایگاه و پایگاه رای اصالح طلبان لطمه ای وارد شود. باید 
یک فرد عملیاتــی را در راس کار قرار دهنــد یعنی فرد باید 
تجربه مدیریت عملیاتی را در کارنامه خود داشته باشد. اگر 
غیر این اتفاق بیفتد جریان اصالحات به بن بست می رسد. 
در جریان اصالحات افرادی مثل آقای مهندس مهرعلیزاده 
حضور دارند که برای اداره شهرداری تهران بسیار مناسب 
هســتند، البته از این نــوع گزینه ها در جریــان اصالحات 
افراد دیگری هم هســتند که می توانند بــرای تصدی این 
پســت مثمرثمر باشــند. متاســفانه در جریان اصالحات 
 و در ســالیان گذشــته آن طور که باید و شــاید کادرسازی

 نشده است. 
در حال حاضــر جوانان، خیلی میدانــی برای ظهور 
و بروز در جریان اصالحــات را پیدا نکردند. همیشــه این 
تفکر حاکم بوده که در مدیران گذشــته چــه افرادی هنوز 
کارآمد هســتند که دوباره به کار دعوت شــوند. یکی دیگر 
از خصوصیاتی که شــهردار تهران باید داشــته باشد این 
اســت که با مردم شــفاف صحبت کند و این شــفافیت را 
در موضوعات مالی اعمــال کند. البته بایــد بگویم که در 
این زمینه دکتر نجفی وظیفه خود را بــه خوبی انجام داده 
است. باید با فساد مبارزه جدی شــود مخصوصا  که فساد 
به صورت سیستماتیک درآمده است. موضوع مهم دیگر، 
جوان گرایی است. من برای نیروی جوان و کارآمد احترام 
و ارزش زیادی قائل هستم. اگر این چهار ویژگی را شهردار 
تهران داشته باشد بسیاری از معضالت و مشکالت حل و 

فصل خواهد شد.  

به محسن هاشمی پیشنهادهایی شده است
نباید شتابزده عمل کنیم

نیاز به فرد میدانی داریم
مهرعلیزاده گزینه مناسبی است

الهام فخاری

عضو شورای شهر

ابوالفضل سروش

 نماینده تهران 
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7

منطقی هم نیســت. خــروج آقای جهانگیــری از دولت 
نیز با این اوضاع امکان ناپذیر است. االن شورای شهر 
مشــکل جدی برای پیدا کــردن شــهردار دارد که هم 
 مناسب باشد و هم طیف های مختلف را از داخل و خارج

 شورا راضی نگه کند.
به نظــرم در نهایت اعضای شــورای شــهر پنجم 
مجبورنــد به گزینــه محســن هاشــمی رأی دهند چون 
محسن هاشمی سابقه کار در شهرداری دارد، در شورا از 
مقبولیت اجمالی برخوردار است و من فکر می کنم مجبور 
می شوند به او رأی دهند. ضمن آنکه بعید به نظر می رسد 
اختالف نظرها در خارج و داخل شورا میان اصالح طلبان 

اجازه دهد، آنها به فرد دیگری برسند.
توصیه می کنم اصالح طلبان خارج از شــورا کار را 
رها کنند و بگذارند اعضای شورا خودشان تصمیم بگیرند، 
اگر دخالت های خارج از شــورا ادامه پیدا کنــد، به کار 
شورا آسیب می زند. البته از این مرحله هم بگذریم بعید 
می دانم کارگزاران و اتحاد ملت اختالفات شان تمام شود 
و با هم کنار بیایند. مواضع آقای غالمحسین کرباسچی 
این روزها خیلی علیه اصالح طلبان تند شــده  که نشان 
می دهد اختالفات درونی میان آنها حل نشــده اســت، 
به همین خاطر دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی چنین 

مواضعی را اتخاذ می کند.  

باشــد در بین جریان های مختلف کشور اساسا سیاسی 
تلقی می شــود به همین خاطر احتمال چنیــن انتخابی 

قریب به صفر است. 
پس حتما باید به بیرون ســازمان شــهرداری نگاه 
کرد و در این شــرایط امکان اجماع جامع اصالح طلبان 
داخل و خارج از شورای شــهر روی نامه آقای مهندس 
بی طرف وجــود دارد. موضــوع دیگر نگرانــی از تکرار 
تجربه تلخ شورای شهر اول است. البته برخی در بیرون 
جبهه اصالحات می خواســتند چنین اتفاقی بیفتد، ولی 
به نظر من در مرحله دوم اســتعفای آقــای نجفی اتفاق 
خوبی صورت گرفت و تجربه خوبی به دســت آمد. حتما 
تجربه تلخ شورای شهر اول تکرار نخواهد شد. به نظرم 
به انــدازه کافی اصالح طلبان از تجربه شــورای شــهر 
اول درس گرفتند و دیگر این تجربــه را تکرار نخواهند 

کرد.  
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بازی دوگانه
آیا در آینده ای نزدیک شــاهد اتحاد علنی تر دیگر اعضای 1+5 در مقابل ترامپ و دولت آمریکا 
)بر سر برجام( خواهیم بود یا به واســطه ادامه بازی دوگانه تروییکای اروپایی، این »اتحاد« همچنان 
شکلی کامل به خود نمی گیرد؟ در هر حال، پکن و مسکو عالوه بر اینکه دو بازیگر  عضو 1+5 محسوب 
می شوند، در نظام بین الملل نیز دارای قدرت مانور موثری هستند. در چنین شرایطی دیالوگ 5 بازیگر 

غیر آمریکایی برجام، یعنی پکن، مسکو، برلین، پاریس و لندن در آینده ای نزدیک دیدنی خواهد بود. سیاستخارجی

ایران در برابر آمریکای سرکش و اروپای سردرگم

نقشه واشنگتن و اروپا در قبال برجام چیست؟

تیتریک
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دلیلیندارددرصورتخروجآمریکا
دربرجامبمانیم
گفتوگوبادکترحسینشیخاالسالم

واشنگتنقصدداردباکمترینهزینه
ازتوافقخارجشود

 دکترابومحمدعسکرخانی
درگفتوگوبامثلث

دفرمهکردنبرجام
 راهکاراندیشکده»رند«

برایحفظبرجام

شواهد و مستندات موجود، حاکی از خروج احتمالی 
ایاالت متحده آمریکا از توافق هسته ای با ایران می باشد. 
انتصاب جــان بولتون بــه عنوان مشــاور امنیــت ملی و 
مایــک پمپئو به عنوان وزیــر امور خارجــه دولت ترامپ، 
ســیگنال های مشــخصی را به مخاطبان موضوع برجام 

مخابره کرده است.
 وجه مشترک این دو مقام آمریکایی، مخالفت ذاتی 
و اساسی آنها با توافق هسته ای می باشد. منابع خبری در 
غرب، اکثرا بر این باورند که ترامپ در نهایت قصد دارد با 
طرح دوباره ادعــای عدم کارآمدی برجــام، از این توافق 
خارج شــود. به عنوان مثــال، گاردین اخیرا در گزارشــی 
به نقل از یکی از دیپلمات های اروپایی نوشــته اســت که 
اروپای واحد، دیگر امیدی نسبت به باقیماندن ترامپ در 
توافق هســته ای با ایران ندارد. با این حال سوال اصلی 
اینجاســت که نقشــه نهایی آمریکا و اروپا در قبال برجام 
چیست؟ از ســوی دیگر، رویکرد و اســتراتژی کشورمان 
 در برابر خــروج احتمالی واشــنگتن از توافق هســته ای 

چه باید باشد؟

  نقشه ترامپ در قبال برجام 
بدون شــک رئیس جمهور آمریــکا از مواضع قبلی و 
سلبی خود در قبال توافق هســته ای با ایران عقب نشینی 
نخواهد کرد. ترامپ کماکان توافق هســته ای را بدترین 

توافق ممکن می داند و حتی بر سر همین موضوع، رکس 
تیلرســون، وزیر امور خارجه ســابق خود را برکنار و پمپئو 
را جایگزین وی کــرد. برخی تحلیلگــران غربی معتقدند 
که ترامپ در صدد »کسب امتیازات بیشــتر در برجام« با 

استفاده از اهرم فشار می باشد. 
انتصاب جــان بولتــون و پمپئو نیز در همین راســتا 
قابل ارزیابی اســت. از ســوی دیگر، ترامپ قصد دارد در 
صورت خروج احتمالی از برجــام، کمترین هزینه ممکن 
را متقبل شــود و ترو ئیکای اروپایی را نیز در این خصوص 
با خود شــریک کند. الزم به ذکر اســت که جان بولتون، 
قبل از اینکه به سمت مشــاور امنیت ملی آمریکا انتخاب 
شود، ضمن تاکید بر لزوم خروج واشنگتن از برجام تاکید 
کرده بود که در این خصوص الزم اســت شرکای اروپایی 
آمریکا نیز به واشــنگتن ملحق شــوند و رایزنی های الزم 
 )در ســطح دیپلماتیک( میان  کاخ ســفید و اروپا صورت 

گیرد. 
برخی منابع خبــری و تحلیلی در غــرب نظر دیگری 
در این خصــوص دارند. آنها معتقدند امــکان دارد ترامپ 
خروج علنــی آمریکا از برجــام را اعالم نکند امــا از تمدید 
تعلیق تحریم های ایران نیز خودداری کند! بدون شــک 

این بازی یکجانبه و پیچیده، معنایــی جز خروج آمریکا از 
برجام نخواهد داشــت. ضمن آنکه رئیس جمهور آمریکا 
در عملیاتی کردن این بازی دوگانه ناتوان به نظر می رسد. 
واقعیت امر این است که با خروج ایاالت متحده آمریکا از 

برجام، واشنگتن دیگر هدایتگر این معادله نخواهد بود. 

  اروپا همچنان سردرگم است 
علی رغم اینکه به نظر می رسد آمریکا تصمیم نهایی 
خود را در خصوص توافق هســته ای با ایران اتخاذ کرده 
اســت، اروپا کماکان در ایــن خصوص ســردرگم به نظر 
می رســد. صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانســه قرار 
است در دو سفر جداگانه به ایاالت متحده آمریکا، با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور این کشور دیدار کرده و در خصوص 
»برجام« و حفظ توافق هسته ای با او رایزنی کنند. این در 
حالی اســت که بسیاری از تحلیلگران مســائل بین الملل 
معتقدند  انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی 
آمریکا به معنای عزم ترامپ برای خروج از برجام می باشد. 
از سوی دیگر، ترامپ همچنان بر ســر موضوعاتی مانند 
گنجاندن توان موشکی ایران در برجام، بازرسی از اماکن 
نظامی ایــران و  وضــع محدودیت های دائمی بــر برنامه 
هســته ای ایران اصرار می ورزد. ترو ئیــکای اروپایی نیز 
طی هفته های اخیر به ترامپ اعــالم کرده اند که امکان 
تغییر برجام بر اساس شــروطی که وی اعالم کرده  است 

وجود ندارد. 
سفر ماکرون و مرکل به کاخ سفید به صورت جداگانه 
و قبل از فرا رسیدن 22 اردیبهشت ماه )ضرب االجل زمانی 
تعیین شده از سوی ترامپ( صورت می گیرد. این سفرها 
در حالی صورت می گیرد که میان بازیگران اروپایی نیز بر 
ســر نحوه مواجهه با برجام اختالف وجود دارد. اخیرا در 
جریان برگزاری نشســت بروکسل، شــاهد بروز اختالفات 
عمده ای میان سران کشورهای این مجموعه بر سر اعمال 
تحریم های موشــکی و منطقه ای علیه کشورمان بودیم. 
ترو ئیکای اروپایی اصرار دارد که وضع تحریم های جدید 
علیه ایران برای جلوگیری از اقدام ترامپ مبنی بر خروج از 

برجام ضروری می باشد .
 این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی مانند 
ایتالیا ، اســپانیا و اتریش معتقدند که این اقدام تنها منجر 
به بی اعتباری اتحادیه اروپا در نظام بین الملل خواهد شد 
و ترامپ نیز فارغ از اعمال یا عــدم اعمال این تحریم ها، 
تصمیم نهایــی خود را در خصوص خــروج از برجام اتخاذ 

کرده است.
واقعیت امر این اســت که بازی پارادوکسیکال اروپا 
در برجام طی یک ســال اخیــر هزینه های زیــادی برای 
ترو ئیکای اروپایی داشته است. »مهار آمریکا« وظیفه ای 
بوده اســت که ترو ئیکای اروپایی )به عنوان ســه کشــور 

امضا کننده برجام( از عهده آن بر نیامده اند.

  استراتژی ایران در قبال لغو برجام 
آنچه مسلم اســت اینکه اصلی ترین هدف ترامپ از 
تهدیدات یک ســاله اخیر )در خصوص خــروج از برجام( 
و اعمال فشــار بر ترو ئیــکای اروپایی، کســب امتیازات 
بیشتر از ایران بوده است ؛ هدفی که رئیس جمهور آمریکا 
همچنان به دنبال آن است. بدیهی اســت که »اصرار بر 
خطوط قرمز سیاســت خارجی«، »تاکید بر معامله ناپذیر 

بودن توان دفاعی کشور«، »تاکید بر عهد شکنی آمریکا 
در سطوح دیپلماسی رسمی«، »استفاده از ظرفیت های 
حوزه دیپلماسی عمومی در واکنش به اقدامات آمریکا« و 
»رایزنی فشرده دیپلماتیک با دیگر بازیگران بین المللی« 
از مهم ترین اقداماتی اســت که دســتگاه دیپلماســی و 
سیاست خارجی کشورمان باید در مواجهه با دولت ترامپ 

صورت دهد. 
از سوی دیگر، پاسخ جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به خروج احتمالی آمریکا از برجام باید محکم، هوشمندانه 
و قاطعانه باشــد. طی روزهــای اخیر مقامات کشــورمان 
صراحتا عنوان کرده اند کــه واکنش ایران نســبت به لغو 
توافق هسته ای برای آمریکا پشــیمان کننده خواهد بود. 
بدیهی اســت که دولت ترامپ در صورت خروج از برجام، 
بایــد ســخت ترین هزینه های ممکــن را به لحــاظ فنی، 
حقوقی، سیاســی و بین المللی بپردازد. بنابراین  تحوالتی 
که هم اکنــون در کاخ ســفید و در قبال برجــام می گذرد، 
به مثابــه آماده باشــی برای دســتگاه سیاســت خارجی و 
 اجرایی ما بــرای واکنش قاطعانه نســبت بــه نقض عهد 

آمریکاست.

اولتیماتوم مسکو به غرب در خصوص برجام 
در حالی که عهدشکنی آمریکا و بازی دوگانه اروپا در 
قبال برجام همچنان ادامه دارد، روســیه و چین همچنان 
تاکید دارند که برجام قابــل مذاکره )و اصــالح یا تغییر( 
مجدد نیست.  »سرگئی الوروف«، وزیر امور خارجه روسیه 
در نشست خبری با »وانگ ایی« همتای چینی خود تاکید 

کرده است: 
»هرگونه تالش برای تجدید نظر در توافق هسته ای 
ایران و نقض مفاد این توافق غیرقابل قبول است. اصرار 
آمریکا برای بازنگری در برجام نشان می دهد که این کشور 
مایل اســت تا به صــورت یکجانبه در عرصــه بین المللی 
وارد عمل شــود و رویکردی یکجانبه در امــور بین المللی 
داشته باشد. بخش مهمی از گفت وگوهای من و وزیر امور 
خارجه چین به توافق هسته ای ایران اختصاص داشت. 
به اعتقاد مــا هرگونه تالش برای بازنگــری در این توافق 
هیچ ارتباطی با قطعنامه ای کــه در تأیید برجام به تصویب 
رسیده اســت ندارد و صرفا تالش های جامعه بین المللی 
را تضعیف می کنــد... این روند، دیپلماســی در جهان را 

تضعیف می کند.«
در هر حــال به نظر می رســد تقابل ایــاالت متحده 
آمریکا با روســیه و چین بر ســر برجام طی هفته های آتی 
تشدید خواهد شد. از ســوی دیگر، تروییکای اروپایی نیز 
چاره ای جز اتخاذ مواضعی شــفاف تر در خصوص توافق 

هسته ای با ایران ندارد.
 ســوال اصلی اینجاســت که آیا در آینده ای نزدیک 
شاهد اتحاد علنی تر دیگر اعضای 1+5 در مقابل ترامپ و 
دولت آمریکا )بر سر برجام( خواهیم بود یا به واسطه ادامه 
بازی دوگانه تروییکای اروپایی، ایــن »اتحاد« همچنان 
شکلی کامل به خود نمی گیرد؟ در هر حال، پکن و مسکو 
عالوه بر اینکه دو بازیگر  عضو 1+5 محســوب می شوند، 
در نظام بین الملل نیز دارای قدرت مانور موثری هستند. در 
چنین شرایطی دیالوگ 5 بازیگر غیر آمریکایی برجام، یعنی 
پکن، مســکو، برلین، پاریس و لندن در آینده ای نزدیک 

دیدنی خواهد بود.  

پاســخجمهوریاســالمیایراننســبت
بهخــروجاحتمالــیآمریکاازبرجــامباید
محکم،هوشــمندانهوقاطعانهباشد.طی
روزهایاخیرمقاماتکشــورمانصراحتا
عنــوانکردهاندکهواکنشایراننســبت
بــهلغــوتوافــقهســتهایبــرایآمریکا

پشیمانکنندهخواهدبود
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بهطورکلینقشوتاثیرگذاریبرجامدرمعادالت
منطقهایوبینالمللیراچگونهارزیابیمیکنید؟
   دشمنان ما و در رأس آنها آمریکا رژیم صهیونیستی 
و عربســتان، پس از انقــالب اســالمی منافــع و جایگاه 
بین المللی خود را به واســطه دین خواهــی، آزادی طلبی و 
مردم ســاالری و آرمان خواهی ما در خصوص آزادســازی 
فلسطین  مسجد االقصی حاکم بر جمهوری اسالمی ایران 
در خطر دیدند. آنها تمایل به این دارنــد که برای کنترل ما 
اهرم های فشاری را به بهانه های مختلف داشته باشند، در 
واقع آنها می خواهند این ابزارهای فشــار را علیه ما داشته 
باشند تا بتوانند هر زمان خواســتند از آنها در جهت تحمیل 
خواســته ها و سیاست هایشان بر ما اســتفاده کنند، شش 
قطعنامه بین المللی کــه علیه ایران صادر شــده بود هم از 
این امر مستنثی نبود و نمی خواستند این اهرم های فشار را 
به سادگی از دست بدهند. پس خاصیت بر جام در این برهه 
این بود که این ابزار یعنی قطعنامه هــای بین المللی که در 
شورای امنیت و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد تنظیم 
شــده بود را از آنها گرفت، هر چند که آنها پس از برجام هم 
تمام تالش خود را داشتند تا بار دیگر ایران را به بهانه های 

دیگر  ذیل بند هفتم منشور ملل متحد آورند.
برجام توانست این فرصت فشار را از آنها بگیرد، آنها 
دیگر نمی توانند در این حوزه با ما بــازی در آورند و این یک 
پیروزی دیپلماتیک برای جمهوری اسالمی ایران است. از 
طرف دیگر شاهد هستیم که در جبهه بندی های بین المللی 
چین و روسیه در کنار آمریکا قرار ندارند و همچنین اروپا به 
عنوان متحد قدیمی آمریکایی ها دیگر همچون گذشــته 
محکم و کامل در راستای سیاست ها و خواسته های آمریکا 
گام بر نمی دارد که اینها همه نشان از رو به زوال رفتن قدرت 
و هیمنه آمریکا در نظام بین الملل امروز دارد. در یک دوره ای 
ما می دیدیم که دشــمنان ما خود را در قالب جامعه جهانی 
تلقی می کردند، یعنی پنج کشور دائم عضو شورای امنیت 
سازمان ملل تصمیمات و سیاست های اتخاذی خود را در 
قالب خواست و رویکرد جامعه جهانی قلمداد می کردند، اما 
دیگر این موضوع هم رنگ باختــه و دوره مطرح کردن این 
مسائل پایان یافته و بر همه مشخص شده است که آنها که 
با ما مشکل دارند یک عده محدودی هستند که با توسل به 
ابزار و ساز و کارهای بین المللی خود  و سیاست های خود را 
از جانب همه کشورهای جهان مطرح می کردند. این برای 
ما امروز در دوران پســا برجام یک فرصت اســت، انشقاق 
ایجاد شــده میان آمریکا و اروپا از طرفی و روسیه و چین با 
آمریکا از طرف دیگر می تواند برای ما فرصت  باشد که بهتر 
است در این  خصوص هوشمندی بیشتری را داشته باشیم 
تا هر چه بیشــتر منافع ملی ما تامین  و جایگاه بین المللی و 

منطقه ای ما نیز تقویت  شود.
تحلیلشماازمناســباتمنطقهایوبینالمللی
ایراندردورانپسابرجامچیست؟اینمناسبات
پسازامضایتوافقهســتهایواجراییشدن
آنچگونهوبرچهمبناییشکلگرفتهوادامهپیدا

کردهاست؟
   در دوران رژیم گذشته که  ایران در اختیار آمریکا 
بوده، ایاالت متحده آمریکا از طریق ایران، عربستان و دیگر 
پادشــاهی هایی که در منطقه تابع او بودند، سیاست های 
خود را پیش می برده و تنظیم مناســبات می کــرد.  پس از 
انقالب اســالمی ایران و مستقل شدن جمهوری اسالمی 
ایران، آمریکا تمام تالش خود را به کار بست تا ایران نتواند 
استقالل خود را داشته باشد و بر خالف منافع و خواسته های 
آن دولت در منطقه کاری را پیش نبــرد که جنگ تحمیلی 
هشت ساله و انواع تحریم ها و توطئه های به کار برده شده 
علیه ایران در این چهار دهه در این راستا قابل تحلیل است.
به دلیل ترس از مردم ساالری دینی در ایران اسالمی 
بود که آمریکایی ها شورای همکاری خلیج فارس را به وجود 

دلیلی ندارد در صورت خروج آمریکا 
در برجام بمانیم

گفت وگو  با   دکتر حسین شیخ االسالم

سیاستخارجی



آوردند  تــا کشــورهای پادشــاهی خلیج فــارس را زیر علم 
ســعودی ها متحد کنند. بنابراین دشــمنان ایــران همواره 
می خواستند اهرم های فشار را علیه ایران داشته باشند که 
در مقاطع مختلــف در این چهار دهه نتوانســتند این کار را 
انجام دهند.  در موضوع توافق هسته ای یک موضوعی هم 
بود که می خواهم به آن اشاره کنم و آن اینکه ایران در برابر 
قدرت های جهان ایســتاد و در مقابل آنها پای میز مذاکره 
نشســت و این به معنای ارتقای جایگاه ایران اســالمی در 
معادالت بین المللی است و یکی از دالیل مخالفت دشمنان 
منطقه ای و فرا منطقه ای ما همچون عربســتان سعودی و 
رژیم صهیونیستی همین مطلب اســت چرا که این مساله 
به خودی خود به معنای مشروعیت بخشــی بیشتر به حق 

هسته ای ایران به حساب می آمد.
چــراعربســتانورژیمصهیونیســتیهمچنان
درصددتقابلبابرجاموابطالآنازســویدولت
ترامپهستند؟ریاضوتلآویوچهسیاستیرادر

اینخصوصدنبالمیکنند؟
   ما مشکلی که با برجام داریم عدم انجام تعهدات 
طرف مقابل در قبال توافق هسته ای است که نمی گذارد از 
منافع برجام به طور کامل بهره مند شویم و این بد عهدی ها 
هم عمدتا در حوزه بانکی و مالی اتفاق افتاده است. درست 
است که بد عهدی از طرف آنها انجام می شود ولی برای ما 
هم عزتمندانه نیست که کسی با ما توافقی کند ولی نسبت به 

انجام تعهداتش در قبال ما بی تفاوت باشد.
اگر آن قسمت هایی از برجام که به نفع ما است اجرایی 
نشــود دیگر برای مــا حضور در ایــن توافقنامــه جذابیتی 
ندارد، آمریکایی  ها می خواهند با فشارهای مختلف ما را از 

دستاوردهای برجام محروم  و فضا را علیه ما تنظیم کنند.
برجام برای مــا درس های زیادی داشــت و ما باید از 
آنها برای ادامه مســیر خود اســتفاده کنیم، بــه طور مثال 
بدعهدی های آمریکا امری نبود که برای ما تعجب برانگیز 
باشــد، ما از ابتدای این راه می دانســتیم که نمی توانیم به 
غربی ها و آمریکایی ها اعتماد کنیم ولی در دوران پسابرجام 

این مساله برای ما به یقین حاصل شد.
دولتآمریکابارهامســائلیازجملهلزوماصالح
برجاموتغییــرتوافقهســتهایرامطرحکرده
است.ترامپدرقالبطرحاینمسائل،بهدنبال

چیست؟
   دولت ترامپ اساسش بر قلدری است، خود ترامپ 
اعتراف می کند کــه آمریکا ضعیف شــده و می خواهد این 
کشــور را به جایگاه قبلی خــود بازگردانــد و از طرفی این را 
هم می گوید که ایران کشــوری با قدرت و پر نفوذ در منطقه 
است. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که ترامپ و 
جمهوری خواهان در یک جنگ داخلی با حزب رقیبشــان 
دموکرات ها قرار دارند، جمهوری خواهان جناح اسلح سازی 
و نفت در آمریکا هستند و دموکرات ها جناح شرکت های بزرگ 
نرم افزاری. در شرایط فعلی و دو، سه سال اخیر دموکرات ها 
در این نبرد اقتصادی بر جمهوری خواهان غلبه پیدا کردند 
و این در حالی است که تا به حال شرایط عکس این مطلب 
بوده و این شــرکت های اسلحه ســازی و نفتی بود ند که در 

آمریکا حرف اول را می زدند.
برای همین است که رکس تیلرسون، رئیس بزرگ ترین 
شرکت نفتی دنیا به عنوان وزیر امور خارجه این کشور مطرح 
می شود تا در حوزه سیاســت خارجی این مساله را به عنوان 
یکی از اساســی ترین امور آمریکا پیگیری کند و امپرا توری 

نفتی آمریکا را بازسازی کرده باشد.
آمریکایی ها طوری نســبت به گاز و نفت حساســیت 
دارند که بتوانند تا جایی که امکانش هســت تسلط خود را 
بر بازارهای گاز و نفت منطقه و جهــان افزایش دهند، نوع 
رفتارهای آمریکا با عراق که معتقدند نباید از آن کشــور در 
سال 2011 بیرون می آمدند، نوع رویکردی که با افغانستان 

به عنوان کشــور دارنده مواد خام دارند، نوع سیاســتی که 
نسبت به موضوع مرزی میان لبنان و اسرا ئیل دارند به نحوی 
که لبنانی ها بــه دنبال تثبیت حقوق خود در اکتشــاف نفت 
از دریا هستند اما جانب اســرا ئیل را نگاه می دارند  یا حضور 
آمریکایی ها در ســوریه و حمایت آنها از نیروهایی است که 
در شرق سوریه قرار دارند یعنی در جایی متمرکز هستند که 
عمده نفت آن کشور در آن مناطق قرار دارد، از همه مهم تر 
رفتار آنها با عربستان سعودی به عنوان سلطان نفت جهان، 
همچنین نوع رفتار آنها در قبال »شــرکت آرامکو« که آن را 
می خواهند با چپاول از عربســتان در بورس بگیرند، در این 

راستا قابل تحلیل است.
این در حالی اســت که ایــران برای منطقــه همواره 
خواهان صلح، آرامش و امنیت اســت و اینکه مردم منطقه 
خودشان بتوانند بر منابع عظیمی که در کشورهای منطقه 

وجود دارد کنترل و مدیریت داشته باشند. 
شکستهایپیاپیگروههایتروریستیوابسته
بهغرب)ازجملهداعش(چهتاثیریبرمخالفتها
وادامهسیاســتهایخصمانهدولــتآمریکاو
عربستانسعودیدردورانپسابرجامعلیهایران

داشتهاست؟
   این یک توطئه بزرگی بود و قطعا پیروزی و دستاورد 
بزرگی بــرای غربی ها به حســاب می آمد چرا که توانســتند 
گروهی را از جنس خودمان به جان ما بیندازند و میان امت 
اســالمی تفرقه ایجاد کنند، گروه  هایی کــه خوانش تند و 
افراطی از اسالم را به جهان معرفی کردند که تفاوت فاحشی 
با اســالم ناب داشــت.این مســاله گروه های تروریستی 
تکفیری یــک ایــده و توطئه پیچیــده و عظیمــی به زعم 
خودشان علیه ما بود؛ اما پس از آنکه این مساله رو به زوال 
رفت رو در رویی ها شفاف تر از گذشته شده است، چرا که تا 

آن زمان می گفتند جنگی است میان مسلمانان با گرایش ها 
و مذاهب مختلف خود و امروز دیگر مشخص است که یک 
طرف میدان ترامپ است و پادشــاهی های خلیج فارس و 
در یک طرف هم کشورهای اسالمی مستقل وجود دارند. 
امروز درگیری ما با جبهه مســتکبران واضح تر شده است و 
مشخص شده که دشمن اصلی ما چه کسی است و از ابهام 

خارج شده است.
تاچهزمانیایرانمیخواهددربرجامباقیبماند؟
تالشهایدســتگاهسیاســتخارجیمــابرای
نگاهداشتناروپا،روسیهوچیندرمقابلآمریکا

درقبالبرجامچگونهبودهاست؟
   اگر آمریکایی ها برجــام را به هم بزنند، هیچ دلیلی 
برای ماندن ما وجود ندارد. ما از منظر اسالمی به تعهد خود 
تا زمانی که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشــد، متعهد 
 هســتیم و اگر به هر دلیلی نخواهند این روند ادامه داشته 

باشد ما نیز به ماندن در برجام اصراری نداریم.
ما غصه نگه داشــتن برجام را نباید داشته باشیم، آنها 
باید این نگرانی را داشــته باشــند. ببینید آمریکایی ها بهره 
اقتصادی از قبال برجــام نمی برند و برای همیــن با برجام 
مخالف هســتند اما اروپایی ها از این توافق منتفع هستند، 

بنابراین آنها باید تالش کنند که برجام بماند.  
اگر آمریکایی ها بخواهند برجــام را به هم بزنند ما هم 
آن را به هم خواهیم زد و هیچ نگرانی ای از این بابت نداریم.

طــرف مقابــل از ابتــدا می خواســت در خصــوص 
مســائل منطقه ای مذاکراتی را در کنار مذاکرات هسته ای 
با ایران داشــته باشــد اما نظر رهبری بر این نبــود. همین 
امروز شــاهدیم کــه برجام که صرفا مســائل هســته ای را 
شــامل می  شــود به خوبی پیش نمی رود حاال شــما تصور 
کنید پرونده های دیگری هم با آنها می داشــتیم و هر کدام 
به همین نحو ناقص پیــش رفته بود. ما ســابقه همکاری 
خوبی را بــا آمریکایی ها پیــش و پس از انقالب اســالمی 
نداشته ایم، همواره آنها با ما از موضع تجاوزگری، دخالت 
در امور داخلی و اتخاذ سیاست های خصمانه برخورد کردند 
که موارد متعددی از اقدامات منفی آمریکا نســبت به ملت 
ایران در کارنامه ســیاه دولت های آمریکایی وجود دارد.در 
بحث برجام ما حتی یک قطعنامه شورای امنیت را پشتوانه 
این توافق نامــه قرار دادیم اما می بینیم کــه آمریکایی ها با 
ُقلدری حتی نسبت به قوانین بین المللی هم اعتنایی ندارند 
و خود را مبــری از این مســاله می دانند و دیگــر برای همه 
 روشن شــده اســت که نمی توان با آمریکایی ها هیچ گونه 

همکاری داشت.  

دونالدترامــپبهتهدیــداتخودعلیــهتوافق
هســتهایباایرانادامهمیدهد.قراراســتترامپ
در22اردیبهشــتماهنظرنهاییخودرادرخصوص
برجاموتمدیدتعلیقتحریمهایهستهایعلیهایران
اعالمکند.درخصوصکلیتتوافقهستهای،نقشو
جایگاهآندرمنطقهونظامبینالملل،بیتعهدیهای
آمریــکادربرجــامورفتــارجمهوریاســالمیایران
درصــورتخــروجواشــنگتنازتوافقهســتهای،
گفتوگوییبادکترحســینشیخاالســالم،مشاور
وزیرامــورخارجهکشــورمانصورتدادهایــمکهاز

نظرتانمیگذرد.
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اگرآمریکاییهابخواهند
برجامرابههمبزنندماهم
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هیچنگرانیایازاینبابت
نداریم
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طییکسالاخیر،شاهداتخاذمواضعسلبیو
بازدارندهایازسویدونالدترامپرئیسجمهور
آمریکادرقبالبرجامبودهایم.بهطورکلیترامپ
ازتقابلبابرجامبهدنبالچیســتوچههدفیرا
طیهفتههایمنتهیبهضرباالجلزمانیجدید

دنبالمیکند؟
   واقعیت امر این اســت که ایاالت متحده آمریکا 
نگــران از بیــن رفتن حقــوق بین المللــی و اجمــاع نظر 
دیگر کشــورهای دنیا نیســت. تنها نگرانی آمریکا در این 
خصــوص، کم کردن هزینه هــای خود در قبــال خروج از 
توافق هسته ای می باشــد. به عبارت بهتر، امکان خروج 
آمریــکا از برجام وجــود دارد اما واشــنگتن قصــد دارد با 
کمترین هزینه از توافق هســته ای با ایران خارج شــود. 
تاکنون تحریم هایی کــه علیه جمهوری اســالمی ایران 
اعمال شده  »تحریم های آمریکایی« بوده است. آمریکا 
در این خصوص احســاس نیاز به رای مثبت و تائید دیگر 
کشــورها ندارد. با این حال همان گونه که اشــاره کردم، 
واشنگتن به دنبال کاهش هزینه های خروج خود از برجام 
است و در همین راستا، گام به گام از تهدیدات خود فاصله 

می گیرد. 
معتقدم که از ابتدا برجام در مسیر درست نبود، اگر چه 
طرف ایران در موضوع هسته ای، آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای است اما ناپخته و بدون مطالعه، ما   آمریکا و اروپا 
را وارد ماجــرای مذاکرات هســته ای و  برنامه اقدام جامع 

مشترک )برجام( کردیم. 
بهنظرمیرسدتروئیکایاروپاییدرقبالتوافق
هســتهایباایرانهمچنانرویکــرددوگانهای
راپیشگرفتــهورفتارهایمتناقضــیرادراین
خصوصنشانمیدهند.بازیبرجامیاروپادر

زمینآمریکاراچگونهتفسیرمیکنید؟
   در اینجا الزم است در ابتدا به نکته ای اشاره کنم ؛ 
اینکه روابط بانکی و برخی مسائل دیگر پس از برجام هنوز 
حل نشــده  و مشــکالت تحریم های بانکی برطرف نشده 
اســت ، به دلیل ارتباط بانکی اروپا با بانک های آمریکایی 
است. به عبارت بهتر،  ایران به تعهداتش پایبند بوده است 
اما به دلیل کنتــرل آمریکایی ها بر شــرکت های اروپایی، 
این شرکت ها نمی توانند به تعهدات شان در قبال برجام و 

ایران عمل کنند.
از ســوی دیگر، آمریکا قصد دارد به وســیله تالش 
اروپایی هــا در کنتــرل نیروهــای نظامــی و ســالح های 
راهبردی ایران به هدف و مقصود خود برســد. در اینجا بار 
دیگر شاهد اتخاذ سیاست چماق و هویج از سوی ایاالت 

واشنگتن قصد دارد با کمترین هزینه از توافق خارج شود
دکتر ابومحمد عسکر خانی در گفت و گو با مثلث

متحده آمریکا و اروپا هســتیم. نکته دیگر اینکه عملکرد 
آمریکا و برخی از کشورهای قدرتمند نویسندگان تعهدات 
و پیمان های بین المللی هستند و چنانچه احساس خطر و 
ضرر کنند قواعد را به نفع خود تفسیر می کنند. این اتفاقی 
اســت که در قبال توافق هســته ای با ایران نیــز رخ داده 
اســت. ایاالت متحده آمریکا در این خصوص احســاس 
خطر و ضرر کند، قواعد و تعهدات موجود را به ســود خود 
تفسیر می کند. واشــنگتن در همین راســتا ایران و حتی 

شرکای اروپایی خود را تحت فشار قرار می دهد. 
ما با خروج از برجام عمال چیزی به دســت نخواهیم 
آورد. ما تعهداتی را که داده بودیم اجرا کردیم. با این حال 
آمریکایی هــا می خواهند زمینه ســازی و تبلیغات کنند که 
ایران نمی خواهد برجام را اجرا کند. برنامه آنها این است که 
کشورمان از سالح های متعارف و سپس از سالح نامتقارن 
هم خلع شود. در اینجا موضوع دیگر ی وجود دارد که باید 
نسبت به آن توجه داشته باشیم. اینکه  وقتی یک طرف از 
اجرای توافق طفره می رود، شکاف ایجاد می شود و توافق 
به صورت ماهوی نقض و قواعد عرفی حاکم می گردد. ما 
نمی توانیم از توافق هسته ای یا همان برجام خارج شویم. 
اگر از برجام خارج شویم متهم به نقض ماهوی ان پی تی 
خواهیم شد. به طورکلی برجام، کودک ناقص الخلقه ای 
است که درســت شدنی نیســت و پیامدهای بدی برای ما 

خواهد داشت.
 مــا در برجــام تعهداتــی را داده ایم و مــرز نظارت و 
بازرســی را در آن مشــخص نکردیم. همین مساله سبب 
شــده  تا آنها )آمریکا( متمم هایی را اضافه کننــد  در کنار 
متمم ها، مکمل هایی مانند قانون کاتســا را اعمال کنند. 
هم اکنون ترامپ می خواهد فازهای بعــدی برجام را اجرا 
کند. برجام به طورکلی توافقی چندجانبه است و اگر ایاالت 

بدعهدیهــاوکارشــکنیهایایاالتمتحــده
آمریــکادرقبــالتوافقهســتهایباایرانبــهنقطه
اوجخودرســیدهاســت.قراراســتدونالــدترامپ
رئیسجمهورآمریکاتــاتاریخ22اردیبهشــتماه،
تصمیــمنهاییخــودرادرقبــالبرجاماتخــاذکند.
بســیاریازتحلیلگرانمســائلبینالمللمعتقدندبا
توجهبهمواردیمانندانتصابجــانبولتونومایک
پمپئودرکاخســفید،احتمــاالترامپدیگــرتعلیق
تحریمهــایایران)وفــقبرجام(راتمدیــدنخواهد
کردواینبهمعنایخروجآمریکاازتوافقهســتهای
باایــرانمیباشــد.درایــنخصوصگفــتوگویی
بادکتــرابومحمدعســکرخانی،اســتاددانشــگاهو
تحلیلگــرمســائلبینالمللصــورتدادهایــمکهاز

نظرتانمیگذرد.
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متحده آمریکا از آن خارج شود، یک معاهده چندجانبه را 
زیر پاگذاشته است. بنابراین، هدف آمریکا خروج از برجام 
نیســت، بلکه ایجاد متمم هــا و مکمل هایی در خصوص 
توافق هســته ای اســت که با اســتناد به آنها بتواند برای 
فازهای بعدی که مهم ترین آنها خلع تســلیحات متعارف 

ماست استفاده کند. 
آیاســندبرجاموتوافقهســتهای،اجازهمانور
بیحدوحصرایاالتمتحــدهآمریکادرتقابلبا

فعالیتهاینظامیوامنیتیمارامیدهد؟
   به طورکلی برجام طرح و رژیمی امنیتی محسوب 
می شود. من تاکید می کنم که هدف از برجام، خلع سالح 
ابدی ایران است که شــامل ابزار هســته ای می شود. به 
عبارت بهتر، کشــورمان الی االبد از یــک فناوری دائمی 
محروم شده اســت. ما با پذیرش برجام نه تنها خلع سالم 
ابــدی را پذیرفته ایــم، بلکــه بی نظیر تریــن نظارت ها و 
مصونیت ها را نیز قبول کرده ایم. همچنین قبول کرده ایم 
که اطالعات ما در اختیار اعضای 1+5 قرار گیرد. بنابراین 
برجام یک رژیم هد فمند و شــبکه ای اســت. حتی من در 
سال 1361 پیشنهاد کردم که ایران از NPT از طریق ماده 
10 آن خارج شود که آن زمان ایران می توانست از آن خارج 
شود اما هیچ کس به این تذکر گوش نداد. به عنوان نمونه، 
کره شمالی ابتدا به NPT پیوست اما پس از آن با بدعهدی 
آمریکا مواجه شد و مشــاهده کرد که نمی تواند به آمریکا 
اعتماد کند و در همان روز ها از آمریکا سلب اعتماد کرد و 
اکنون برنامه هسته ای خود را ادامه می دهد. فراتر از آن، 
من حتی در سال 1395  زمانی  مهلت ان پی تی پایان یافت 
پیشنهاد کردم که دیگر وارد این قرار داد نشویم، اما افرادی 
که برجام را امضا کردند  با این خواسته مخالفت کرده و از 

ان پی تی خارج نشدند. 
نکته قابل تامل دیگر اینکه ســه ماه پس از امضای 
دوباره قــرار داد ان پی تــی در ســال 1396، تحریم هایی 
علیه ایران از سوی آمریکا اعمال شد. در هر حال، توافق 
هسته ای هم اکنون یک طفل ناقص الخلقه است اما از آن 
هیچ گاه یک انسان سالم درست نمی شود. در هیچ قسمت 
از توافق هســته ای، تحریم های یکجانبه ایاالت متحده 
آمریکا بر داشته نشده است. رفع تحریم ها وعده توخالی 
بود که در برجام به ما داده شــد. هر کشور و شرکتی که در 
صنعت نفت بیــش از 20 میلیون ســرمایه گذاری کند، از 

سوی ایاالت متحده آمریکا تحریم می شود.
بهصورتخــاص،نقشرئیسجمهــورایاالت
متحدهآمریکاوشخصیتفردیوسیاسیوی
رادرمواجههواشــنگتنبابرجامچگونهارزیابی

میکنید؟
   شــخصیت ترامــپ بــه صــورت خــاص دارای 
بی نظمی و آشوب است. این بی نظمی و آشوب برگرفته از 
نظام بین الملل و شــرایط حاکم بر آن است. کلیت راهبرد 
بین المللــی ترامپ در قبال متحدانش این اســت که پول 
بدهند و راه بیایند . این راهبرد موجب شــد تــا ترامپ پول 
بیشتری  از ناتو دریافت کند و ژاپن و کره جنوبی برای تامین 
امنیت خود در مقابل کره شمالی، هزینه بیشتری به ایاالت 
متحده بپردازند. گرایشات ترامپ در این خصوص کامال 

رئالیستی است. 
در یک جمع بندی کلی باید تاکید کنم که  تمام سعی 
آمریکا در این اســت که یکپارچگی ملت ایران را متزلزل 
کند، مطرح شدن بحث هســته ای تنها بهانه آمریکاست. 
واشنگتن می خواهد با تبلیغات گســترده قلب ملت ایران 
را برباید لذا شعار های دنیا پســند و دموکراتیک می دهد تا 
قلوب ملت ایران را بــه خود جلب کننــد. واقعیت امر این 
است که ایاالت متحده آمریکا فرهنگ، نفت و سپاه را در 
کشورمان نشانه گرفته است و هر سه این موارد را در برجام 

مورد هدف خود قرار داده است. 

طی روزهای اخیر، هر یک از موسســات و نهادهای 
فکری،  سیاسی و دیپلماتیک در غرب نکات و پیشنهاداتی 
را در خصوص برجام و روش حفظ آن پیشــنهاد کرده اند. 
اندیشکده غیر انتفاعی »رند« یکی از این موسسات است. 
در یکی از گزارش  های خود به قلم »جیمز رابینز« و »دالیا 
داساکای«، از تحلیلگران ارشد اندیشــکده غیر انتفاعی 
»رند« به نکات قابل تاملی اشاره کرده است که در ارتباط با 
برجام معنای خاصی دارد. مواردی که در این گزارش آمده، 

به صورت فهرست وار عبارتند از:
1- اروپا دوباره برای توافق هسته ای با ایران به مذاکره 

نخواهد نشست و شاید تنها ضمائمی را به آن اضافه کند.
2- از ماه اکتبر 2017 ترامپ گفته بود که آمریکا آماده 
خروج از برجام اســت، اما تمامی کشــورهایی که برجام را 
امضا کردند بر این باورند که توافق هسته ای کارساز است. 
3- ترامــپ رئیس جمهــور ایاالت متحــده آمریکا به 
کنگره 60 روز وقــت داده بود تا توافق هســته ای را بهبود 
بخشــند یا آن را کنار بگذارند، اما کنگــره هیچ کدام از این 

اقدامات را انجام نداد. 
4- الزم نیست گفته  و تاکید شود که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بارها پایبنــدی ایران به توافــق اتمی را تایید 

کرده است. 
5- ما )موسسه رند( چند اقدام را پیشنهاد داده ایم که 
شامل به کارگیری مکانیســمی درون توافق برای تقویت 
بازرسی های اتمی می شود. ما همچنین پیشنهاد پیگیری 
توافق های جانبی را دادیم که به عنــوان ضمائم در آینده 
افزوده شــوند، به اضافه انجمن های همکاری منطقه ای 
برای بررسی مسا ئل امنیتی وســیع تر خارج از دامنه توافق 

به ویژه توسعه موشکی.
6- ترامــپ  تهدید به خروج از برجام کرده اســت، اما 
اروپا احتماال به دنبال حفظ برجام بــا آمریکا یا حتی بدون 

آمریکا باشد.
واقعیت امر این اســت که موسســه رند بــه صورت 
غیر مستقیم،  از همان ایده ترامپ مبنی بر »تغییر برجام« 
برای حفظ توافق هسته ای حمایت کرده است اما آن را در 
قالب یک »پیشنهاد« ارائه داده است. بدون شک،  افزودن 
ضمیمه ای به توافق هسته ای )برجام(، آن هم بدون اجازه 
و مذاکره با ایران، اقدامی یکجانبه از سوی اروپا محسوب 

می شــود و وجاهت قانونی ندارد. به عبارت بهتر، برجام از 
ســوی آمریکا، اروپا یا هر بازیگر دیگری قابل تغییر نیست 
و افزودن هر گونــه ضمیمه ای به برجــام مصداق »تغییر 
برجام« محســوب می شــود. از این رو طبیعی جلوه دادن 
افــزودن ضما ئمی به برجــام ) آن هم بدون اجــازه ایران( 

وجاهت قانونی و حقوقی ندارد. 
نکته دیگــری که در گزارش موسســه رند به چشــم 
می خورد، بی اهمیــت جلــوه دادن گزارش هــای آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در خصوص برجام اســت. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مرجعی حقوقی برای اعالم پایبندی 
ایران به برجام محسوب می شود. علی رغم فشارهای نیکی 
هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بر یوکیو آمانو، 
مدیــر کل آژانس و همچنین علی رغــم تالش هایی که در 
شورای حکام در مقابله با برجام صورت گرفته و می گیرد، 
آژانس تاکنون 9 بار پایبندی کشــورمان نسبت به برجام را 
تایید کرده اســت. بدیهی اســت که برجام صرفا توافقی 
»سیاســی« نبوده و ُبعد »فنی« آن بسیار پررنگ  است. در 
چنین شرایطی پس زدن ابعاد فنی توافق هسته ای و تبدیل 
آن به موضوع یک »معامله سیاســی«، بــازی خطرناکی 
است که ایاالت متحده آمریکا و و در مرحله بعد،  سه کشور 

اروپایی طی یک سال اخیر آن را دنبال کرده اند. 
واقعیت امر این اســت که  در گزارش موسسه »رند« 
کمترین اشاره ای نســبت به نامشــروع و غیرمعقول بودن 
خواسته های دولت ترامپ در قبال برجام نشده است. این 
گزارش به نحوی تنظیم شده است که گویا »دفرمه کردن 
برجام«، معامله ای دو طرفه! اســت که عدم پذیرش آن از 
ســوی ایران منتج به ابطال توافق هســته ای خواهد شد! 
اما  آنچه برجام را در معرض ابطال قرار داده است، »کلیت 
تالش مشــترک آمریکا و اروپــا برای تغییر آن « اســت نه 
مقاومت جمهوری اسالمی ایران در برابر خواسته وقیحانه 
کاخ ســفید. بدیهی اســت که برجام به هیچ عنــوان قابل 
تغییر نیســت. این تغییر نه تنها در قالب الحاقیه، بلکه در 
قالب اصالحیه و متمم نیز نمی تواند اعمال شود. حتی در 
قالب توافق ثانویه )که مســلما نقض غرض برجام  است( 
نمی توان چنین اقدامی را صورت داد. موضوعی که نه تنها 
موسسه رند،  بلکه ایاالت متحده آمریکا و تروییکای اروپایی 

نیز نسبت به آن واقف هستند.  

4

دفرمه کردن برجام
راهکار اندیشکده »رند« برای حفظ برجام 
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دیپلماسی متناقض
پس از اتخاذ مواضع دوگانه از سوی رئیس جمهور آمریکا در قبال مساله سوریه، اکنون این پرسش به صورت 
جدی افکار عمومی را به خود مشغول کرده که سیاست نهایی ترامپ در سوریه چیست؟ او طی چند هفته اخیر از 
یک سو از خارج کردن نیروهایشان از سوریه سخن گفت و به فاصله چند روز با مطرح کردن برخی ادعاهای واهی 
مبنی بر استفاده دولت دمشق از سالح شیمیایی علیه مردم، همراه با بریتانیا و فرانسه به برخی مواضع در این 
کشور حمله موشکی انجام داد. اغلب تحلیلگران این حمالت را پاسخی به پیروزی های میدانی ارتش سوریه و 

قدرت گرفتن محور روسیه و ایران در این کشور می دانند. بین الملل

تیتر   یک

حمله آمریکا به سوریه هیچ 
معادله ای را تغییر نداد

سردرگمی
کاخسفید
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راهکار منسوخ
جنبه تبلیغی حمالت برای  ترامپ 
اهمیت زیادی دارد

پیام برای پوتین
تقابل غرب با مسکو در آسمان سوریه 

چه معنایی داشت؟

ُگرز- چماق به جای چماق- هویج 
آیا بولتون دیدگاه های 

جنگ طلبانه اش را به شورای 
امنیت ملی منتقل می کند

ایاالت متحده آمریکا در حــال حاضر به جمع بندی 
مشــخصی در خصــوص راهبــرد کالن در قبال ســوریه 
دست پیدا نکرده است که چند دلیل برای آن وجود دارد؛ 
یکی تعارض شــدید بین تفکرات ملی گرایانــه و تفکرات 
جهان گرایی در آمریکاست که بعد از انتخابات سال 2016 
و پیروزی دونالد  ترامپ به وجود آمده است، به گونه ای که 
ملی گرایان به سیاســت های چند دهه اخیر جهان گرایان 
نقد دارند و معتقد هستند که این سیاست جهان گرایی باعث 
فرسوده شدن توان ملی آمریکا شده و باید ایاالت متحده 

بار خود را در عرصه بین المللی سبک کند.
در حالی که جهان گرایان نسبت به این قضیه به شدت 
مقاومــت می کنند و هنوز این کشــمکش و جــدال به نفع 
هیچ یک از این گروه ها تمام نشده است. نکته دیگر اینکه 
درون دولت آمریکا انســجام و وحدت نظر وجــود ندارد و 
از هم گسیختگی تصمیم گیری ها را شــاهد هستیم. این 
مساله در وهله نخست به شخصیت رئیس جمهور مربوط 

می شود. دونالد  ترامپ شخصی اســت که خیلی پایبند به 
تصمیمات جمعی نیســت و تیم امنیت ملــی آمریکا بارها 
دچار تغییر شــده اســت. در حال حاضر این کشــور وزیر 
خارجه ندارد و تیم امنیت ملی آمریکا نیز دائم در حال تغییر 

و جابه جایی است. 
نکته سوم اینکه دســت ایاالت متحده آمریکا برای  
ترسیم یک اســتراتژی دقیق در قبال سوریه بسته است. 
بنا به دالیلــی آمریکا از یــک بازیگر فعــال و تعیین کننده 
تقریبا به یک تماشاچی حاشیه ای در سوریه بدل شده و از 
ابزار زیادی برای جهت دادن به تحوالت سوریه برخوردار 
نیســت. حضور نظامی آمریکا کمرنگ اســت و در درون 
ســوریه با دو بازیگر قدرتمند مانند روســیه و ایران مواجه 
است. در ائتالف ضد بشار اســد نیز اختالف نظرها خیلی 
عمیق اســت. اختالفات میان عربســتان، ترکیه، قطر و 
تعارضات برخی از این کشورها با اسرائیل باعث می شود که 
آمریکا میان دیدگاه متحدان خود در قبال سوریه سرگردان 
بماند. این ســه عامل دالیل اصلی هســتند که بر اساس 
آنها می تــوان گفت دولت آمریــکا فعال تــوان ارائه یک 
استراتژی دقیق را ندارد. به همین دلیل صداهای متفاوتی 
از واشنگتن شــنیده می شــود؛ از یک طرف شاهد خط و 

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا

نشان  کشیدن های دونالد  ترامپ برای سوریه هستیم و از 
ســوی دیگر می بینیم که وی بر خروج نیروهای آمریکایی 
از این کشــور تاکید دارد. همزمان نیز اقدام نظامی علیه 
سوریه انجام می دهد. اختالفاتی که درون آمریکا و میان 
متحدان آن کشور وجود دارد، باعث سرخوردگی آنها شده 
است و این مسائل حکایت از آن دارد که فعال آمریکا هیچ 

استراتژی دقیقی برای سوریه متصور نیست. 
دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با حمله موشکی 
به ســوریه، از مرحله دیگری از سیاست های واشنگتن در 
قبال این منطقه پرده برداشت. باتوجه به اینکه  ترامپ بارها 
گفته بود که نمی خواهد وارد یک جنگ دیگر شود اکنون 
این پرســش مطرح اســت که این حمله موشکی هرچند 
محدود با چه اهدافی صورت گرفت و دیگر اینکه سیاست 

کلی کاخ سفید در قبال مساله سوریه چیست؟
در ابتدا باید توجه داشــت حمالتی که بامداد شــنبه 
گذشته به ســوریه صورت گرفت با جوسازی رسانه ای که 
مقامــات آمریکایی و رســانه های آنها پیــش از این حمله 
انجام داده بودند چندان سازگاری نداشت؛ البته حمالت 
این بار آمریکا نسبت به حمالت سال گذشته که به پایگاه 
هوایی الشعیرات انجام داد، گسترده تر بود ولی نسبت به 
انتظارات و فضاسازی رســانه ای که در این زمینه به وجود 

آمده بود، محدود بود.
در سال گذشــته در پی مطرح شــدن برخی ادعاها 
مبنی بر اینکه دولت ســوریه در »خان شیخون« از سالح 
شیمیایی اســتفاده کرده اســت، آمریکا به پایگاه هوایی 
شــعیرات حمله کــرد و در آن حملــه از تعــداد محدودی 
موشــک اســتفاده کرد، اما این بار حمله ســه گانه آمریکا 
گســترده تر از قبل بود و بیش از 100 موشــک به چندین 
منطقه ســوریه ارســال کرده اند ولی همان طور که گفتم 
نسبت به انتظارات اولیه که آمریکایی ها ایجاد کرده بودند 
و این تصور را به وجود آورده بودند که آنها به زیرساخت های 
اساســی ســوریه از جمله کاخ ریاســت جمهوری، مراکز 
سیاسی این کشــور و همچنین پایگاه های نظامی روسیه 
در سوریه حمله می کنند، این حمالت بسیار محدود بود؛ 
گرچه آنها تالش کردند در مقایســه با ســال گذشته عزم 

قوی تری را از خود به نمایش بگذارند.
باید توجه داشت که آمریکا و هم پیمانانش با انجام 
حمالت گسترده هوایی قادر نیستند که معادالت میدانی 
ســوریه را به راحتی تغییر دهند، به نحوی که سرنوشــت 
جنگ در سوریه تغییر کند. از دیگر سو اختالف نظرهایی 
نیز بین آمریکا و شرکایش در این زمینه وجود داشت؛ چنان 
که نخســت وزیر انگلیس تاکید کرد که حمله به سوریه در 
راستای سرنگونی نظام سیاسی این کشور نیست. از دیگر 
ســو در تیم امنیت ملی آمریکا نیز نوعی به هم ریختگی در 
این زمینه به چشم می خورد چراکه آمریکا در حال حاضر از 
وزیر خارجه برخوردار نیست و جان بولتون به عنوان مشاور 
امنیت ملی آمریکا نیز تازه چند روزی است که فعالیتش را 

در این سمت آغاز کرده است.
صحبت هایی که مقامات آمریکایی در قالب مصاحبه 
یا انتشار توئیت در این ارتباط مطرح می کردند نیز به نوعی 
نشــان می دهد که در داخل آمریکا در مــورد نوع حمله به 
سوریه اجماع وجود ندارد؛ البته آنها بر این نکته نیز تاکید 
داشتند که باید به نوعی رفتار کنند که ضعیف قلمداد نشوند 
و این تصور به وجود نیاید که آنها در برابر ادعای استفاده 

دولت سوریه از سالح شــیمیایی در دوما واکنشی از خود 
نشان نخواهند داد.

این در حالی است که هنوز اثبات نشده که استفاده از 
سالح شیمیایی در منطقه دوما توسط چه کسانی صورت 
گرفته است. دولت های ســوریه، روسیه و ایران معتقدند 
که این یک نوع صحنه سازی است و اگر چنین اتفاقی نیز 
صورت گرفته باشد گروه های شورشی مسئول آن هستند 
ولی غربی ها نظری برخالف این دارند و انگشت اتهام شان 

به سمت دولت سوریه است.
از دیگر سو، چنین حمله ای قدرت بازدارندگی آمریکا 
را نشــان نمی دهد چرا که حتی اگر ادعــای آمریکایی ها 
را بپذیریم که دولت دمشــق از سالح شــیمیایی استفاده 
کرده، این حمله مانع از این نمی شــود که دولت دمشــق 
بار دیگر از این سالح استفاده نکند چنان که سال گذشته 
نیز آمریکایی ها چنین ادعایی را مطــرح کردند، با همین 
ادعا به پایــگاه هوایی الشــعیرات حمله کردند و امســال 
نیز به ادعای آنها بار دیگر دولت بشــار اســد از این سالح 
استفاده کرده اســت، بنابراین این حمالت دارای قدرت 

بازدارندگی نیست.
تناقض دیگری که در سیاســت های کاخ ســفید در 
قبال ســوریه وجود دارد اینکه حــدود دو هفته قبل ترامپ 
اعالم کرد که قصــد دارد نیروهــای نظامی آمریــکا را از 
سوریه خارج کند که این گفته با اقدام شنبه آمریکا در حمله 
به سوریه در تعارض است. البته یک فرضیه مطرح است 
که در برابر تصمیــم رئیس جمهور آمریــکا مبنی بر خروج 
نیروهای نظامی این کشور از سوریه، نیروهای قدرتمندی 
که از جنــگ منتفع می شــوند، از جمله برخــی از تندروها 
در آمریکا، صاحبان کارخانجات اسلحه ســازی و برخی از 
کشورهای منطقه از جمله اسرائیل و عربستان خواسته اند 
که زمینه ای را فراهم کنند یا از اتفــاق رخ داده در دوما به 
نحوی سوءاســتفاده کنند تا دونالد  ترامپ را در برابر عمل 
انجام شده ای قرار دهند به نحوی که رئیس جمهور آمریکا 
نه تنها نیروهای نظامی اش را از ســوریه خارج نکند، بلکه 
وارد فاز درگیری نظامی با سوریه نیز شود و این فرضیه ای 
قریب به ذهن است؛ چرا که تحوالت صورت گرفته در دوما 
با صحبت رئیس جمهــور آمریکا مبنی بر خــروج نیروهای 

نظامی آمریکا از سوریه، تقریبا همزمان شد. 

 صداهای متفاوتی از واشنگتن شنیده می شود؛ 

از یک طرف شــاهد خط و نشــان  کشــیدن های 

دونالد  ترامپ برای سوریه هستیم و از سوی دیگر 

می بینیم که وی بر خــروج نیروهای آمریکایی از 

این کشور تاکید دارد. همزمان نیز اقدام نظامی 

علیه سوریه انجام می دهد. اختالفاتی که درون 

آمریکا و میان متحدان آن کشور وجود دارد، باعث 

سرخوردگی آنها شده است و این مسائل حکایت از 

آن دارد که فعال آمریکا هیچ استراتژی دقیقی برای 

سوریه متصور نیست

ترزا می، نخســت وزیر انگلیس 
تاکید کرد که حمله به سوریه در  
راستای سرنگونی نظام سیاسی 
این کشور نیست
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بامداد شنبه دولت های ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا و 
فرانسه با شلیک بیش از صد موشک و حمالت هوایی چندین 
نقطه در خاک ســوریه را هدف قرار دادنــد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده همچون هیتلر که کوس آغاز 
جنگ جهانی دوم را صادر کرد، در پیامی  تلویزیونی آغاز این 
حمالت را اعالم و آن را واکنشی به حمله »شیمیایی« ادعایی 
به شهر دوما خواند. در پی این اقدام جوزف دانفورد، رئیس 
ستاد مشترک ارتش آمریکا در سخنانی ادعا کرد مراکزی که 
هدف گرفته، مرتبط با توانمندی تسلیحات شیمیایی دولت 
سوریه بوده اند. وی افزود: »ما مراکزی را انتخاب کردیم که 

خطرات تلفات نظامی عملیات را کاهش دهد.« 
در راســتای ایــن اقدام مشــترک امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه در پیامی  مدعی شد که هدف از این 
اقدام نظامی ضربه زدن به ظرفیت های تولید ســالح های 
شــیمیایی در ســوریه بوده اســت و  ترزا می، نخســت وزیر 
بریتانیا که نمایندگــی محافظه کاران را برعهــده دارد نیز با 
اجتناب ناپذیرخواندن این حمله گفــت که به همراه ایاالت 
متحده و فرانسه در پی یافتن راهی برای پرهیز از اقدام نظامی 

بودند اما روسیه مانع تالش های دیپلماتیک شد.
به نوشته وال استریت ژورنال،  ترامپ برای فیصله دادن 
به مساله بحران سوریه ظاهرا خواســتار چنان حمله ای بود 
که نه فقط رژیم سوریه را مجازات کند، بلکه روسیه و ایران، 
حامیان اسد را نیز وادار به تاوان پس دادن کند؛ اما گویا رهبر 
آمریکا با مخالفت مشاورانش برای اقدام قاطع روبه رو شده 
است. چرا که جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا او را به احتیاط 
فرا می خواند تا از درگیری خطرناک با روسیه و ایران جلوگیری 
شــود. متیس به دلیل اینکه دولت آمریکا دارای استراتژی 
گســترده ای در منطقه نیست، نگران اســت. اما باتوجه به 
اینکه به رغم هشدار مشاوران دفاعی این حمله با تاخیری چند 

روزه صورت گرفت باید دید چه دستاوردهایی داشته یا اینکه 
سناریوهای محتمل برای آن کدام هستند؟

در اولین گام باید اشاره کرد همچنان که چند روز قبل از 
حمله مشاهده شد، ترامپ افکار عمومی دنیا را به سوی جنگ 
سوق داده بود؛ بنابراین هدف این اقدام در وهله اول این بود 
که  ترامپ نشان دهد که آمریکا به حرفی که بزند عمل می کند 
و می تواند بدون  ترس از واکنش روســیه به ســوریه حمله 
کند. هدف دیگر این بود که غــرب و به خصوص آمریکا به 
هم پیمانان عرب خود در منطقه نشان دهند که آمریکا جانب 
آنها را دارد. اما بیشتر جنبه تبلیغی این حمالت برای  ترامپ 

مهم بود و او تمایلی به درگیری با روسیه یا ایران نداشت.
همچنین عدم حضور برخی کشــورها نظیــر کانادا، 
ایتالیا، آلمان و... در حمله نظامی جالب توجه بود. در واقع 
این موضوع نشــان دهنده آن اســت که واشــنگتن به رغم 
فضاسازی های رسانه ای در هفته های اخیر نتوانسته اجماعی 
درباره حمله به دســت آورد.  از ســوی دیگر درباره اینکه چرا 
تجاوز هوایی دولت های محور غرب در مقطع فعلی صورت 

گرفت دالیل متفاوتی ذکر شده است. از جمله اینکه؛
اول: هدف این حمله ممانعت از پیروزی های سوریه و 
جبهه مقاومت در رویارویی با تروریست ها بود. دولت سوریه با 
پاکسازی غوطه شرقی عمال موفق به تثبیت کامل بشار اسد 
شده بود. پیشروی ایران، روسیه و سوریه، موجبات دخالت 
آمریکا و متحدانش که خواهان نقش تعیین کننده در جنگ 

بودند را فراهم کرد.
دوم: این اتفاق در پی روابط پر از تنش بین روســیه و 
انگلیس شکل گرفت؛ چرا که در پی مسمومیت اسکریپال، 
جاسوس دوجانبه و دخترش در بریتانیا روابط لندن و مسکو 
به شدت متشنج شــده و  ترزا می  در پی اقدامی  علیه پوتین 
بود. بر این اساس حمله شیمیایی نیز توطئه ای طراحی شده 

از سوی انگلیس بود.
ســوم: این عامل به نقش ولیعهد جوان عربســتان 
اشاره دارد؛ بر این اســاس که جنگ داخلی سوریه و حضور 
مستشــاری ایــران در این کشــور، باعــث بهانه جویی ها و 
زیاده خواهی های عربستان سعودی شــده است. از این رو 
محمد بن ســلمان به شــدت پیگیر  ترغیب دخالت غرب در 

بحران سوریه برای مقابله با ایران است. 
چهارم: این حمله با هدف بازگشت به سیاست انحراف 
به خارج برای رهایی از مشکالت داخلی است. برای  ترامپ 
انحراف افکار عمومــی از بحران های داخلی و پرونده های 
متعددی که در داخل آمریکا برای وی گشوده شده، اهمیت 
بسیار دارد. اقدام به تجاوز نظامی نیز به همین دلیل صورت 

گرفته است. 
پنجم: رئیس جمهور تازه کار فرانسه دوست نداشت در 
عرصه بین المللی عقب بماند و خواستار ایفای نقش بیشتر 
در بحران سوریه بود؛ از سوی دیگر اعتراضات داخلی علیه 
ماکرون در حال انجام بود، بنابراین او  ترجیح داد با حضور در 
حمله نظامی همانند  ترامپ از این مساله برای انحراف افکار 

عمومی بهره برداری کند.
در خصوص اینکه آیــا این حمله نظامــی اتمام یافته 
اســت یا نه، باید گفت منطق حکم می کند که حمله شــنبه 
محدود بوده و ادامه نداشــته باشد. در این رابطه می توان به 
توئیت های دونالد  ترامپ نیز اشاره کرد.  ترامپ اگر چه شنبه 
در توئیتر خود از نتایج حمالت موشکی بامداد شنبه به سوریه 
ابراز رضایت کرد، اما از انجام ماموریت نیز سخن گفت. اما 
برخی کارشناسان از اتمام موج اول سخن گفته و بر این عقیده 
هســتند که غرب از طریق حمالت متوالی در پی بازگشــت 
جدی به بحران سوریه و ایفای نقش برای تغییر توازن قوا در 
راستای برکناری بشار اسد است که این تحلیل به نظر منطقی 
نیست چرا که بدون شک اگر غرب چنین هدفی داشته باشد با 
واکنش روسیه و ایران روبه رو خواهد شد.  در این میان واکنش 
روسیه نیز به حمله شنبه آمریکا جالب توجه بود. به رغم اینکه 
برخی خبرگزاری ها از قول والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
گفته  بودند که روسیه این دهن کجی آمریکا و متحدانش را 
همان امروز پاسخ خواهد داد اما به طور کلی واکنش روسیه 
به مجموعه این تحوالت تنها به محکوم کردن محدود شد و 
واکنش عملی در این راستا از کرملین مشاهده نشد. هرچند 
ممکن است روس ها در روزهای اخیر کمک های اطالعاتی 
و مستشاری در این رابطه به سوری ها داده باشند. در عین حال 
هنوز نباید ماجرای واکنش های روسیه را تمام شده دانست. 
وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود پس از پایان حمالت ائتالف 
به سوریه اظهار داشته که موضوع تحویل سامانه ضد موشکی 
اس ۳00 به سوریه را بررسی خواهد کرد. این تحوالت نشان 
می دهد کــه آمریکا و متحدانــش یا تهدید روســیه را جدی 
گرفته اند یا نخواســته اند به تنش های بیشتر با پوتین دامن 
بزنند. ضمن اینکه میزان ضربــه ای که آمریکا و متحدینش 
وارد کردند، به آن اندازه نبود که روسیه بخواهد واکنش شدید 
و مستقیمی  نشان دهد. از سویی روسیه هم می داند دست زدن 
به واکنشــی شــدید در مقابل حمالت هوایی نسبتا محدود 
واشنگتن، لندن و پاریس می تواند چه هزینه های وحشتناکی 
به همراه داشته باشــد. به هر روی، حمله موشکی آمریکا به 
ســوریه، صرف نظر از ابعاد نظامی آن، به عنوان یک اقدام 
سیاسی منسوخ و ناکارآمد، آسیبی جدی به روابط این کشور 
با روسیه وارد ســاخت. در تحلیل نهایی آنچه باید اشاره کرد 
این است که این حمله و نتایج آن نشان داد ائتالف روسیه، 
ایران و سوریه نقاط قوت زیادی دارند که طرف آمریکایی را 
واداشته قبل از هر گام محاسبه نشــده ای با دقت فکر کنند. 
بنابراین واشنگتن انتظار دارد باتوجه به اینکه حمله به سوریه 
را با مشارکت لندن و پاریس انجام داده، شاهد مقابله به مثلی 
نباشد به خصوص که از خطوط قرمز فراتر نرفته است، بلکه 
صرفا مراکزی نظامی را هدف قــرار داده که ادعا می کند در 
حمالت شیمیایی به کار گرفته شده است. ضمن اینکه حمله 
به سوریه از پایگاه هایی در قطر و عربستان صورت گرفت و این 
دو کشور به سرعت حمالت مزبور را تایید کردند. این مساله، 
از متحدان عرب آمریکا، نقش آنها، جاگرفتن شان در جبهه 
آمریکا و احتمال شرکت در هرگونه حمله ای در منطقه به ویژه 

علیه ایران در آینده پرده برداشت. 
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راهکار منسوخ
جنبه تبلیغی حمالت برای  ترامپ اهمیت زیادی دارد
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نمایش بی اثر
محور عربی-غربی نمی خواهند تهران-مسکو دست برتر را در سوریه داشته باشند

بعد از پیروز ی هــای میدانی ارتش ســوریه با کمک 
متحدانش همچون روســیه و ایران و موفقیــت آنها در به 
شکست کشــاندن تروریســت ها و پاکسازی بســیاری از 
مناطق، برخی کشــورهای منطقه ای همچون عربستان 
و رژیم صهیونیستی نســبت به تحوالت ســوریه نگران تر 
از گذشــته شــدند. این نگرانی به تقویــت و قدرت گرفتن 
بیش از پیش روســیه، ایران و حزب الله در سوریه مربوط 
می شــد. به همین دلیل نیز تل آویو و ریــاض در تحریک 
کشــورهای غربی برای مداخله نظامی در این کشور نقش 
داشتند تا روند پیشــرفت تحوالت به نفع محور مقاومت را 
بر هم بزنند. با این تفاســیر حمله اخیر موشکی به سوریه، 
سه بازیگر اصلی شامل آمریکا، بریتانیا و فرانسه داشت و 
دو بازیگر فرعی به نام عربســتان و اسرائیل که در حمایت 
و تحریک بازیگــران غربی نقش داشــتند. همان طور که 
اشاره شد ســوریه یکی از حوزه هایی اســت که عربستان 
می خواهد با موفقیت و نفــوذ ایران در آن حــوزه به نوعی 
مقابله کند. در دوره باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشــین 
آمریکا، سعودی ها تالش کردند که این کشور را به صورت 
جدی وارد قضایای سوریه کنند و از قدرت واشنگتن و غرب 
برای تغییر روند تحوالت سوریه استفاده کنند. دولت اوباما 
به رغم آنکه خــط قرمز هایی در مورد قضایای اســتفاده از 
سالح شــیمیایی تعیین کرد اما در نهایت وارد سوریه نشد 
و این یکی از انتقادات مهم ســعودی ها به دولت پیشــین 
آمریکا بود. اما در دوره جدید، دونالد  ترامپ کمی جدی تر 
به این قضایا نگاه می کند. البته رئیس جمهور کنونی آمریکا 
نیز تا امروز مواضع متناقضی در رابطه با مساله سوریه اتخاذ 
کرده و به همین دلیل نمی توان دریافت که سیاست اصلی 
واشنگتن در قبال مساله سوریه چیست. در بررسی مواضع 
اعالمی  ترامپ می بینیم که او چندی پیش گفته بود به رغم 
تمام این کش وقوس ها خیلی منافعی در منطقه و ســوریه 
ندارد و می خواهد از آنجا خارج شود.  ترامپ در سخنانی که 
چند هفته پیش داشت تاکید کرد که ماموریت اصلی آمریکا 
که رهایی از داعش بود به پایانش نزدیک می شود و آنها به 
زودی تصمیمی  را با هماهنگی دیگران اتخاذ خواهند کرد.  
ترامپ بر خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه تاکید کرد و 
گفت که به زودی تصمیمش را در این رابطه اعالم خواهد 
کرد. او همچنین از هزینه بر بودن مداخله آمریکا در سوریه 
ســخن گفت و بر منفعت این مداخله برای دیگر کشــورها 
تاکید کرد. رئیس جمهور آمریکا از دیگر سو پیشنهاد داد که 
عربستان هزینه حضور نیروهای آمریکا در سوریه را پرداخت 
کند و توضیح داد که ریاض اهتمام ویژه ای به این تصمیم 
دارد. این ســخنان  ترامپ بعد از آن بیان شد که عربستان 
سعودی خواهان باقی ماندن آمریکا در سوریه شد. درواقع 
 ترامپ صراحتا در واکنش به این درخواســت ســعودی ها 
گفت که عربســتان باید هزینه این حضــور و نقش آفرینی 
ایاالت متحده آمریکا را بپــردازد. این نوع موضع گیری  ها 
از سوی ترامپ نشان می دهد که او فعال یک تصمیم جدی 
در خصوص مساله سوریه اتخاذ نکرده است. ضمن اینکه 
برخی خبرها حاکی از آن اســت که  ترامپ حتی خواســتار 
جایگزینــی نیروهــای عربی به خصــوص ســعودی ها با 

آمریکایی ها در سوریه هستند.

در تحلیــل چرایی حمالت موشــکی اخیــر آمریکا، 
انگلیس و فرانسه به سوریه در وهله نخست و پیش از آنکه 
درخواست سعودی ها یا صهیونیســت ها باشد، باید گفت 
که این حمله موشکی، یک طرح غربی با هدف اثرگذاری 
روی تحوالت سوریه بود و آنها می خواستند نشان دهند که 
روسیه و ایران نمی توانند آینده تحوالت سوریه را به تنهایی 
 رقم بزننــد. درواقع ایــن حمله نه فقط پاســخ بــه نگرانی 
ریاض-تل آویو از قدرت گرفتن ایران و روســیه در ســوریه 
بود، بلکه به نگاه غربی ها به این مساله نیز مربوط می شود 
که نمی خواســتند تهران و مسکو دســت برتر را در سوریه 
داشــته باشــند. بنابراین تصمیم گرفتند کــه یک نمایش 
قدرت را نشان دهند و تحوالت ســوریه را وارد فاز متفاوتی 

کنند. اما در رابطه با نقش تل آویو و ریاض در حمله موشکی 
سه کشور غربی به سوریه باید توجه داشت که عربستان و 
اسرائیل تالش دارند فضا به گونه ای پیش برود که تحوالت 
سوریه وارد یک مرحله کامال جدید شود و قدرت های غربی 
مجبور شوند که به صورت فعال تری وارد این بحران شوند. 
به همین دلیل نیز آنها سعی کردند بر ادعاهای مطرح شده 
در مورد حمله شیمیایی تاکید بسیار داشته باشند تا به این 
طریق غرب را با ادعاهای حقوق بشــری به میدان سوریه 

بکشانند.
از منظر رژیم صهیونیســتی همان طور که عنوان شد 
نکته کلیدی صحبت های مقامات اســرائیلی این بود که 
اگر ســوریه بخواهد به همکاری خود با ایران ادامه دهد و 
جمهوری اسالمی به حضور خود در سوریه به همین منوال 
ادامه دهد، قطعا روند تحوالت دچار تغییر خواهد شد. این 
بدان معناست که مشکل اصلی برای اسرائیلی ها در سوریه 
حضور ایران اســت. از منظر ســعودی ها، اگر آنها بتوانند 
حمایت های مالی و سیاسی از طرف های غربی داشته باشند 
که طرف های غربی به صورت فعاالنه تر و جدی تری وارد 

صحنه سوریه شوند با هدف آنکه روند کنونی نقش آفرینی 
محور مقاومت در این کشور معکوس یا کند شود، این مساله 
برای عربستان یک موفقیت محسوب خواهد شد. به نظر 
می رسد با این تحوالت، رایزنی های میان کشورهای غربی 
و کشــورهایی مانند عربســتان یا رژیم صهیونیستی برای 
ایجاد یک مرحله جدید افزایش پیــدا خواهد کرد. اما این 
مساله که محور عربی-اسرائیلی و غربی چقدر بتوانند موفق 
شوند مســاله دیگری اســت. دررابطه با کمک های مالی 
ریاض به کشورهای غربی برای انجام این حمالت در این 
مقطع فعال خبر و اطالعات موثقی در دســت نیست اما به 
نظر می رسد که عربستان آمادگی آن را دارد تا حمایت ها یا 
حداقل بخشی از هزینه های اقتصادی آمریکا و طرف های 
غربی را برعهده بگیرد تــا روند تحوالت ســوریه وارد یک 
مرحله جدید شود. در واقع عربستان، ســوریه را به عنوان 
یکی از حوزه های مهم رقابت با ایران محســوب می کند و 
خواستار موفقیت کامل ایران در این حوزه نیست. تحوالت 
قبل از بحران عربی و شرایط کنونی به خوبی نشان می دهد 
که ســعودی ها بیش از آنکه مخالف حکومت بشار اسد یا 

وضعیت انسانی در ســوریه باشند، با شــراکت و همکاری 
دولت سوریه با ایران مشکل دارند. بر این اساس این مساله 
روشــن می شــود که هدف و محور اصلی سیاست خارجی 
عربستان در منطقه مقابله با ایران است. با این حال تجارب 
سال های اخیر نشان می دهد که بســیاری از تالش های 
ســعودی ها برای مقابله با ایران نه تنها بــا موفقیت همراه 
نبوده، بلکه نتایجی منفی و معکوس داشته است. به عنوان 
نمونه تالش ریاض برای اعمال فشار بر قطر و دور کردن 
آن از ایران نه تنهــا نتایج مثبت نداشــته، بلکه همکاری و 
نزدیکی بیشــتر رهبران قطر با ایران را در پی داشته است. 
در حوزه لبنان نیز اعمال فشارهای عربستان بر رهبران لبنان 
به خصوص در قضیه حریری باعــث افزایش  بی اعتمادی 
بین طرف های لبنانی و عربســتان شد. در بحران یمن نیز 
سعودی ها با چالش بزرگی روبه رو هستند و هزینه های چند 
سال گذشته برای برخورد با متحدین ایران در این کشور به 
موفقیت منجر نشده اســت؛ بر عکس تهدیدات جدیدی 
برای عربستان از جانب یمن شکل گرفته که در تاریخ روابط 

دو کشور سابقه نداشته است. 
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حمله موشــکی آمریکا، بریتانیا و فرانســه به سوریه 
براساس آنچه  خودشان اعالم کرده اند یک عملیات برق آسا 
و محدود بود که آن را مرحله نخســت عملیــات نامیده اند؛ 
ولیکن به نظر می رســد همان طور که وزیــر خارجه آمریکا 
اشاره کرد آنها خواســتار این نیستند که عملیات به گونه ای 
ادامه پیدا کنــد که واکنش هــای جدی و گســترده ای در 
پی داشــته باشــد. به عبارت دیگر آنها درصدد آن هســتند 
که بتواننــد واکنش های ایــن تهاجم را کنتــرل کنند و این 
واکنش ها غیرقابل کنترل نشود. این نوع از عملیات محدود 
و یک شبه نشان دهنده نگرانی های آمریکا، بریتانیا و فرانسه 
از پیامدهای منفی آن است که ممکن است متوجه منافع، 
متحدان و موقعیت آنها در این منطقه است؛ البته نشانه های 
روشن دیگری مبنی بر نگرانی واشنگتن از پیامدهای منفی 
تجاوزشان به سوریه نیز در عرصه به چشــم می خورد و  آن 
کوشــش آمریکا برای همراه کردن فرانســه و انگلیس در 
این موقعیت بود. این بدین معناســت که هیچ کدام از این 
سه کشور که از جمله قدرت های هسته ای جهان هستند و 
داعیه ابرقدرتی دارند، در عرصه عمل شهامت آن را نداشتند 
که به تنهایی با سوریه که یک کشور جهان سومی  محسوب 
می شود و طی 6 سال گذشته جنگ داخلی مخربی را تجربه 

کرده، روبه رو شوند. 
افزون بر این، انگیزه ها و اهداف این عملیات هم به 
خوبی نمایانگر موقعیت ضعیف متجاوزین به سوریه است؛ 
زیرا بنا به اعتراف مکرر مقامــات آمریکایی این عملیات با 
هدف جلوگیری از قدرتمندتر شدن دولت سوریه و جلوگیری 
از تغییر معادالت نظامی به ضرر متحــدان آمریکا صورت 
گرفته اســت. درواقع واشــنگتن، پاریس و لنــدن در این 
تجاوز محدود عمال اعتراف کردند که سالح های اهدایی 

آنها به عربســتان و برگزاری بزرگتریــن مانورهای نظامی با 
رژیم صهیونیستی به هیچ وجه نتوانسته  معادالت منطقه را 
به نفع سیاســت های غرب تغییر دهد و آنها به ناگزیر برای 
تغییر معــادالت به صورت مســتقیم وارد عرصــه عملیات 
نظامی شــدند ؛ اقدامــی  که قاعدتــا تاثیــرات آن در تغییر 
معادالت بلندمدت نخواهد بود و به محض بازگشت ناوهای 
آمریکایی از منطقه مجــددا روند افزایش قدرت ســوریه و 
کاهش قدرت متحدان آنها از سر گرفته خواهد شد. نکته 
بسیار جالب دیگر در این عرصه هدف گرفتن نقاطی خاص 
در ســوریه بود که نگرانی آنها را از واکنش روسیه، ایران و 
حزب الله نشان می دهد؛ به این معنی که آنها از حمله به بندر 
طرطوس، دیگر پایگاه های روســیه در سوریه و بسیاری از 
پایگاه های مهم نظامی سوریه پرهیز کردند و واهمه و  ترس 
خود را از واکنش های مســتقیم و غیرمستقیم این عملیات 
برمال ساختند. در خصوص نقش اسرائیل در این عملیات 
باید توجه داشــت که رژیم صهیونیســتی از زمان فروپاشی 
ساختار سیاسی داعش کوشش های خود را برای کشاندن 
پای آمریکا به منطقه و وارد کردن ضربات سنگین به سوریه 
آغاز کرده اســت. مجموعه تحرکات دیپلماتیک مقامات 
اسرائیلی و مجموعه برنامه های تبلیغاتی رسانه های مرتبط 
با محافل صهیونیستی طی حدود یک سال گذشته و از زمان 
فروپاشی موصل، پایتخت داعش تاکنون به عناوین مختلف 
برنامه های گسترده و متعددی را برای فراهم کردن شرایط 
ذهنی یک تهاجم فلج کننده علیه سوریه به کار گرفتند. چنان  
که در سفرهای متعدد نخست وزیر رژیم اسرائیل به آمریکا و 
اروپا وی مشخصا و آشکارا از نگرانی های خود در خصوص 
دوران پساداعش سخن گفت و از اینکه سوریه و هم پیمانان 
آن در مسیر افزایش قدرت نظامی و توانمندی های عملیاتی 
قرار گرفته اند، اظهار نگرانی کرد. حتی به طور مشــخص 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اســرائیل از ضرورت تهاجم 
نظامی علیه سوریه سخن گفت؛ این به معنی نگرانی شدید 
رژیم صهیونیســتی از تغییــر معادالت منطقــه ای به ضرر 
این رژیم و به نفع کشــورهای محور مقاومت است. اما در 
خصوص نقش عربستان نیز باید توجه داشت که این کشور 

عملیات محدود
پاسخ مثبت آمریکا به درخواست ریاض و تل آویو برای حمله به سوریه

هم به موازات ابراز نگرانی های رژیم صهیونیستی از تغییر 
معادالت منطقه ای، همسویی و همنوایی خود را با مقامات 
تل آویو آغاز کرد و پیوسته در تمامی  تحرکات یک سال اخیر 
خود به عناوین مختلف ناشکیبایی خود را نسبت به آنچه در 

سوریه در حال وقوع است، ابراز کرد. 
چنان که گفته می شــود دعوت  ترامپ بــه ریاض در 
خرداد ماه سال گذشته و پذیرش امضای بزرگترین قرارداد 
تســلیحاتی در تاریخ با آمریکا نیز با هــدف  ترغیب ایاالت 
متحده آمریــکا به حضــور بیشــتر در منطقــه و حمایت از 

رژیم های مرتجع عربی صورت گرفته است. 
همچنین در بیانیه ای که در حضور دونالد  ترامپ و به 
نام بیانیه ریاض انتشار یافت، بر ضرورت مقابله با کشورهای 
محور مقاومت تاکید شــد. البته نکته مهــم در این صحنه 
همســویی های تل آویو با ریاض و همگرایی های جدیدی 
میان عربســتان و اســرائیل بود که کوشــش های طرفین 
به ویژه طرف اســرائیلی را به منظور تشویق آمریکایی ها به 
حضور بیشــتر در منطقه نشــان می داد. مقامات ریاض و 
به خصوص محمد بن سلمان در یک ماه اخیر نیز تحرکات 
بسیار گسترده ای را برای کشاندن آمریکا به صحنه سوریه از 
خود نشان دادند و این در حالی بود که دولت ترامپ به دالیل 
متعدد نه تنها از حضور نظامی در منطقه پرهیز می کرد، بلکه 
پیوسته بر این امر تاکید داشت که حضور نظامی آمریکا در 
منطقه یک امر زیانبار برای کشــور است و آمریکا باید حتی 
به حضور محدود خود در ســوریه پایان داده و این کشور را 

ترک کند.
 البته واقعه دیگری که سبب شد تا مقامات عربستان 
بر تقاضای خود برای حضور آمریکا در منطقه تاکید بورزند 
شکســت فضاحت بار متحدترین گروهک  تکفیری آنها در 
ســوریه به نام جیش االســالم بود. گروهکی که بیشترین 
پیوندهــای ایدئولوژیک، سیاســی و تبلیغاتــی را با ریاض 
داشت و در منطقه غوطه شــرقی مستقر بود. عملیات یک 
ماه اخیر دولت ســوریه در غوطه شرقی، شکست سنگینی 
را به این گروهک وارد ساخت و این گروهک را وادار کرد تا 
از منطقه ای که آمریکایی ها نیــز درصدد بهره برداری های 
نظامی از آن بودند، خارج شوند. درنهایت باید توجه داشت 
که آمریکا در قبال سوریه یک سیاســت بلندمدت و کالن 
و یک سیاســت کوتاه مــدت دارد. اگر بخواهیم سیاســت 
بلندمــدت آمریکا را بررســی کنیم باید بــه دیدگاه های این 
کشور و به خصوص گروه هایی که به مسیحیان صهیونیسم 
معروف هستند، توجه کنیم و نظرات آنها را در رابطه با جایگاه 
ســوریه در دوران آخر الزمان و مســائل مرتبط بــا آن مورد 
بررسی قرار دهیم. بر اساس این دیدگاه آمریکا در بلند مدت 
به دورانی می اندیشــد که مســیحیت بتواند بر این منطقه 
مسلط شده و با سیطره بر اماکن مقدس این منطقه، زمینه 
ظهور مجدد حضرت مسیح)ع( را فراهم کنند. البته زمانی 
که از سیاست های بلندمدت آمریکا سخن به میان می آید 
در عرصه مســائل راهبردی، موضوع حفظ امنیت اسرائیل 
به عنوان مهمترین اولویت دولت واشنگتن باید مدنظر قرار 
بگیرد. بدین معنی که آمریکایی ها درصدد هستند تا ترتیبات 
نظامی و سیاسی در سوریه به گونه ای رقم بخورد که امنیت 

اسرائیل به بهترین وجه تضمین شود. 
بنابراین  روند کنونی که بیانگر افزایش توانمندی های 
روزافزون نظامی-سیاسی سوریه است، در سیاست بلندمدت 
آمریکا از موضوعاتی است که باید به آن پایان داده شود. با 
این حال کاهش آشکار توانمندی های نظامی آمریکا و موانع 
جدی پیــش رو در اجرای این راهبرد در شــرایط کنونی ابدا 
اجازه اجرای عملیاتی را مبتنی بر این استراتژی به واشنگتن 
نمی دهد. بنابرایــن در حال حاضر آمریکایی هــا ناگزیر به 
برنامه های کوتاه مدت و عملیات  بســیار محدود که قاعدتا 
تاثیرات ناپایدار و زودگذری دارد، می اندیشند ؛ امری که طی 

عملیات اخیر به خوبی شاهد آن بودیم.
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پیام برای پوتین
تقابل غرب با مسکو در آسمان سوریه چه معنایی داشت؟

سرانجام بامداد شنبه، واشــنگتن، لندن و پاریس به 
مواضعی در سوریه حمله موشــکی انجام دادند تا به زعم 
خود بتوانند از پیروزی و پیشــروی ارتش ســوریه و محور 
مقاومت در این کشــور جلوگیری کنند. دولت ســوریه در 
طول یک ســال اخیر توانســته با کمک روســیه و محور 
مقاومت بیش از 95 درصد از اراضی این کشور را از وجود 
گروهک های تروریســتی پاک ســازی کند که این امر به 
مفهوم شکست نظامی آمریکا، عربستان و اسرائیل است. 
این حمله موشــکی، یک ســناریوی از پیش طراحی شده  
هالیــوودی بــرای برهم زدن شــطرنج نظامی و سیاســی 
سوریه از ســوی آمریکا، عربستان، فرانســه، انگلیس و 
رژیم صهیونیســتی اســت. از آنجایی کــه دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا درصدد بود تا شبهه وابستگی خود به 
روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری را از بین ببرد 
تصمیم گرفت به نوعی در تقابل با سیاســت های کرملین 
قرار گیــرد. همچنین   ترامــپ در طول ماه های گذشــته 
تالش کــرد تحریم های جدیــدی را علیه روســیه برقرار 
کند تا به کلی این تصور را کــه والدیمیر پوتین در پیروزی 
 ترامپ نقش داشــته از خود دور کند. انگلیس نیز روســیه 
را متهم کرد که در مســموم کردن یک جاسوس روسی در 
انگلستان نقش داشته است. در عین حال طی هفته های 
اخیر مهمترین حادثه ای که اتفاق افتاد، پاکسازی غوطه 
شــرقی از وجود گروهک های تروریستی جیش االسالم، 
جبهه النصره و فیلق الرحمن بود که شکســت بزرگی برای 
آمریکا، عربســتان و رژیم صهیونیســتی تلقی می شــود. 
از این رو ســناریوی مربوط به اســتفاده دولت بشار اسد از 
ســالح شــیمیایی علیه اهالی دوما در اطراف دمشق که 

در واقع یک سناریوی  هالیوودی اســت، طراحی شد. از 
دیگر ســو محمدبن سلمان، ولیعهد عربســتان در سفر به 
آمریکا، انگلیس و فرانســه با پرداخت ده هــا میلیارد دالر 
رشوه به این سه کشــور در قالب خرید تسلیحاتی آنها را به 
تدارک یک حمله علیه سوریه تشــویق کرد. بنابراین ابتدا 
آمریکا تالش کرد تــا از طریق تصویب یــک قطعنامه در 
شورای امنیت علیه دولت سوریه زمینه  یک حمله سه جانبه 
را فراهم کند اما وتوی روسیه، مانع از تحقق این امر شد. 
این حمله ســرانجام صورت گرفت اما هیچ گونه دستاورد 
نظامی برای آمریکا، انگلیس و فرانســه به همراه نداشته 
است. ضمن آنکه عربستان ســعودی مبلغ 4 میلیارد دالر 
برای این حمله در اختیار آمریکا قرار داد. محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان که به شدت از شکست عناصر تروریستی 
جیش االسالم در غوطه شرقی خشــمگین شده با توسل 
به البی صهیونیســتی در ایاالت متحده و البی یهودی در 
انگلیس، از رهبران این دو تجمع صهیونیســتی خواست 
تا آمریــکا، انگلیس و فرانســه را بــه تســریع در حمله به 
سوریه وادار ســازند. در مقابل محمد بن ســلمان به البی 
صهیونیســتی وعده داد که بــه زودی مقدمــات برقراری 
رابطه میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
و اسرائیل را فراهم کند. ولیعهد عربستان همچنین برای 
ایجاد تقابل بین ایران و رژیم صهیونیســتی و وادار کردن 
ایران به یک عکس العمل شتابزده از اسرائیل خواست تا 
پایگاه نظامی حمص در ســوریه را بمباران کند که چند تن 
از رزمندگان ایرانی بر اثر این حمله به شــهادت رســیدند. 
بنابراین با این حمله عجوالنه ضمن آنکه آمریکا، فرانسه و 
انگلیس به اهداف خود دست پیدا نکردند، مشخص شد 
که سیستم دفاع هوایی سوریه که توسط کارشناسان روسی 
ایجاد شده در تقابل با موشک های پیشرفته آمریکایی از 
کارآمدی باالیی برخوردار است. در واقع آمریکا، انگلیس و 
فرانسه بیش از اینکه با شخص بشار اسد، رئیس جمهوری 
سوریه مشــکل داشته باشند با شــخص والدیمیر پوتین، 
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رئیس جمهوری روســیه مشــکل دارند و قصدشــان این 
است که به نوعی روسیه را در موضعی تدافعی قرار دهند. 
آمریکا چندین بــار تالش کرد تا قطعنامــه ای علیه دولت 
ســوریه در شــورای امنیت تصویب کند اما وتوی روســیه 
مانع از تصویب این قطعنامه شد و به همین دلیل بسیاری 
از حقوقدانان بین المللی این حمله را نقض آشکار قوانین 
بین المللی از ســوی  آمریکا، انگلیس و فرانسه می دانند. 
با این حال آمریکا با این حمله پیامی   برای روسیه و محور 
مقاومت ارسال کرد مبنی بر اینکه واشــنگتن عرصه را در 
سوریه برای ایران، روسیه و حزب الله خالی نخواهد کرد. 
به نظر می رســد که آمریکا در آینده اگر شرایط بین المللی 
اجازه دهد، حمالت موشــکی دیگری علیه دولت سوریه 
انجام خواهد داد. ضمن اینکه قطر که از محاصره کامل 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رنج می برد 
 B1 برای خروج از این بن بست اجازه داد که هواپیماهای
آمریکایی از پایگاه العدید قطر پرواز کنند و موشــک های 
تام هاوک را به ســوی ســوریه پرتــاب کننــد. پیامدهای 
همکاری قطر و آمریکا در آینده نزدیک موجب خواهد شد 
که دوحه مشکالت خود را با عربســتان، بحرین، مصر و 
امارات حل کند. قطر پس از سفر اخیر تمیم بن حمد، امیر 

قطر به آمریکا با شرایط جدیدی روبه رو شده است.
 زیــرا دونالد ترامــپ بــه محمد بن ســلمان، ولیعهد 
عربستان هشدار داده که بحران کشورهای خلیج فارس را 
سریعا حل کند. ترکیه نیز که یکی از بازیگران بحران سوریه 
است با اشــغال دو شــهر منبج و عفرین در اطراف استان 
مرزی ادلب ســوریه تالش دارد تا حضور نظامی خود را در 
این کشور تثبیت کند و مانع از برقراری رابطه میان نیروهای 
مدافع خلق کرد سوریه با کردهای ترکیه شود. درنهایت باید 
درنظر داشت که بقای بشار اســد در قدرت به ادامه کمک 
روسیه، ایران و حزب الله به دولت سوریه بستگی دارد. پس 
از حمالت موشکی اخیر آمریکا، انگلیس و فرانسه جایگاه 
بشار اسد در ســطح داخلی و جهان اســالم و عرب تقویت 
شد. صدها هزار تن از مردم سوریه پس از حمالت موشکی 
آمریکا به ســوریه به خیابان ها آمده و از دولت بشــار اســد 
حمایت کردند که این نشان دهنده آن است حمله موشکی 
سه کشــور غربی به ســوریه هیچ گونه دســتاورد نظامی و 

سیاسی به همراه نداشته است. 

حسن   هانی زاده

کارشناس مسائل خاورمیانه
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تکمیل حلقه ترامپ
جان بولتون جنگ طلب به عنوان سومین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ منصوب شد؛ او که 
همواره بر طبل جنگ کوبیده و علیه ایران و برجام نیز صحبت های بسیار تندی داشته، این روزها در 
جایگاه یکی از نزدیک ترین افراد به ترامپ قرار گرفته است. باتوجه به دیدگاه های افراطی بولتون این 
موضوع مطرح می شود که رئیس جمهور آمریکا از روی کار آوردن وی چه اهدافی را دنبال می کند. 
به نظر می رسد که ترامپ با انتصاب بولتون به دنبال آن بوده که فردی نزدیک به خود را روی کار آورده 

و تاحدی نیز پیام جنگ طلبی آمریکا را به جهانیان مخابره کند. بین الملل

ُگرز- چماق به جای چماق- هویج 

آیا بولتون دیدگاه های جنگ طلبانه اش را 
به شورای امنیت ملی منتقل می کند 
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انتصاب جــان بولتون به عنوان مشــاور امنیت ملی 
آمریکا از سوی دونالد ترامپ با انگیزه های متفاوتی دنبال 
شده است. جان بولتون به عنوان ســومین مشاور امنیت 
ملی در دولت دونالد ترامــپ، ر ئیس جمهوری آمریکا کار 
خود را رسما از روز دوشنبه، نهم آوریل آغاز کرد. وی با یک 
پیام توئیتــری دونالد ترامپ که در آن خبــر برکناری ژنرال 
هربرت ریموند مک مستر از سمت مشاور امنیت ملی عنوان 
شده بود، به این سمت منصوب شــد. در 14 ماه گذشته، 
بولتون بعد از مایکل فلین و هربرت مک مســتر، سومین 
شخصی است که سمت مهم مشاور امنیت ملی آمریکا را 
برعهده می گیرد. بولتون به لحاظ دیدگاه های شــخصی 
و مســئولیت هایی که تاکنــون عهده دار بوده اســت، در 
زمره شاخص ترین چهره های موسوم به »شاهین ها«ی 

سیاست خارجی آمریکا شناخته می شود. 
بولتــون در زمــان تصدی ســمت ســفیر آمریکا در 
ســازمان ملل در تحقیر این نهاد بین المللی گفته بود اگر 
10 طبقه ساختمان سازمان ملل نیز تخریب شود، اتفاقی 
رخ نخواهــد داد. همچنیــن میزان دلبســتگی بولتون به 
صهیونیست ها به حدی بود که اسرا ئیلی ها، سفیر آمریکا 
در سازمان ملل را اصطالحا عضو ششم از هیات پنج نفره 
اســرا ئیل در ســازمان ملل لقب داده بودند. البته بولتون 
در دورانی که ســمت های دولتی نداشــت، بر لحن تند و 
افراطی خود افزود و به چهره اصلی جریان جنگ طلب در 
آمریکا بدل شد. برخی از ســخنان بولتون در شبکه هایی 
همچون فاکس نیوز اعتراض هم حزبی های وی در حزب 
جمهوریخواه را نیــز برانگیخت.  در رابطه بــا انگیزه ها و 
اهداف ترامپ از انتصاب بولتون در ســمت مشاور امنیت 
ملی آمریکا در ابتدا می توان بــه اختالف دیدگاه هایی که 
میان رئیس جمهور آمریکا و مشــاور امنیت ملی پیشین او 
یعنی ژنرال هربرت مک مســتر بروز کرد، اشاره داشت. به 
نظر می رسد که مک مستر، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا 
به اندازه ای که ترامپ نیاز داشــته در خصوص سیاســت 
خارجی و سیاست امنیتی قوی عمل نکرده و دیدگاه های 
ترامپ که نماینده جریان ملی گرا در آمریکا است را پیگیری 
نمی کرده است. یکی از موارد اختالف میان طرفین، بحث 
ایران بوده است اما می توان گفت که مک مستر همچنان 
به نظریات بین الملل گرایی و تقویت مشارکت بین المللی 
اعتقاد داشت در حالی که ملی گرایان آمریکایی تاکیدشان 
بر این اســت که باید از این ائتالف های بزرگ خارج شد و 
منافع آمریکا را مدنظــر قرار داد. شــعار »اول آمریکا« یا 
اولویت آمریکا که مدنظر رئیس جمهور این کشــور است  
نه خیلی برای رکس تیلرسون، وزیر خارجه پیشین اهمیت 
داشت و نه برای مک مستر، مشاور امنیت ملی. در نهایت 
نیز هر دو شخص از پست هایی که مشــغول به کار بودند 

کنار گذاشته شدند. 
اما اینکه چرا جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی 
برگزیده شد باید اشاره کرد که او از جمله چهره های شاخص 
جریانی اســت که معتقد اســت ایاالت متحده آمریکا در 
مسائل سیاست خارجی و سیاســت امنیتی باید منافع خود 
را مدنظر قرار دهــد. بولتون در دوران ریاســت جمهوری 
جورج دبلیو بوش، از تفکرات محافظه کاران نوین حمایت 
می کرد و حامی نظریاتی مانند جنگ پیشدســتانه، حمله 
بدون کسب مجوز شورای امنیت به عراق و تاکید بر قدرت 

سخت به جای تمرکز بر قدرت نرم بود.
به همین دلیل می توان گفت شاید نزدیک ترین فرد 
از جنس مشــاور امنیت ملی به تفکرات ترامپ، شــخص 
جان بولتون است. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که 

بولتون تنها چند روز اســت که کارش در این سمت را آغاز 
کرده و هنوز مشــخص نیســت که آیا او دیدگاه های تند و 
افراطی اش در زمانی که تحلیلگر بود شامل تاکید بر قدرت 
سخت و برخورد با ایران، کره شــمالی و روسیه را با خود به 
شورای امنیت ملی خواهد آورد و بر این نهاد حاکم خواهد 
کرد یا اینکه در نهایــت بدنه کارشناســی در آمریکا باعث 
می شود بولتون در مواضع خود تجدید نظر کند و ما شاهد 

چهره و مواضع متفاوتی از بولتون باشیم. 
البته مواضع بولتون بســیار تند و افراطی است و در 
خصوص ایران، او نه تنها با برجام مخالف و به دنبال تغییر 
سیاست های ایران اســت، بلکه آشکارا از ایده تغییر رژیم 
در ایران صحبت کرده و از جمله سیاستمدارانی است که 
هر ساله در تجمع ساالنه منافقین در پاریس حضور داشته 

و در آنجا سخنرانی کرده است. 
مشاور امنیت ملی جدید آمریکا اخیرا نیز اظهار  کرده 
که باید بحث هســته ای را در مورد ایران کنار گذاشت و به 
دنبال تغییر رژیم در این کشــور رفت. لذا بولتون از جمله 
مخالفان سرســخت حکومت در ایران و همچنین توافق 
هسته ای برجام اســت. او بارها تاکید داشــته که ترامپ 
باید از توافق هســته ای خارج شــود و نظرش این اســت 
ر ییس جمهور آمریکا باید راهی را در پیش بگیرد که بوش 
در پیش گرفت یعنی خــروج از پیمان منع موشــک های 
ضدموشک که در سال 2001 اتفاق افتاد. بولتون معتقد 
است همچنان  که روس ها به خروج از این پیمان واکنشی 
نشان ندادند اگر ترامپ هم از برجام خارج شود ایران هیچ 
واکنشی نشــان نخواهد داد.   با وجود این اظهارنظرهای 
تند و تیز باید توجه داشت که هنوز بولتون در سمت مشاور 
امنیت ملی دولــت ایاالت متحــده آمریــکا در خصوص 
ایران و برجام اظهارنظری نکرده است. شاید دیدگاه های 
بولتون تاحدودی تعدیل شده باشــد و نمی توان براساس 
دیدگاه های گذشــته او قضــاوت کرد و گفت که مشــاور 
امنیت ملــی آمریکا در آینــده چه رویکــردی را می خواهد 

 پیش بگیرد.
همچنین این سناریو نیز مطرح است که شاید هدف 
ترامــپ از روی کار آوردن مهره هــای افراطــی خود، یک 
نمایش تبلیغاتی بــرای ایجاد هراس در کشــورهایی مانند 
ایران است و به طور جدی دست به اقدامی نخواهند زد. در 
این رابطه باید توجه داشت که ترکیب مایک پمپئو به عنوان 
وزیر خارجه، جیمز متیس به عنوان وزیر دفاع و جان بولتون 
به عنوان مشــاور امنیت ملی آمریــکا، تداعی کننده کابینه 
جنگ است. این افراد، افرادی هستند که بر قدرت سخت 
تاکید دارند و هیچ ابایی درباره صحبت  کردن از جنگ های 
پیشدســتانه ندارند. آنها معتقدند که اگر الزم شــد ایاالت 
متحده باید بدون  توجــه به نظر متحدانــش وارد درگیری 
شــود. اما این بدان مفهوم نیســت که الزامــا خروجی این 
کابینه معروف به کابینه جنگ، ضرورتا جنگ و درگیری باشد. 
بسیاری از مواقع دولت ها، نمایش اقتدار را بروز می دهند تا 
وارد جنگ نشوند و دیدگاه ترامپ نیز بیشتر بر این مبنا استوار 
است. رئیس جمهور آمریکا معتقد است برای آنکه وارد جنگ 
نشــوند باید ارتش قوی و اراده ورود به جنگ داشته باشند. 
این مساله باعث می شود  دشمنان بترسند و ریسک درگیری 
با آمریکا را نداشته باشند. در حالی که برخی معتقد هستند که 
یک دولت ضعیف احتمال بــروز جنگ را افزایش می دهد. 
بر اســاس این الگو می توان گفت شاید شکل گیری چنین 
مثلثی با هدایت ترامپ امکان بروز جنگ را تا حدودی کاهش 
دهد. اما این مساله را نیز باید درنظر داشت که تصمیم ورود 
به جنگ الزاما در واشــنگتن اتخاذ نمی شود و حضور افراد 
افراطی با دیدگاه های افراطی ممکن اســت زمینه را برای 
شــکل گیری یک حادثه تصادفی که منجر به جنگ شــود 
 افزایش دهد. این مساله ممکن است در مورد ایران، سوریه  

یا کره شمالی صدق کند.  

امیرعلی ابوالفتح
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دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا طی یک  ســال 
و نیمی که قدرت را در آمریکا در اختیار دارد، ســه مشاور 
امنیت ملی انتخاب کرده که جان بولتون آخرین آنهاست. 
اولین مشــاور مایکل فلین بود کــه در مدت کوتاهی پس 
از انتصاب در این ســمت به دلیــل آنکه گفتند با روســیه 
همکاری هــای تجــاری و پیوندهــای نزدیکی داشــته، 
مجبور به اســتعفا شد؛ سپس ژنرال مک مســتر به عنوان 
مشاور امنیت ملی انتخاب شــد و پس از حدود یک سال 
گفته شــد که در زمینه برجــام، کره شــمالی و برخی دیگر 
از موضوعات میــان رئیس جمهور و مشــاور امنیت ملی 
او اختالف نظرهایــی پدید آمده و در نهایت به اســتعفای 
مک مستر منجر شد. امروز نیز جان بولتون به عنوان مشاور 
امنیت ملی ترامپ انتخاب شده است . به نظر می رسد که از 
یک جهت ترامپ، او را به دلیل آنکه یک چهره تندرو است 
انتخاب کرده است؛ بولتون فردی اســت که به استفاده 
از قدرت سخت در سیاســت خارجی آمریکا اعتقاد دارد، 
زبان بســیار تندی در این حوزه دارد و نســبت به مشورت 
آمریکا با متحدانش اصال نظــر مثبتی ندارد. جان بولتون 
تالش دارد کــه به هر طریقــی رهبری آمریــکا را در نظام 
بین الملل دیکتــه کند  یا سیاســت هایی را  پیش بگیرد که 
به اصطالح این قضیه را تضمین کند. شاید چون کسانی 
که در میان میانه روها و چهره های شناخته شده در آمریکا 
ویژگی هایی را داشتند که بتوانند در  این سمت قرار بگیرند 
با شخص رئیس جمهور همکاری نمی کردند و ترامپ با آنها 
اختالف نظر داشت برای آنکه بتواند قشر تندرویی که در 
انتخابات به وی رای داده بودند را راضی کند، جان بولتون 
را به عنوان مشاور امنیت ملی انتخاب کرد. این انتصاب 
بیشتر به دلیل خط  مشی افراطی بولتون و با هدف راضی 
نگه داشــتن محافل تندرو داخل آمریکا ســت. همچنین 
ترامپ می خواهد بر این مساله تاکید کند که در مجموعه او 
بعد از برکناری برخی افراد تندرو در گذشته، در حال حاضر 
گروه های تندرو دوباره به کاخ سفید بازخواهند گشت. البته 
به دلیل غیرقابــل پیش بینی بودن ترامپ که تســلطی بر 
سیاست خارجی و امنیتی ندارد و فردی است که تا حدودی 
تسلط بر امور اقتصادی دارد و دیگر از آن جهت که در امور 
سیاسی نیز محاســبه اقتصادی انجام می دهد، احتماال 
ترامپ در آینده با بولتون نیز دچار اختالف نظر خواهد شد. 
حال اینکه آیا این اختالفات جان بولتون را به سرنوشت دو 
مشاور امنیت ملی پیشین دچار خواهد کرد یا اینکه درون 

کابینه حفظ خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیست.
دررابطه با مواضع بولتون نیز باید اشــاره  کرد که او 
مواضع بسیار افراطی دارد؛ در گذشته او به دنبال آن بود 
که آمریکا سیاست هایش را به صورت یکجانبه در صحنه 
بین المللی پیش ببرد و با نقش سازمان ملل  مخالف بوده 
اســت. در دوران جورج بوش که در دولت حضور داشت 
نیز از جمله حامیان کاهش بودجه ســازمان ملل توسط 
آمریکا بود. با اسرائیل رابطه بســیار نزدیکی دارد و گفته 
می شــد در زمان بوش او بیش از رئیس جمهــور آمریکا 
منافع اسرائیل را پیگیری می کرده و به دنبال این بود که 
دولت بوش به هیچ طریقی به مواضع اسرائیل لطمه ای 

وارد نکند. در زمینه سیاســت گذاری به جنگ پیشدستانه 
و پیشگیرانه باور داشت و خواستار این بود که با مخالفان 
و دشــمنان دولت آمریکا جنگی پیشــگیرانه آغاز شــود 
تا آنها تبدیل به تهدیــدی برای آمریکا نشــوند.  درمورد 
جمهوری اســالمی ایران نیز جان بولتون بــا منافقین و 
دشــمنان ایران رابطه نزدیکی داشــت و در نشست های 
آنها شــرکت می کــرد. او مانند ترامــپ اعتقــاد دارد که 
توافقنامه برجام نباید باقی بماند و خواستار این است که 
از این قرارداد به نوعی خارج شــوند. البته پیش از برجام 
و در دوران ریاســت جمهوری بوش هــم بولتون همین 
مواضع افراطی را داشــت ولی در آن زمــان چون دولت 
جورج بوش بسیاری از این مواضع را در صحنه بین المللی 
دنبال می کرد، سیاستمداران و نخبگان در جامعه آمریکا 
اغلب از این مواضع حمایــت نمی کردند. در حال حاضر 

نیز به نظر می رســد که چه در داخل جامعــه آمریکا و چه 
در زمینه برقراری اجماع بیــن آمریکا و متحدانش در ناتو 
و اروپا، انتخاب بولتــون، دولت آمریکا را با مشــکالتی 
مواجه کند. بعید اســت که متحدان آمریکا دیدگاه های 
بولتون را بپذیرند زیرا او نیز ماننــد ترامپ اعتقاد دارد که 
ابتدا باید منافع آمریکا حفظ شود. این در حالی است که 
دیگر روسای جمهور آمریکا به دنبال آن بودند که با دیگر 
متحدان شان گفت وگو کنند و در نهایت آمریکا با مشارکت 
و همکاری دیگر قدرت ها رهبــری آن تصمیم را برعهده 
بگیرد. اما تیم افراطی ای که بولتون عضو آن بود اعتقاد 
داشت نیازی به مشورت نیست و ایاالت متحده می تواند 

سیاست هایش را به صورت یکجانبه پیش ببرد. 
در حال حاضر نیز به نظر می رســد انتخاب چهره ای 

مشاور جنگ
ترامپ به دنبال راضی نگه داشتن قشر تندرو در آمریکا ست

مانند بولتون می تواند اختالفات آمریکا را با متحدانش در 
اروپا در زمینه امور سیاسی، نظامی و اقتصادی بیشتر کند. 
در قبال جمهوری اسالمی ایران نیز به نظر می رسد 
با روی کار آمــدن بولتون، رژیــم صهیونیســتی تا حدود  
زیادی دلگرمی بیشتری به دســت آورده و سعودی ها نیز 
از انتخاب او خیلی خوشنود هســتند. آنها انتظار دارند به 
نوعی توجه ترامپ را به ســمت ایران و خاورمیانه بیشــتر 
جلب کنند و احتماال ادبیات بولتون در قبال ایران ادبیات 
تندی خواهد بــود.   به نظر می رســد که دولــت آمریکا با 
انتخاب این ادبیات درصدد آن باشد که منطقه خاورمیانه 
را متشــنج کند و به دنبال آن باشــد که تسلیحات بیشتری 
را به کشــورهای منطقه بفروشــد تا از ایــن طریق تجارت 
اســلحه را داخل آمریکا رونق ببخشــد. حتی این احتمال 
وجود دارد که کار به درگیری های مقطعی در کشــورهای 
مختلف خاورمیانه کشــیده شــود. همچنان که در اولین 
جلسه ای که بولتون به عنوان مشاور شورای عالی امنیت 
ملی شرکت کرد  بحث در خصوص مسائل سوریه و قضیه 
استفاده ساختگی از سالح شیمیایی در دوما مطرح شد و 
به نظر می رسد مواضع افراطی جان بولتون و مشاوره دادن 

او به رئیس جمهور آمریکا در این نشست آشکارا مشاهده 
شد. البته ترامپ و بولتون تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند 
و آن اینکه ترامپ محاســبه اقتصــادی می کند و برای هر 
امری سود و زیان اقتصادی آن را در نظر می گیرد. ترامپ 
در مبارزات اقتصادی بسیار علیه جنگ صحبت کرد زیرا در 
دوران جنگ طلبی آمریکا یعنی دوران جورج بوش دولت 
واشنگتن بودجه بسیار سنگینی را در خاورمیانه هزینه کرد 
و حدود 6 یا 7 تریلیون دالر در منطقه هزینه کرده بود بدون 
آنکه برایشان سودی داشته باشد. لذا ترامپ احتماال بدون 
محاســبه های اقتصادی هــر تصمیمی بــا نظریات جان 
بولتون همراهی نخواهد کرد و قربانی تفکرات ایدئولوژیک 
بولتون و افــرادی مانند وی در سیاســت خارجی و امنیتی 

نخواهد شد.  
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سیاست پیشگیرانه 
ترامپ نمایش واکنش تند را آغاز کرده است

با انتصاب جــان بولتون بــه عنوان مشــاور امنیت 
ملی کاخ ســفید و مایک پمپئو به عنوان مسئول دستگاه 
دیپلماسی آمریکا، موجی از اظهارنظرهای متفاوت درباره 
آینده تصمیمات دونالد ترامپ پیش بینی شــده است ، به 
ویژه درباره برجام به عنــوان یک توافــق بین المللی بین 
ایران و 1+5، که این روزها سرنوشت آن به تصمیم ترامپ 
در 12 ماه می بســتگی دارد. اکنون این پرسش ها مطرح 
است که آیا آمریکا از برجام خارج می شود و آیا با انتصاب 

بولتون و پمپئو که ســابقه مخالفت با برجام و کال طرفدار 
سیاست های تند آمریکا در قبال مســائل جهانی هستند، 
سیاســت های اعمالــی آمریکا دچــار تغییرات شــگرف 

خواهد شد؟ 
برای پاســخ به این ســواالت و آینده پژوهی در این 
موارد باید به دنبال تغییرات در کاخ سفید و نیات و اهداف 
تصمیمات ترامپ باشــیم. یکــی از تصمیمات ترامپ که 
ذهــن تحلیلگران را بر عــزم او در خروج آمریــکا از برجام 
قوت بخشید جایگزینی جان بولتون با مک مستر به عنوان 
مشــاور امنیت ملی آمریکا اســت؛ شــخصی که  یکی از 
موافقان حمله آمریکا به عراق در ســال 201۳، مخالف با 
اصل کارکرد سازمان ملل، یکی از حامیان جنگ پیشگیرانه  
با کره شمالی و همچنین تغییر رژیم در ایران و واکنش تند 

به کره شمالی است. برای بررســی روی کار آمدن بولتون 
و تاثیرات آن در ابتدا به موضــوع برجام خواهم پرداخت. 
با این ســوابق در نــگاه اول می توان به این نتیجه رســید 
که خــروج آمریکا از برجــام قریب الوقوع اســت و بولتون 
بعد از خروج در تالش بــرای قانع کردن آمریــکا با هدف 
تغییر رژیم ایــران خواهد بود. به نظر نویســنده، این نیت 
در مورد انتصاب جــان بولتون مدنظر ترامپ بوده اســت  
و انتصاب او یک سیاســت پیشــگیرانه از طــرف ترامپ 
است. درواقع ترامپ یک فرد بازارمحور است و قانون بازار 
هم روی این محور می چرخد که در مبادالت ســودمحور 
برای افزایش ســود کاال، موضوعــی مخالف و در خالف 
جهت مطرح می کنند. این اصل در بــازار اقتصادی یک 
اصل برای فروش یک کاال اســت که اکثــر بازاری های 
حرفه ای از ایــن اصل تبعیت  می کنند و آن این اســت که 

با نیت عقب نشــینی در آخــر و همچنین به دســت آوردن 
سود بیشتر، در شروع نمایش محکمی از مخالفت و عدم 
تمایل به فروش داشته باشد. لذا هدف ترامپ از جایگزینی 

پمپئو به جای تیلرســون و انتصاب جان بولتون در سمت 
مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید، به نوعی مبارزه نمایشــی 
برای غلبه بر دغدغه های سیاســت خارجی آمریکا است. 
در حال حاضر دغدغه سیاست خارجی آمریکا شامل رفتار 
با روسیه و سیاســت مداخله جویانه این بازیگر قدیمی در 
منطقــه خاورمیانه، مذاکــره با کره شــمالی، چالش های 
اقتصادی با چین، موضوع برجام و بی ثبات سازی منطقه 
توسط ایران، مســائل خاص منطقه عربی و تالش برای 
همراهی متحدین اروپایی با سیاست های اعمالی آمریکا 
اســت. البته  در چند روز اخیــر ادعای حمله دولت بشــار 
اسد به دوما ی سوریه و بمباران شیمیایی منطقه توانسته 
مدعی بودن آمریکا در منطقه و نیات این کشور در اجرای 
سیاســت های اعمالی اش را تداوم ببخشد. درعین حال 
آمریکا از این موضوع به خوبی برای پیشبرد سیاست های 
اعمالی خود مخصوصا در قانع کــردن بازیگران اروپایی 
 در تحریــم روســیه و خــروج از برجــام در 12 مــی ســود

 خواهد برد .
جــان بولتون در مقــام مشــاور امنیت ملــی آمریکا 
شــاید بیشــتر از اینکه خود عمل کننده باشــد، نمایشی از 
عکس العمل تند و دادن ســیگنال به تحلیلگران با هدف 
نمایش واکنش تند برای کســب منافع آمریکا است. اکثر 
تحلیلگران پیش بینی کرده اند که با روی کار آمدن پمپئو 
و بولتون، مواضع آمریکا در سیاست خارجی تندتر خواهد 
شــد و دقیقا ترامپ نیز با به کار بردن این »اصل معامله در 
بازار« )نمایش تند و در نهایت عملکرد نرم(  می خواهد این 
موضوع را جا بیندازد تا طرف های موردنظر رفتارهایشان 

را بر اساس نظر ترامپ تغییر دهند.
ترامپ با این اســتراتژی می خواهــد اصالحات در 
برجام را به دســت متحدین اروپایی انجام دهد و متحدین 
اروپایی نیز این موضوع را درک کرده اند؛ ســفرهای اخیر 
دولتمردان اروپایی بــه آمریکا برای قانع کــردن ترامپ با 
هدف عدم خروج از برجام و اتخاذ سیاست های نرم حاکی 

از این موضوع است. 
در نهایت تا قبل از ادعای مطرح شده توسط آمریکا 
مبنی بر حمله شیمیایی اسد به دو مای  سوریه و بمباران این 
منطقه، ترامپ فقط اصل خاص بازار از انتصاب بولتون را 
پیگیری می کرد ولی با این ادعاهــا عمال یک بهانه دیگر 
برای ترامپ آفریده شــد که خواهد توانست عقاید بولتون 
مبنی بر خروج از برجام، تغییر رژیم ایران، حمله احتمالی 
به این کشــور، واکنش تند در ســوریه و همچنین واکنش 
تالفی جویانه برای روســیه را قــوت بخشــد. البته حمله 
به ایران تقریبا بعید اســت زیرا این مســا له با خصوصیات 
ترامپ ناهمگون است؛ ترامپ بیشتر نمایش  واکنش تند 
را دارد و در عمل بیشتر نرمش نشان می دهد و این موضوع 
تماما می تواند به ضرر برجام و سیاســت خارجی ایران در 
منطقه باشد. باید توجه داشت که هم اکنون یک ائتالف 
عربی – غربی علیه ایران تشــکیل شده اســت؛ دوستان 
اروپایی ایران در سیاست های اجرایی خود متزلزل هستند 
و تصمیم گیران ایران باید بیشــتر در سیاست های داخلی 
و ترمیم اقتصــادی و همچنین ایجــاد آمادگی برای آینده 
بعد از خروج احتمالی آمریکا از برجام تالش کنند. در عین 
حال مردم را از نظر اقتصادی قوت ببخشند چون به جرات 
می توان گفت بر دولتی که در سیاست های داخلی بتواند 
در حاکمیت قانون و شــفافیت در پاسخگویی به مطالبات 
ملت خود استوار و پایدار باشــد هیچ حربه خارجی کارساز 

نخواهد بود.  
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پس از 12 سال تنش و کشمکش، پرونده هسته ای 
ایران با رسیدن به ایستگاه برجام این امیدواری را به وجود 
آورده بود که روابط متشــنج میان ایران و غرب تا حدودی 
رنگ و بوی آرامش به خود بگیرد و مســیری تعاملی پیش 
روی طرفین باز شود. اما شرایط حاضر به گونه ای است که 
پس از سپری شدن نزدیک به ســه  سال از برقراری توافق 
هسته ای نه تنها شاهد چنین وضعیتی نیستیم که سرنوشت 
مهمترین توافق سیاســی- حقوقی دو دهــه ابتدایی قرن 
بیست و یکم به سمتی پیش رفته است که از یک سو شاهد 
قوت گرفتن فشــارهای اروپا علیه ایران بــه خاطر راضی 
نگه داشتن ترامپ هستیم و از سوی دیگر نیز زمزمه خروج 
ایاالت متحده آمریکا و حتی ایــران از این توافق، هر روز 

پررنگ تر می شود.
در سطح منطقه ای شکل گیری ائتالفی با حمایت 
ترامپ علیــه ایران بــه دلیــل نگرانی برخــی بازیگران 
منطقه ای از تاثیــرات برجام در بهبــود روابط جمهوری 
اسالمی ایران با جهان و در سطح بین المللی سردرگمی 
اســتراتژیک اتحادیه اروپــا میان حفظ برجــام به دلیل 
وجود ضرورت هــای امنیتــی و اقتصادی از یک ســو و 
متقاعدســازی ترامپ برای عدم خروج از برجام از سوی 
دیگر، سرنوشــت این توافق و بالطبع سرنوشــت منطقه 

بحــران زده خاورمیانه را دچــار نوعی ابهام و آشــفتگی 
کرده است.

در روزهای اخیر نیز در تازه ترین رخدادی که به زعم 
قریب به اتفاق کارشناســان کامال با برجــام و تصمیم آتی 
ایاالت متحده نســبت به این توافق مرتبط اســت، شاهد 
برخــی تغییــرات و جابه جایی ها در دولت ترامپ هســتیم 
که طی آن دوچهره مهم و کلیدی سیاســتگذاری ایاالت 
متحده یعنی رکس تیلرسون و ژنرال مک مستر جای خود را 
به چهره هایی تندروتر و البته هماهنگ تر با شخص ترامپ 
داده اند.در بررسی و تحلیل تغییرات انجام گرفته از سوی 
ترامپ باید هم به ویژگی های شخصیتی ترامپ توجه نشان 

داد و هم به برنامه های سیاست خارجی مورد نظر وی.
در سطح تحلیل شخصیتی ترامپ، یکدست نبودن 
تیمی کــه رئیس جمهور آمریــکا بــا آن کار می کند به ویژه 
در پســت های کلیدی چون وزارت خارجه و مشاور امنیت 
ملی و عدم همخوانی در ســطح مورد انتظار میان ترامپ با 
تیلرسون و مک مستر، در نهایت منجر به انجام تغییرات یاد 
شده گردید. در واقع دردسرها و نارضایتی های ایجاد شده 
برای رئیس جمهور ایاالت متحده بــه دلیل عدم همراهی 
چهره های برجسته دولت با تصمیمات و نظرات ایشان علت 

و انگیزه مهمی برای اقدام اخیر به حساب می آید.
در این ســطح تحلیل حذف تیلرســون و مک مستر 
صرفا  یا عمدتا به دلیل روحیه ناســازگار ترامپ با مخالفین 
و منتقدین خود اســت تا به خاطر دالیلی همچون هدفمند 
بودن این تغییرات . از این رو به نظر می رســد که انتخاب 
بولتون را هم می  بایست در کنار دیگر تصمیمات و اقدامات 

متناسب با شخصیت ترامپ قرار داد.

رئیس جمهور ناسازگار 
مهره های هماهنگ تر با ترامپ در واشنگتن روی کار آمدند

در سطح سیاست خارجی و برنامه های ترامپ در حوزه 
روابط خارجی، موضوعاتی همچون کره شمالی، مناقشه 
اسرائیل – فلســطین، مســائل خاورمیانه و نیاز ترامپ به 
پیشــبرد برنامه های خود در مســیری بدون مانع، از جمله 
مهمترین دالیل و انگیزه هایی است که ترامپ را به سمت 

چنین تغییراتی متمایل کرده است.
در این رابطه جلب توجه عربستان و اسرائیل از طریق 
نشان دادن عزم ترامپ برای مقابله با ایران به منظور تامین 
منافع ایاالت متحده آمریــکا را می توان هم از دالیل و هم 
از تاثیرات انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی 

کاخ سفید در نظر گرفت.
ترامپ از یک ســو با توجه به شعار »نخست آمریکا « 
و روحیه کاسبکارانه خود هدایت دالرهای نفتی عربستان 
ســعودی و دیگر کشــورهای عرب منطقه خلیج فارس به 
سمت صنایع اسلحه سازی آمریکا را درنظر دارد و از سویی 
دیگر نیز تالش دارد تا تشکیل تیمی تهاجمی و ضدایران را 
به زمینه ای برای پیشبرد برنامه های خود در ارتباط با مساله 
اسرائیل تبدیل کند. در همین راستا همراه کردن عربستان 
سعودی با طرح مورد نظر خود در رابطه با مناقشه اسرائیل 
– فلسطین برای ترامپ از اهمیت خاصی برخوردار است و 
در این رابطه دشمن مشترکی به نام ایران می تواند از تاثیر 

قابل مالحظه ای برخوردار باشد.
اما تردیدی نمی توان داشت که در این میان مساله 
ایران و برجام از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری 
که می توان اذعــان کرد اقــدام ترامپ بــرای وارد کردن 
بولتون و پمپئو به تیم سیاســت خارجی و امنیت ملی خود 
بیش از هرچیز متاثر از نگاه خاص و برنامه های ترامپ در 
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رابطه با ایران و برجام است.  مساله ارتباط حضور بولتون در 
سمت مشاور امنیت ملی آمریکا با برجام و ایران را می توان 

از دو جنبه تحلیل کرد:
1- در درجــه اول می تــوان انتصاب جــان بولتون و 
جایگزینی پمپئو به جای تیلرســون را به کارگیری یک ابزار 
تهدید از ســوی ترامپ در برابر اروپا در نظر گرفت . ترامپ 
پس از تعیین شــروط مورد نظر خود بــرای ماندن ایاالت 
متحده در برجــام، اکنون به منظور افزایش ســطح اعتبار 
تهدیدات خود نســبت به خروج از برجام، اقــدام به انجام 
تغییرات  یاد شــده از طریق حذف گزینه هــای معتدل تر و 
جایگزینی آنهــا با مهره های تندروتر کرده اســت. در واقع 
رئیس جمهور آمریکا با پررنگ جلــوه دادن احتمال خروج 
آمریکا از برجام و یا حتی احتمال جنگ با ایران، سعی دارد 

اروپا را متقاعد به پذیرش شروط خود کند.
دریافــت چنین پیامــی در طرف اروپایــی، جدای از 
برداشــت اروپا از میزان مصمم بودن ترامپ برای خروج از 
برجام، به فاکتورهای مختلفی وابسته است. از جمله اینکه 
برای اروپا پابرجا ماندن برجام تا چه میزان از درجه اهمیت 
برخوردار اســت و هزینه های امنیتی – سیاســی ناشــی از 
برهم خوردن این توافق از دیدگاه اتحادیه اروپا چه چیزی 

می تواند باشد.
به نظــر می رســد با توجــه بــه نزدیکــی جغرافیایی 
خاورمیانه بــا اروپا و اهمیــت منطقه از نظــر ژئوپلیتیک و 
ژئواکونومیک، برداشــت کشــورهای اروپایی از انتصاب 
بولتون می تواند جدی تر شــدن احتمال خــروج آمریکا از 
برجام و وقوع پیامدهای امنیتی و اقتصادی ناشی از آن برای 
خاورمیانه و اروپا باشد، لذا این احتمال وجود دارد که اروپا 

بیشتر به سمت اعمال فشار بر ایران پیش برود.
البته باید توجه داشت که انتصاب بولتون  با توجه به 
ابراز تردید وی در رابطه با قابل اصالح بودن برجام از طریق 
مذاکره با اروپایی ها، می تواند برای اروپــا حامل این پیام 
نیز باشد که قصد ترامپ برای خروج از برجام قصدی جدی 
است و سیاست های تقابلی آمریکا نسبت به ایران عمیق تر 
از آن اســت که اروپا بتواند از طریق برخی اعمال فشارها 
نسبت به برنامه موشــکی ایران، ترامپ را راضی به ماندن 
در برجام کند. از طرفی هم، افزایش دامنه و عمق سیاست 
متقاعدســازی ترامپ از طریق اعمال فشار بر ایران، خطر 
خروج ایران از برجام  یا پیچیده تر شدن سیاست منطقه ای 
ایران را به دنبال خواهد داشــت. بنابراین با توجه به چنین 
مواردی اروپا ممکن اســت به این نتیجه گیری برسد که به 
جای همراهی با ترامپ و تالش بیهوده برای متقاعدسازی 
وی بهتر است به فکر راهکارهایی برای حفظ برجام بدون 
ایاالت متحده باشد و از این طریق با فراهم کردن شرایط 
مناسب، ضمن کاهش اثرات منفی خروج آمریکا از برجام، 
فضا را به سمتی ببرد که با ماندن ایران و دیگر طرف ها در 
برجام، از خطر بروز جنگ در خاورمیانه که می تواند اثرات 

بین المللی به همراه داشته باشد جلوگیری به عمل آورد.
الزم به ذکر اســت که سیاســت اروپا در قبال برنامه 
موشــکی و حضور منطقــه ای ایران بــه دالیــل پیامدها 
و تاثیــرات امنیتی کــه می تواند برای اروپا داشــته باشــد 
تاحــدودی مســتقل از ایاالت متحده اســت. بــه عبارت 
دقیق تر ایــن موضوعات به خــودی خود مســائل مهم و 
نگران کننده ای برای اروپا محســوب می شوند و می توان 
گفت که واکنش اروپا نسبت به برنامه موشکی ایران عالوه 
بر تاثیرپذیری از نــوع رویکرد ترامپ به برجــام، به میزان 
زیادی هم به نوع روابــط اروپا با ایــران و نگرانی های آنها 

مرتبط است.
مســاله مهمی که الزم اســت در اینجا مــورد توجه 
بیشــتری قرار گیرد این اســت که ظاهرا ایران نتوانســته 
است آن طور که اروپایی ها انتظار داشته اند راجع به برنامه 
موشکی و مسائل منطقه ای به فهم مشترکی با آنها دست 

پیدا کند. این مســاله بخصوص پس از ســفر وزیر خارجه 
فرانسه به ایران و تالش کشــورهای اروپایی برای اعمال 
تحریم های مرتبط با موضوع موشکی علیه ایران به خوبی 

مشهود است.
2- از نگاهی دیگــر انتصاب جان بولتون به ســمت 
مشــاور امنیت ملی آمریکا نه به عنوان ابــزاری تهدید آمیز 
جهت متقاعد کردن اروپا یی ها برای پذیرفتن شروط ترامپ، 
که اساسا مقدمه چینی برای خروج آمریکا از برجام  یا اقدام 

تهاجمی این کشور علیه ایران است.
جان بولتون یکی از مهمترین چهره های ضد ایران 
در میان سیاستمداران ایاالت متحده آمریکا است. روحیه 
جنگ طلبانه مشاور جدید امنیت ملی ترامپ در کاخ سفید 
بر کسی پوشیده نیست. وی بالفاصله پس از انتصاب از 
سوی ترامپ در مصاحبه ای با اسکای نیوز اذعان داشت 
که راه صلــح از جنگ می گــذرد و اگر صلــح می خواهید 
بایــد برای جنــگ آمــاده شــوید. بولتون کمــی پیش از 
توافق هســته ای ایران و غــرب، در مطلبــی در روزنامه 
نیویورک تایمــز اعالم کرد کــه تنها اقدام نظامی اســت 
که می تواند موثر باشــد. وی ضمن حمایت از اســرائیل 
گفته بود که فرصت خیلی کوتاه اســت اما همچنان یک 
حمله نظامی می تواند موفقیت آمیز باشــد. بولتون حتی 
از راه اندازی جنگ داخلی در ایران حمایت کرده اســت. 
گزینه جدید مشاور امنیت ملی آمریکا بر این باور است که 
برجام از طریق مذاکره با اروپایی ها قابل اصالح نیســت 
و باید این واقعیت را پذیرفت که توافق هسته ای از ابتدا 
یک توافق بد و غیرقابل اصالح بوده  است. وی حتی طی 
ماه های قبل، از عملی نشــدن وعده های ترامپ در مورد 
برجــام )پاره کردن برجام( به شــدت انتقاد کرده اســت، 
بنابراین با توجه به چنین مشــخصاتی به نظر می رسد که 
این احتمال وجود دارد بولتون پس از اســتقرار در پست 
مشــاور امنیت ملی آمریکا، ترامپ را برای خروج از برجام 

 یا حتی جنگ با ایران ترغیب کند. 
در همین رابطه استفان والت از تئوریسین های روابط 
بین الملل، طی مقاله ای در فارین پالیسی ضمن برشمردن 
پنج مرحله مقدماتی در شــروع جنگ، بــه دالیلی از جمله 
تفاوت میان ایران و کره شــمالی از حیث داشــتن سالح 
هسته ای و همچنین نوع واکنش همسایگان این دو کشور 
در قبال جنگ آمریکا با آنها، چنین نتیجه گیری کرده است 
که گزینه جنگ با ایران از احتمال قوی تری نسبت به جنگ 

با کره برخوردار است.
اگرچه آنچه اغلب در رســانه ها به چشــم می خورد، 
میزان هماهنگی بیشتر ترامپ با بولتون بر سر موضوعاتی 
چون برجام و نقــش این موضوع در انتخاب وی از ســوی 
ترامپ است اما الزم است توجه داشــته باشیم که در کنار 
چنین توافق و اشــتراک نظری میان بولتــون و ترامپ، در 
برخی موضوعات اساســی تفاوت و اختالف نظرهایی نیز 
میان این دو مشــاهده می گردد که از جمله مهمترین آنها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- اشــتباه ندانســتن حمله آمریکا به عراق در سال 
 :2003

در حالی که ترامپ به تازگی حمله نظامی سال 200۳ 
را  بدترین تصمیمی دانسته که تا کنون گرفته شده است، 
جان بولتون به شــدت از این اقدام ایــاالت متحده دفاع 
می کند و ایده اشــتباه دانســتن برکناری صدام حســین را 

ایده ای کامال ساده  انگارانه توصیف کرده است.

ب- حمایت از برخورد قاطع با روسیه: 
جان بولتون دخالت روسیه در انتخابات 2016 ایاالت 
متحده را یک اقدام واقعی جنگی عنوان نموده که واشنگتن 
هرگز نباید آن را تحمل کند. این در حالی اســت که ترامپ 

چیزی به نام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
دو سال پیش را به رسمیت نمی شناسد.

ج- حمایت از اقدام نظامی علیه کره شمالی و ابراز تردید 
نسبت به موفقیت مذاکره با کره شمالی:

 لیندســی گراهام، ســناتور جمهوری خــواه ایاالت 
کارولینای جنوبی بیان داشــته که جان بولتون به شــدت 
نسبت به کره شمالی بدبین است و اعالم تمایل کره شمالی 

برای مذاکره را ترفندی برای خرید زمان می داند.

د- ابراز نگرانی نسبت به اصالحات سیاسی بن سلمان 
و احتمال منتهی شــدن سرنوشــت وی به سرنوشت 

شاه ایران: 
بولتون بیان داشته که نســبت به اقدامات اصالحی 
بن سلمان تردید دارد و نباید تاریخ و سرنوشت شاه ایران را 
هنگامی که می خواست کشورش را به سرعت مدرنیزه کند از 
یاد برد. وی همچنین از احتمال تحریک گروه های وهابی 

در مقابل اقدامات بن سلمان ابراز نگرانی کرده است.

ه- مخالفت با اســتراتژی آمریکا در جنــگ با داعش با 
تکیه بر نیروهای عراقی: 

از نظر جان بولتون استراتژی ایاالت متحده در جنگ 
با داعش منجر به قدرت گرفتن ایران و روســیه و پر شدن 
خالء قدرت پس از داعش توسط این دو کشور شده است. 
به همین خاطر وی منتقد سیاســت آمریکا در زمان اوباما و 
دولت ترامپ در کمک به عراق برای بازپس گیری مناطق 

تحت سلطه داعش است.

 و- بی ثمر دانستن مذاکره با اروپا جهت اصالح برجام:
هرچند بولتون و ترامپ در مــورد برجام از توافق نظر 
زیادی با یکدیگــر برخوردارهســتند ولــی همان گونه که 
گفته شد وی نسبت به مثمر ثمر بودن مذاکره با اروپا جهت 
اصالح برجام ابراز تردید نموده و بر این باور است که توافق 
هســته ای از ابتدا یک توافق بد و غیرقابــل اصالح بوده  
است، این در حالی است که ترامپ روی کمک و نقش اروپا 

در این زمینه حساب ویژه ای باز کرده است.
بدین ترتیب به نظر می رسد که با وجود چنین اختالف 
دیدگاه هایــی کار برای همــکاری بدون دردســر ترامپ و 
بولتون در آینده چندان آسان نخواهد بود. باید منتظر ماند 
و دید آیا گذر زمان به تشدید و تعمیق این اختالفات خواهد 
انجامید و جان بولتون نیز به سرنوشــت مک مســتر دچار 
خواهد شد  یا اشتراک دیدگاه این دو در رابطه برجام و ایران 
می تواند به همکاری آنها برای پیشبرد برنامه های ضدایرانی 

خود با کمک متحدان شان در خاورمیانه بینجامد؟  

بولتون بیان داشته که نسبت 
به اقدامات اصالحی بن سلمان 
تردید دارد و نباید تاریخ و 
سرنوشت شاه ایران را هنگامی 
که می خواست کشورش را به 
سرعت مدرنیزه کند از یاد برد
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دستور برای دالر
در بازار ملتهب ارز و سکه قیمت فروش دالر در بازار آزاد به بیش از ۶۰۰۰ 
تومان و قیمت فروش ســکه تمام بهار آزادی به دو میلیون تومان نزدیک شد. 
این مساله که باعث شوک به بازار شده بود، در نهایت با واکنش دولت مواجه 
شد. اسحاق جهانگیری اعالم کرد که ارز تک نرخی شده و از این پس 42۰۰ 

تومان خواهد بود. اقتصاد

تیتر اول

دولت روحانی سیاست جدیدی
برای کنترل قیمت ارز
در پیش گرفته است

 به وقت پاستور
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افزایش قیمت ارز کار دولت نیست
گفت وگو با
محمد هاشمی

دولت زیادی خوشبین بود
افزایش قیمت اراده

دولت نبود

قیمت واقعی ارز
گفت وگوی مثلث

با یحیی آل اسحاق 

شــوک غیر منتظره به بــازار ایران؛ دالر در ســرعتی 
باور نکردنی کانال6000 تومان را رد کرد. آن هم به فاصله 
دو روز. دالر گوشش به هیچ  چیزی بدهکار نبود؛ نرخ این ارز 
لحظه به لحظه روی تابلوی صرافی های خیابان فردوسی 

تغییر می کرد. 
مقامات دولتی سکوتی ســنگین  پیش گرفته و تنها 
مشاور حسن روحانی اقدام به تو ئیت های عجیب و غریب 
دیگران و طعنه های متفاوت می کــرد. دیگر دولتی ها اما 

سکوت را بر هر کار دیگری ترجیح می دادند. 
صف ها ساعت به ساعت مقابل صرافی ها طوالنی تر 

و خرید و فروش دالر هم سخت می شد.

   روز 6000 تومانی تهران
در دومین روز از بازار ملتهب ارز و سکه قیمت فروش 
دالر در بــازار آزاد به بیش از 6000 تومــان و قیمت فروش 
ســکه تمام بهار آزادی به دو میلیون تومان نزدیک شــد. 
در این روز دالالن در میدان فردوســی جوالن می دادند و 
مسافرانی که نیازمند خرید ارز بودند مقابل صرافی ها صف 
کشــیده بودند. در این بین افرادی نیز وجود داشتند که با 
توجه به افزایــش قیمت ارز طــی دو روز، تمایل به فروش 

ارزهای خود پیدا کرده بودند.
بر اساس مشاهدات میدانی در این روز فروش دالر در 
چهارراه استانبول و خیابان فردوسی تهران که یکی از مراکز 
اصلی بازار ارز پایتخت است، به هیچ وجه توسط صرافی ها 
برای متقاضیــان عادی صــورت نمی گرفــت و فقط یک 
صرافی آن هم با دریافت کارت ملی، پاسپورت و ویزا معادل 
۱000 دالر را با قیمتی حدود ۴۹60 تومان که برابر ارز دولتی 
اســت، به متقاضیان خود ارائــه می کرد که با رســیدن به 
ساعت ۱6:00 این روند نیز متوقف شد و مسافرانی که قصد 
خرید دالر را داشتند، با گرو گذاشتن کارت ملی خود نزد این 

صرافی در نوبت خرید روز بعد قرار گرفتند.
در این بین در بازار آزاد که جوالنگاه دالالن در میدان 
فردوسی بود، دالر به قیمت حدود ۵800 - ۵۷00 تومان از 
فروشندگان عادی خریداری شــد و رقم فروش نیز توسط 
دالالن حدود 6۱00 تومان بود؛ هرچند افرادی نیز حضور 
داشــتند که دالل نبودند و با توجه به رشد قیمت ارز طی دو 
روز اخیر سعی به فروش دالرهای نه چندان زیاد خود کرده 
و رقمی معادل ۵۹00 تا 6000 تومان را در نظر می گرفتند.

در مورد بازار ارز نیز می توان گفت که در بســیاری از 
صرافی ها سکه به فروش نمی رسید و قیمت سکه تمام بهار 
آزادی در ساعات پایانی دوشنبه به رقمی حدود دو میلیون 
تومان رسید. در این بین قیمت نیم سکه و ربع سکه نیز به 

ترتیب حدود یک میلیون و 6۳0 هزار تومان بود.
عالوه بر کمبود دالر در بازار دو شــنبه، خرید و فروش 
یورو نیز با کاهش عرضه مواجه شده بود و با قیمتی معادل 
۷000 تا ۷۲00 تومان در بازار و صرافی ها معامله می شد. 
همچنین قیمت پوند با طی کــردن روند صعودی به 8800 
تومان رسید و قیمت لیر نیز به حدود بیش از ۱۵00 تومان 

رسید.
این در حالی بود که در برخی صرافی ها قیمت اعالم 
شده به متقاضیان خرید باالتر از قیمت ارائه شده در تابلوی 
الکترونیک موجود در صرافی بود. به طور مثال در یکی از 
این صرافی ها قیمت لیر در تابلوی الکترونیک معادل ۱۴60 
تومان اعالم شده بود در حالی که قیمت اعالم شده لیر در 
داخل صرافی معادل ۱۵۲0 تومــان بود. همچنین قیمت 

پوند 8۴00 تومان روی تابلوی اعالن صرافی ها درج شده 
اما برای خریــد با نرخ 8800 تومان از ســوی صرافی ها در 

اختیار مشتری قرار می گیرد.
نکته قابل تامل دیگر مربوط به عدم برخورد با جوالن 
دالالنی بــود که در میدان فردوســی به ویــژه مقابل مرکز 
تجارت جهانی تجمع کرده بودند و تعداد قابل اشاره ای دالر 

را در میان خود به خرید و فروش می رساندند.

   رونمایی معاون اول از داستان جدید ارز
در آخرین ساعات دوشنبه شــب اما ناگهان اسحاق 
جهانگیری در صفحه تلویزیون ظاهر شد و خبری مهم را از 
جانب دولت اعالم کرد و گفت که دالر تک نرخی شده و حاال 

همه باید از این نرخ تبعیت کنند.
اســحاق جهانگیری دوشنبه شــب و در پایان جلسه 
فوق العاده ســتاد اقتصادی دولت بــرای مدیریت بازار ارز 
گفت: »با این رقــم، ارز مورد نیاز همــه بخش ها از طریق 
بانک مرکزی و صرافی هــا و بانک های تحت کنترل بانک 

مرکزی تأمین می شود.«
جهانگیری البته روایت خاص خــود را از ماجراهای 
پیش آمده بــرای ارز داشــت: » یک حجم وســیعی منابع 
خارجی در حال حرکت به ســمت کشــور اســت و در چنین 
شــرایطی این گونه تغییرات در نــرخ ارز خیلی غیرطبیعی 
اســت و به نظر می آید که عوامل غیراقتصــادی، غیرقابل 
توجیه و پیش بینی نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین 
شــرایطی نمی توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور 
متالطم شود.« معاون اول ر ئیس جمهور با ابراز اینکه  »در 
این چارچوب تصمیم گرفته شــد در ارتباط با مسا ئل ارز و 
نیازهای ارزی کشور یک بررسی دقیق انجام گیرد « اظهار 
داشت: »در شرایط فعلی بیش از ۹0 میلیارد دالر صادرات 
ایران است. مجموعه کاالهایی که طی سال های گذشته 
و سال ۹6 وارد کشور شــده به طور متوسط سالی حدود ۵0 
میلیارد دالر بوده است و کنار آن مقداری ارز هم برای ارائه 
خدمات به مسافران، دانشــجویان، امور درمانی و از این 
قبیل امور نیاز داریم که باید تأمین شود.« در ۵ سال اخیر 
میزان ارز ما  بیش از نیاز بوده و در برخی از سال ها تا ۱۵ الی 
۲0 میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری 
اقتصاد، واردات کاال و واردات خدمات داشته ایم. دولت 
مصمم اســت به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد 
کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش بینی اداره کند، به 
همین دلیل تصمیم گرفتیم که  نرخ دالر از سه شنبه برای 
تمام فعاالن اقتصــادی و برای رفع همــه نیازهای قانونی 
و اداری آنان، نیازهای خدماتی مســافران، دانشجویان، 
محققــان و دانشــمندانی که بــرای کارهــای تحقیقاتی 
خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲00 تومان  باشد و با این 
عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی 
و صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ 
داده خواهد شــد. هیچ نرخ ارزی را بــا قیمت های دیگری 
به رسمیت نمی شناســیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی 
دیگری در بــازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شــد 
مثل قاچاقی که وقتی می گوییم مواد مخدر قاچاق است و 
کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش 
می کند، برخورد می شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل 
بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد 
و به رسمیت نمی شناسیم. مجدداً تأکید می کنم برای تأمین 
همه نیازهای کشور با این عددی که اعالم شد، ارز از طریق 

بانک، حواله ای، صرافــی و روش هایی کــه وجود دارد، 
تحویل داده خواهد شد و تأمین می شود. حتی سرمایه گذار 
خارجی که ارز وارد کشور می کند، ســود آن برای خروج بر 
اساس همین نرخ اعالمی خواهد بود. به همه بخش های 
مختلف تأکید می کنــم که ارز مورد نیازشــان با این قیمت 

تأمین خواهد شد.

   واکنش بازار به نرخ جدید
از ســاعات آغازین صبح سه شــنبه خیلی هــا منتظر 
بودند واکنش بازار و جامعه به قیمت هــای جدید را ببینند . 
مشاهدات اولیه از بازار ارز در ساعات اولیه روز نشان می داد 
که دالر با قیمت ۴۲00 تومان عرضه نمی شود و عمدتا این 

نرخ تنها  روی تابلوی اعالن قیمت های صرافی هاست.
بازار ارز با حضور نسبتا گسترده متقاضیان همراه شده 
و مقابل برخی از صرافی های خیابان فردوســی و چهارراه 

استانبول صف های طوالنی شکل گرفت.
این اتفاق در حالی افتاده که شــب قبل از آن جلسه 
فوق العاده ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهوری 
برگزار شــد و پس از آن اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری اعالم کرد که نرخ دالر برای تمامی افراد و 
فعاالن اقتصادی ۴۲00 تومان است و فروش دالر با بیش از 
این نرخ قاچاق به حساب می آید و عمال با نرخ ۴۲00 تومان 
دالر تک نرخی شده است. اما مشاهدات از بازار ارز در صبح 
سه شنبه )۲۱ فروردین( حاکی از آن بود که عمال این اتفاق 
نیفتاده و برخی از دستفروشان و دالالن دالر را با نرخ بیش از 
۵۵00 تومان عرضه می کردند. در میان صرافی ها همچنان 
تعداد زیادی از خرید و فروش دالر خــودداری می کردند و 
تنها چند صرافی به شکل محدود که عمدتا صرافی بانک ها 
بودند، دالر می فروختند. مشاهدات نشان می داد که روی 
تابلوی اعالن قیمت  صرافی ها بر اساس آنچه معاون اول 
رئیس جمهوری اعالم کرده است، نرخ خرید و فروش دالر 
۴۲00 تومان ثبت شده است. اما عمال با این نرخ فروخته 
نمی شــد. مقابل یکی از صرافی ها که صف نسبتا طوالنی 
شــکل گرفته بود، دالر با نرخ حدود ۴۹00 تومان فروخته 
می شــد و پرس و جو از برخی متقاضیان نشان می داد که 
این ارز تنها با ارائه مدارک مسافری از جمله پاسپورت و ویزا 
امکان پذیر است و ســقف آن هم بین ۱000 دالر تا ۳000 

در آخرین ساعات دوشنبه شب اما ناگهان 
اسحاق جهانگیری در صفحه تلویزیون 
ظاهر شد و خبری مهم را از جانب دولت 
اعالم کرد و گفت که دالر تک نرخی شده و 
حاال همه باید از این نرخ تبعیت کنند
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دالر است. برخی از صرافی ها عنوان می کردند که  »هنوز 
ارز به صرافی ها تزریق نشده و قرار است طی ساعات آینده 

دالر با قیمت ۴۲00 تومان فروخته شود .«
اما آنچه واضح به نظر می رســید این بود که شــرایط 
فعلی بازار با ابهام مواجه است و خیلی از متقاضیانی که در 
صف ها ایســتاده اند، اطالع دقیقی از وضعیت بازار ندارند 
و نمی دانند که قرار اســت در ســاعات آینده چه اتفاقی در 

بازار بیفتد.
یکی از متقاضیان می گفت کــه  »نرخ ۴۲00 تومان 
برای دالر امکان پذیر نیست، ممکن است برای یکی - دو 
روز با این نرخ فروخته شود، اما مجددا شرایط به حالت قبلی 
برمی گردد .« برخی دیگر از متقاضیان اظهار می کنند که 
 »در ماه آینده و در صورت خروج آمریکا از برجام قیمت دالر 
با شتاب بیشتری صعودی خواهد شد .« برخی نیز معتقدند 

 »تک نرخی شدن دالر تصمیم درستی بوده است .«

   تغییر اوضاع در روز چهارشنبه
دالالن سنگر را حفظ کردند!

اما  سه شــنبه بازار رنگ و. بوی متفاواتــی پیدا کرد . 
باتوجه به عرضه نشــدن دالر ۴۲00 تومانی به صرافی ها، 
مشــاهدات از بازار ارز حاکی از خلوت تر شدن بازار و جمع 
شــدن صف های طوالنی خرید دالر داشــت. اما دالالن 
همچنان در بازار بودند و به صورت نامحسوس دالر را ۵۳00 
تومان می خریدند و ۵۵00 تومان می فروختند. بر اســاس 
گزارش هــای میدانی از بــازار ارز و صرافی هــای چهارراه 
استانبول و میدان فردوسی، متقاضیانی که روزهای اخیر 
برای خرید دالر صف های طوالنی کشــیده بودند و مقابل 
صرافی ها تجمع کرده بودند، در این روز  پراکنده شــدند و 

بازار نسبت به روز گذشته آرام شد.
این در حالی بود که  سه شنبه پس از جلسه فوق العاده 
ســتاد اقتصادی دولت که بر اســاس آن نــرخ دالر ۴۲00 
تومان اعالم شد، جمعیت گسترده ای به صرافی ها و بازار 
ارز هجوم آوردند و صف های طوالنی را شــکل دادند. اما 
باتوجه به عرضه نشــدن دالر ۴۲00 تومانی به صرافی ها، 
بر خالف سه شنبه ، چهارشــنبه بازار ارز چندان شلوغ نبود و 
بیشتر افراد صرفا از صرافی ها قیمت ها را سوال می کردند 
یا از پشت شیشه، تابلوی اعالن قیمت ها را رصد می کردند. 
همانند بازار سه شــنبه دالر ۴۲00 تومانی توسط صرافی ها 
فروخته نمی شد و صرفا این نرخ روی تابلوی اعالن قیمت  
صرافی ها مشــاهده می شــد. اما دالالن و دستفروشــان 
همچنان در بازار به شکل نامحسوسی فعال بودند و دالر را 
با نرخی  حدود ۵۳00 تومان خریداری و با نرخ ۵۵00 تومان 
می فروختند. همچنین مانند روزهای قبل حضور نیروهای 
انتظامی و تعزیرات حکومتی در بازار ارز پررنگ بود و بازار 

را کنترل می کردند.

   صرافی ها به حالت تعلیق درآمده اند
در این میــان برخی می گفتند کــه صرافی ها ترجیح 
داده اند تعطیل باشــند. بــرای مثال رئیــس اتحادیه طال 
و جواهر مشــهد گفته بود: »هم اکنون در بــازار دالری به 
قیمت ۴۲00 تومان وجود ندارد و به دلیل مشخص نبودن 
قیمت دالر، صرافی ها بــه حالت تعلیــق در آمده اند   . باقر 
معبودی نژاد ، با بیان اینکه بانک مرکزی دالری با نرخ ۴۲00 
تومان در بازار تزریق نکرده اســت، عنــوان کرد: »در این 
خصوص باید دالر توسط بانک مرکزی به بازار وارد شود که 
در نهایت دالر فروشــان ارز مورد نیاز مردم را به دست شان 

برسانند.«
او درخصوص خرید و فــروش دالر در بازار بیان کرد: 
»هم اکنــون دالری در بازار به طور رســمی خرید و فروش 
نمی شود و قیمت غیر رسمی آن در بازار حدود ۵ هزار 600 
تومان اعالم شده است. به تعلیق در آمدن دالر فروشان به 

دلیل نبود دالر و همچنین باال بودن قیمت خرید دالر توسط 
دالر فروشــان بازار فــروش آن را به حالت تعلیــق درآورده 
اســت. امیدواریم با تالش های دولت، قیمت دالر کنترل 
شــود زیرا با افزایش قیمت دالر تورمی که ایجاد می شــود 
بسیار خطرناک اســت و من معتقدم  این نوســانات تا آخر 

هفته ادامه دارد.
دالر فروشــان نمی توانند دالر خود را باالتر از قیمت 
۴۲00 تومان بفروشــند چرا که این کار یک جرم به شــمار 
می آید به همیــن دلیل از فــروش آن ممانعــت می کنند. 
هم اکنون نرخ غیر رسمی طال که در بازار تهران اعالم شده 
نرخ طالی ۱8 عیار هر گرم ۱66هزار ۲00 تومان و ســکه 
تمام بهار آزادی یک میلیون و ۷80 هزار تومان، نیم سکه 
۹00 هزار تومان و ربع ســکه ۵80 هزار تومان اعالم شده 

است که شاهد مقدار کمی افت قیمت در طال هستیم.«

   شرایط فروش ارز 
اما بعد از اســحاق جهانگیری نوبت سیف بود که به 
غیبت طوالنی خود در بحران ارز پایــان دهد. او خبرهای 
مهمی برای بازار و مردم داشت. ولی الله سیف در برنامه تیتر 
امشب که از شبکه 6 ســیما پخش شد با تشریح پشت پرده 
گرانی دالر در ماه های اخیر،  گفت: »ویژگی مثبت اقتصاد 
ما در ۵ ســال گذشــته اقتصاد باثبات پیش بینی پذیر بوده 

است ولی از 6ماهه دوم سال ۹6 این فضا ملتهب شد.«
ســیف بار دیگر به نقــش شــبکه های اجتماعی در 
التهاب آفرینی دالر اشــاره و تصریح کرد: »افزایش قیمت 
هیچ منشأ اقتصادی اصاًل و ابدًا  نداشته است. « درباره نحوه 
اجرای ارز تک نرخی ۴۲00تومانی در بازار ارز در روز جاری 
اظهار داشــت: »امروز روز اول اجرای این تصمیمات بود 
و قرار شد بانک مرکزی دســتورالعمل ها را ارائه و مقدمات 

اجرا را فراهم کند.«
رئیس کل بانک مرکزی درباره  آثار  دالر ۴۲00تومانی 
در بــازار آزاد هــم این طور توضیــح داد که این سیاســت 
موجب شد تا دالر به ۴۹00 تا ۵۱00 تومان هم نزول داشته 
باشد. البته اینها مهم نیســتند چراکه مبنای اصلی ما نرخ 

۴۲00تومانی است.

   بهترین تصمیم ممکن را گرفتیم
وی با بیان اینکه نرخ تورم نیز یکی از گزینه هایی است 
که می تواند در اجرای این سیاست اثرگذار باشد ، گفت:  »ما 
اجازه نمی دهیم مجدداً  انباشتی از عدم تعادل و نارضایتی 
ایجاد شود که فضا را به هم بریزد.« رئیس کل بانک مرکزی 
با تأکید بر اینکه بهترین تصمیم ممکن برای بازار ارز با دالر 
تک نرخی ۴۲00تومانی گرفته شده است، ادامه داد: »این 
سیاست در درجه اول شــفافیت دارد و از هر گونه احتمال 

فعالیت های پولشویی جلوگیری می کند.«
وی ضمن اشاره به اینکه ارز  یک ثروت ملی است که 
باید آگاهانه به کاالها و نیازهایی تخصیص داده شــود که 
منجر به رشد اقتصادی شــود،  گفت: »همچنین ساختار 
نظارتی مناسبی برای بانک مرکزی در بازار به همراه خواهد 
داشــت، ضمن آنکه یکسان ســازی نرخ ارز بــا این مدل 

سیاست گذاری اجرایی شده است.«

   مبنای محاسبه دالر 4200تومانی چه بود؟
ســیف با بیان اینکه به بانک ها ابالغ شــد که مبنای 
گشــایش اعتباری برای واردات کاال به کشور همان نرخ 
۴۲00تومانی است، اظهار داشت: »نظام بانکی هر گونه 
گشــایش اعتباری را با نرخ ۴۲00 تومان باید انجام دهد، 
البته متناسب با تغییرهای اقتصادی و فضای اقتصاد کالن 

نرخ به روز می شود.«
ســیف به تحرکات بازار عید در تعطیالت نوروز اشاره 
و تصریح کرد: »به صورت خاصی در این ایام بازار ملتهب 

شد.«وی درباره مبنای محاسبه ۴۲00 تومان گفت: »یک 
ارز ۳800 تومان داشــتیم، ضمن آنکه یک ارز در سامانه 
سنا داشتیم که نشان می دهد ما نرخی بین ۳800 تا ۴800 
تومان در بازار باید داشته باشیم و در نهایت به ۴۲00 تومان 

رسیدیم، البته این نرخ تثبیت شده نیست.«

   ضوابط جدید ارز مسافرتی، دانشجو و بیمار
رئیس کل بانــک مرکزی درباره زمــان ابالغ ضوابط 
فروش ارز مسافرتی، بیمار و دانشجویی گفت: »تراز منابع 
و مصارف به این صورت که بخشــی از نیازها کاالیی است 
و بخشی خدماتی  و بخشی هم غیرواقعی! ما برای بخش 
خدماتی و کاالیی برنامه ریــزی کردیم و جای هیچ نگرانی 

وجود ندارد.«
ســیف با تأکید بر اینکه خروج ســرمایه از کشور باید 
ضابطه مند شــود، افزود: »در مورد بیماران و دانشجویان 
دستورالعملی وجود داشت که کماکان سر جای خود است، 
البته کمی بازنگری شده که فردا اول وقت ابالغ می کنیم.«
رئیس کل بانــک مرکزی درباره ارز مســافرتی اعالم 
کــرد:  »بــرای کشــورهای همســایه ۵00 یــورو  و برای 
کشــورهای دور ۱000 دالر در نظــر گرفتیــم به عاملیــت 
بانک های ملی و ملت تا به سرعت مسافران نیاز ارزی خود 

را تأمین کنند.«
وی با ابراز اینکه ضوابط اجرایی به زودی و در نهایت 
ظرف فردا و پس فردا کامل می شــود، گفت: »هر کســی 
می تواند ۱0 هزار یورو در منزل داشته باشد ولی باالتر از آن 
قاچاق محسوب می شود. ارز همراه مسافر بحث دیگری 

است که بیش از ۵ هزار یورو مجاز نیست.«

   برنامه جدید بانک مرکزی برای سکه
سیف درباره تأثیر ارز تک نرخی در قیمت سکه گفت: 
»این بازارها به هم مرتبط هستند؛ االن که دالر ۴۲00 تومان 
شده همه عواملی که تحت تأثیر دالر باالتر بودند االن باید 
تعدیل شــوند. به محض اعالم این خبر ۲00 هزار تومان 
سکه ارزان شــد و به دامنه یک میلیون و ۷00 هزار تومان 

رسید، بنابراین سکه باز هم ارزان می شود.«
رئیس کل بانک مرکــزی در ادامه از برنامه جدید این 
بانک برای بازگشــت آرامش به بازار طال خبر داد و گفت:  
»تغییراتی در زمان و قیمت پیش فروش سکه اعمال کردیم 
که از فردا بانک ملی براســاس آن، نسبت به ثبت نام مردم 

اقدام خواهد کرد.
 برهمیــن اســاس پیش فــروش ســکه با سررســید 
یک ماهه یک میلیون و ۵۹0 هزار تومان، ســه ماهه یک 
میلیــون و ۵۴0 هزار تومان، شــش ماهه یــک میلیون و 
۴۷۵ هزار تومان، ۹ماهه یک میلیون و ۴۱0 هزار تومان، 
۱۲ماهه یک میلیــون و ۳۵0 هزار تومــان، ۱8ماهه یک 
میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و دوساله یک میلیون و ۱60 هزار 

تومان انجام خواهد شد.
 قیمت هــای پیش فروش ســکه ثابــت نخواهد بود 

چراکه با روند بازار تعدیل خواهیم کرد.«

   برنامه ای برای خروج ارزهای خانگی
سیف با اشــاره به ســایر تمهیدات درنظر گرفته شده 
برای خروج ارزهای خانگــی و ورود در نظام بانکی گفت: 
»طبق بخشنامه ای که در اســفند ماه ابالغ شد و امروز نیز 
تأکید کردیم، به بانک ها اجازه دادیم ســپرده گیری ارزی 
کنند و بانک مرکــزی ســپرده ها را تضمیــن خواهد کرد . 
همچنین ترتیبی دادیم که بانک ها عالوه بر نرخ سودی که 
به سپرده گذار می پردازند مبلغی اضافه از بانک مرکزی سود 
بگیرند. رئیس کل بانک مرکزی با اظهار اینکه سپرده گذاری 
ارزی ریسک نگهداری منابع ارزی در خانه ها را نیز برطرف 
می کند، گفت: »مردم به دلیل بدعهدی که در گذشته شده 
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بود تردید دارند اما بانک مرکزی اکنون سپرده ها را تضمین 
می کند و مردم نباید نگرانی داشته باشند.«

   نوبخت: امکان کاهش نرخ دالر از 4200 تومان 
هم وجود دارد

اما بعد از واکنش های متعدد به تصمیم مهم دولت در 
مورد نرخ ارز، محمدباقر نوبخت درمیان خبرنگاران رسانه ها 
حاضر شــد و گفت: »امکان کاهش نرخ جدید دالر وجود 
دارد و معتقد هستیم اگر عرضه دالر از طریق سامانه ای که 
ارزهای صادراتی را مدیریت کند منسجم شود، نرخ فعلی 
کاهش خواهد یافت. اجرای این سیاســت ها در یک دوره 

6ماهه پیگیری خواهد شد تا بازار ارز به تعادل برسد.

   کوچ نقدینگی از بازار»ارز« به »تسه«
در حالــی کــه تــا دو روز گذشــته قیمــت اوراق 
تســهیالت مســکن به دلیــل کاهش میــزان معامالت 
مســکن، به کمتر از 60 هزار تومان رســیده بود، امروز 
با رشدی چشــمگیر، اوراق تســه 60 هزار تومانی، ۷۷ 
هزار تومان فروش رفت. طی ماه های گذشــته به دلیل 
جذابیت های بازار ارز و ســکه، دالالن و سفته  بازان در 
پی خرید و فــروش دالر و ســکه طال بودند؛ بــه همین 
دلیل بازار اوراق تســهیالت مسکن)تسه(  در آرامش به 
سر می برد. اما با اجرای سیاســت تک نرخی کردن ارز، 
نقدینگی ســرگردان در حال خروج از بازار ســکه و ارز و 
حرکت به سمت بازار مسکن است؛ بر این اساس طی دو 
روز اخیر قیمت اوراق تسه به صورت چشمگیری افزایش 
یافته اســت. بر اســاس اعــالم دیده بان بــازار، اوراق 
تسهیالت مسکن صادره در شهریور ماه ۹6 با نماد »تسه 
۹606« که در روزهای پایانی هفته گذشته به قیمت ۵۹ 
هزار تومان به فــروش رفته بود، امــروز در فرابورس به 

قیمت 6۵ هزار تومان معامله شد.
همچنیــن اوراق تســه اســفند ۹6 )۹6۱۲( که در 
روزهای گذشــته 60 هزار تومان بود، امروز با قیمت 6۵ 
هــزار و ۴00 تومان به فــروش رفت. اوراق تســهیالت 
مسکن فروردین ۹6 )تســه ۹60۱( نیز در هفته گذشته 
۵۷ هزار تومــان بود که امــروز به نرخ 6۴ هــزار و ۵00 
تومان به فــروش رســید.گفتنی اســت گران ترین نرخ 
اوراق تســهیالتی که امــروز در بازار ســرمایه به فروش 
رسید، اوراق تســه آذر ماه ۹۵ )تســه ۹۵0۱( بود که در 
هفته گذشــته ۵۷ تا 6۱ هــزار تومان معامله می شــد به 
قیمت ۷۷ هــزار و ۵00 تومان معامله شــد. ضمن اینکه 
اوراق تسهیالت مســکن صادره در خرداد ماه ۹۵ )تسه 
۹۵0۳( نیز در حالی کــه 6۲ هزار تومان تا روز گذشــته 
در فرابورس خرید و فروش می شــد، بــه قیمت ۷۳ هزار 
تومان خریداری شــد.بیش ترین حجــم خرید و فروش 
اوراق نیز تا کنون فروش بســته ۲۴0 برگه ای این اوراق 
متعلق به آذرماه ۹6 اســت که 6۴ هزار و ۵00 تومان به 
فروش رسید. به گفته کارشناسان، در حالی که همچنان 
بازار مســکن در رکود به ســر می برد، افزایــش ناگهانی 
نرخ اوراق تســهیالت به فاصله دو روز تعجب آور است. 
اگرچه کارشناســان بــازار مســکن پیش بینــی افزایش 
ناگهانی معامالت مســکن پــس از ماه مبــارک رمضان 
و درنتیجه افزایش قیمت اوراق تســهیالت مســکن را 
اعالم کرده بودند، با این حال افزایش قیمت این اوراق 
در بازه زمانی کنونی که هنوز بانک عامل بخش مســکن 
ترتیب اثر به پرونده هــای دریافت وام متعلق به روزهای 
پایانی ســال گذشــته را به طور جدی آغاز نکرده، جای 
تعجب دارد. به خصوص که تعدادی از معامالت امروز 
اوراق تسهیالت، خرید برگه ها در حجم های بزرگ است 
که نشــان دهنده خرید این اوراق بــرای مصارفی غیر از 

دریافت وام مسکن به شمار می رود.

   تاثیر تک نرخی شدن دالر بر بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: »نوسانات نرخ ارز یا 
تک نرخی شدن آن اثرات متفاوتی بر معامالت بازار سرمایه 
در کوتــاه و بلندمدت از خود به جای می گــذارد.« ابراهیم 
خلیلی در خصوص تاثیر تک نرخی شدن دالر بر بازار سرمایه 
اعالم کرد: »پس از نوسانات شدید در بازار ارز در حالی از 
دیروز موضوع دالر تک نرخی با قیمت ۴۲00 تومانی اجرایی 
شــده که این رخداد اثرات متفاوتی بر نمادهای معامالتی 
بازار سهام گذاشته است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
بر این اساس با افزایش نرخ دالر تا 6 هزارتومان صف های 
خرید در نماد معامالتی مربوط به شرکت های صادرات محور 
تشکیل شــد و در مقابل در برخی نمادها که مواد اولیه آنها 
از خارج کشور تامین می شود از جمله خودرویی ها، شاهد 
تشکیل صف فروش در تاالر شیشــه ای بودیم.وی ادامه 
داد: »بر این اســاس با اعالم نرخ ۴۲00 تومان برای دالر 
این صف ها برعکس شد که نشان از تاثیر متفاوت افزایش 
و کاهش نرخ ارز بر روی نمادهای معامالتی در بازار سهام 
دارد.« این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: »این گونه 
تاثیرات بر معامالت بازار سرمایه کوتاه مدت است و بدون 
شــک نکته مهم برای معامله گــران و همچنیــن فعاالن 
اقتصادی و سرمایه گذاران رســیدن قیمت دالر به تعادل 
و کاهش نوسانات بازار ارز اســت و بر این اساس با از بین 
رفتن نوسانات نرخ ارز می توان به بهبود شرایط بازار سهام 

امیدوار بود.«

   درآمد نجومی ۱۷هزار میلیارد تومانی دولت از 
دالر تک نرخی

با تک نرخی شــدن دالر، اختــالف ۷00تومانی نرخ 
تبدیل ارزهــای نفتی بودجــه ۹۷ منجر بــه افزایش درآمد 
 ۱۷/۵هزار میلیارد تومانی دولت خواهد شد. دو روز قبل از 
اعالم تصمیم پیش بینی نشده دولت برای تک نرخی کردن 
ارز با قیمت ۴۲00 تومان، تمامی محاسبات بودجه ای  تغییر 
یافت. بر اســاس الیحه بودجه و همچنین قانون مصوب 
مجلس شورای اسالمی نرخ فروش ارزهای نفتی به بانک 
مرکزی ۳۵00 تومان در نظر گرفته شــده است، در واقع با 
افزایش قیمت دالر رقم کل بودجه و موارد مرتبط با اقتصاد 

مردم و دولتی جابه جا می شود.
به طور میانگین درآمد نفتی کشــور حدود ۵0 میلیارد 
دالر است که ۳۲ درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شده 

و بعد از کسر  ۱۴/۵درصد ســهم وزارت نفت، مابقی درآمد 
نفتی به عنوان منابع دولت مصرف خواهد شــد. بر اساس 
تبصره ۱ قانون بودجه ۹۷، ســهم صندوق توســعه ملی از 
منابع حاصل از صادرات نفت )نفت خام، میعانات گازی و 
گاز(  ۳۲درصد  تعیین می شود. بانک مرکزی  مکلف است 
در طول سال و متناســب با وصول منابع، بالفاصله نسبت 
به واریز این وجوه و ســهم  ۱۴/۵درصد  شــرکت ملی نفت 
ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی )معاف از تقسیم 
سود سهام دولت( و همچنین ســهم  ۳ درصد  استان های 
نفت خیــز، گازخیــز و کمتر توســعه یافته موضــوع ردیف 
درآمدی ۲۱0۱0۹ جدول شماره )۵( این قانون مطابق جزء 
)۳( بند )الف( ماده )۲6( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران 
مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند )ت( ماده )۳۲( قانون احکام 
دائمی برنامه های توســعه کشور مصوب ۱0/۱۱/۱۳۹۵ و 
جزء )۳( بنــد )ب( ماده )۴۴( قانون الحــاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالــی دولت )۲( مصوب 
۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نماید. مبالغ مذکــور به صورت ماهانه 
واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.بنابر 
این حــدود  ۴۹/۵درصد درآمدهای نفتــی در اختیار دولت 
نبوده و دولت می تواند از ۵0 درصد درآمد نفتی ساالنه کشور 
برای تأمین منابع مورد نیاز خود اســتفاده کند. از طرفی بر 
اساس جدول زیر در قانون بودجه ۹۷، درآمد دولت از محل 
واگذاری دارایی های سرمایه ای که بخش عمده ای از آن 
از محل فروش نفت اســت ۱0۷ هزار میلیــارد تومان ذکر 
شده است. ســقف منابع حاصل از نفت در الیحه و قانون 
بودجه نیز ۱0۱ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. گفتنی 
اســت، قیمت نفت در الیحه ۵۵ دالر برای هر بشــکه و با 
نرخ تسعیر ارز ۳۵00تومانی محاسبه شده است. بر اساس 
اعالم سخنگوی دولت میزان درآمد نفتی کشور ۵0 میلیارد 
دالر می باشد. باتوجه به اینکه تنها ۵0درصد این درآمد )۲۵ 
میلیارد دالر( در اختیار دولت قرار می گیرد، بنابراین درآمد 
 ۱۷/۵هزار میلیارد تومانی از محل رشد ۷00تومانی تسعیر 
ارزی تنهــا از محل بودجــه عمومی در اختیــار دولت قرار 
خواهد گرفت، این درحالی است که سهم ۱۴/۵ درصدی 
وزارت نفت نیز شــامل این افزایش خواهد شــد و مجلس 
باید برای افزایش درآمد ریالی وزارت نفت نیز تدبیر الزم را 
بیندیشد. حاال باید منتظر ماند و دید  آیا نمایندگان مجلس 
در خصوص درآمدهای جدیدی که به شکل مستقیم نصیب 

دولت خواهد شد، موضع خاصی خواهند داشت؟  

رئیس کل بانک مرکزی 
بعد از حضور در مجلس با 
اعتراض های زیادی
مواجه شد
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در نیمــه دوم فروردین ماه شــاهد بی ثباتی در 
بازار ارز بودیم به طوری کــه قیمت دالر به بیش 
از 6 هزار تومان رسید، شما به عنوان کسی که 
در دولت ســازندگی و دولت اصالحــات معاون 
اجرایــی بودیــد، این اتفــاق را چطــور ارزیابی 

می کنید؟
   اصوال وقتــی قیمت ارز افزایش پیــدا می کند، 
معنی اش کاهش ارزش پول ملی اســت. کاهش ارزش 
پولی ملی یعنــی دارایی هــای ملی متعلق به اشــخاص 
حقیقــی و خصوصی از دســت مــی رود و طبعــا زیان به 
دارایی های افــراد حقیقــی و حقوقــی اتفــاق مطلوبی 
نیســت. نکته دیگر آنکه عده   زیادی در کشور هستند که 
درآمدشان ثابت است. البته عده محدودی ثابت نیست 
و متغیر اســت و خیلی برای آنها نوســان قیمت ارز فرق 
نمی کند، ولی آنها که درآمدشان ثابت است، وقتی ارزش 
پول ملی کاهش پیدا کند یعنــی قدرت خرید آنها کاهش 
پیدا کرده است. وقتی قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند 
تأثیر منفی روی ســطح زندگی می گذارد و هزینه هایشان 
باال می رود. این اتفاق خوبی در اقتصاد کشور نیست که 
80 -۹0 درصد از جمعیت که درآمد ثابت دارند یکدفعه به 
تناسب افزایش قیمت ارز از درآمد آنها کاسته و به هزینه 
آنها اضافه شــود. یعنــی اگر ۱0درصــد ارزش پول ملی 
کاهش پیدا کند هزینه کســانی با درآمــد ثابت ۲0 درصد 
افزایــش می یابد، یعنی فشــار مالی دوبرابــری را تحمل 
می کنند. ایــن پدیده نامناســبی در یک کشــور و جامعه 
اســت. در مجموع از نظــر تحلیل سیاســی و اقتصادی 

نوسان قیمت ارز پدیده بدی محسوب می شود.

یک نکته ای را درباره زمان دولت آقای هاشــمی 
مطرح می کنند و می گویند »در یک مقطعی بنا به 
الگوهای توسعه ای قیمت ارز گران شد تا بعد از 
آن رونق اقتصادی به وجود آید« آیا این طور بود؟

   خیر، زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 
فقط یک ماه نوسان ارز داشتیم، آن زمان در آمریکا دولت 
کلینتون حاکم بود. کلینتون یک هزار تومانی را برداشت و 
گفت »وقتی قیمت دالر به هزار تومان برسد، من می توانم 
بر دولت ایران خیلی فشار بیاورم تا تحوالتی در کشور رخ 
دهد«. پس دولت آقای هاشــمی فقط یک بار این مسئله 
را داشت که قیمت ارز باال رفت. آقای هاشمی با مدیریت 
ابزارهایی که در اختیار داشت، قیمت ارز را کمتر از یک ماه 
پایین آورد و قیمت ارز از حــدود ۹00 تومان به 60 تومان 
برای تولید و بخش خصوصی و ۱۷0 تومان برای خدماتی 
مثل ســفرهای خارجی و ســیاحتی رســید تا آمریکایی ها 
نتوانند از این طریق خسارتی را به کشور وارد کنند. تا زمانی 
که دولت تحویل آقای خاتمی شــد قیمت ارز در این ارقام 

 ثابت بود. بعد از آن، در دولت آقای خاتمی کمی قیمت ارز 
باال رفت اما کنترل کردند. بدترین وضعیت وقتی حساب 
کنیم در دولــت دوم آقــای احمدی نژاد اتفــاق افتاد که 
یک دفعه ارز بر اثر جهش از ۱۲00 به باالی ۳ هزار تومان 

رسید که در تاریخ ایران بی سابقه بود. 
آیا افزایش قیمت دالر ربطی به سیاســت های 

توسعه ای دارد؟
   خیــر، این پدیده توســعه ای نیســت. ربطی به 
توســعه ندارد و در کل نیز پدیده بدی اســت. تأثیر منفی 
و زیانش را هم بیشــتر اقشار آســیب پذیر همچون افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و کسانی که درآمد 
ثابت دارند، می بینند. کســانی که حقــوق ثابت دریافت 
می کنند کارگر و کارمند هســتند، کســبه نیستند که گران 
بخرند و گران بفروشند. البته شاید قدری مشتری هایشان 

کم شود اما به آن معنا فشاری زیادی تحمل نمی کنند.
برخی تحلیــل می کنند که نوســان رخ داده در 
بازار ارز بــا اراده دولت انجام شــد، نظر شــما 

چیست؟ 
   اظهارنظر درباره این ســوال خیلی مشکل است 
اما به نظر من نمی تواند اراده دولت باشــد. یعنی من این 
مسئله را نمی توانم بپذیرم که دولت اراده کرد تا ارز را تا یک 
قیمتی باال ببرد. این از لحاظ اقتصادی و سیاسی به زیان 
کشور است و به صالح کشور نیست چون امروز دارایی مثال 
فردی صد میلیون تومان می ارزد اما وقتی ارزش پول ملی 
۲0 درصد کم شود، ارزش سرمایه های آن فرد 80 میلیون 
می شــود و در واقع زیان می کند، کســی که زیان می کند 

نمی تواند نظر خوبی نسبت به دولت و نظام داشته باشد.   

افزایش قیمت ارز کار دولت نیست
گفت وگو با محمد هاشمی

محمد هاشمی، معاون اجرایی دولت اصالحات 
و ســازندگی از تجــارب افزایــش ارز در آن دولت هــا 
می گوید و معتقد است: »افزایش ارز پدیده بدی است 
و ربطی به توسعه اقتصادی ندارد.« او تأکید می کند: 
»افزایش قیمت ارز موجــب کاهش دارایی های افراد 
می شــود و وقتی کســی در این اتفاق زیــان کند نظر 

خوبی نسبت به دولت و نظام نخواهد داشت.«
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دولت زیادی خوشبین بود
افزایش قیمت اراده دولت نبود

در روزهای اخیر شــاهد افزایش یکباره قیمت ارز در 
بازار بودیم اما دولت بعد از مدتی صبر و سکوت ورود و برای 
کنترل اوضاع اقدام کرد، برخی معتقدند »این اتفاق با اراده 
خود دولت انجام شد« اما من معتقدم التهاب در بازار ارز و 
سکه خارج از اراده دولت رخ داد. چند متغیر داریم که باید 
تمام متغیرها را در پدیــده رخ داده در نظر بگیریم. در واقع 
به طور کلی متغیرها به دو دسته تقسیم می شوند ؛ یکسری 
متغیرهای قابــل کنترل و یکســری متغیرهــای غیرقابل 
کنترل. آن متغیر های غیرقابل کنترل نیز خود چند دســته 
قابل تقسیم هستند. یک دســته از متغیرها شــامل اراده 
کشورهای متخاصم تأثیرگذار در سطح بین المللی می شود. 
آنها مقابل ارز  حاصل از فروش نفت که باید در اختیار دولت 
ایران قرار بگیرد و در شــبکه های بانکی جریان پیدا کند، 
مانع تراشــی می کنند. یعنی بعد از برجام گشایش هایی در 
نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت اتفــاق افتاد اما بعد 
از روی کارآمدن آقای ترامپ در آمریکا روند این گشــایش 
معکوس شد و االن ســوئیفت انجام نمی شود. این متغیر 

دسترسی دولت را به ارز کم می کند. 
متغیر بســیار مهم و غیرقابل کنترل دیگر سرنوشت 
برجام است. آمریکا تهدید می کند در برجام نخواهد ماند. 
در واقــع یک بازی را طراحــی کرده که ۳ ماه بــه ۳ماه باید 
حضورش را در برجــام تمدید کند. وقتــی تمدیدی انجام 
می دهد همزمان تهدید هم می کند که دفعه بعد این تمدید 
انجام نخواهد شــد پس همواره چالش جــدی در رابطه با 
سرنوشــت برجام و اجرای تعهدات آن وجــود دارد که این 

خود به خود تأثیرگذار است چون خیلی از کشورهایی که با 
آمریکا و اروپا معامله و ارتباط دارند، در نوع مناسبات شان با 

ایران بالتکلیف هستند. 
اوضاع و احــوال منطقه و نقش ایــران در منطقه نیز 
متغیری است که تأثیر خودش را از نظر سیاسی و اقتصادی 

بر مسائل ارزی کشور می گذارد. 
البته همــه متغیرهــای غیرقابل کنتــرل منحصر به 
خارج از مرزها نیستند، بلکه در داخل نیز متغیرهایی وجود 
دارند که قابل کنترل توسط دولت نیســتند مثال همکاری 
بین دســتگاهی که باید وجود داشــته باشــد خود چالشی 
برای دولت اســت اما با ایــن وجود، می تــوان گفت خود 
دولت بیشترین تأثیر را دارد و این بسته به آن است که چه 
سیاســتی را انتخاب می کند. دولت آقــای روحانی از ابتدا 
با دو بحران تورم و رکود در ســطح داخلی مواجه بود و عزم 
دولت بر مهار و کنترل تورم قرار گرفت که از وظایف دولت 
به لحاظ اقتصاد کالن است، به عبارت دیگر دولت وظیفه 
دارد تورم را مهار کند. به همین خاطــر از ابتدا دولت آقای 
روحانی سیاست انقباضی در پیش گرفت و سعی کرد بازار 
ســرمایه از جمله ارز را تحت تأثیر قرار دهد یعنی اراده خود 
را بر این قرار داد که نگذارد قیمت ارز باال برود و قیمت ارز 
را نگه دارد و کنترل کند اما نقدینگی که یک متغیر غیرقابل 
کنترل برای دولت شده بر اثر سیاست انقباضی فعال شد. به 
عبارت دیگر سیاست انقباضی دولت مهار رکود و ایجاد رونق 
اقتصادی در عرصه تولید را بــه محاق برد. خیلی ها به این 
اراده و سیاست دولت معترض بودند اما دولت عزمش جزم 
بود که فقط به تورم تک رقمی برسد. این کار باعث افزایش 
نقدینگی در جامعه شــد و این نقدینگی تهدید جدی برای 
دولت است چون متغیر کنترل نشدنی محسوب می شود. 
دولت می توانســت با سیاســت هایی نقدینگی را به سمت 

تولید ســوق دهد اما این کار با آن سیاســت انقباضی جور 
در نمی آمد. راه دیگر آن بود که دولت بســتری فراهم آورد 
که بازار ســرمایه یعنی بورس جاذب نقدینگی سرگردان در 
جامعه شــود. در واقع وقتی نقدینگی جامعه فعال می شود 
بورس، مسکن، تولید، ارز، سکه و طال عرصه های مستعد 
برای جذب نقدینگی هســتند. کامال مشخص بود دولت 
ســعی کرد  همه اینها را برای مبارزه با تورم در سطح پایین 
نگه دارد، منتها همه اینها  پایین نگه داشتن تصنعی است 
چون مثل ظروف مرتبطه می مانند، طبعــا باید اجازه داده 
می شد نقدینگی مسیر خودش را پیدا کند و دولت کاری کند 
که مردم به حضور در بورس ترغیب شوند که می تواند مفید 
باشــد اما دولت اجازه نداد بورس رشــد کند و شاخص کل 
بورس را از 8۵ هزار پایین کشید و بین ۵0 تا 60 هزار قرار داد 
و مدت ها نیز بازار بورس را مهار کرد. این اتفاق باعث شــد 
مردم پول خود را به سمت و سوی دیگری ببرند و اساسا کمتر 
در جهت تولید و بورس استفاده کنند. بر اساس این سیاست 
دولت نقدینگی ســرگردان در جامعه رشد زیادی پیدا کرد. 
به نظر می رسید دولت برای این قضیه فکری کرده باشد و 
مکانیزم کنترلش را پیش بینی و طراحی کرده اما اتفاقی که 
افتاد نشان می دهد که دولت در یک مرحله ای سیاستش  بر 
این قرار گرفت که این کار را انجام دهد و یک دفعه دستش 
را از کنترل بازار ارز برداشت و یک دفعه کنترلش را رها کرد. 
از این طرف ســکه و طال باال رفت. از آن طرف قیمت ارز 
باال رفت. اگر دولت اجازه می داد بازار سرمایه شناور باقی 
بماند نقدینگی مسیر خود را پیدا  می کرد. دولت می توانست 
نقدینگی سرگردان در جامعه را کنترل کند و اوضاع بازار ارز 
و سکه از دستش خارج نشود. به نظر می آید که یک مقدار 
خوش بینی بیش از حدی در دولت به اجرای برجام به وجود 
آمده بود که دولت را امیدوار کرده بــود که تهدیدی وجود 
ندارد و بعد از اجرای برجام شاهد هجوم سرمایه های خارجی 
به کشور و افزایش سرمایه گذاری در امر تولید خواهیم بود 
و نیازی به کنترل های بیشتر نیست اما فکر می کنم دولت 
مقداری غافلگیر شــد. حاال باید دید اقــدام بانک مرکزی 
در تک نرخی کردن قیمت ارز چــه حاصلی را در پی خواهد 

داشت.  

علی صوفی 

وزیر دولت اصالحات
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اساسا قیمت هرچیزی براساس عرضه و تقاضا تعیین 
می شود. هرچند  عرضه و تقاضا در بعضی جاهای کشور یک 
نرخ و گاهی هم چند نرخ است ، مثال در مورد قیمت زمین. 
عرضه و تقاضا قیمت زمین را تعیین می کند اما قیمت زمین 
در همه جای کشور یکسان نیست. ما در سال بیش از۱00  
میلیارد دالر درآمد ارزی داریم که ناشــی از صادرات اعم از 
نفت، گاز، فرآورده، پتروشــیمی و صادرات ســنتی است، 
بر همین اســاس ما حدودا ۵ نوع تقاضــا داریم که موجب 

اختالف ارز می شوند. این ۵ نوع تقاضا عبارتند از:   
۱. مهمترین بخش تقاضا برای ارز مربوط می شود به 
خرید کاال اعم از واسطه ای، سرمایه ای  مصرفی و خدماتی 
مانند پزشــکی، فرهنگی )دانشــجویان(، گردشــگری، 
بانکی، حمل و نقل و غیره که بیــش از ۷0درصد تقاضای 
ارز ما مربوط به اینهاست. ما ارز می دهیم و آن را خریداری 
می کنیم  که  ارز این بخش از طریــق بانک ها و کانال های 
رسمی صورت می گیرد، بنابراین کامال قابل نظارت و کنترل 
است و پایین ترین نرخ ارز هم به این قسمت تعلق می گیرد 

که هنوز هم نرخ آن زیر ۴ هزار تومان است. 
۲. خریــد ارز برای تامیــن وجه مربوط بــه کاالهای 
قاچاق است. یعنی عده ای ارز می خرند برای اینکه کاالی 
قاچاق وارد کشور کنند. این دسته ارز را از طریق صرافی ها 
با قیمت باالتری تهیه می کنند. خیلی ها رقم این نوع قاچاق 
را ۱۵ میلیارد دالر بیان می کنند که هیچ گاه قابل اتکا نبوده، 

زیرا آمار درستی از آن در دست نیست.  
۳. وقتی که احساس ناامنی زیادتر می شود، عده ای 
به این فکر می افتند که  دارایی شان را از کشور خارج کنند. 
مثل اتفاقی که در دوران جنــگ افتاد. بعضی تمام زندگی 
خود را فروختنــد، تبدیل به ارز کردند و به خــارج رفتند. در 

شرایط کنونی هم تعداد این جور آدم ها بیشتر شده است و 
هم از توان مالی باالتری برخوردار هستند  و همان کار زمان 
جنگ را می خواهند تکرار کنند. نام این رفتار را می توان فرار 

سرمایه ها گذاشت. 
۴. گروه سفته بازان. کسانی هستند که در داخل کشور 
زندگی می کنند و قصد انتقال سرمایه و ارز خود را به خارج از 
کشور هم ندارند اما وقتی می بینند که ارز درحال گران شدن 
است، شروع به خرید آن می کنند تا زمانی که گران تر شد، 
بفروشــند. این گروه ممکن اســت ســود کنند  یا بالعکس 

کارشان ضرر داشته باشد.
۵. هزینه های دولت بــرای امور نظامی و سیاســت 
خارجی اســت که در برابر آن هیچ کاال و خدماتی دریافت 
نمی شود. این هزینه ها به تبعیت از هزینه های دفاعی کشور 

صرف می شود. 
این ۵ گروه همه تقاضای کشور را تشکیل می دهد که 
اگر هر پنج مورد آن را جمع کنیم به اندازه درآمد ارزی کشور 
نمی شود. یعنی درآمد منهای هزینه یعنی همان تراز بازرگانی 
ما در کشور مثبت است و از لحاظ اقتصادی هیچ دلیلی ندارد 
که ارز ما باال برود. دلیل باال رفتن آن را بیشتر در گروه سوم و 
چهارم می توان جست. از زمانی که ترامپ اعالم کرد ممکن 
است از برجام خارج شود، برخی سرمایه داران  در کشور فکر 
می کنند مانند زمانی که تحت فشــارهای شدید قبل برجام 
بودیم باید ثروت شان را تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور 
ببر ند. این عده که احساس ناامنی می کنند تعدادشان کم 
اما پول شان زیاد است.  اینجاست که دولت و بانک مرکزی 
باید تصمیم بگیرند که هر قدر این قشر درخواست می کنند به 
آنها ارز بدهند یا اینکه محدودیت قا ئل شوند. این موضوعی 
مهم اســت و هر ایرانی بایــد از خودش ســوال کند که در 
شرایطی که افراد سرمایه دار تمایل به خروج ثروت از کشور 

دارند تا چه حدی باید به اینها کمک کرد.
در سالی که گذشت ما چیزی حدود ۱8میلیارد دالر ارز 
اضافه داشتیم. اگر بنا بر این باشد که پول را به سرمایه داران 
بدهیم تا از کشور خارج کنند، بعد از تمام شدن آن باید چه 
کرد؟ بهتر اســت که دولت همه پس انــداز ارزی خود را در 

فرار سرمایه؛ عامل افزایش ارز
چه تقاضاهایی قیمت دالر را تعیین می کند؟

اختیار آنها نگــذارد زیرا پس از مدتی آنهایی که در کشــور 
می مانند، بیشــترین فشــار را باید تحمل کنند. ما نباید به 
کسانی که نســبت به هموطنان شــان بی مهر هستند ، باج 
دهیم زیرا اینها بودند که نرخ ارز را در چندماه گذشــته باال 
بردند و به تبع آنها گروه ســوم یا همان ســفته بازان هم در 

داخل ارز می خرند برای اینکه گران شود و بفروشند. 
بانک مرکــزی و دولت هم واقعــا نمی دانند در مقابل 
این قشر از مردم چه کار باید کنند. اگر ما حس وطن پرستی 
قــوی ای داشــتیم حتما  علیــه کســانی کــه می خواهند 
ثروت شان را از کشــور خارج کنند موجی راه می انداختیم 
تا  ارز را خارج نکنند اما متاســفانه بخــش اعظم این جو در 
اختیار همین قشر اســت. آنها به راحتی می توانند فضایی 
حاکم کنند تا با متقاعد کردن  باقی جامعه به آنها بقبوالنند 
که دولت بــد عمل می کنــد. بنابراین تا جایی کــه ما دچار 
بی ثباتی اقتصادی هستیم بانک مرکزی نمی تواند نظارتی 
داشته باشد. درحال حاضر ترامپ و طرفدارانش در منطقه 
فشــار شــدیدی به ایران می آورند تا اقتصاد ما را بی ثبات 
کنند. زمانی که حتی تصور بی ثباتی هم ایجاد شود شاهد 
فرار سرمایه توسط ثروتمندان کشور خواهیم بود لذا حتی 
کارشناســان بانک مرکزی هم بــرای جلوگیــری از خروج 
ســرمایه را ه حلی غیر از کنترل کامــل ارز )تخصیص ارز( 
ندارنــد. یعنی دولــت باید فقط به کســانی پــول بدهد که 
کاال وارد می کنند و بــه هر وارد کننده بابت هــر کاال تعداد 
مشــخصی ارز با نرخ دولتی تخصیص داده   شــود. در این 
شــرایط بازار آزاد از بین مــی رود و قیمت ها در بازار ســر به 

فلک می  کشد. 
در نتیجه باید گفت که این ناامنی را ترامپ ایجاد کرده 
است و با تعیین ضرب ا الجل ۲0اردیبهشت برای خروج از 
برجام، قطعا بازی ارز و دالر ادامه خواهد داشت و نرخ ارز هم 
افزایش بیشتری می یابد. اما ر ئیس جمهور آمریکا شخص 
بی ثباتی است و ممکن است از برجام خارج نشود. او بیشتر 
از این موضوع  علیه ایران اســتفاده می کند تا اقتصاد ما را 
به هم بریزد. بنابراین تا وقتی که ناامنی باقی بماند نوسان 

ارز هم به قوت خودش خواهد ماند.  
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 دولت در رابطه با نرخ ارز متاســفانه اشــتباهی را که 
دولت های قبل هم انجام داده بودند تکرار کرد. یعنی فنر 
قیمت را تا آنجا که توانست فشــرده و سعی در تثبیت نرخ 
ارز کرد. در واقــع وقتی در مرداد ماه ســال ۹۲ آقای دکتر 
ســیف قیمت ۳۲00 تومان بــرای دالر را واقعــی ارزیابی 
کرد، انتظار این بود که با توجه به اختالف نرخ تورم و بهره 
کشــور با کشــورهای حوزه ارزهای معتبر، قیمت دالر به 
طور منظم تعدیل شــود تا نرخ تورم و بهره به کنترل در آید 
ولی متاسفانه تیم اقتصادی دولت تحت فشارهای برخی 
رســانه ها و قدرت هــای غیر اقتصادی راه خــود را عوض 
و اقدام به ســرکوب نــرخ ارز و جمع کــردن بیش از پیش 
 این فنــر کرد. بــه عبــارت دیگر بــه اصل مهــم اقتصاد 

توجه نکرد.
وقتی تورم وجود دارد طبعا نرخ بهره هم باال می ماند 

ســخنان ترامــپ مبنی بــر اینکــه در اردیبهشــت 
مــاه دربــاره برجــام تصمیم گیــری می کنــد و همچنین 
موضع گیــری برخی رهبــران اروپــا علیــه فعالیت های 
موشکی ایران جو روانی بازار را به این سمت هدایت کرده 

که ممکن اســت در آینده بار دیگر تحریم ها 
علیــه ایران وضع شــود و چنیــن موضوعی 
منجر به هجوم برای خرید ارز شده و صحیح 
نیســت بانک مرکزی هم منابع ارزی خود را 
به بازار عرضه کنــد تا برخی بــا انگیزه های 
ســوداگرانه آن را به دســت بیاورند. شما را 
ارجاع می دهم به سال ۱۳۹۱ که یک مرتبه 
قیمت دالر از ۱000 به ۳000 تومان افزایش 
پیدا کــرد. این موضوع چه دلیلی داشــت؟ 
قطعا دلیل این جهش تا حد زیادی در تحریم 
قابل پیگیری است. در این موضوع حتی به 
یاد داریم قبل از اینکه تحریم ها اجرا شــود 
و زمانی که حتی ســه ماه به شروع تحریم ها 
علیــه ایران مانــده بود ولــی بازارهــا به آن 
واکنش نشــان دادند؛ چون انتظار می رفت 
درآمدهای نفتی کاهــش یابد. در ادامه هم 

دیدیم صادرات یک سوم شد و واردات مان به  صدمیلیارد 
دالر رسید. وضعیت کنونی اقتصاد ایران شبیه آن سال ها 
است. اکنون نیز جهش ارزی را می توان به رفتار ترامپ 
نسبت داد. همان گونه که دیدیم از وقتی که ترامپ پای 

هزینه و فایده نرخ دستوری
دولت جلوی ضرر را بگیرد

 ردپای سیاست درگرانی دالر
چرا ارز به این روز افتاده است

و وقتی نرخ بهره باال باشــد خواه ناخواه در دراز مدت بین 
ارزش پول های دو کشــور با نرخ بهره متفــاوت اختالف 
ایجاد می شــود و هر چــه این تفــاوت نرخ بهره بیشــتر و 
زمانش طوالتی تر باشــد نرخ ارز هم متفاوت تر می شــود 
 و در واقع پولی که دارای بهره کمتر اســت ارزشــی بیشتر

 پیدا  می کند.
نکته دیگری که به توجــه و عالقه مندی و در نهایت 
هجوم مردم به بازارهای ارز منتهی می شد همانا تفاوت نرخ 
ارز مداخله ای و تزریقی با نرخ در بــازار بود. بنده هم بارها 
در زمان خودش به ایجاد این رانت اعتراض کرده  و هشدار 
داده بودم که زمانی که تفاوت نرخ مداخلــه ای با بازار در 
محدوده یک درصد باشــد، می توان نام کارمزد بر آن نهاد 
و قابل قبول است ولی وقتی بیش از  ۱0 درصد اختالف در 
آن ایجاد می شــود نامی جز رانت بر آن نمی گذارند. حتی 
اگر این رانت به کسانی داده شود که مصرف کننده واقعی 
باشند مانند مسافران، دانشجویان یا تولیدکنندگان، در هر 
حال باز هم غلط است حتی اگر از سر دلسوزی باشد باز هم 

اشتباه و فساد آفرین است.
شــاید برخــی بگویند کــه باال رفتــن قیمــت باعث 

خود را به کاخ سفید گذاشــته، مدام از احتمال خروج از 
برجام ســخن گفته و البته اروپا بارها اعــالم کرده که از 
برجام خارج نمی شــود و اتفاقاتی مانند افزایش صادرات 
نفت، بازیابی برخی مشتریان پتروشیمی و وصول برخی 
طلب هــای ایــران از کشــورهای دیگر از طریــق برخی 
بانک ها در سال های گذشــته منجر به آن شد که قیمت 

ارز تا حدودی متعادل شود.
 با این حال مشــخص بود که وضعیت همیشــه این 
طور نمی ماند و از حدود چند ماه پیش آمریکا مذاکراتی را با 

اروپا آغاز کرد و اروپا هم به هر حال همکاری هایی با ترامپ 
دارد که این وضعیت منجر به آن شد که مردم گمان کنند 
تحریم ها دوباره برمی گردد. اکنــون می بینیم که اروپا به 
بهانه موشک های بالستیک علیه ایران موضع گیری کرده 

صدمه دیدن اقشــار آســیب پذیر اســت و به این بهانه با 
واقعی شــدن قیمت ارز مخالفت کنند. اوال باید بگویم که 
مهم ترین مصرف کننــدگان ارز گروه های ثروتمند و مرفه 
هســتند و فقرا کمتریــن اســتفاده را از ارز ارزان می کنند 
ولی حتی اگر فــرض کنیم که پایین نگه داشــتن نرخ ارز 
به نفع فقرا اســت خب بایــد بگویم مگر بــا باال بودن نرخ 
تورم، باال بودن نرخ بهره و نرخ بیکاری، پایین نگه داشتن 
نرخ ارز ممکن اســت؟ تجربه  ۴0ســاله نشان می دهد که 
ممکن نیســت. ظرف  ۴0 ســال اخیر ۹ بار نرخ ارز ضرب 
 در ۲ شده و نزدیک اســت که یک بار دیگر هم این اتفاق 
برایش بیفتد. متاســفانه در همه موارد افزایش قیمت ارز 
توام با تالطمات و نوسانات و رانت و فساد و هیاهو بوده، در 
حالی که می شد با یک شیب مالیم دولت ها نرخ را تعدیل 
و از صدمات فراوان به اقتصاد کشور جلوگیری  کرد . االن 
هم هنوز دیر نیست، یعنی دولت جلوی ضرر را از هرجا که 

بگیرد منفعت حاصل می شود. 
دربــاره تعییــن نــرخ ۴۲00 تومان بــرای دالر نیز 
معتقدم اگر تیم اقتصادی دولت تردیــد را کنار بگذارند 
ارز را تک نرخی اعالم کنند و بازار را به رسمیت بشناسند 
و خود را با بــازار هماهنگ کنند بــه زودی اعتماد مردم 
به پــول ملــی جلــب می شــود و دیگــر الزم نیســت  از 
تصمیم های ترامــپ و امثال او دچار دلهره و تشــویش 
شــویم. البتــه منظــورم از تک نرخی کــردن نرخ های 
دســتوری نیســت، بلکه پیروی از واقعیت های بازار از 

اصول علم اقتصاد است.  

و در نظر دارد که تحریم هایی را با ایــن توجیه علیه ایران 
وضع کند؛ موضوعی که هیــچ منطقی ندارد؛ چرا که بارها 
دیده ایم که آمریکا میلیاردها دالر سالح نظامی به عربستان 
فروخته و عربستان آن را بر سر مردم یمن کوبیده است. با 
این حال این موضوعی است که بارها از آن استفاده کرده 
و ایران را تحت فشــار قرار می دهند و اکنــون نیز هر قدر 
همکاری های آمریکا با کشــورهای اروپایی بیشتر شود، 
مشــکالت بیشــتری برای ایران پیش خواهد آمد. از ماه 
قبل هم دیدیم که نخســت وزیر انگلستان، رئیس جمهور 
فرانســه و نخســت وزیر آلمان درباره برنامه های موشکی 
ایران موضع گیری کردند و اکنون نیز احتمال آن وجود دارد 
که آمریکا در اردیبهشت ماه برای برجام مشکالتی ایجاد 
کند. بدیهی است که این احتماالت و فضای روانی آن در 
بازار ارز خود را نشــان می دهد و ذخایر ارزی بانک مرکزی 
هم به اندازه ای نیست که بتواند این بحران را مدیریت کند. 
به ویژه اینکه اکنون ریختن ارز توسط بانک 
مرکزی به بازار هم چندان توصیه نمی شود؛ 
چرا که ذخایر بانک مرکــزی کاهش می یابد 
و توسط ســوداگران بلعیده می شــود. نرخ 
سود سپرده های بانکی هم کاهش یافته و از 
سویی صنایع پیشرفته ای هم نداریم که نرخ 
بازدهی قابل قبولی داشــته باشند؛ در نتیجه 
پول به سمت ارز رفته و جهش های ناگهانی 
و افسارگســیخته را در ارز ایجاد کرده است. 
البتــه نمی تــوان منکر سیاســتگذاری های 
غلطی شد که در ســال های گذشته رخ داده 
و به جــای تالش بــرای ایجــاد اصالحات 
ساختاری در اقتصاد ایران، مسائل سطحی و 
حل آنها مورد نظر قرار گرفته است. باید توجه 
می شــد که زیربنای اقتصاد در ایران خراب 
اســت و این زیربنا نیاز به اصالحات قدرتمند 
دارد و با اصالحات سطحی کاری از پیش نخواهد رفت. به 
هر حال در شرایط کنونی به نظر می رسد بانک مرکزی اقدام 
خاصی نمی تواند انجام دهد تا اینکه ببینیم جو روانی بازار 

به کدام سمت می رود.  
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جهش ناگهانــی دالر در روزهای میانی فروردین 
ماه امسال را چطور ارزیابی می کنید؟

  قطعا افزایش قیمت ارز مثبت نیســت و اتفاقی 
منفــی تلقی می شــود.  چون قیمــت ارز با ضریــب تأثیر 
بســیار باالیی در تمام ارکان اقتصادی کشور نقش دارد 
و قطعا این قیمت هایی که حتی تا بیش از 6 هزار تومان 
رســید، واقعی نیســت. قیمت واقعی دالر بین ۴ هزار تا 
۴۲00 تومان اســت ما به التفاوت آن هر چه باشــد دلیل 

غیراقتصادی دارد.
چطور شما صحبت از قیمت واقعی دالر در دامنه 

4 هزار تا 4200 تومان می کنید؟
  نــرخ ارز  از نظــر شــاخص های اقتصــادی، 
عرضــه و تقاضــای اقتصــادی، تعــادل اقتصادی و 
مجموعه آنچه اقتصاد کشــور بــا آن آرامش می گیرد 

و غیرمتالطــم اســت ۴۲00 تومان برآورد می شــود. 
ارقام باالتر از ۴۲00 تومــان عوامل غیراقتصادی در 

آن مطرح است. 

عوامــل غیراقتصــادی در افزایــش قیمت دالر 
چیست؟

  شامل مسائل روانی، اقدامات برنامه ریزی شده 
و تهدیــدات و جنگ اقتصــادی خارجی، ســوءمدیریت 
داخلی و اثرات سیاسی می شود. حتما این اتفاق مخرب 
است و متأسفانه برخی اظهارنظرهایی که ظرف چند روز 
اخیر شــد، بر التهابات و بی ثباتی نــرخ ارز تأثیر فزاینده 
می گــذارد. اخیــرا آقــای تــرکان مصاحبه کــرد و گفت 
افزایش نــرخ ارز آثار مثبتــی دارد اما این طور نیســت و 
سخنی غیر اقتصادی و غیرواقع بینانه است. حامیان این 
دیدگاه اســتدالل می کنند اگر قیمت ارز باال برود، به نفع 
صادر کننده می شــود اما قطعا این طور نخواهد بود چون 
در یک یا دو دور صادرات،  ریال بیشتری گیر صادرکننده 
می آیــد اما دفعات بعــد وقتی کاال برای صــادرات تولید 
می شود به همان نســبت افزایش قیمت ارز، هزینه های 
تولیــد نیز زیــاد می شــود پــس صادرکننده بایــد کاالی 
گرانتری  بخرد تــا به بازارهــای جهانی عرضــه کند، لذا 
افزایش قیمت ارز نفع کوتاه مدت برای صادرات کشــور 

دارد نه بلند مدت. 
افزایش قیمت ارز چه آثاری بر تولید کننده دارد؟

  قطعا به نفع تولیدکننده هم نیست چون وقتی آمار 
واردات کشور را نگاه کنیم ۷۲ درصد از واردات کشور مواد 
اولیه و قطعات یدکی و ماشــین آالت است، یعنی کاالی 
واسطه ای و سرمایه ای هستند. دالر اگر گران شود به تبع 
آن مواد اولیه، قطعات، ماشــین آالت گران می شود و به 

ضرر تولیدکننده خواهد بود.
برخی می گویند افزایش دالر روی کاالی ایرانی 

تأثیر نمی گذارد، آیا این طور است؟
  خیر، این اتفاق به ضرر مصرف کنندگان کاالهای 
ایرانی هم اســت. وقتی نرخ ارز باال بــرود، همه کاالهای 
داخلی حتی نخود و لوبیا هم گران می شود و کل تولیدات 
داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع جو روانی و گرانی 
واردات کاالهای واســطه ای و مواد  اولیــه باعث افزایش 
هزینه تولیدات داخلی می شــود و به تبع آن آثر چندبرابری 
روی مصرف کننــده دارد. نکتــه دیگر آنکه االن مشــکل 
اصلی اقتصاد ما تقاضا ســت، یعنی تولیدکنندگان به دلیل 
قیمت و کیفیت نه در داخل و نه در خارج نمی توانند کاالی 
تولیدی خود را بفروشند. وقتی قیمت دالر افزایش پیدا کند 
قدرت خرید مردم کاهش می یابد، این مساله مزید بر علت 
می شود تا تقاضا در بازارهای داخلی برای خرید کاالهای 
ایرانی نیز ســیر نزولی پیدا کند. طبقات متوســط به پایین 
شامل کارمندان، کارگران و کسبه جزء که حدود ۷0 درصد 
جامعه ایران را تشکیل می دهند، درآمدشان با هزینه شان 
نمی خوانــد، بنابراین قــدرت خرید کاالهای ســرمایه ای 
همچون مبل، فرش، یخچال و تلویزیــون را ندارند چون 
عمده درآمدشــان صرف خرید اقالم خوراکی، پوشــاک، 
بهداشت، آموزش و کرایه خانه یا اقساط می شود. مجموعه 
اینها با شرایطی که االن  وجود دارد، وقتی قیمت کاال بر اثر 
افزایش جهشی دالر گران شود، افراد کال قدرت خرید کاال 

را از دست می دهند.
یعنی هیچ حــوزه ای از افزایش قیمت ارز ســود 

نمی کند؟
  فقط یک حوزه است که دولت آن را نفی می کند. 
به عبارت دیگر قسمت عمده ارز کشــور حاصل از فروش 
نفت است که آن هم در اختیار دولت قرار دارد، حاال دولت 
به جای آنکه این ارز را با قیمت ۴۲00 تومان بفروشــد، در 
وضعیت افزایش جهشی قیمت ارز می تواند به قیمت روز 
به فروش رســاند. ما به التفاوت هر چه باشد، کاستی های 
درآمدی دولت را جبران می کنــد. البته دولت این اتفاق را 
نفی می کند و می گوید دنبال افزایش قیمت ارز نیســت و 

عالقه مند به کاهش رقم های کنونی است.

قیمت واقعی ارز
گفت وگوی مثلث با یحیی آل اسحاق 

یحیی آل اســحاق می گوید: »قیمت واقعی ارز 
4هزار تا 4200 تومان اســت و افزایش دالر به حدود 
6 هزار تومــان بر اتمــام ارکان اقتصاد کشــور اعم از 
صادرات و تولید داخلی و معیشــت طبقه متوســط به 
پایین جامعه با ضریب باال اثر تخریبی و منفی دارد.«

ایــن تحلیلگر مســائل اقتصادی بــا وجودی که 
تنها نفع جهــش قیمت ارز را بــرای تبدیل درآمدهای 
ارزی دولت به ریال می داند اما می گوید: »دلم نمی آید 

بگویم این مساله با اراده دولت انجام شده است.«
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در واقع می فرمایید افزایش قیمت دالر همه جوره 
به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود؟

  بله، در حال حاضر تولید کننده اگــر بازاری برای 
عرضه کاال داشته باشد ۱0 تا۱۵ درصد سود می کند، پس 
با توجه به عدم سودآوری بخش تولید، عمده تولیدکنندگان 
ضرر می کنند. در این فضا که قطعــا افزایش قیمت ارز به 
ضرر اقتصاد کشور اســت، اگر یک فضاســازی کنیم که 
جهت گیری نرخ ارز رو به باال اســت، چه اتفاقی می افتد؟ 
وضعیت بدتر می شود. هم اکنون ۱۵00 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی در کشور است. این حجم نقدینگی حتما به سمت 
تولید نمی رود چون صرف نمی کند. پس به سمتی می رود 
که ارزش پول حفظ شــود، آن کجا خواهــد بود؟ به طرف 
بازار ارز، طال و مســکن  خواهد بود.  وقتی مشــاهده شود 
قیمت دالر به 6000 هزار تومان رسیده هرکس در منزل یا 
بانک پس اندازی دارد درصدد تبدیــل آن به ارز بر می آید. 
این اتفاق تقاضای ارز را جهشــی افزایــش می دهد. این 
یک خطر بسیار بزرگ  است. یا کسانی که دنبال سوداگری 
هستند وقتی می بینند به سمت بازار ارز می روند، معامالت 
در آن حوزه، معامالت اول کشور می شود. پس خطاست 
که ما طوری فضا دهیم که جهت نرخ ارز رو به باالست، این 

یک خطر بزرگ برای اقتصاد کشور است. 
شما چه توصیه ای به کسانی دارید که سعی دارند 

دارایی های خودشان را تبدیل به ارز کنند؟
  کســانی کــه چنیــن قصــد و تالشــی دارنــد تا 
دارایی هایشــان را بــه ارز تبدیــل کنند و به خارج کشــور 
بفرستند یا در داخل نگه دارند ، آن هم در خطر است ضمن 
آنکه یک تأثیر منفی اندر منفی بر نرخ ارز و اقتصاد کشــور 
دارد. رئیس جمهور در بهمن ماه بــه مردم گفت: »نگران 
نباشید، نرخ ارز پایین می آید و قیمتش این نیست«، رئیس 
بانک مرکزی هم همین را گفت. واقعا در بحث بازار عرضه 
و تقاضا این بحــث وجود ندارد. خود آقــای روحانی گفت 
۹0 میلیارد دالر ما خارج از کشــور پول داریم که به نظر من 
این رقم حدود ۱۲0میلیارد دالر اســت. آنچه فضاســازی 
می شود که ۲0 اردیبهشت ترامپ درباره برجام اعالم نظر 
می کنــد، غیرواقعی و بیجا و بی جهت اســت. متأســفانه 
کســانی که چندرغاز پس انداز دارند وقتــی ارز را به قیمت 
6000  تومــان بخرند وقتی یک دفعه قیمــت ارز به ۴هزار 

تومان برگردد از هستی ساقط می شوند.
در واقع شــما معتقدید ورود افراد طبقه متوسط 
به پایین به بازار ارز نه تنها برای کشور بلکه برای 

خود آنها نیز زیان آور است؟
  بله، همین طور است. اگر قیمت ارز واقعا 6هزار 
تومان باشد می تواند برای آنها سودآوری داشته باشد ولی 
االن که قیمت ارز بیشتر روانی، سیاسی و جوسازی است، 
وقتی شــرایط عادی بر بازار حاکم شود چنین کسانی ضرر 
خواهند کرد چون واقعی نیســت. پس اقدام آنها چندسر 

ضرر برای اقتصاد تلقی می شود.
به نظر شــما جهش ناگهانی قیمــت ارز  با اراده 

دولت انجام شد؟
  دلــم نمی خواهد چنین حرفی را به دولت  نســبت 
دهم چون بعضا آدم های فهیمی در دولت هســتند. اینکه 
چنین فضایی را درســت کردند مفهومش آن است که کل 
دارایی ها و قدرت خرید کشور و مردم ۴0 درصد کم شود. 
اگر کســی قبل از این افزایش نرخ ارز ماهی یک میلیون 
تومان حقوق می گرفت االن ارزش آنها به 600 هزار تومان 
کاسته شده اســت و ۴00 هزار تومان دیگرش از بین رفت 
و قطعا این مســاله روی قدرت خریــد مایحتاجش اعم از 
خوراک، پوشاک، آموزش و بهداشت اثر خواهد داشت. 
این ظلم بزرگی به 60 درصد جامعه کشور است. در مجموع 
وقتی قیمت ارز جهشــی افزایش پیدا کند  تأثیر زیادی بر 

اغلب اقشار جامعه دارد.   
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تدارک ناکافی
همه ما امیدواریم که تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه بتواند آبرومندانه 
ظاهر شود. باید به بازی های تدارکاتی تیم ملی اشاره کرد. متاسفانه این بازی ها 
هرگز نتوانست به ما کمک کند. بازی با تیم هایی که ابدا جایی در معادالت قدرت 
در ســطح اول فوتبال دنیا ندارند، نمی توانند کیفیت تیم ملی ما را نشــان دهد. 

نمی تواند به ما کمک کند که بدانیم چقدر قدرت داریم یا چقدر ضعف داریم. ورزش

از سوی کی روش مطرح می شــود که باعث می شود تمرکز 
تیم ملی به هم بخورد. بنابراین سرمربی تیم ملی رفتارهایی 
از خود نشان می دهد که به تیم ملی ما و آرامش بازیکنانی که 
قرار است در روسیه از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنند، هیچ 

کمکی نخواهد کرد.
اما مایلم به بازی هــای تدارکاتی تیم ملی هم اشــاره 
کنم.  شاید بد نیســت از یکی از رفتارهایی که به طور مرتب 
در سریال پایتخت نشان داده شــد و در فصل های گذشته 
این سریال هم بنده شاهدش بودم بحث اصلی ام را شروع 
کنم. اگر دقت کرده باشــید در تمام فصل های این سریال 
یک رفتار یا بهتر بگویم یــک خرده فرهنگ غلط به تصویر 
کشیده شــد و آن اینکه شــخصیت های این سریال گاهی 
واقعیت ها را از یکدیگــر پنهان می کننــد. از مطرح کردن 
واقعیت ها ترس دارند یا اینکه سعی می کنند زمان بگذرد تا 
خود فرد با آن واقعیت روبه رو شود. خالصه اینکه یک نوع 
پیچیدگی در کار است. در فوتبال ما و به طور کلی جامعه ما 
نیز وضعیت به همین شکل اســت. ما نمی خواهیم برخی 
واقعیت ها را خیلی ســاده با مردم مطرح کنیم. از قضاوت 
افکار عمومی واهمه داریم. در واقع یک واقعیت خیلی ساده 

داشته باشیم. با این حساب باید روی بازیکنان شاغل مان در 
لیگ های خارجی حساب باز کنیم که  غیر از یکی دو بازیکن 
شاخص بقیه شان روی نیمکت تیم های خارجی نشسته اند. 
از این نظر ما نمی توانیم بگوییــم تیمی قدرتمند داریم و در 
جام جهانی هم موفق می شــویم. روی کاغذ اگر نگاه کنیم 
متوجه می شویم که شانس اول و دوم صعود اسپانیا و پرتغال 
هستند و ایران نمی تواند به مرحله بعدی رقابت ها صعود کند. 
ما شانسی نداریم. این واقعیت اســت. این در حالی است 
که سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان نیز در آستانه شروع 
بازی های بزرگ جام جهانی نه تنها به دنبال آرامش نیست، 
بلکه از هر گونه تشنج و جنجالی استقبال می کند. یعنی ما 
همان کی روشی را این روزها می بینیم که طی همه روزهای 
سال های گذشته در فوتبال مان دیده ایم ؛ جنجالی، عصبی 
و پرخاشگر. همین حاال هم که تیم ملی باید در کمال آرامش 
به بازی های جام جهانی بیندیشد ایشان بیانیه صادر می کند و 
فوتبال ایران را تحقیر می کند و موضع باال به پایین خود را به 
رخ می کشد. این رفتار تیم ملی ما را قدرتمند نمی کند ، بلکه 
این جنجال ها و درگیری ها باعث ضعف تیم ملی ما خواهد 
شد. در واقع حجم وسیعی از حاشیه ها و مسا ئل غیر ضروری 

قبل از هر چیز بایــد بگویم یادمان نــرود که تیم ملی 
فوتبال هر کشوری به نوعی نشان دهنده قدرت لیگ فوتبال 
آن کشور هم هســت. البته کشورهایی هســتند که خیلی 
بازیکن شاغل در اروپا دارند ، به عنوان مثال همین آرژانتین، 
بازیکن های زیادی در لیگ های اروپایی دارد. مثال دیگر 
هم برزیل اســت. فرامــوش نکنیم مــا هم زمانــی بود که 
بازیکنان بزرگی در تیم ملی داشتیم. البته االن هم بازیکنان 
خوبی داریم اما آن زمان علی دایی را در خط حمله تیم ملی 
داشتیم که در بایرن مونیخ توپ می زد. اما حاال باید بپذیریم 
که لیگ پر قدرتی نداریم. می شــود گفت که لیگ امسال 
ما فقط یک اســتقالل و پرســپولیس را دارد. در سال های 
گذشته فوالد بود، سپاهان بود، استقالل اهواز بود و برخی 
تیم های دیگر کــه باعث شــده بو دند لیگ بســیار جذابی 

تیتر   یک

اسپانیا و پرتغال صعود می کنند
چرا بازی های تدارکاتی بزرگی نداریم؟

بهمن فروتن 

مربی فوتبال

1
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منافع فوتبال ملی یا منافع تیم ملی؟
چرا این بار کی روش به فدراسیون 

فوتبال تذکر نداد؟

نباید از ایران انتظار صعود 
داشته باشیم؟

بازی های تدارکاتی تیم ملی 
اصال مفید نبود

فقط باید از تیم ملی 
حمایت کنیم

بازی های تدارکاتی مورد 
تایید کی روش بوده

را آن قدر پیچیده می کنیم که در نهایت بحرانی خودساخته 
ما را محاصره می کند. ما در بخــش فوتبال و بخصوص در 
جایی که انتظار داریم تیم ملی با تیم های بزرگ بازی های 
تدارکاتی و آماده سازی اش را برگزار کند هیچ وقت نخواستیم 
واقعیت ها را در نظر بگیریم. چرا ایتالیا با ما بازی نمی کند؟ 
چرا فکر می کنیم فقط بانک های ما تحریم شده اند؟ اتفاقا 
فوتبال ما هم به شــدت تحت فشــار اســت. امروز در دنیا 
سیاسیون به شدت در عرصه فوتبال تاثیرگذار هستند ، خط 
می دهند  و سیاست های خود علیه یک کشور را خیلی ساده 
به حوزه فوتبال می کشــند چو  ن می دانند که این فوتبال تا 
چه حد منشا غرور و افتخار یا ســرخوردگی و دلسردی یک 
ملت است. مگر نه اینکه بازی هایی که طی ماه های گذشته 
سعودی ها علیه نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا راه انداختند بازی کثیفی بود که هیچ منطقی نداشت اما 
سیاست مداران آنها در بخش فوتبال به دنبال تسویه حساب 
با ایران هستند و البته متاســفانه ابزار ای اف سی را هم در 
اختیــار دارند. بازی هــای تدارکاتی تیم ملی مــا هم از این 
قاعده مستثنی نیســت. تیم هایی که به ما چراغ سبز نشان 
می دهند قطعا از ســوی آمریکا و آن کشورهایی که با ایران 

مشکل دارند مورد ســرزنش قرار می گیرند. به عنوان مثال 
ما اعتراض می کنیم کــه چرا تیم ملی ما باید با ســیر الئون 
بازی کند و از سویی دیگر همین تیم دسته چندمی در دنیای 
فوتبال مورد ســرزنش برخی مافیاها یا حتی سران فیفا قرار 
می گیرد که چرا به بازی تدارکاتی با تیم ملی ایران تن داده 
است. بنابراین باید بپذیریم که همه آنهایی که با ما مشکل 
دارند و اتفاقــا در مجامع بین المللی صاحــب نفوذ یا اندک 
نفوذی هستند، همه تالش شــان را به کار می گیرند که ما 
همین بازی دوستانه یا تدارکاتی با سیرالئون را هم از دست 
بدهیم. کسی نیست که اینجا آن قدر شجاعت داشته باشد ، 
کســی که بگوید تیم های بزرگ دنیا حق بازی کردن با ما را 
ندارند. کســی این حرف را به زبان نمی آورد. حاال در چنین 
شرایطی تصور کنید یک کشوری هم پیدا شد که سرکشی 
کرد. پیش خــودش گفت به فیفا یا فــالن نهاد بین المللی 
چه ربطی دارد که ما می خواهیم با ایران بازی کنیم. اتفاقا 
بازی می کنیم و کاری هم به تبعات آن نداریم. فکر می کنید 
این سرکشــی چقدر هزینــه دارد؟ باید پــول هنگفتی برای 
این سرکشی کنار بگذاریم که متاســفانه باید بگویم بودجه 
فوتبال ما نمی تواند هزینه سرکشــی برخی تیم های مطرح 

خارجی را بدهد. بنابراین ما در این بخش هم مشکل داریم. 
نمی توانیم بازی های بزرگی را برای تیم ملی متصور شویم. 
مساله دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم این است که 
سرمربی تیم ملی ما بار فنی مناسبی وارد فوتبال ایران نکرد. 
شــما به فوتبال آلمان نگاه کنید. خیلی ها می گویند آلمان 
دیگر آن تیم ماشــینی اتو کشیده ســال های نه چندان دور 
نیست که هیچ کس حوصله نداشته باشد بازی هایش را نگاه 
کند. حاال آلمان جذاب بازی می کند ، فوتبالش چشــم نواز 
است. اما چرا و چگونه به این نقطه رسیدند؟ گواردیوال آنها را 
به این نقطه رساند. در چشم نواز بودن فوتبال آلمان بی تردید 
گواردیوال است که نقشی اساسی ایفا کرده است. او بایرن را 
برای ارا ئه چنین فوتبالی تغییر داد تا این فوتبال ناب از طریق 
بایرن مونیخ به کل فوتبال آلمان تســری پیدا کند. بنابراین 
باید فوتبال آلمان را  به زمان قبل از بایرن گواردیوال و بعد از 
بایرن گواردیوال تقسیم کنیم. این مربی پول قابل توجهی از 
فوتبال آلمان دریافت کرد اما در عوض به فوتبال ملی شان 
کمک کرد. مــا کــی روش را آوردیم و به نظــرم پول خوبی 
هم به او دادیم اما تا کنون او نتوانســته هیچ بار فنی به کل 
فوتبال ما وارد کند. بنابراین ما با انبوهی از مشکالت روبه رو 
هستیم. ما در رشته انرژی هسته ای هیچ وقت نمی رویم از 
اروپا دانشمند بیاوریم. چون در این بخش خودمان به درجه 
بسیار خوبی دست پیدا کرده ایم و دانشمندان بزرگی داریم. 
آنها درست به همین دلیل میدان مبارزه را به جایی کشیدند 
که بتوانند ما را ضعیف نگــه دارند. به همین دلیل فوتبال را 
انتخاب کردند. آدم ها یا بهتر بگویم مربیانی را به ما دادند که 
نتوانیم به توسعه فوتبال مان فکر کنیم. یک زمانی تلویزیون 
ما بازی های اروپایی را نداشت. اصال مســابقه زنده ای در 
کار نبود. کارشناسان ما به علم روز دنیای فوتبال دسترسی 
نداشــتند اما حاال اوضاع فرق کرده اســت. مــا می توانیم 
متوجه شــویم که فوتبال دنیا به چه ســمتی می رود و ما در 
کجای این معادله قرار گرفته ایم. اصال جایی هســتیم که 
بگوییم و ادعا کنیم ما هم در فوتبال وجود داریم یا آن قدر از 
رادار فوتبال خارج شده ایم که مدت ها باید تالش کنیم که 
به رادار روز دنیای فوتبال برگردیم. به همین دلیل است که 
همه کارشناسان امروز می توانند گواهی بدهند که فوتبال ما 
و در واقع سرمربی تیم ملی ما نتوانسته فوتبال ما را به جریان 
بیندازد و وارد مسیر توسعه کند. کی روش بلد نیست به فوتبال 
ما یاد بدهد. بنابراین از نظر فنی هم تیم ملی ما باری ندارد که 
بتواند مقابل اسپانیا و پرتغال بایستد. بعضی ها البته اشتباه 
می کنند. فکر می کنند تیم ملی ما آن قدر قدرتمند است که 
می تواند دســت به کارهای عجیب و غریب بزند. بعد هم تا 
مخالفت می کنیم به بازی ایران _ آرژانتین اشــاره می کنند. 
ما در آن بازی خوب دفاع کردیم و باختیم. بازی بعدی دفاع 
نکردیم سه تا گل خوردیم. این نشان دهنده قدرت ما بود؟ 
در نتیجه باید بپذیریم که فوتبال معادالت خاص خودش را 
دارد. وقتی همه این شرایط و احتماالت را بررسی کنیم به 
این نتیجه می رسیم که ما راهی برای صعود نداریم. جالب 
اینکه کی روش در چنین شرایطی ضمن تحقیر بازیکنان ما 
فوتبال ما را با فوتبال درجه یک اروپا به مقایســه می کشد و 
قیچی برگردان رونالدو را توی سر بازیکنان ایرانی می زند. بعد 
هم می گوید اگر بازیکنان تیم ملی در اختیارش قرار بگیرند 
می تواند از آنها رونالدو بســازد. این اســمش کالهبرداری 
است. این رفتارها خوب نیست. با همه اینها باید بگویم نه، 
ما با این شرایط در جام جهانی شانسی برای صعود نداریم و 

باز عقیده دارم که امیدوارکننده هم نخواهیم بود.  
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ســوئیس کشــوری اســت با 8 میلیون نفر جمعیت 
کــه مردمانش بــه بازی های زمســتانی و تنیــس بیش از 
فوتبال عالقه دارند. بــا این حال رتبه تیم ملی ســوئیس 
سال های سال اســت که تک رقمی اســت، همیشه پای 
ثابــت تورنمنت های بزرگ اســت و باشــگاه هایش اولین 

صادرکننده بازیکن در اروپا.
اولویت راهبــردی آنها نیــز مثل همه جــای دنیا در 
مقوله فوتبال، منافع ملی اســت ولی آیا منافع ملی فوتبال 
یک کشور در تجمیع تمام قوا و امکانات مادی و معنوی به 

سمت تیم ملی تعریف می شود؟
پاســداری از منافع ملی در حوزه فوتبــال نیازمند 
یک نــگاه جامــع و پشــتیبانی از همــه ارکانی اســت 
که کالبد ایــن صنعت را تشــکیل می دهنــد و تضمین 
موفقیت های مســتمر تیــم ملی به عنوان گل سرســبد 
فوتبال یک کشــور در گرو ســالمت تمامی عضوهای 

یک پیکر است.
اولین شــرط ادعــای صعــود از مرحلــه گروهی، 
حضور ثابت در ادوار جام جهانی است که فوتبال ایران 
تازه برای نخستین بار قرار اســت طعم دو حضور پیاپی 
را بچشد. شرط اولیه اســتمرار این حضور، صعودهای 
متوالی حداقل دو باشــگاه ایران در جمــع 8 تیم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا اســت. اتفاقی که از آغاز تشکیل 
این لیگ در ســال 2001 تــا کنون بــرای فوتبال ما رخ 

نداده است.
شــرط ادعای صعود از مرحله گروهی جام جهانی، 
صدور مستمر حداقل 5 بازیکن در سال به لیگ های معتبر 

اروپایی است که الزمه اش کار آکادمیک و لیگ یک و برتر 
پویا و با کیفیت است.

بحث نگاه ملی بــه فوتبال که ایــن روزها در خالل 
اردوهای آمادگی رقابت های روســیه 2018 مطرح شده 
نباید به عملکرد تیم ملی ایران در ســه بــازی جام جهانی 
محدود شــود بلکه سوال اساسی این اســت که راهبرد ما 
برای اینکه بتوانیم بعد از یک دوره مثال  12ساله تبدیل به 
یکی از مدعیان حضور در بین 16 تیم برتر جهان شــویم، 

چیست؟
بدیهی اســت که این راهبرد در چارچوب ســازمان، 
قوانین، فرماندهــی و تقویــم فیفا و کنفدراســیون های 
زیرمجموعه اش است که تعریف می شــود. سازمانی که 
آمده حســاب فدراســیون ها و تیم های ملی را با سازمان 
لیگ و باشگاه ها جدا کرده اســت. دیروز لیگ قهرمانان 
را مصــوب کرد و فــردا لیگ تیم هــای ملــی را جایگزین 
دیدارهای دوستانه بین کشورها می کند. با این چارچوب، 
راهبردی که منافع و شخصیت سازمان لیگ و باشگاه ها در 
آن لحاظ نشده باشد، نمی تواند منافع درازمدت »فوتبال 

ایران« را تامین کند.
در چارت وزارتــی- دولتی فوتبال ما، کدام باشــگاه 
دارای یک شــخصیت حقوقی و مالی مســتقل اســت؟ 
بر هیچ کس پنهان نیســت کــه نهایتا آقایــان افتخاری و 
گرشاســبی همــان کاری را انجام خواهنــد داد که رئیس 

مجمع باشگاه از آنها می خواهد.
این باشگاه ها برای بازیکن سازی و باال بردن کیفیت 
لیگ به زمین هــای چمن با اســتانداردهایی نیاز دارند که 
سالی چندین میلیارد فقط هزینه نگهداری آن است. برنامه 
این مدیران برای تامین حداقل های مورد نیاز یک باشگاه 
با شــخصیت چیســت؟ آیا موفق خواهند شد بدهی های 

منافع فوتبال ملی یا منافع تیم ملی؟
چرا این بار کی روش به فدراسیون فوتبال تذکر نداد؟

ثبت شده خود در AFC را قبل از ضرب االجل فصل 2018-
2019 پرداخت کننــد؟ آیا منابع مالی بودجــه فصل آینده 

خود را می شناسند؟
همین ســواالت را می توان نســبت به شــخصیت 
حقوقی-مالی ســازمان لیگ مطرح کرد. این سازمان که 
وظیفه اش حمایــت از منافع باشگاه هاســت کجای این 
معرکه ایســتاده؟ آیا مســتقل است؟ آیا نســبت به حق و 
حقوق باشگاه ها از حضور بازیکنان در جام جهانی و آنچه 
که فیفا وعده پرداختش را داده حســاس اســت یا چون 
االن بحث »منافع ملی« مطرح است، تامین هزینه های 
فدراسیون مهم تر است؟ مسلما فدراسیون های فوتبالی 
چون ســو ئیس، منافع ملــی در حــوزه فوتبــال را به جز 
مقاطعی کــه میزبانی یــک ابرتورنمنــت بین المللی را به 
عهده دارند )ژاپن، کره 2002(، در یک بازه زمانی کوتاه 

تعریف نمی کنند.
از کارلوس کی روش به عنوان یک کارشناس زبده و 
صاحب نظر در حوزه فوتبال انتظار می رفت منافع درازمدت 
فوتبال یک کشور را تنها از زاویه یک اتفاق بزرگ فوتبالی 
نگاه نکند و به مســئوالن فدراسیون گوشــزد کند که اگر 
می خواهید فوتبالتان پیشرفت کند باید برای سازمان لیگ 
و باشگاه ها، منزلت قا ئل شوید، حسابشــان را جدا کنید، 
به قلمرو مادی و معنوی آنها که از ســوی مرامنامه فیفا به 
رسمیت شناخته شــده، احترام بگذارید و اگر روزی به هر 
دلیلی نیاز به »درخواست های اضافه بر سازمان« داشتید، 
خواهش تان را متواضعانه و مودبانــه مطرح کنید. بدانید 
که آنها در قبول  یا رد درخواست شما آزادند و هیچ توجیهی 
برای ناسزاگویی نیســت. کی روش میراث های زیادی در 
فوتبال ما به جای خواهد گذاشــت ولی این یکی جزو  آن 

نخواهد بود.   
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کافی اســت فوتبال مان را با فوتبال ســطح اول دنیا 
مقایســه کنیم. در این صورت متوجه می شــویم که نباید 
ســطح انتظارات مان از تیم ملــی را باال ببریم. اما شــاید 
عده ای بپرسند چه زمانی قرار است از تیم ملی مان انتظار 
داشــته باشــیم که حتما از گروه خودش در جــام جهانی 
صعود کند؟ باید عــرض کنم ما برای پیشــرفت کردن در 
فوتبال باید شــرایط خاصی داشته باشــیم. فوتبال ما باید 
از لحاظ ســاختاری توســعه پیــدا کند. زیرســاخت هایی 
شــکل بگیرد که فوتبال ما بتواند مســیر بهتــری را برای 
رســیدن به موفقیت طی کند و  فدراســیون فوتبال ما باید 
کارهای زیر بنایــی انجام بدهــد. اســتادیوم های ما باید 
شرایط بسیار بهتری داشته باشــند. تعداد استادیوم هایی 
که ما به آن اســتاندارد می گوییم بایــد ا فزایش پیدا کند. 
در همین حــال باید فوتبــال ما به سمت و ســویی برود که 
فوتبال پایه را به شــدت حمایت کند. تیم های ملی پایه ما 
باید بتوانند طی چند سال برنامه ریزی دقیق و حرفه ای به 
بلوغ فکری و تاکتیکی برســند. در این صورت می توانیم 
امیدوار باشیم که حاال زیرســاخت هایی به وجود آمده که 
می توانیم تیم ملی بزرگســاالن قدرتمندی داشته باشیم. 
باید ســال ها تمرین و تالش و ممارســت کرد تــا بتوانیم 
امیدوار باشــیم تیم ملی مان در جام جهانــی بتواند تنه به 
تنه بزرگان فوتبال جهان بزنــد. تیم های بزرگ دنیا را نگاه 
کنید. همین مســیر را طی کرده اند. آنها همین طوری و با 
چاشنی شانس نیست که در رنکینگ فیفا جایگاه های برتر 
را سال ها اســت از آن خود کرده اند. آنها تالش کرده اند. 
برنا مه ریزی کرده اند. حاال اگر بیاییم و به فوتبال مان نگاه 
کنیم باید بــه برنامه ریزی فوتبال خودمان نگاهی داشــته 
باشــیم. باید بازی های تدارکاتی و مفید بودن این بازی ها 
را برر ســی کنیم. باید وضع مدیریتی فوتبال ایران را مورد 
نقد و بررســی قرار بدهیم. باید وضعیت برگزاری و کیفیت 
مسابقات لیگ فوتبال ایران را موشــکافانه بررسی کنیم. 
همه اینها را اگر بررســی کنیــم متوجه می شــویم که کار 
مفیدی صورت نگرفته و حرکت رو به  جلویی در این زمینه ها 
وجود ندارد که باعث امیدواری مان شود. وقتی نمی توانیم 
لیگ خودمــان را با لیگ های بزرگ دنیا مقایســه کنیم به 
طور طبیعی حق نداریم تیم ملی مــان را تیم های بزرگ و 
مطرح دنیای فوتبال مقایسه کنیم. من به عنوان یک مربی 
فوتبال آنجایی دلم می ســوزد که می بینم کشــور ما اتفاقا 
کشور ثروتمندی اســت اما در زمینه ایجاد زیرساخت های 
فوتبال هرگز کار مفیدی را انجام نداده اســت. با این حال 
همه ما امیدواریم که تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه 
 بتواند آبرومندانه ظاهر شــود. باید به بازی های تدارکاتی

 تیم ملی اشاره کنم. 
متاســفانه این بازی ها هرگز نتوانســت به ما کمک 
کند. بازی با تیم هایی که ابدا جایی در معادالت قدرت در 
سطح اول فوتبال دنیا ندارند، نمی توانند کیفیت تیم ملی 
ما را نشان دهد. نمی تواند به ما کمک کند که بدانیم چقدر 
قدرت داریم یا چقدر ضعف داریم. چون اصال به طور جدی 
محک نخوردیم. ما در جام جهانی ســه بازی بسیار سخت 
پیش رو داریم. علیرغم همه خوش بینی ها من معتقدم که 
ما در هر سه بازی شکســت خواهیم خورد. البته کی روش 

تالش می کند که تیم ملی را از نظــر فیزیکی مهیای این 
بازی ها کند. چون خــود او و البته ما می دانیــم که از نظر 
تکنیکی و تاکتیکی نباید توقعی داشته باشیم. این مسا ئل 
وقتی در یک تیم ایجاد می شود که بازیکنان آن از دوران 
کودکی آموزش دیده باشند. سیستم آموزشی فوتبال یک 
کشور وقتی درست و حرفه ای باشد آن وقت می تواند روی 
این فاکتورها حساب باز کند نه آنچه که ما در فوتبال ایران 
شاهدش هستیم. بنابراین کی روش به سمت بازی فیزیکی 
خواهد رفت. آنجا که ا میدوار اســت بازیکنان تیم ملی را 
مدت زمان قابل توجهی در اختیار داشته باشد تا بتواند آنها 
را برای بازی های فیزیکی سخت  و درگیرانه آماده کند. در 
مجموع باید بگویم که ما مقابل این تیم ها شانسی نداریم. 
شــما به مراکش نگاه کنید. اکثر بازیکنانش در لیگ های 
معتبر دنیا توپ می زنند. در مورد اسپانیا و پرتغال هم بحثی 
وجود ندارد و باید بپذیریم که بســیار ساده لوحانه است که 
با خودمان فکــر کنیم مقابل این تیم ها شانســی خواهیم 
داشت. اسپانیا با انبوهی از ستاره ها و پرتغال با رونالدو که 
در حال حاضر کیفیت فوتبالش با انبوهی از ستاره ها برابری 
می کند به طور حتم تیم های وحشتناکی برای ما خواهند 
بود و ما فقط باید ســعی کنیم مقابل اینها آبرومندانه بازی 
کنیم. با همه اینها باید از کی روش و تیمش تشکر کنیم که 
قاطعانه به جام جهانی رفتند. هر چند طی سال های اخیر 
5 تیم از آسیا به جام جهانی می روند و مثل سال هایی نیست 
که فقط دو تیم از آسیا به جام جهانی راه پیدا می کرد. اگر 

چاشنی شانس را نادیده بگیریم و بپذیریم که صعود قاطعانه 
کار بزرگی بود که کی روش و شــاگردانش انجام دادند آن 
وقت بیش از هر چیز دیگری بــه این فکر می کنیم که باید 
در جام جهانی ســطح انتظارات مان از تیم ملی ایران را با 

توانمندی این تیم تطبیق بدهیم.
بازی های تدارکاتی تیم ملی امــا این روزها مورد نقد 
قرار گرفته که مایلم درباره این موضوع اشــاره ای داشته 
باشــم. ببینید ما نباید روی توانمندی روابــط بین الملل یا 
البی مدیران فوتبال مان حسابی باز کنیم. آنها نمی توانند. 
قدرتش را ندارند که بازی هــای بزرگی برای تیم ملی تهیه 

نباید از ایران انتظار صعود داشته باشیم؟
بازی های تدارکاتی تیم ملی اصال مفید نبود

و تدارک ببینند. اگر در این بین برندی هم وجود دارد برند 
کی روش است که باعث شده برخی تیم ها حاضر شوند با 
تیم ملی ایران بازی تدارکاتی برگزار کنند. به دالیل مختلفی 
که باعث شده ما نتوانیم بازی های تدارکاتی بزرگی داشته 
باشــیم کاری ندارم بلکه می خواهم بگویم همین بازی ها 
را هم کی روش به ســرانجام می رســاند و فدراسیون هم 
طبق معمول ضعف هایش را پشــت برند کی روش پنهان 

کرده است.
موضوع دیگری که این روزها به شدت به محل نزاع 
میان مربیان باشــگاه ها و ســرمربی تیم ملی تبدیل شده 
خواســته کی روش اســت. کی روش می خواهــد 40 روز 
بازیکنان تیم ملی را در اختیار داشته باشد چون فکر می کند 
که فقط او می تواند بازیکنان تیم ملــی را از لحاظ بدنی و 
فیزیکی برای بازی های بزرگ جام جهانــی آماده کند. از 
طرفی شفر، برانکو، دایی و برخی دیگر از مربیان مخالفت 
کرده اند و معتقدند در زمان قانونی بازیکنان تیم شان را به 
تیم ملــی خواهند داد. به نظرم دیدگاه مربیان باشــگاهی 
کامال منطقی است و مدت زمان 20 تا 25 روز فرصت خوبی 
است که کی روش تیمش را مهیا کند و دلیلی وجود ندارد 
که همه باشگاه ها شرایط و وضعیت حساس خود را نادیده 
بگیرند و خسارت های قابل توجهی ببینند تا مثال یک هفته 
تا 10 روز کی روش بازیکنان ملی پوش را بیشــتر در اختیار 
داشته باشد. نکته پایانی اینکه ما برابر حریفا ن مان در جام 
جهانی نباید بازی مستقیم را در دستور کار قرار بدهیم . ما 

باید دفاعی بازی کنیم و چشم به ضد حمله ها داشته باشیم. 
در این صورت شــاید بتوانیم امتیاز کسب کنیم. من بازی 
تیم دوم مراکش در جــام ملت های  آفریقــا را دیدم. آنها 
بســیار قدرتمندند. من فکر می کنم تیم دوم مراکش هم 
توانایی این را دارد که ایران را شکست بدهد بنابراین نباید 
فکر کنیم چون نام این تیم مراکش است و چندان برای ما 
شناخته شده نیست، می توانیم این تیم را شکست بدهیم. 
با همه اینها فقط امیدواریم کــه تیم ملی بتواند آبرومندانه 
در جام جهانی روسیه ظاهر شــود و حداقل با کسب امتیاز 

روسیه را را ترک کند.  
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فکر می کنم هــر روز که می گذرد تب جــام جهانی و 
بالطبع نگرانی ها و اضطراب ها برای تیم ملی شدت بیشتری 
به خودش می گیرد. به هر حــال همه ما امیدواریم که تیم 
ملی فوتبال  کشورمان بتواند در روسیه نتایج آبرومندانه ای 
را کسب کند. این روزها مساله ای که مورد توجه برخی قرار 
گرفته ، بحث بازی های تدارکاتی تیم ملی است. معتقدم 
ما از بیرون گود به ماجرا نگاه می کنیم و به اندازه اطالعاتی 
که از طریق رسانه ها به دست می آوریم، می توانیم درباره 
شرایط داخلی تیم ملی فوتبال کشــورمان قضاوت داشته 
باشیم. بنابراین باید بپذیریم که سلسله مسابقات تدارکاتی 
شبیه  کار یک نویسنده است که چک نویس هایی دارد و با 
ویرایش متن قصــد دارد به متن نهایی برســد. کی روش و 
همکارانش قصد دارند در این مسیر تردیدهایی که نسبت 
به بازیکنان وجود دارد را از بین ببرند، به جوان ترها در برخی 
پست ها بیشتر فرصت داده شــود و نگرشی که در سیستم 

کاری وجود دارد بازنگری و تصحیح شود.
یکی از نکات بســیار مهــم در آماده ســازی تیم   ملی 
فوتبال بازی با تیم های بزرگی باشــد تا ملی پوشــان ایران 
تجربه بین المللی به دســت بیاورند. به  هر حــال در گروه 
سختی قرار داریم اما من ناامید نیســتم و کار را تمام شده 
نمی دانم. در گروه ســختی قرار گرفته ایم اما باید انگیزه و 

روحیه الزم را در بین ملی پوشــان ایجاد کنیم تا در میدان 
بین المللی برای نام و اعتبار ایران بجنگند.

همان طور که همه می دانیم ما به دالیلی نمی توانیم 
تیم های قدرتمند را در مقابل خودمان داشته باشیم. جامعه 
فوتبال از این علل آگاه هســتند. اما نگاه من به مسابقات 
تیم ملی مثبت است. ما حریفان تدارکاتی داریم که با بازی 
برابر آنها کادر فنی می تواند به بخشــی از اهدافش برسد. 
با این حال درباره هماهنگــی دیدارهای تدارکاتی تیم ملی 
دو موضوع مهم وجــود دارد؛ اول اینکه آیا مــا پول الزم را 
برای دعوت از تیم های بزرگ داریــم؟ دوم اینکه آیا روابط 
دیپلماتیک موثری بــرای تســهیل در رفت و آمد تیم های 
نامی وجود دارد یا خیر؟ به خاطر دارید که وقتی ســتارگان 
فوتبال جهان یا ســتارگان رئال مادرید به ایــران آمدند چه 
برخوردهایی با آنها صورت گرفت. بالطبع نگرانی هایی وجود 
دارد و در این بخش نیاز داریم که دســت به فرهنگ سازی 
بزنیم. در مورد مســائل مالی همه می دانیم که فدراسیون 
اخیرا به طور جدی به چالش کشــیده شد و دلیل اصلی آن 
نیز مباحث مالی بود. پول های زیادی در این فدراســیون 
حیف و میل شده است؛ حیف و میل به این معنا که بابت عقد 
قراردادهایی که به نتیجه دلخواه منتج نشده غرامت های 
سنگینی پرداخت شده که این موضوع به نظرم به بی تدبیری 

آقایان بر می گردد.
با این حال فراموش نکنیم که محدودیت هایی علیه 
کشورمان وجود دارد. این موضوع قابل انکار نیست که دچار 
تنش هایی هستیم که باعث می شود خیلی از تیم های بزرگ 
از بازی با ما اســتقبال نکنند. این اتفاق کامال غیرفوتبالی 

است و نمی توان خرده ای به آن گرفت.

همه مردم که به خوبی می تواننــد اتفاقات فوتبالی را 
کارشناســی کنند، دچار این مقایسه می شوند که چرا تیمی 
مثل عربســتان با بلژیک و ایتالیا باید بازی کند و ما ســراغ 
ســیرالئون  برویم؟ آنها کامال  حــق دارند و نظرشــان هم 
کامال درســت بوده و به نظرم این نقد جدی به فدراسیون 
وارد است. در نتیجه بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه 
فوتبال  قبول دارم که بازی های دوســتانه در آســتانه جام 
جهانی باید از دیدارهای آســان آغاز شــود، به بازی های 
سخت برسد و در نهایت هم به بازی های آسان ختم شود. 

اما باید شأن و منزلت تیم ملی را هم در نظر گرفت.
دیدار با الجزایــر و تونس دارای توجیه فنی اســت، 
ســبک بازی آنها به رقیب ما و در نظر گرفتن شــباهت ها و 
اشتراکات باعث می شود بازی با آنها دستاوردهای زیادی 
برای ما در پی داشته باشد اما در مورد انتقاد به سطح کیفی 

رقیب فردای تیم ملی با هواداران فوتبال موافقم.
بازی های تیم ملی در جام جهانی سخت است. این را 
همه می دانیم اما اگر در بازی نخست برابر یکی از تیم های 
قدرتمندی همچون پرتغال  یا  اســپانیا قــرار می گرفتیم و 
ضربه ســختی می خوردیم قاعدتا در ادامــه  رقابت ها کار 
برایمان ســخت تر می شــد و شــاید روحیه مان را کامال از 
دســت می دادیم اما حاال که می خواهیم در بازی نخست 
برابر تیم   ملی فوتبــال مراکش بازی کنیم امیــدوارم که به 
پیروزی برسیم. البته مراکش را به خوبی نمی شناسم چون 
مدت هاســت که بازی آنهــا را ندیده ام. اما تــا آنجایی که 
می دانم آنها نیز تیم خوبی هستند. اگر در بازی اول ضربه 
ســنگینی نخوریم و روحیه مان را حفظ کنیم می توانیم در 
ادامه  راه موفق تر باشــیم. به نظر من روســیه اگر میزبان 

امیر  حاج رضایی

کارشناس فوتبال

نسبت به تیم ملی ناامید نیستم
نباید از تیم ملی مقابل اسپانیا و پرتغال انتظار باالیی داشته باشیم
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من معتقدم در فاصلــه زمانی کوتاهی که تا شــروع 
بازی های جام جهانی باقی مانده است باید شرایط را به نفع 
تیم ملی تغییر دهیم. فرامــوش نکنیم که 2006 جو خوبی 
همراه تیم ملــی ما نبود. نتیجه اش آن شــد که تیم ملی در 
بازی های جام جهانی نتوانســت از همه توانمندی هایش 

بهره ببرد. اصال روحیه مبارزه نداشت. 
بنابراین معتقد  قبل از هر چیــز باید به تیم ملی کمک 
کنیم کــه از لحاظ روحــی در بهترین شــرایط ممکن قرار 
بگیرد. من هم مثل خیلی از کارشناســان و مربیان عزیزی 
که نقطه نظرات خاص خودشــان را دارنــد اعتقاد دارم که 
ضعف هایی وجود دارد که باید به مرور رفع شــود اما اگر در 
جای نامناسب و در زمان نامناسب درباره این نقطه ضعف ها 
صحبت کنیم نه تنها به تیم ملی فوتبال کشــورمان کمکی 
نکرده ایم بلکه باعث شده ایم حجم وسیعی از حاشیه ها و به 
هم ریختگی ها تیم ملی ما را در آستانه شروع بازی های جام 
جهانی در بربگیرد. حاشیه هایی که بارها شاهد بوده ایم که 

چگونه تیم ما را به شکست رسانده است.
 از طرفــی فراموش نکنیــم که بازی هــای تدارکاتی 
تیم ملی مورد تایید کی روش بوده است. اگر این بازی ها به 
هر دلیلی نمی توانست برای تیم ملی و روند آماده سازی این 
تیم کمکی کند قطعا کی روش با آن مخالفت می کرد. ما به 

کی روش اعتماد کردیم و نتیجه اش را دیدیم. نتیجه اش 
این شد که ما قاطعانه به جام جهانی روسیه صعود کردیم. 
به نظرم بهتر اســت این اعتماد ادامه پیدا کنــد. او مربی 
بزرگ و کارکشته ای است که می داند چه تصمیماتی به نفع 
تیم ملی ما است و کدام بازی ها می تواند به آماده سازی بهتر 

این تیم کمک کند. 
بنابراین در شرایط کنونی بهتر است همه ما از تیم ملی 
و کی روش حمایت کنیم. فقط باید حمایت کنیم. اطمینان 
دارم که اگر این همدلــی در بین اهالی فوتبــال و مردم با 
تیم ملی به وجود بیاید شــرایط بســیار بهتری را در روسیه 
تجربه خواهیم کرد. این راه به نفع ما تمام می شود. حتی 
اگر ســختگیرانه به ماجرا نگاه کنیم باید بپذیریم که برای 
تحلیل بهتــر نقطه ضعف هــای تیم ملی و کــی روش باید 
عملکرد این مربی و تیمش را تا پایان بازی های جام جهانی 

نگاه  و با دقت بررسی کنیم که چگونه پیش رفته است.
 در ایــن صــورت می توانیــم تحلیل فنی درســت و 
منصفانه ای داشته باشیم. فراموش نکنیم که تیم ملی در 
حال حاضر به موج مثبت نیاز دارد. ما اســترالیا را با همین 
همدلی و موج مثبت شکســت دادیم و تیم ملی ایران با آن 
شــکل دراماتیک به جام جهانی رفت. این بــار هم باید به 
تیم ملی روحیه و انرژی مثبت بدهیم تا بازیکنان و سرمربی 
تیم ملی با امیدواری قابل تو جهی مقابل اسپانیا و پرتغال قرار 
بگیرند. باز هم فراموش نکنیم که نباید فقط ادای آدم های 
مثبت را دربیاوریم. از طرفی بگوییم تیم ملی به حمایت نیاز 
دارد و از ســویی دیگر برای این تیم حاشیه درست کنیم و 
نوک پیکان انتقادهایمان را هر روز علیه این تیم و سرمربی 

تیم ملی تیزتر کنیم.  

5

فقط باید از تیم ملی حمایت کنیم
بازی های تدارکاتی مورد تایید کی روش بوده

میرشاد ماجدی 

کارشناس فوتبال

نبود، قطعا در سید یک قرار نمی گرفت. آنها تیم قدرتمندی 
نیســتند. بنابراین عربســتان در بهترین گروه ممکن قرار 
گرفته اســت، اما در مورد گروه ایران نیز باید این را بگویم 
که اگر نسبت به تیم   ملی غیرمنطقی و غیرمنصفانه باشیم و 
حرف های غیرمنصفانه را بخواهیم بگویم نباید این انتظار 
را داشته باشــیم که انتقادات مان تاثیر داشــته باشد. من 
معتقدم که باید به منتقد منصف احترام گذاشته شود،  ولی 
کسانی که انتقادات غیرمنصفانه ای را مطرح می کنند نباید 
برای حرف شــان ارزشی قائل شــد. اما نکته حائز اهمیت 
دیگری که درباره تیم   ملی فوتبال ایران وجود دارد این است 
که ما از نظر روانی فشاری رویمان نیست که این خیلی نکته 

مهمی است.
با همه اینها باز هم الزم اســت که تاکیــد کنم  انجام 
بازی هــای تدارکاتی بــرای شــناخت بیشــتر کادر فنی از 
بازیکنان صورت می گیرد. تجربه ای که از آقای کی روش 
کسب کردیم ما را به این نقطه می رساند که او تاکنون حدود 
15 بازیکن را شناخته است و می خواهد مابقی بازیکنانی را 

که روی انتخاب آنها شک دارد، بسنجد.
عملکرد تیم ملی را نمی توان بــا یک دیدار تدارکاتی 
ســنجید. باید به این تیم زمان داد تا بدانیم راه و روشی که 
آقای کی روش برای تاکتیک تیم ملی در جام جهانی در نظر 
گرفته است چگونه خواهد بود. شاید او همچون مربیانی 
نظیر مورینیو و ســیمئونه می خواهد با تاکتیک دفاعی به 
نتیجه الزم برسد. برخی مربیان مثل مورینیو نظر شان کسب 
نتیجه به هر قیمتی است و پیروزی را به بازی زیبا و هر چیز 
دیگری ترجیح می دهند. باید دید کی روش چه روشی را در 
ادامه فاصله کمی که تا جام جهانی باقی مانده است در نظر 

خواهد گرفت.
از طرفی ایــن را هم باید بگویم که نبایــد انتظار بیجا 
برای طرفداران فوتبال کشومان ایجاد کنیم که باید و تحت 
هر شرایطی به دور دوم برسیم. به خصوص که حریفان ما 
اسپانیا، پرتغال و مراکش هستند ؛ تیم هایی که بسیار سخت 

و قدرتمندند.  
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این روزها مفهوم روزها هجوم خبرهاست، ما مثل مشت زنانی شــده ایم که در گوشه رینگ ایستاده ایم و 
خبرها پشت سر هم ضربات را وارد می کنند، بعضی خبرها مشت های سنگین هستند که حتی بیم ناک اوت شدن 
را با خــود حمل می کنند، بعضی ها مشــت های ســبک و گذرا و بعضی ها به نوازشــی شــبیه هســتند، خنک و 
دوست داشتنی... روزهای هفته بر ما چگونه می گذرد؟ مرور می کنیم  بخشی از روزهای هفته را با روایت و عکس 

مثل یک دفترچه خاطرات  نه مثل یک دفتر اسناد رسمی؛ خبر را نمی خوانیم؛ زندگی می کنیم ....

برای نســلی کــه در دهه 60 تجربه موشــکباران 
زمان صدام را داشــته اســت، همین که صبحش را با 
خبر حمله موشکی دونالد ترامپ و دوستانش به سوریه 
شــروع می کند، خاطرات تلخی از روزگار رفته در مقابل 
چشــمانش رژه می رود ؛ خاطراتی که در آن  ترس حرف 
اول بود و حرف آخر... برای همین است که شاید بیشتر 
از بقیه حال امروز کــودکان ســوریه را درک می کنیم، 
کودکانی که با هر صدایی باید بترسند، شاید که معنای 
هر صدا، هر انفجار نبودن یکی از اعضای خانواده شان 
باشد، آنهایی که با صدای بمب بزرگ شده اند، برایشان 

حمله و نا محدود خیلی فرق نمی کند... .

خداحافظ یوز عزیز ! بعد از چند ســال 
نسل یوز ایرانی الاقل روی پیراهن تیم ملی 
نسلش منقرض شــد، هد ایت الله ممبینی 
که در زمان داوری درس بازاریابی می دید، 
اعالم کرد که بــه دلیل نبــودن وقت الزم 
نمی شود روی پیراهن تیم ملی طرح کشید 
و برای همین پیراهــن تیم ملی همین طور 
خالــی ســفید می شــود؛ خالــی خالی... 
ایــن پیراهــن حرف و حدیث زیــاد دارد اما 
خالصــه اش ایــن می شــود که مــا رفتیم 
فروشــگاه آدیداس گفتیم: »آقا یه چند تا 
پیراهن می خواهیم، آخرش چقدر تخفیف 
می دهی تا ببریم؟«. معاون سازمان میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمار سفر خارجی در کشور را این  گونه ارائه کرد: » گردشگر ورودی ساالنه کشور 5 
میلیون و خروجی 9 میلیون است که از این تعداد گردشگر خروجی، 4.5 میلیون به سفرهای زیارتی اختصاص دارد. در 

ایام نوروز 19 میلیون گردشگر داخلی و یک میلیون خارجی داشتیم.«
خوشبختانه  تئاتری ها هم بعد از یک دهه بالتکلیفی صاحبخانه شدند. هرچند وعده بازگشایی این خانه به 10 سال 
گذشته برمی گردد، اما این اتفاق خوب در نهایت به ثمر نشست و سرانجام با وجود همه دوندگی ها و پیگیری ها و البته 
خلف وعده ها، جامعه تئاتر صاحبخانه شدند. بسیاری از تئاتری های قدیمی  و البته جوان ترها در روز بازگشایی این خانه 
حضور داشتند. امســال هیات داوران جایزه عکس وردپرس، عکس »رونالدو اشمیت« با عنوان »بحران ونزوئال« را 
شایسته دریافت این جایزه تشخیص دادند. در این عکس »خوزه ساالزار بالزا« 28 ساله در درگیری با پلیس در کاراکاس 
در شعله های آتش می سوزد. ساالزار بر اثر انفجار بنزین باک یک دستگاه موتورسیکلت دچار حریق می شود که پس از 

این حادثه با شدت سوختگی درجه یک و دو از مرگ نجات می یابد.  

غافلگیری خیلی حس خوبی اســت، شــاید یکی از 
بهترین حس های جهان ! مثل کســی کــه تصور می کند 
تولدش از یادش رفته و وقتی وارد خانه می شــود به یکباره 
می بیند که همه در یک اتاق جمع شــده اند تا او را غافلگیر 
کنند، آسمان ایران هم بعد از آن گرمای وحشتناک اوایل 
فروردین، به یکباره ما را از کابوس خشکسالی نجات داد و 

یک شکم سیر بارید.
 بارش باران، گاهی به شــکل توفــان تندری، گاهی 
با رگبــار و رعدوبــرق و وزش تندباد لحظــه ای و در نقاطی 
به شــکل تگرگ آب و هوایی بود که کیفیت هــوا را در ١٩ 
شهر در وضعیت پاک و در ٩ شهر سالم قرار داد، وضعیت 
هوا به گونه ای بود که اگر کســی تقویم دم دســتش نبود 

می توانست بنویسد: »وینتر ایز هیر ! «
خبر اینکــه توافقنامه ای میان فدراســیون فوتبال و 
بنیاد رودکی برای تهیه سرود تیم ملی در جام جهانی امضا 
و قرار شد سه کار برای تیم ملی آماده شود. کار نخست، با 
خوانندگی ساالر عقیلی و آهنگ سازی بابک زرین و شعری 
از احسان افشاری خواهد بود. دومین کار با اجرای علیرضا 
قربانی، شهرداد روحانی در مقام آهنگســاز و رهبر ارکستر 
سمفونیک  و با شعر ساعد باقری ساخته می شود. سومین 
کار هم اثر فریدون شهبازی آهنگســاز و با شعر عبدالجبار 
کاکایی ســاخته می شــود اما خواننده آن هنوز مشــخص 

نشده است.  

تجربه تلخ موشک

خداحافظی با یوز

شنبه

دوشنبهیکشنبه

شــارلیز  ترون، بازیگر معروف   هالیــوود که موفق به 
کسب جوایز متعدد از جمله اســکار شده، محیط آمریکا را 
بعد از  ترامپ برای فرزندان سیاهپوستش مناسب نمی داند. 
او که اصلیت آفریقای جنوبی دارد و دو فرزند سیاهپوست 
را به فرزندی قبول کرده در این باره گفته:» بزرگ شــدن در 
دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی مرا خیلی نسبت به برابری 
انســان ها حســاس کرده اســت. نمی خواهم بچه هایش 

احساس ناامنی کنند.«

این هفته، هفته بسیار خوبی برای لژیونرهای فوتبال 
ایران در اروپا بود، علیرضا جهانبخــش کاری را کرد که به 
آن عادت دارد یعنی یک گل قشنگ دیگر زد، کاوه رضایی 
هم که یک پنالتی برای شــالروا را وارد دروازه کرد، سردار 
آزمون که مدت ها افت کرده بود، این هفته به تیم ســعید 
عزت اللهی دو گل زد مثــل هفته قبل، رضا قوچان نژاد هم 
یک گل سهم داشت، کار کارلوس کی روش برای انتخاب 

دارد سخت می شود.  
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اگر حــال دریاچه ارومیــه برایتان مهم اســت، این 
جمالت را به نقل از خبرگزاری ایسنا بخوانید؛ طبق آخرین 
آمار تا هشتم فروردین ماه ســال جاری،  تراز دریاچه ارومیه 
برابر با یک هــزار و 270/70 بوده اســت که حــدود چهار 
متر از  تراز نرمال پایین تر اســت، در مقایســه با اول ســال 
آبی 96_95،  تراز ســطح آب دریاچه حدود 40 ســانتی متر 
افزایش یافته که افزایش 40 میلی متــری بارندگی در این 
میان بی تاثیر نبوده اســت. وســعت دریاچه ارومیه نیز در 
حال حاضر برابر با دو هــزار و 2۳0 کیلومتر مربع بوده و این 
در حالی است که وسعت نرمال برابر با چهار هزار و 7/526 
کیلومتر مربع اســت.« برندگان نهایی جایزه معتبر پولیتزر 
هم در بخش های گوناگون اعالم شد. جایزه بخش ادبیات 
داستانی به رمان »کمتر« نوشته »اندرو شین گریر« رسید 
و »جیمز فورمن« نیز به عنوان برنــده جایزه بخش ادبیات 
غیرداستانی برای کتاب »زندانی کردن خویشتن؛ جنایت 
و مکافات در سیاهپوستان آمریکا« معرفی شد. در بخش 

نمایشنامه »هزینه زندگی« نوشــته »مارتینا ماجوک«، در 
بخش تاریخ »خلیج؛ ایجاد دریای آمریکا« اثر »جک ای. 
دیویــس« و در بخــش زندگی نامه »آتش هــای چمنزار« 
به قلم »کارولین فریســر« موفق به کســب جایزه پولیتزر 
در ســال 2018 شــدند. جایزه بخش شــعر نیز بــه »نیمه 
روشــن« مجموعه شعر بین ســال های 1965 تا 2016 از 
»فرانک بیدارت« رسید. یک اتفاق عجیب در دنیای فوتبال 
سه شــنبه تیتر خبری بود. در دیدار ماینتس و فرایبورگ در 
بوندســلیگا آلمان گوئیدو وینکمن مــرد اول این بازی بود 
و یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات تاریــخ فوتبال را از 
طریق فنــاوری بازبینی تصاویــر )VAR( گرفت. در آخرین 
لحظه نیمه نخست بازیکنان میزبان سانتر کردند که توپ 
به دستان بروسینسکی )مدافع فرایبورگ( برخورد کرد. داور 
هیچ خطایی اعالم نکرد و ســوت پایان نیمه اول را زد اما با 
هشــدار تیم فناوری بازبینی تصاویر روبه رو شد؛ این اتفاق 

زمانی رخ داد که بازیکنان دو تیم در تونل رختکن بودند.  

نیروهای مرزبانی میرجاوه دوشنبه شــب با اشــرار و 
گروهکی تروریســتی درگیر شــدند که در این عملیات دو 
مرزبان و دو بســیجی به درجه رفیع شــهادت نائل آمدند. 
تشییع این شهدا چهارشنبه از مهدیه مشهد به سمت حرم 
مطهر رضوی برگزار شد. این درگیری در بخش مرزی ریگ 
ملک شهرستان میرجاوه میل 89، حد فاصل پاسگاه چاه 
لشکر رخ داد. بعضی آمارها آدم را آزار می دهد، مثال وقتی 
این جمله ها را می خوانی به این فکر می کنی که چقدر تلخ 
است و چقدر می تواند افسوس خورد. مثال می خواهید؟ 
مثال همین که می خوانــی؛ امیدعلی پارســا رئیس مرکز 
آمار ایران گفــت: »۳ میلیون و 200 هــزار بیکار مطلق و 
حدود 2میلیون اشــتغال ناقص داریم که به دنبال شــغل 
تمام وقت هســتند. بر اســاس اطالعات مرکز آمار ایران، 
در ســال 1۳96، نرخ بیکاری 12/1 درصد و سهم اشتغال 
ناقص از اشتغال کشــور 10/4 درصد بوده است.« برنامه 

نمایش فیلم های سی وششمین جشنواره جهانی فیلم فجر 
به صورت رسمی از امشب چهارشنبه 29 فروردین با اکران 
فیلم »آن ســوی ابرها« به کارگردانی مجید مجیدی آغاز 
شد. فیلم مجید مجیدی محصول کشور هندوستان است 
که برای نخســتین بار در ایران در سی وششمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر اکران شــده اســت. یک خبر خوب هم 
اینکه امور خیریه باشگاه لیورپول، لباس رسمی این باشگاه 
را برای یک تورنمنــت خیرخواهانــه که در ایــران برگزار 
می شود، ارسال کرد. به  گزارش سایت لیورپول اکو، مهدی 
مهدوی کیا، اسطوره فوتبال ایران که در تیم هایی همچون  
هامبورگ و آینتراخت فرانکفورت بازی کرده است، تورنمنت 
خیریه ای را تدارک دیده کــه در آن تیم آکادمی  »کیا« در 
تهران در کنار ۳00 نوجوان به میدان می روند. این تورنمنت 
خیرخواهانه برای کمک به زلزله زدگان کرمانشــاه تدارک 

دیده شده است.  

حال دریاچه ارومیه

سربازان وطن 

سه شنبه

چهارشنبه 

دنیای مجازی

از حاشـــیه های ســـفر   روایـــت علیرضـــا غـــزوه 
رهبر معظم انقالب به کرمان

روایت نادر طالب زاده از شهید مرتضی آوینی

سوال مهم محمود رضوی از شهید آوینی

روایت محسن تنابنده از اتمام پایتخت
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»قرآن که یک کتاب جهانی است و ادعای مدیریت 
و اداره جهان را دارد در رابطه با اقتصاد می گوید که ثروت 
جامعه نبایــد مانند آنچه در حکومت های سوسیالیســتی 
است در دست دولت باشد و نباید مانند آنچه در کاپیتالیسم 
غرب است در دســت ســرمایه داران باشــد و حتی نباید 
خصولتی باشــد، بلکه باید در دســت عموم مردم باشد و 
هرکس بنابر استعدادش آن را در اختیار داشته باشد.« این 
 بخشــی از جمالت آیت الله   جوادی آملی و دغدغه های 
اقتصادی – اجتماعی ایشان است که در گفت وگو با علی 
الریجانی، ریاست مجلس مطرح کردند . ایشان در ادامه 
به بسط این ســخنان پرداختند: » طبق بیان قرآن کریم، 
ربا و بانکداری ربوی باعث آبروبری است که ما به آن دچار 
هستیم، از طرف دیگر سرمایه های کشور با سوء مدیریت 
به بخش مسکن هدایت شد که نتیجه و حاصل آن تولید 
مسکن های انبوهی است که خالی افتاده اند. قرآن کریم از 
کسی که ندار است به »فقیر« یاد می کند؛ فقیر یعنی کسی 
که ستون فقراتش شکسته است و قدرت قیام ندارد! چنین 
کشوری نمی تواند اقتصاد مقاومتی داشته باشد، بیان قرآن 
این است که کســی که جیبش خالی است اهل امالق و 
تملق خواهد بود. آنکه روسری خود را بر سر چوب می کند 
با قرآن مخالف نیست، بلکه با این شرایط کشور مخالف 
است. پیغمبر فرمود  کشوری که مشکل مالی داشته باشد، 
دینش در خطر اســت! این را پیغمبری می فرماید که سه 
سال را در شــعب ابیطالب گذرانده، در نتیجه این دعای 
حضرت برای مردم جامعه است که از خدا می خواهند بین 
مردم و نان مردم فاصله نیندازد. بنابراین اگر سهل انگاری 
در بخش های مدیریتی و اقتصادی کشور صورت بگیرد 

آسیب دیدن دین مردم قطعی است!«

برنامه »هفت« آخرین بار همزمان با سی وششمین 
جشــنواره فیلم فجر روی آنتن شبکه ســوم سیما رفت که 
با اجرای رضا رشــیدپور همــراه بود و حاشــیه   هایی را هم 
به دنبال داشت. حاال مدیران سیما دوباره در پی آن هستند 
که »هفت« را بــه تولید برســانند. ناصر کریمــان، مدیر 
گروه اجتماعی شبکه ۳ ســیما وعده داده که تالش ها بر 
این اســت که »هفت« جدید قبل از ماه رمضــان به آنتن 

شبکه ۳ برسد.
 »هفت« که می تــوان گفت پرحاشــیه     ترین و البته 
مهم ترین برنامه ســینمایی تلویزیون است طی دوره  های 
مختلف بــا چالش ها و حاشــیه  های زیادی روبه رو شــده 
اســت. این برنامــه در ۳ فصل خــود با اجــرای فریدون 

آقای ایکس 
چه کسی مجری برنامه 7 می شود؟

ایشــان در ادامه اشــتغال زایی و رونق تولید داخلی 
مبتنی بر مدیریت عقالنی و علمی  را مورد تاکید قرار دادند: 
» فرهنگ اقتصادی مردم باید رشد کند تا سرمایه های خود 

را در بخش تولید داخلی و اشتغال سرمایه گذاری کنند.«
آیت الله جوادی آملی در بخش دیگری از ســخنان 
خود مسئوالن کشور را به وحدت و پرهیز از اختالف توصیه 
کرد: »حضرت امیر علیه السالم صراحتا می فرماید هیچ 
کس در امت رسول خدا)ص( نیست که به اندازه من مردم 
را به وحدت دعوت کرده باشــد. من بر اساس سنت الهی 
می گویم هیچ ملتی در طول تاریخ از گذشته الی یوم القیامه 

با اختالف به جایی نرسیده است.«
آیت الله جوادی آملــی همچنین در جلســه درس 
تفسیر خود که به تفسیر آیات ابتدایی سوره مبارکه جمعه 
اختصاص داشــت هم به گونه ای به دغدغه های خود در 
همین زمینــه پرداختند:   «من یاد ندارم کــه ذات اقدس 
الهی در قرآن از شیطان به عنوان محارب یاد کند! مخالف 
هست، مستکبر هست، نظری در برابر نظر الهی معاذالله 
دارد، اما محارب نیست. اما قرآن فرمود بانک های ربوی 
محارب هستند، رباخوار محارب است: اینکه می بینید هر 
روز اقتصاد فلج است همین است. محقق شدن شعارهایی 
مانند تولیــد، اشــتغال و حمایــت از کاالی ایرانی؛ تنها 
باسرمایه پاک میسر است و تا تولید با سرمایه پاک نباشد این 
شعارها ممکن نمی شود. سرمایه ربوی محاربه با خداست. 
 ربا نه با َغسل پاک می شود نه با ُغسل پاک می شود. این
رُُهْم﴾، این ﴿یزَکیِهْم﴾ مال همین هاست. فرمود:   ﴿ُتَطهِّ
ییَن رَُسوال ِمْنُهْم یْتُلوا َعَلیِهْم آیاِتِه  ﴿ُهَو الَِّذی َبَعَث ِفی اْلُمِّ
َو یزَکیِهــْم﴾، این ﴿یزَکیِهْم﴾ اختصاصی به آیات ســور 

مدنی ندارد.«  

جیرانی، محمود گبرلو و بهروز افخمــی  همراه بوده و بعد 
از اجرای افخمی  دیگر نتوانســت به صورت منســجم به 
پخش بازگردد. ســال گذشــته نیز بعد از همه رایزنی ها و 
تشکیل جلسات مدیران، »هفت« توانست با حضور رضا 
رشیدپور آن هم فقط در ایام جشــنواره فیلم فجر و در 10 

روز روی آنتن برود. 
در حال حاضر گروه تولیدی این برنامه نیز از اتفاقات 
جدید خبر ندارند. معموال هم مهم ترین چالش این برنامه 
همیشــه انتخــاب مجری بــوده و بعد از مشخص شــدن 
مجری، باقی مسائل تولید حل شده است. باید دید این بار 
چه کسی بر صندلی »هفت« تکیه خواهد زد و آیا انتخاب 

مجری به قبل از ماه رمضان خواهد رسید یا خیر؟  

نشریه تایمز در خبری عجیب و غریب به نقل از یک 
نشریه مراکشــی مدعی شــد که ملکه الیزابت احتماال از 

نوادگان رسول گرامی اسالم )ص( است.
 این نشــریه کــه ســندی برای طــرح ایــن ادعای 
عجیب و غریب خود ارائه نکرده سلســله این شــجره را با 
شــمارش 40 نســل، از طریق برخی پادشــاهان اسپانیا 
به حضــرت امام حســن مجتبی )ع( و ســپس به رســول 
گرامی اســالم )ص( ربط داده اســت. نخســتین بار این 
ادعای عجیب در سال 1986 توسط شجره شناسی به نام 
پیراژه مطرح شــد که ملکه الیزابت را به پادشــاه مسلمان 
اسپانیا در قرن هفتم و از طریق او به خاندان پیامبر گرامی 
 اسالم)ص( ربط داده بود که همان زمان هم کسی آن را 

جدی نگرفت.
وبــگاه انگلیســی »هیســتوری« در این خصوص 
می نویســد: »بروکس-بیکــر ملکه الیزابــت را از طریق 
زائده اندلســی به حضرت محمد )ص( متصل می کند. 
زائده اندلسی، شاهدختی مسلمان در قرن 11 میالدی 
بوده اســت که بــه مســیحیت روی آورد و صیغه شــاه 
آلفونسوی ششــم، از سلسله خیمنز شــد. باوجود این، 
معلوم نیست که زائده واقعا با پیامبر اسالم نسبت داشته 

است یا خیر.«
حجت االسالم والمســلمین ســیدمهدی رجایــی، 
رئیس پژوهشکده انساب قم درباره این ادعا گفته است: 
»شجره  نامه سیادت ملکه الیزابت جعلی است. باید مرکز 
»دارالنقابه« زیر نظر والیت فقیه و مراجع تقلید تأســیس 
شود و جلوی ادعاهای کاذب گرفته شود. شجره نامه ای 
که برای ملکه انگلستان تهیه شده، بســیار ناشیانه جعل 
شده است؛ چراکه شــجره نامه از حیث نسب باید حداقل 
در حدود 4٢ نفر باشد، حال آنکه این شجره نامه ساختگی 
این گونه نیست. این مساله تازه نیست و از قدیم برای افراد 
ظالم و خبیثی همچون صدام حسین در عراق و قذافی در 
لیبی نیز کنگره هایی مبنی بر ادعای سیادت برگزار می شد 
و اگر امروز جلوی این گونه هنجارشــکنی ها گرفته نشود 
در آینده افراد خونریز و ظالم دیگری نیز به دروغ به عنوان 

سادات و ذریه اهل بیت)ع( جعل می شوند.«  

ها
ره 

چه
با 

سرمایه پاک  
دغدغه های اقتصادی آیت الله جوادی آملی 

تکذیب شجره نامه 
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»در فرهنگ شــرقی می گویند چیزهــای منفی را در 
خاطــرات ننویســید، مثال مــن اول ابتدایی مردود شــدم 
چون مدرسه را دوســت نداشــتم. زمانی که پدربزرگم من 
را به مدرســه می بــرد بــا او راه نمی رفتم مــن را روی زمین 
می کشید. آن موقع منزل ما نزدیک بازاری در کاظمین بود 
و مدرسه رفتن مرســوم نبود، بچه ها در بازار کار می کردند 
و انعام می گرفتند، من هم می خواســتم انعــام بگیرم. به 
من گفتند اینهــا را در خاطرات ننویس. مــن به پدرم گفتم 
می خواهم سیگار بفروشــم، البته در کتاب سیگار را حذف 
کردنــد! گفتند بگــو می خواهــم جنس بفروشــم ولی من 
می خواستم سیگار بفروشــم. آن موقع ســیگار چیز بدی 
نبود، همه شــخصیت های مطرح ســیگار می کشــیدند و 
این شاخصه اجتماعی بود، اما االن بد شده است. نوشتن 
خاطرات سیاســی پیچیده تر از خاطرات شــخصی است، 
یک سری از امور را شــاید نشــود تا آخر عمر بیان کرد و در 
ســینه می ماند. در دنیا هم اسرار سیاســی را نمی نویسند. 
مثال فالن کشور متخاصم حرفی در مورد ما زده که درست 
و بحق بوده امــا نمی توانیم آن را بگوییــم.« این جمالت 
علی اکبرصالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
انرژی اتمی  در روز رونمایی کتاب خاطراتش نشــان از آن 

 پس از پایان پخش ســریال »پایتخت 5« که 
نوروز امسال از شبکه یک پخش شد و مورد استقبال 
مخاطبان نیز قرار گرفت، مراســم تقدیــر از عوامل 
این مجموعه از سوی ســازمان هنری رسانه ای اوج 
برگزار شد. مرتضی میرباقری، معاون سیما، احسان 
محمدحسنی، رئیس ســازمان هنری رسانه ای اوج، 
علیرضا برازش، مدیر شــبکه یک ســیما و فضل الله 
شــریعت پناهی، مدیر گــروه اجتماعــی، حبیب الله 

والی نژاد مدیر سریال سازمان اوج از جمله مدیرانی بودند که در این سریال حضور داشتند.
احسان محمدحسنی، رئیس سازمان رسانه ای اوج درباره ساخت این سریال گفت:» تیم پایتخت به خوبی نشان داد 
که می توان در این خاک مهربان ماند و کارهای موفقی انجام داد که جامعه به هنر ایرانی و اسالمی خود افتخار کند.« رئیس 
سازمان رسانه ای اوج همچنین گفت: »سازمان اوج با پول، اثری را تولید نمی کند، بلکه این آثار محصول دل است. بسیاری 
از موسسات دیگر نیز پول دارند اما باید بدانیم که پول اثر هنری نمی سازد و دوستان اوج با دلشان پای کارها ایستاده اند.«

سیروس مقدم، کارگردان سریال »پایتخت« در ابتدای صحبت های خود با در آوردن کاله و کاپشنش با حضاز شوخی 
کرد و گفت: »من نه نماینده موساد و نه جاسوس هستم.«

مقدم در ادامه به حاشــیه های فصل پنجم سریال پا یتخت اشاره کرد: »ســریال پایتخت دیگر متعلق به من، آقای 
تنابنده، اوج، صدا و سیما و... نیست، بلکه متعلق به مردم است و چنان قدرتی دارد که می تواند تعیین کند آیا ادامه دار باشد 
یا نه. این سریال می تواند حرف هایی را بزند که شاید در جاهای دیگر امکان گفته شدن آنها نباشد. »سریال »پایتخت 5« 
ساخته نمی شد مگر با حمایت های مادی و معنوی سازمان اوج. حمایت مادی یعنی پول و فراهم کردن امکاناتی که شاید 
نمی توانستیم به غیر از این آنها را فراهم کنیم و حمایت مادی یعنی 50 فیلم مستند درباره اوج، خاطرات فرماندهان جنگ 

با داعش و مشورت با افرادی که این موضوع را تجربه کرده بودند.«
محسن تنابنده هم در سخنانی گفت: »وقتی پروژه ای به فصل پنجم می رسد، برخالف آنچه عده ای تصور می کنند 
کار بسیار ســخت تر می شــود. فصل پنجم یعنی کار پنج برابر سخت تر می شــود. موفقیت های ســریال پایتخت به فرد 
برنمی گردد چرا که همه چیز گروهی پیش رفته اســت. ورود به برخی از اتمســفرهای قصه مثل شــرایط جنگی و در عین 
حال ایجاد فضایی شیرین کار را بسیار ســخت می کرد. ما می دانیم نواقص زیادی داشته ایم، ولی فکر می کنم این یک 
شروع خوب برای ورود به این ســبک کار بود. امیدوارم سعه صدر ما بیشتر شــود و بتوانیم مهربان تر به قضایا نگاه کنیم. 
 فکر می کنم اگر موقعیتی که برای سریال پایتخت 5 فراهم شد، برای پروژه های دیگر نیز فراهم شود، شاهد سریال های

 بهتری باشیم.«  

در حالی که نام گزینه هایی مثل پوچتینو و یورگن 
کلوپ برای جانشــینی یوپ  هاینکس مطرح شده بود، 
انتخاب نیکو کواچ باعث شــگفتی همگان شد. اینکه 
باشــگاه بایرن تصمیم گرفت به سرمربی کم تجربه ای 
مثل کواچ، چنین فضایی برای کار کردن بدهد توســط 
هیچ کس قابل پیش بینی نبوده اســت. حســن صالح 
حمیدزیــچ، مدیر ورزشــی بایرن مونیخ تاییــد کرد این 
باشگاه پنجشنبه گذشته بر سر امضای قراردادی ۳ ساله 
با نیکو کواچ به توافق رسیده است. کواچ که در دوران 
فوتبالش پیراهن تیم هایی مثل هرتابرلین، بایرلورکوزن،  
هامبــورگ و بایرن مونیخ را به تن کــرد، مربیگری را در 
آکادمی  ردبول ســالزبورگ اتریش آغاز کرد. وی اولین 
تجربه حرفه ای اش را در تیم جوانان کرواســی سپری 
کرد و سپس به تیم ملی بزرگساالن کرواسی ارتقا یافت. 
کواچ با تیم ملی کرواسی به جام جهانی 2014 رفت اما 
در این تورنمنت نتوانست از گروهش صعود کند. صالح 
حمیدزیچ، مدیر ورزشی بایرن مونیخ در واکنش به حضور 
نیکو کواچ در بایرن مونیخ گفت: » بسیار خوشحالیم که 
نیکو کواچ را به عنوان سرمربی انتخاب کردیم، او برای 
بایرن مونیخ بازی کرده و شخصیت و ماهیت باشگاه را 
می شناسد. ما به این باور رسیدیم که او فرد مناسب برای 

هدایت تیم است.«  

دارد که او خیلی دوســت داشــت کتاب خاطراتش تعداد 
بزرگ تــری از اوراق را تشــکیل می داد. آییــن رونمایی از 
کتاب »گذری در تاریخ« خاطرات علی اکبر صالحی، رئیس 
سازمان انرژی اتمی  کشورمان، با حضور تعدادی از چهره ها 
در دفتر مطالعــات وزارت امور خارجه برگزار شــد. در این 
مراسم، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، 
حسن قشقاوی، مشاور وزیر امور خارجه، اشرف بروجردی 
رئیس کتابخانه ملی و بهجت قاسمی،  همسر شهید دکتر 
شهریاری )دانشمند هسته ای( حضور داشتند. صالحی در 
این مراسم نگاهش به نوشتن کتاب را این گونه تعریف کرد: 
» وقتی می خواهیم کتابی بنویسیم باید حقیقت را آن گونه 
که هست بیان کنیم و باید فرهنگ خود را به گونه ای تغییر 
دهیم که بیان برخی حرف ها اشــکالی نداشته باشد. من 
معتقدم اگر تاریخ تبدیل به روایت و داستان شود ماندگاری 
آن در ذهن آحاد جامعه هم بیشتر می شود .« رئیس سازمان 
انرژی اتمی  نقبی هم به زمانی که به عنوان وزیر خارجه شد 
زد: » زمانی که من وارد وزارت خارجه شــدم، شرایط امن و 
امان بود و تنها پرونده مهم پرونده هسته ای بود. می گفتند 
صالحی قرار است در بحث هسته ای راهگشایی کند اما یک 
هفته بعد حوادثی مثل تونس، مصر و لیبی رخ داد. یکی از 

اوج پایتخت 
 سیروس مقدم مردم را 
مالک پایتخت دانست

سرمربی جوان بایرن 

 نیکو کواچ جانشین  هاینکس شد

گذری در تاریخ  

رونمایی از کتاب علی اکبر صالحی 

بزرگان به من می گفت چقدر خوشــقدم بودی کاش زودتر 
می آمدی .« مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میــراث فرهنگی و گردشــگری نیز در این مراســم گفت: 
»آقای صالحی عالم شریفی است و مقام معظم رهبری راجع 
به ایشان فرمودند که جنس ایشان متفاوت از بقیه است.« 
ســجادپور، مشــاور وزیر امورخارجــه هم در این مراســم 
گفت: آنچه ایران را ساخته نه سیاستمداران ماجراجو بلکه 
بوروکرات های ایرانی بودند و آقای صالحی به عنوان یک 
دولتمرد در سیاســت خارجی ایران به یــاد می ماند. البته 
کتاب آقای صالحی همه چیز را پوشش نمی دهد اما کسی 
هم نمی تواند بدون خواندن این کتاب بفهمد که سیاست 

خارجی ایران چگونه است.«  
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سردار قاسم سلیمانی: باید از آقای حاتمی کیا 
تشکر کنم، کار ارزشمندی را انجام دادند. با هنرمندی 
خاصی گوشه هایی از واقعیت را نشــان دادند. ایشان 
خدمت بزرگی به مــردم کردند. این فیلمســازی نبود، 
آگاه ســازی بود. مــن به فکــر متعالی ایشــان تعظیم 
می کنم، »به وقت شام« یکی از دیدنی ترین فیلم هایی 
اســت که در بخش هایی صد درصد واقعــی و در واقع 
فیلم، یک مستند واقعی است. این فیلم می تواند خط 
را بشکند و برای نشر و توسعه و تدوین و تکفیر این ظلم 

از هنرمندان دیگر کشورها گسیل شوند.
عزت الله ضرغامی : »به وقت شام« پرکشش، 
باورپذیر و پاســخی در خور تحســین به دنیای جهل و 
خشــونت. برتری های خیره کننــده تکنیکی، فضیلت 
مضاعف آخرین ســاخته اســتاد حاتمی کیاست که به 
هیچ وجه قابلیت های دراماتیک اثر را تحت الشعاع قرار 
نمی دهد. »به وقت شام« را با هیچ فیلم دیگری مقایسه 
نکنید. نمایشی بی بدیل و اقناع کننده از چهره پرفریب و 
درنده تروریسم جهانی که افکار عمومی جهانیان انتظار 

آن را می کشد و به دیدن آن نیازمند است.
هادی حجازی فــر )بازیگر(: مفتخــرم که در 
نقش »یونس« بازی کردم و خودم را مدیون یونس ها و 
»علی هایی « می دانم که گمنام در سوریه شهید شدند 
و بی سر و صدا تشییع شــدند . امیدوارم خانواده شهدا 
از ما راضی باشند. من به شــدت برای ایفای این نقش 
می ترسیدم چون می ترسیدم بازی من  به فیلم ابراهیم 
حاتمی کیا ضربه بزند. بازی بــرای ابراهیم حاتمی کیا 

بزرگترین آرزوی من در سینما بود.
کارن همایونفــر )موســیقیدان(: بی شــک 
بزرگترین و پیچیده ترین و بی پروا ترین تولید سینمایی 

ایران است. نفس ها را حبس کنید.  

هر فیلمــی از ابراهیــم حاتمی کیا یعنــی یک اتفاق 
تازه! او در مکانی در فیلم سازی ایستاده است که می توان  
درباره فیلم هایش ســاعت ها حرف  زد بحــث  و جد ل کرد. 
مهم نیست که موافق یا مخالف ابراهیم حاتمی کیا باشید، 
مهم این است که باور داشته باشید  فیلمی که او می سازد و 
امضای او را پای خود دارد، فیلمی است که می توان و باید 
آن را یک اتفاق تازه در ســینمای ایــران خواند.   »به وقت 
شام« هم یک اتفاق تازه اســت، یک فیلم که به موضوع 
مهمی اشاره دارد. حاتمی کیا از سال ها قبل این گالیه را از 
تمام سینمای ایران داشت که مگر می شود پشت گوش ما 
یک اتفاق بزرگ مثل تشکیل داعش رخ دهد و کسی به این 

فکر نیفتد که باید درباره آن فیلم ساخت؟
خودش دست به کار شد و این فیلم را ساخت؛ حاصل 
»به وقت شام« نوزدهمین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی کیا 
شــد. فیلم دربــاره داعش اســت و به همین دلیل بیشــتر 
بازیگــران فیلم عرب هســتند. هــادی حجازی فر و بابک 
حمیدیان تنها بازیگــران ایرانی فیلم هســتند و بازیگران 
مطرحی از کشورهای لبنان، سوریه، عراق و مصر در فیلم 
سینمایی »به وقت شام« جلوی دوربین ابراهیم حاتمی کیا 
رفتند. در سینمای حاتمی کیا همیشه برخورد دو تفکر، کار 
پیش بــردن درام را بر عهده می گیرد . ایــن تفکر می تواند 
تفکر حاج کاظم با سلحشــور در آژانس شیشــه ای باشد یا 
برخورد قرائت رحمانی از اسالم با قرائت داعشی آن . شاید 
برای همین اســت که هواپیما و اتفاقــات درون آن که در 
آسمان باید رخ دهد تمثیل خوبی برای ماجرا است . جالب 
این اســت که در فیلــم حاتمی کیا حتی میــان نمایندگان 
دو قرائت از اســالم هم سلسله مراتب  یا شــاید بهتر است 
بگوییم برخوردهای درونی قائل اســت و پدران و فرزندان 

را در جایگاهی ترسیم می کند که باید با هم بحث کنند، این 
مساله هم در این ســو و هم در آن ســو به چشم می خورد، 
آیا این تعمیم داستانی اســت که در بادیگارد شروع شد به 

سطحی جهانی رسیده است ؟
داستان فیلم به وقت شام داستان پدر و پسری است 
که یک ماموریت مهم دارند. به وقت شام داستان  دو خلبان 
ایرانی است با بازی هادی حجازی فر و بابک حمیدیان که 
پدر و پسر هستند و برای نجات مردم سوری به تدمر اعزام 
می شــوند، اما با نفوذ یک داعشی کنترل هواپیما از دست 
نیرو های خودی خارج شده و این آغاز داستان رشادت دو 

خلبان ایرانی است. 
داستان این پدر و پسر بخشی دیگر از برخورد تفکرها 
در سینمای ابراهیم حاتمی کیا را به نمایش می کشد؛ پدر از 
نسل اول انقالب است، با سابقه پرواز در جبهه های مختلف 
مقاومت، عربی می داند و پسر از نسل تازه است و حرف های 
تازه دارد  از تمثیل های دیگر این فیلم همین می تواند باشد 
که خود پسر هم در آستانه پدر شدن است و دارد برای تربیت 

نسلی دیگر آماده می شود .
همه اینها یک قصه روان  و درســت با چیدمان زمانی 
درست را رقم زده اســت . ابراهیم حاتمی کیا به عنوان یک 
کارگردان جز تعهد در محتوا؛ در فرم هم بســیار وســواس 
دارد . او تمــام عوامــل فنی را بــه کار می گیرد تــا بهترین 
تصویــر را از بهترین تکنولوژی بیرون بکشــد برای همین 
است که قاب های چشــم نواز در فیلم ابراهیم حاتمی کیا 
کم نیست  و در محتوای به وقت شــام جنگ امروز را فراتر 
از مرزهای جغرافیایی در جهت آرمان نجات ستم دیدگان 
نمایش می دهد ؛ آرمانی که با ایثار نسل جوان امروز محقق 

خواهد شد.  

فکر می کنم سال 65 حدودًا ۳1 سال پیش اولین 
فیلمم را ساختم که مصادف با عملیات کربالی پنج بود. 
من در تهران فیلم می ســاختم و به شدت به من سخت 
گذشت تا  فیلم تمام شد و به جبهه رفتم. من سرباز این 
نظام هســتم و همچنان دلم برای بچه هایی که جهاد 
می کنند می تپد. من یک سربازم و با اینکه در این دوران 

زندگی می کنم همچنان دلم برای آن زمان می تپد.
* جای کســانی مثل شــهید آوینی بســیار خالی 
است که بتوانند در حوزه نظری ســینما از ما دفاع کنند. 
ما سربازانی هســتیم که به خط می رویم جلو و دل مان 
می خواســت عزیزانی مثل آقــا مرتضی باشــند و ما را 
راهنمایی کنند و اگر جایی خطا می رویم به ما گوشــزد 
کنند. دوســت داشــتم آقا مرتضی فیلم من را می دید و 
نظرش را جویا می شــدم. واقعا دلم می خواست بدانم 
که اگر امروز شــهید مرتضــی آوینی در میــان ما بود، 
چه می کرد؟ آیــا اینجا میان مــا بود؟ در ســوریه میان 

مدافعان حــرم بــود؟  معتقد هســتم این فیلــم ذره ای 
از زحمــات مدافعــان حرم را هم نشــان نمی دهــد و از 
خودگذشــتگی آنان را نمی تــوان به راحتــی به تصویر 
کشید. عملکرد مدافعان حرم باید برای نسل جوان تبیین 
و از خودگذشتگی آنان در راه  کشور به همگان نشان داده 
شود. اگر نفســی برایم باقی بماند، باز هم فیلم خواهم 

ساخت و دینم را به کشور و شهدا ادا می کنم.
این فیلم اســتطاعت ســینمای ایران است. من 
افتخار می کنم که با بچه های ایــران این فیلم را بدون 
یک دالر هزینه ساختیم . به قیمت طعنه هایی که ممکن 

است بشنو م با جان و دل می پذیرم.
*من یــک روز کل گــروه را جمــع کــردم و اجبار 
کردم تا فیلم های خشــن سربریدن داعشــی ها را نگاه 
کنند. واقعیت این اســت کــه کلیت داعــش به همین 
اندازه مبالغه  آمیز اســت. مــن برای ســاخت این فیلم 
محدودیت های فراوانی داشــتم. مظلومیت شــهدای 
مدافع حــرم همین که هیــچ وقت نمی تــوان از آنها به 

درستی صحبت کرد.  

به نام پدر 
یک فیلم با مشخصات حاتمی کیا

نگاه کارگردان 

بازتاب ها 

دیدار
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با فروش فوق العاده فیلم »شماره یک آماده« مجموع 
فروش فیلم های کارنامه کاری استیون اسپیلبرگ از مرز 10 
میلیارد دالر عبور کرد. او نخســتین کارگردان تاریخ سیِنما 
اســت که به این رکورد می رســد. این رقم با در نظر گرفتن 
تورم به دست آمده است. »شماره یک آماده« تازه ترین اثر 
سینمایی استیون اسپیلبرگ هم اکنون در سراسر جهان روی 
پرده سینما اســت. این فیلم در آمریکای شمالی به فروش 
114 میلیون دالری دست یافته اســت و از این نظر در رده 
آثاری چون »پارک ژوراســیک«، »ای تی« و »آرواره ها« 
قرار می گیــرد. از دیگر فیلم های پرفــروش کارنامه کاری 
اســپیلبرگ  می توان به »ایندیانا جونز و پادشاهی جمجمه 
بلورین«، »مهاجمان صندوق گمشــده« و »نجات سرباز 
رایان« نام بــرد. به نظر نمی رســد که جایگاه اســپیلبرگ 
به عنوان پولسازترین کارگردان تاریخ سینما به این زودی ها 
متزلزل شــود چرا که نزدیک ترین رقیب او پیتر جکسون با 

فاصله زیادی از او قرار گرفته است.

  درباره شماره یک 
»شــماره یک آماد ه« نام رمانی به قلم ارنست کالین 
است که در سال 2011 منتشر شد و خیلی زود توانست نزد 
عالقه مندان به کتاب به محبوبیت فراوانی دست یابد. این 
کتاب  در پا ییز ســال 1۳96 وارد بازار کتاب ایران شده و به 
فارسی  ترجمه و  در اختیار عالقه مندان به کتاب قرار گرفته 
اســت. رمان  کالین به اندازه کافی در بــازار کتاب جهان 
شهرت دارد اما اقتباس بر سر و صدای سینمایی از این اثر 

هفته ای که گذشت برای  هالیوود و ســینمای جهان هفته بسیار 
تلخی بود چرا کــه این هفته ســه تن از نامــداران این صنــف به جمع 
در گذشتگان پیوستند، مشهورترین در گذشته  هالیوود میلوش فورمن 
بود. سینمادوستان کارگردان چک تبار را با فیلم های ماندگار و موفقی 
چون »پرواز بر فراز آشیانه فاخته« و »آمادئوس« می شناسند. در اولی 
که اقتباسی موفق از رمانی نوشته کن کیسی بود، جک نیکلسون نقش 
بیماری در یک بیمارســتان روانی را بازی می کند که علیه پرســتار راچد 
دیکتاتور دست به اعتراض و شورشی همه جانبه می زند. آمادئوس هم 
که روایت زیبایی از زندگی ولفگانگ آمادئوس موتزارت، نابغه موسیقی 

و رقیب او آنتونیو سالیری است. فورمن موقع مرگ 86 سال داشت.
ویتوریو تاویانی کارگردان شناخته شــده ای که به همراه برادرش 
پائولو شاهکارهای بزرگی همچون »پدرســاالر« و »شب سن لورنزو« 
را ساخته بود هم در سن 88 سالگی درگذشت. ویتوریو که در شهر سن 
مینیاتو واقع در ایالت پیزا به دنیا آمده بود به همراه برادرش پائولو چندین 
شاهکار سینمای ایتالیا را در طول دوران کاری خود خلق کردند، از فیلم 
»پدرساالر« که نخل طالی کن را در سال 1977 به دست آورد تا »سزار 
باید بمیرد« که خرس طالی برلین را در ســال 2012 برای این دو برادر 
به ارمغان آورد. از دیگر فیلم های مهم وی می توان به »سن میکله یه 
خروس داشت«، »آلونسانفان« و »شب ســن لورنزو« اشاره کرد، وی 

مدت زمانی طوالنی بیمار بود.
رلی ارمی، بازیگر نقش معروف گروهبان  هارتمن در فیلم »غالف 
تمام فلزی« هم ســومین ســینماگری بود کــه به تازگــی از دنیا رفت. 
»غالف تمام فلزی،« اثر مشهور و ضدجنگ اســتنلی کوبریک است 
و ارمی  در آن نقش یک گروهبان خشن را به زیبایی هرچه تمام تر بازی 
کرد. ارمی  در چند فیلم دیگر همچون کشتار با اره برقی در تگزاس هم 
این خشونت را در قالب های مختلف بازنمایی کرد. جالب اینجاست او 
از تفنگداران ارتش آمریکا بود و حتی در جنگ ویتنام هم حضور داشت. 
همین سابقه هم باعث همکاری اش با فرانسیس فوردکاپوال در »اینک 
 آخرالزمان« )فیلــم ضدجنگی دربــاره حضور شکســت خورده آمریکا 

در ویتنام( شد.  

»همــه می داننــد« جدیدترین ســاخته اصغر 
فرهادی از اواخر تابستان در سینماهای کشور اسپانیا 
 روی پرده مــی رود. این فیلم که در تاریــخ 8 می  )18 
اردیبهشــت( به عنوان فیلم افتتاحیه هفتادویکمین 
جشــنواره فیلم کــن اولین نمایــش جهانی خــود را 
تجربه می کند، قرار اســت از تاریخ 14 ســپتامبر )2۳ 
اردیبهشت( نیز در ســینماهای  اسپانیا اکران عمومی 
خود را آغاز کند. با توجه به اینکه این فیلم اســپانیولی 
زبان است، کشور اسپانیا یکی از مهم ترین بازارهای 
اکــران  فیلم فرهــادی محســوب می شــود. »همه 
می دانند« دومین فیلم اسپانیایی زبان تاریخ جشنواره 
کن است که به عنوان فیلم افتتاحیه انتخاب می شود.
طبق اعالم پیشــین، »همه می دانند« از تاریخ 
9 می  و یــک روز پــس از افتتاحیه جشــنواره کن در 
ســینماهای فرانســه اکران خود را آغــاز می کند و از 
تاریخ 1۳ ســپتامبر )22 شــهریور( نیز در سینماهای 
آرژانتیــن  روی پــرده مــی رود. در خالصه داســتان 
فیلم »همه می داننــد« آمده اســت: »کارولینا برای 
دیدار با خانواده اش از آرژانتین به زادگاهش اســپانیا 
بازمی گــردد. در ایــن ســفر کــه پیش بینی می شــد 
به تجدیــد دیــدار اعضای خانــواده خالصه شــود، 
رویدادهای غیرمنتظره ای به وقــوع می پیوندد که بر 
روند زندگی کارولینا تاثیر می گذارد.« در فیلم »همه 
می دانند« که فیلم برداری آن اواخر ماه نوامبر ســال 
گذشــته میالدی در مادرید به پایان رسید، عالوه بر 
پنه لوپه کروز، خاویر باردم بازیگر مطرح اســپانیایی و 
ریکاردو دارین بازیگر آرژانتینی، ادوارد فرناندز، باربارا 
لنی، الویرا مینگز، ایما کوئســتا، روژه کاســا مایور و 
رامون باره آ از دیگر بازیگران اصلی هشتمین فیلم بلند 

فرهادی هستند.  

توسط استیون اسپیلبرگ باعث شد تا بار دیگر توجهات به 
این اثر جلب شود و همگان منتظر بمانند تا ببینند اسپیلبرگ 
قرار است با این رمان که ماهیت ســرگرمی  دارد، چه کند ؛ 

آمادگی با شماره یک 

 اسپیلبرگ از مرز فروش
 10 میلیارد دالر عبورکرد

انتظاری که خیلی هم  بی دلیل بود و فروش فوق العاده ای 
داشــت. در واقع استیون اســپیلبرگ با فیلم »شماره یک 
آماده« بار دیگر به ژانری برگشت که مدت ها بود از آن فاصله 
گرفته بود و این بار هم تماشاگران را به سینما کشاند. فیلم 
جدید اســپیلبرگ درباره ماجراجویی نوجوانــان در دنیایی 
مجازی است. در این اثر سینمایی اشارات فراوانی به دهه 
80 میالدی از جمله برخی از مشهورترین آثار اسپیلبرگ در 

آن دوران وجود دارد.
در »شماره یک آماده« تای شرایدان نقش شخصیت 
اصلی داستان به نام وید واتس را بازی می کند. رویدادهای 
فیلم در ســال 2045 میــالدی روی می دهنــد و قهرمان 
داســتان  ما در محله های  زاغه نشــینی که محــل زندگی 
شــهروندان فقیرتر شــهر کولومبوِس اوهایو است زندگی 
می کند که امید خود را به صداقت و دســتگاه های واقعیت 
مجازی خود بسته اند. بشریت  با فجایعی و در همین حین، 
بســیاری از افراد به دنیایی دیجیتالی به نام »اوســیس« 
پناه برده اند. این دنیا- که شــبیه  دنیاهای »خورخه لوئیس 
بورخوس« که پــر از جادوگران و ربات ها اســت- توســط 
»جیمز َهلیدی« خلق شده است. پس از مرگ »َهلیدی«، 
شــخصیت مجازی او از وجود یک مجموعــه از گنج های 
مخفی یا دیجیتالــی پرده برداری کرد و اعالم شــد که هر 
کس  بتواند این رازها را کشــف کند، قــادر به کنترل کردن 
»اوسیس« خواهد بود. »و ید« شکارچی تخم مرغ است 
که مصمم به کشف این راز شده اســت، رازی که بسیاری 

دیگر از گیمرها از جست وجوی آن دست کشیده اند و...  

مرگ در خانه  هالیوود  

درگذشت سه چهره مطرح سینمای جهان

از کن تا اسپانیا   

زمان اکران آخرین فیلم فرهادی
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رمان »پی یر و لوسی« نوشته رومن روالن با ترجمه مینو 
مشیری به تازگی توسط نشــر نو به چاپ دوم رسیده است. این 
کتاب یکــی از عناوین مجموعه »کتابخانه ادبیات داســتانی 
معاصر« است که توسط این ناشر چاپ می شود. رومن روالن، 
نویسنده فرانسوی فقط رمان نویس نبوده است. او نمایشنامه، 
مقالــه، زندگینامــه، تحقیق درباره هنــر و نوشــته هایی درباره 
موسیقی شناسی نیز در کارنامه دارد. او متولد سال 1866 در شهر 
کالمسی فرانسه بوده و کار نویسندگی را از سال 1912 به طور 
تمام وقت دنبال کرد. روالن تا پیش از آن، به تحصیل و گرفتن 
دکترای تاریخ اپرای اروپا مشغول بود. ویژگی تمام نوشته های 

 کتاب »بلوغ پشــت خاکریز« شامل خاطرات ایمان 
کفایی مهر به کوشــش حســین و حسن شــیردل از سوی 
انتشارات سوره مهر منتشر شده است . این اثر خاطرات یک 
رزمنده مازند رانی را از سال هایی که در جبهه حضور داشت، 
روایت می کند. کتــاب مطابق بســیاری از خاطرات دفاع 
مقدس با دوران کودکی راوی آغاز می شــود؛ از لحظه ای 
که گمان می رفت که نوزاد به دنیا آمده، عمرش به دنیا بوده 
باشــد، اما ناگهان معجزه ای رخ می دهد و ... راوی با این 
بخش از خاطرات، مخاطب را به دوران کودکی و خانوادگی 
خود برده و از این طریق ســعی در آشــنا کردن مخاطب با 

موسسه خانه کتاب پرفروش ترین کتاب های عیدانه 
کتاب را معرفی کرد. »ره ش« تازه ترین کتاب رضا امیرخانی 
در صدر این فهرست قرار دارد. او در این رمان  توسعه  شهری را 
دستمایه قرار داده و تاثیرات آن را بر عرصه های زندگی انسان 
معاصر در قالب داستان زوجی معمار در تهران امروز به تصویر 
می کشد. شخصیت اصلی داستان خانم میانسالی است به نام 
لیا که خودش معمار است و همراه با همسرش که معمار است 
و در کار ساخت و ساز و شهرداری است و نیز  فرزند بیمارشان 
که مشکل تنفســی دارد خانواده ای کوچک دارند. داستان 
حول محور این خانواده است و کشمکشی که لیا با همسرش 
پیرامون مساله مدیریت شهری دارد و با ساخت وساز بی رویه و 
توسعه نامتوازن  شهری به خاطر فرزندش و فرزندان نسل آینده 
مخالف است. امیرخانی »ره ش« را که عکس عبارت »شهر« 
است، با این نیت نوشته که مخاطب متوجه این معنی باشد که 
چه اتفاقی در حال رخ دادن برای شهرهایی مثل تهران است. 
هرچند خود او درباره نام این رمان گفته است: »نام کتاب رهش 
از مصدر رهیدن است که در واقع به اینها اسم مصدر می گویند 
یا اسم حاصل مصدر. از رهش می توان رهایی و رها شدن از 

چیزی را برداشت کرد.«
 این رمان در 9 فصل نوشته شده است. امیرخانی درباره 
اینکه چرا این رمان  را نوشته هم می گوید: »به نظرم در دنیا 
شهرهای بزرگ الگوهای توســعه متفاوتی دارند. از توسعه 
شهرهای بزرگ معموال به عنوان عبرت بزرگ یا عبرت منفی 

پی یر و لوسی 
چاپ دوم رمانی از رومن روالن 

بلوغ پشت خاکریز 
داستان یک رزمنده 1۴ ساله

شهروارونه 
در مورد رمان »ره ش« رضا امیر خانی

روالن، صلح طلبی و انســان گرایی اســت. »ژان کریستف«، 
»جان شیفته«، »پی یر و لوسی« و »کوال برونیون« رمان هایی 
هستند که روالن منتشر کرده است. او در سال 1915 به خاطر 
نوشتن مقاالت و رمان »ژان کریستف« برنده جایزه نوبل ادبیات 
شد. رمان »پی یر و لوسی« یکی از آثار این نویسنده است که در 
آن آرمان های صلح طلبانه و انسان دوستانه اش در جهانی خالی 
از خشونت تجلی پیدا می کنند. موضوع »پی یر و لوسی« عشق 
بین دو جوان در سال های جنگ جهانی اول است. بستر زمانی 
این رمان هم، چهارشــنبه شــب ۳0 ژانویه تا جمعه مقدس 20 

مارس 1918 است.  

فضایی دارد که در آن تربیت شده و رشد کرده است.
کفایی مهر کــه در زمان روایت خاطراتش ۳9 ســال 
دارد، با بازگشت به دوران نوجوانی، به سن 14 سالگی خود 
می رود و سعی دارد هرآنچه  در ذهن دارد، به یاد بیاورد. او 
در بخشــی از خاطرات خود می گوید: »اگر از من بپرسند 
چه بخشــی از عمرت را خوب به خاطر داری؟ به حتم آغاز 
چهارده سالگی ام تا پایان جنگ خواهد بود؛ روزهایی که به 
آن افتخار می کنم...«درکتاب »بلوغ پشت خاکریز« تا حد 
امکان و تا زمانی که مخل درک محتوا برای مخاطب نشود، 

از گویش مازندرانی استفاده شده است.  

یاد می کنند. مثال در آمریکا شهری مانند لس آنجلس توسعه 
بزرگی داشته اما همه آن را شهر از دست رفته معرفی می کنند. 
همه شهردارهای آمریکا هم می دانند که نباید شهرشان مانند 
لس آنجلس شود. در ایران مساله برعکس است. شهری مثل 
تهران تا این اندازه که می بینیم بزرگ می شود، آلودگی هوا 
پیدا می کند و از طرف دیگر همه شهرهای دیگر کشور هم 
سعی دارند مثل تهران شوند.« امیرخانی افزود: »من برای 
تهران راه حلی ندارم اما می توانم فکر کنم که مشهد، شیراز و 
اصفهان نباید مثل تهران می شدند که شدند و می دانم شهری 
مثل کاشان نباید قطعا مثل تهران شود، در حالی که  در حال 

تبدیل شدن است.«
دربخشــی از این کتاب می خوانیم: »اســب ها از دو 
روز قبلش سم می کوبانند. سگ ها دندان به هم می سایند. 
شبش گربه ها خرناس می کشند. کبوترها بی قراری می کنند 
و نصِف شب  در النه در جا بال می زنند. قزل آالها عوِض اینکه 
باال بیایند، خودشان را رها می کنند در مسیِر پایین دسِت رود. 
ماهی های آکواریوم اما همان جور مثل ابله ها با لب هایشان 
بی صدا می گویند »یو« و از دهان شان حباب بیرون می دهند؛ 
من اما یقین دارم که مردها فقط ظرف می شــکانند... نه از 
شِب قبل، نه از دو روِز قبل؛ از ماه ها قبلش. حتی از سال ها 
قبل تر... اصاًل از همان ســال که ازدواج کردیم... ماهی 
آکواریوم نبود که دهانش را یو کند... باید ظرف می شکاند 

دیگر. از مردی این قدر ُبرده بود...«  

 هربار که رمانی از 
رضاامیرخانی منتشر می شد، وقت
خوبی است که با کتابخوانی
دوباره آشتی کنیم

رزمنده های 1۴ ساله از این
می گوید که چگونه جبهه و دفاع
مقدس باعث شد که بزرگ شود

رومن روالن نامی بزرگ در
ادبیات جهان است، رمانی از او
در ایران به چاپ دوم
رسیده است

دیدار
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هفته نامــه تایم در این شــماره خود بــا طرحی از 
وضعیت بحرانی آمریکا در زمان دونالد  ترامپ یاد می کند 

این هفته نامه  عنوان توفانی را برای جلد خود برگزیده. 
نکتــه جالــب جلد ایــن شــماره تایم این اســت  
که ایــن جلــد باز تولیدی از جلدی اســت که در ســال 
2017 بســته بــود، در آن جلــد  ترامــپ را پشــت میز 
ریاست جمهوری در کاخ سفید نشــان می داد و عنوان 
چیزی برای دیــدن نیســت را برگزیده بود امــا این بار 
همان میــز در حال غرق شــدن در توفان نشــان داده 
می شــود و به مخاطب این گونه القا می شود که  ترامپ 
دارد غرق می شود، این چندمین بار است که جلدهای 
 قدیمی  خود را بــا طرحی کمی متفــاوت مورد قضاوت

 قرار می دهد.

امانوئل ماکــرون، رئیس جمهــوری هیچ کاری 
نمی کنــد؛ این تیتــر اصلــی روزنامه لیبراســیون بود، 
این روزنامه اعتقاد دارد که دو ســال پــس از انتخابات 
فرانســه و حضور ماکرون در کاخ الیزه وعده های این 
رئیس جمهور محقق نشــده اســت. بهانه لیبراسیون 
بــرای این انتقاد بســیار تنــد، گفت و گویی اســت که 
رئیس جمهور فرانســه در تلویزیون کرده بود و در مورد 
حســاس جواب ماکرون تقریبا به هیچ می رســید، اگر 
به زیر تیتر این جلد نگاه کنید، مواردی که لیبراســیون 
اعتقــاد دارد کــه رئیس جمهــور فرانســه کاری نکرده 
را می بینیــد، مواردی چــون کارگران، دانشــجویان، 
محدودیت سرعت تا 80 کیلومتر بر ساعت، قدرت خرید 

بازنشستگان و.. . .

عنوان »نبرد ســیف« و بــا تصویــری از رئیس 
کل بانک مرکــزی که کاله جنگی به ســر دارد، روی 
جلد تجــارت فردا قرار گرفته اســت. در ایــن پرونده 
ولی الله ســیف در مصاحبه ای مفصل با تجارت فردا 
بحران ارزی اخیر را کالبدشــکافی کرده است. سیف 
در بخشــی از ایــن مصاحبــه گفته اســت: » بهترین 
انتخاب برای پولشــویی بازارهایی نظیر پاساژ افشار 
و بازار ســبزه میدان اســت و بهترین زمــان هم وقتی 
است که التهاب بازار ارز افزایش یافته است. چرا باید 
بگذاریم پول ناشی از مواد مخدر به راحتی در بازار ما 

گردش کند؟«

هفتــه نامه اکونومیســت ایــن هفتــه در مطلبی 
از آلمان به عنــوان یک الگــوی خوب بــرای مدیران 
غرب یاد کرده اســت و با تیتر آلمان دوست داشــتنی، 
 یاد آور شــده کــه  فضــای آلمــان روز بــه روز متنوع تر

 و بازتر می شود. 
این گــزارش ویژه ای کــه اکونومیســت در چند 
بعــد قصــد داشــته آن را موشــکافانه بررســی کنــد، 
نویســندگان این هفته نامه انگلیســی در مطالب خود 
از دورانــی می گویند که آلمان تازه قســمت شــرقی را 
به خــود اضافه کرده بــود و باید بین اقتصــاد دو طرف 
دیوار ســابق توازن ایجاد می کرد  یا بحران اقتصادی 
دهــه اول قرن حاضــر اما آلمــان همه این مســائل را 
 پشت سر گذاشــت و خیلی زود تبدیل به یک جامعه رو

 به پیشرفت شد.

هفته نامه اقتصادی بلومبرگ، داســتان رسوایی 
مارک ز اکر  برگ، صاحب ثروتمند فیس بوک را با نگاهی 
مبتنی بر تجارت بررسی کرده است، پس از آنکه اخباری 
مبنی بر نشت اطالعات کاربران فیس بوک و همچنین 
اســتفاده ســودجویانه از آن منتشر شد، ســهام و رشد 
اقتصادی این شرکت رو به افول گذاشت... بلومبرگ 
اعتقاد دارد که اینستاگرام در حال حاضر می تواند نقطه 

امید فیس بوک باشد.
اینســتاگرام شرکتی بود که در ســال 2012 با 1۳ 
کارمند کار می کرد که توســط ز اکربرگ خریداری شد، 
این شرکت در پناه فیس بوک رشــد کرد تا آنجا که حاال 
700 کارمند دارد، حاال که ستاره فیس بوک رو به افول 
است شاید اینستاگرام و سیستم ساده انتشار عکس آن 

به کمک بیاید.

رئال با سه گل از یوونتوس در زمین خود عقب بود 
که داور بازی دقیقه 9۳ به سود این تیم اعالم پنالتی کرد. 
یوونتوســی ها به شــدت از این تصمیم داور خشمگین 
شــدند و اعتراض شــدیدی به مایکل اولیور)داور( وارد 
کردند.  اعتراضات به پنالتی رئال در رســانه های ایتالیا 
و نیز بارسلون، بازتاب گســترده ای داشت و این روز بعد 
هم در  روزنامه ورزشی شهر بارسلون یعنی موندودپورتیوو 
و اســپورت آن پنالتی عکــس و تیتــر اول روزنامه بود. 
روزنامه دیپورتیو با این عنوان که »ایتالیا منفجر شد« به 
این ماجرا واکنش نشــان داد و برای تکمیل آن نوشت: 

» عصبانیت ایتالیایی ها از پنالتی جنجالی«.

تایم
لیبراسیون

تجارت فردا 

اکونومیست 
بلومبرگ 

موندودپورتیوو

دار
دی
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راوی خوش لفظ 
حمید حسام به عنوان چهره شاخص هنر 

انقالب انتخاب شد 

مرتضی ســرهنگی )نویسنده و پژوهشــگر(، مجید 
مجیــدی )کارگردان( و سیدمســعود شــجاعی طباطبایی 
)کاریکاتوریســت( و... حــاال حمیــد حســام. »حســن 
روح االمیــن« از هنرمنــدان عرصــه تجســمی، هنرمند 
نقاش و گرافیســت برای خلق اثر شهید محسن حججی، 
»محمدحســین مهدویان«، کارگردان ماجرای نیمروز با 
رویکرد و ســاختی متفاوت و »مهدی  نقویان« مستندساز 
برای ســاخت مســتند ارثیه پدری به عنوان نامزد انتخاب 
شــده  بودند که حمید حســام به عنوان چهره شاخص هنر 
انقالب اسالمی معرفی شد. این دومین بار است که یک 
نویســنده به عنوان چهره ســال انقالب انتخاب می شود. 
ســردار حســام در ســالی این عنوان را به خود اختصاص 
داد که هنــوز ســالی نمی گــذرد از زمانی کــه مهتابش را 
گم کرد و راوی یکــی از مشــهور ترین کتاب هایش یعنی 
حاج علی خوش لفظ به آسمان پیوســت. مراسم اختتامیه 
هفته هنر انقالب اســالمی، در تاالر ســوره حــوزه هنری 
با حضــور محســن مومنی شــریف، رئیس حــوزه هنری، 
شجاعی طباطبایی، سرپرســت معاونت هنری حوزه هنری 
و حجت االسالم و المســلمین ســید مهدی خاموشــی، 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد. در این مراسم 
حجت االسالم و المسلمین ســید مهدی خاموشی، رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی 
از مصادیق مبارزه با طاغوت در زمان خود بود، گفت: »باید 
توجه داشــته باشیم که معلوم نیست شــرط انقالب کردن 
برای انقالبی ماندن ما کفایت کند. برای انقالبی ماندن باید 
استقامت داشت، مسیر درست را شناخت و به تکلیف عمل 
کرد واال تضمینی نیست که اگر روزگاری، انقالبی بوده ایم 
بتوانیم انقالبی هم بمانیم همان طور که در حادثه عاشورا 
نیز کسانی در مقابل امام صف کشیده بودند که روزگاری در 
زمره مجاهدان راه خدا بود. رهبر معظم انقالب اســالمی 
در سال گذشــته درباره ضرورت داشــتن بصیرت انقالبی 
به ما تذکر دادنــد. معنای این بینــش و بصیرت چیزی جز 
دشمن شناسی و ایستادگی در راهی که ولی فقیه مشخص 

می کند، نیست.«

  معرفی نامزدها 
در بخش دیگری از این مراســم هر یک از نامزدها، 
توسط یکی از اهالی هنر معرفی شد، مسعود نجابتی دقایقی 
کوتاه با حضور روی سن درباره محمدرضا دوست محمدی 
گفت: » آقای دوست محمدی متخلق به اخالق اسالمی 
است و بسیار مراقبت می کند تا در رفتارش این مساله رعایت 
شود. به همین خاطر است که همه او را شخصیتی به دور 
از کبر و غرور و منفعت طلبی می داننــد.« آریا عظیمی نژاد 
از موسیقی دانان کشــور نیز در ادامه مراسم برای صحبت 

درباره حســن روح االمین از کاندیداهای چهره ســال هنر 
انقالب اسالمی به روی سن دعوت شد و گفت: »نخستین 
تماس های حســن روح  االمین بــا من برای بازدیــد از آثار 
نقاشــی بود تا مدت ها به دلیل مشــغله ام این بازدید اتفاق 
نیفتاد اما وقتی که موفق شدم این آثار را ببینم نفسم در سینه 
حبس شــد. آثار هنری آقای روح االمین مانند پرده خوانی 
اســت که پرده در آن تکنیکی اســت که پرده سرا خلقش 
کرده است« سیدمحمود رضوی، تهیه کننده سینما درباره 
محمدحســین مهدویان گفت:» روزی به ما و امثال ما نقد 
می کردند که شما حرف های خوبی می زنید اما هنر بیانش 
را ندارید. روز دیگری می گفتنــد حرف های خوبی می زنید 
و هنرمندانه همیــن کار را انجام می دهید امــا نمی توانید 
مردم را به پای آن بنشــانید. امروز خوشحالم که هنرمندی 
ظهور کرده کــه هم خوب حرف می زند و هــم هنرمندانه و 
هم می تواند مردم را پای آثارش بنشــاند.  ســلیم غفوری، 
رئیس مســتند شــبکه ســیما هم از نقویان به عنوان یک 
مستندساز جوان توانمند که توانسته روایت های درست در 
مستندسازی را به شکلی دغدغه مند روایت کند، تقدیر کرد. 
اما مرتضی سرهنگی اول چهره شاخص هنر انقالب درباره 
حمید حسام گفت: » جنگ میدان واقعیت است و نویسنده 
جنگ راوی واقعیــت. آنها کــه دنبال حقیقــت و واقعیت 
می روند همیشه زنده اند. ادبیات جنگ را مردم خلق  و سعی 
می کنند جنگ را در ایــن ادبیات بازنمایی کنند. همان طور 
که جنگ فرمانــده خود را پیدا می کند نویســنده خود را نیز 
پیدا می کند و آقای حســام نیز در زمره چنین نویســندگانی 

هستند.«

  متصل به عاشورا 
در ادامه پــس از اعــالم چهره ســال هنــر انقالب 
اسالمی، حمید حسام نیز که به عنوان چهارمین چهره سال 
هنر انقالب اسالمی معرفی و تجلیل شده بود در سخنانی 
 گفت: »من پیرمرد کاندیداهای حا ضر در این مراسم هستم 
و همیشه از آثار هنرمندانه آنها لذت برده ام. شاید تنها تفاوت 
من با آنها این باشد که تجربه شــهودی از جنگ داشته ام 
و البته همین تجربه بــار تعهد و موأخــذه از کارهای من را 
ســنگین تر می کند. دفاع مقــدس دوران ظهور خودی در 
میان افراد بود که ویژگی اش دور از دید بودن و متصل بودن 
به فرهنگ عاشــورا بود. این خود امروز معنی های دیگری 
پیدا کرده و میان این دو فاصله زیادی افتاده است که باید 
آن را پر کرد. به همین خاطر بر این باورم اولین خاکریزی که 

نسل ما باید از آن عبور کند خاکریز خودش است.
حمید حســام همچنین بــا یادکرد از شــهید محمود 
شهبازی، گفت: »ایشان همیشه به ما یک جمله و حدیث 
می گفت که شــاید زندگی خودش عصاره آن بود و آن این 

بود که اگر می توانیــد، به گونه ای زندگــی کنید که خیلی 
دیده نشوید. این معنی در دهه 60 نوعی سلوک را به همراه 
داشــت که هر چه به جلوتــر آمده ایم کمرنگ تر نیز شــد. 
هر چند  در این روزگار هم می توان چهره هایی مانند شــهید 
علی چیت ســازیان و حســین همدانی را دید که می گفتند 
کسی می تواند از سیم خاردارهای دشــمن عبور کند که از 
سیم خاردار خود عبور کند. ما باید واژه ها را با هنر و قلممان 
به فطرت خودش بازگردانیــم و به همین خاطر من تبریک 
می گویم به این جوانان که نادیده عاشق جنگ شدند چر اکه 

عاشقی آنها بیشتر از من است.«

  آقا حمید 
حمید ِحســام متولد ســال 1۳40 هجری شمســی، 
نامی آشــنا در عرصه خاطره نگاری و داستان دفاع مقدس 
اســت. وی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشــد رشته 
زبان و ادبیات فارســی از دانشــگاه تهران است که سابقه 
معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس را نیز در کارنامه دارد. حسام پیش از همه این 
عناوین؛ جانباز سرافراز هشت ســال دفاع مقدس است و 
نوشته های فراوانی از آن روزهای حماســه و ایثار دارد که 
البته بخشی از آن ها، موجود نیست. عالقه وی به ادبیات 
سبب شــد تا وی در ســال های پس از جنگ تحمیلی، به 
عرصه ادبیات دفاع مقــدس روی آَوَرد؛ جایی که خودش 
بر این باور است که بخش خاطره گاری آن، بیش از بخش 
ادبیات داســتانی و رُمان، رشد داشــته و به آن توجه شده 
است. او خود با داســتان کوتاه »دهلیز انتظار« پا در این 
وادی نهــاد و پس از چندی به خاطره نــگاری روی آورد که 
»غواص ها بوی نعنا می دهند« نمونه ای از کارهایش است. 
»دلیل«، عنوان کتاب دیگری از اوســت که به خاطرات 
شــهید علی چیت ســازیان، فرمانده اطالعات – عملیات 
لشــکر انصار الحســین)ع( می پردازد  و اما دو کتاب اخیر 
حمید ِحسام، بیشــتر بر ســر زبان ها افتاد؛ وقتی که رهبر 
انقالب اســالمی پس از مطالعه شــان، تقریظــی بر آنها 
نوشتند. »آب هرگز نمی میرد« که خاطرات شفاهی جانباز 
70 درصد، میرزا محمد ُسلگی است که در ایام دفاع مقدس 
ملت ایران، از ناحیه هر دو پا مجروح شد. او عاشق حضرت 
اباالفضل العباس )ع( اســت و... .کتــاب دیگر؛ »وقتی 
مهتاب گم شــد« نام گرفــت؛ خاطرات جانباز شــیمیایی 
جنگ تحمیلی، شهیدعلی خوش لفظ که از 16 سالگی به 
جبهه رفت و در رکاب جاویداالثر حاج احمد متوسلیان بود. 
او آنچنان در واحد اطالعات و عملیات خوش درخشــید و 
مشهور شد که تالش کرد تا در ادامه  راه حماسه و ایثار، از 
ُشهرت فرار کند و به عنوان یک نیروی گمنام به خدمت به 

ملت و کشور بپردازد.  
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»خیلی اتفاق ها افتاد و من عکس گرفتم، نوشــتم، 
فیلم ســاختم و گریــه کردم؛ جاهایــی بود کــه هیچ کاری 
نمی توانســتم انجام دهم، به جز اینکه گریه کنم.  جاهایی 
که الزم بود، خنداندم و جاهایی حتی نمی توانستم از ویزور 
دوربین نگاه کنم، زیرا اشــک جلوی چشــم هایم را گرفته 
بود ...« شــاید با همیــن جمله ها از رضا برجــی بتوان رضا 
برجی را بهتر شناخت. این روزها آدم های زیادی دوربین در 
دســت می گیرند، بر تعداد کمی از آنها  می توان نام عکاس 
گذاشــت، از میان همه آن عکاس ها شــاید فقط یکی رضا 
برجی باشد، اینکه بیش از ۳0 سال دوربین به دست بگیری و 
در 14 جنگ حضور داشته باشی، خودش یکی از نشانه های 
متفاوت بودن است، 57 کشور را بچرخی با دوربینی در دست 
و نگاهت همانی باشد که بود، اشک بریزی و با چشم خیس 
توی ویزور دوربین چشم بدوزی به سوژه ات... جنگ های 
ایران و عراق، افغانســتان، تاجیکستان، کشــمیر، هند و 
پاکستان، قره باغ، چچن، بوسنی، کوزوو، لبنان، سومالی، 
سودان، غزه و جنگ های خلیج فارس از جنگ هایی هستند 
که وی با قاب دوربین به ثبت آنها پرداخته است. رضا برجی 
از نوزده سالگی عکاســی را در جبهه ها آغاز کرد و ابتدا برای 
سپاه پاسداران عکاسی می کرد و از اواخر سال 1۳65 به گروه 
»روایت فتح« پیوست. او یکی از اعضای ثابت این گروه شد 
و در ثبت تصویرهای جنگی و پشت جبهه در مجموعه ماندگار 
روایت فتح نقش فعالی داشــت. در طول همین سال ها در 
جریان یکی از بمباران های شــیمیایی دشمن آسیب دید و 
زخم های این آسیب، هنوز بر جســم و جان اوست و نیاز به 
مداواهای مداوم و دشــوار دارد. از کارهای او، مستند بلند 
»ســواحل اشــک و زیتون« از جنگ ۳۳ روزه لبنان اســت 
که در هنگامه حمله ارتش اســرائیل به جنوب لبنان ساخته 

شده است. 
»مادران سربرنیتسا« درباره فجایع بوسنی هم مستند 
دیگر  اوست. این فیلم درباره قتل عامی  است که صرب ها در 
اواسط دهه 1990 طی 48 ســاعت در بوسنی کردند و از آن 
پس هر سال مادران کشته شدگان مراسمی  را در سالگرد آن 

واقعه به یاد فرزندان شان برگزار می کنند.

  شب وصل 
دومین شب وصل ویژه مراسم پاسداشت رضا برجی، 
عکاس و مستندســاز دفــاع مقدس با حضور ســیدمحمد 
حسینی، مرتضی ســرهنگی، مسعود ده نمکی، ابوالفضل 
جلیلی، ابوالقاسم طالبی و علی فریدونی در مجتمع فرهنگی 
هنری اسوه برگزار شــد. در این مراسم مرتضی سرهنگی، 
نویسنده انقالب گفت: »رضا برجی در جبهه هم جنگید و 
هم عکاســی کرد؛ جنگیدن او را تعداد کمی از افراد دیدند 
اما عکس هایش از مرزها هم فراتر رفت. ذات هنر همین 
است، یعنی قرار نیست ساکن باشــد، به خصوص ادبیات 
و هنر جنگ که مــردم در همه جــای دنیا از آن اســتقبال 
می کننــد. عکس های جنــگ پس از پایــان جنگ تبدیل 
به اســناد محکمی  می شــوند و دیده می شود که عکس ها 
و یادداشــت ها و نامه هــای جنگ هــای بــزرگ جهان در 
حراجی ها به قیمت هــای گزافی فروخته می شــوند. رضا 
برجی بــه جنگ های خارج از کشــور نیز رفــت؛ حدود 70 
عکس از جنگ بوســنی ثبت کرد که آنها را طی مراســمی  
به موزه جنگ بوســنی تقدیم کرد و مردم بوســنی استقبال 
زیادی از این عکس ها کردند. برجی تعداد زیادی عکس 
هم از دفاع مقدس ثبت کرد که این عکس ها برای ما ثروت 
هستند.« علی فریدونی، عکاس دفاع مقدس هم در این 

اشک عکاس
تجلیل از رضا برجی، عکاس برجسته دفاع مقدس

مراسم گفت: »من طی ۳5 ســال عکاسی خبری و 8 سال 
عکاســی جنگ با آثار رضا برجی آشنا شدم؛ او عکس های 
ارزشمندی از لحظات رشادت و شــهادت رزمندگان برای 
تاریخ کشورمان ثبت کرده است. پس از پایان جنگ به 14 
کشور جنگ زده از جمله بوسنی، افغانســتان و لبنان رفت 
و از جنگ آنها عکاسی کرد؛ ســپس به مستندسازی روی 
آورد و مستندهای موفقی را ساخت که بارها از شبکه های 

سیما پخش شــده و جوایز متعددی را کسب کرده است. 
اســتاد برجی انســان باتقوا، بااخالق، مســئولیت پذیر و 
دوست داشتنی اســت. او به دنبال صدای هر مظلومی  در 

جهان تالش می کند تا صدای او را به جهانیان برساند.«

  نگاه کارگردان ها 
مراسم با نگاه ســه کارگردان به رضا برجی ادامه پیدا 
کرد. ابوالقاســم طالبی، رضا برجی را بی نیاز از مراســم و 
تجلیل می داند: »رضا برج، برج بزرگی به بلندای انقالب 
اسالمی است که در عکاسی و مستندسازی بسیار شاخص 
عمل کرده اســت. رضــا برجی اجــر اقداماتــش را از خدا 
می گیرد اما جامعه نیاز به خوراک فرهنگــی دارد و یکی از 
مصادیق خوراک فرهنگی، تقدیر از داشته هایمان است.« 
ابوالفضل جلیلی، کارگردان ســینما هم نیز در این مراسم 
گفت:» دو بار در جبهه حضور داشتم و دیدم که تفاوت مرد 
و نامرد به خوبی در جبهه مشخص می شود؛ زمانی که آتش 
دشمن شدید می شود شــرایط تبدیل به محشری می شود 
که فقط مردان واقعی توانایی ایســتادن در آن موقعیت را 
دارند. کسانی که به ندای  »هل من ناصر ینصرنی « پاسخ 
دادند، همگی در یک صف هســتند و ما نباید جانبازان را با 
درصد تقسیم بندی کنیم. به نظر من برای چنین مراسمی 
 باید به اندازه میدان آزادی جمعیت بیاید چون جنگ برای 
همه بــود و این افراد بــرای همه مردم جنگیدند. مســعود 
ده نمکی هم کار برجی را کاری برای آیندگان می داند:» در 
آن دوره ای کــه رضا برجی مستندســازی می کرد، کســی 
به کار آنها اهمیتی نمی داد. در آن دوره تقابل دو اندیشــه 
خدامحوری و انسان محوری مطرح بود و شهید آوینی چه 

مصیبت هایی از جنگ این دو جریان کشید. در دوره  ای که 
شبهات بسیاری درباره والیت فقیه مطرح می شد رضا برجی 
طی مصاحبه ای گفت:  »ما این طور والیی هستیم که اگر 
آقا بگوید ماست سیاه است ما هم آن را سیاه می بینیم « این 
صحبت او بازتاب های بسیاری  به همراه داشت. در دوره ای 
که بسیاری از باورهای شــرعی و انقالبی ما را نشانه گرفته 

بودند، رضا برجی برای آیندگان کار می کرد.«

  جنگ پایان ناپذیر 
رضا برجی پشت تریبون رفت و از نفرت خود از جنگ 
گفت:  »این قبیل جلسات را شاید به این حساب بگذاریم که 
ما رفتنی هستیم و روزی که رفتیم کسی شما را شماتت نکند 

که چرا تا فالنی زنده بود قدرش را ندانســتید . مدت هاست 
که از وقت رفتنم گذشــته و گاهی از خودم می پرســم که 
چرا از جمع یارانم عقب ماندم؟ چرا فرصت طلبی را از آنان 
نیاموختم؟ کاش امروز در کنار آنها بودم. به همین سادگی 
۳0 سال از پایان جنگ گذشت اما حتی یک روز هم جنگ 
برای من و خانواده ام تمام نشده است. شاید برخی بگویند 
که برجی به جنگ و خونریزی عادت کرده اما خدا را شاهد 
می گیرم کــه در زندگــی هیچ چیز بــه اندازه جنــگ برایم 
نفرت انگیز نبوده اســت اما جنگ حق و باطل، خیر و شــر 
و ظالم و مظلوم تمامی  ندارد، برای مــن بهانه زندگی این 
اســت که بتوانم در جبهه حق در کنار مظلومان بایســتم و 
عکس هایم وسیله ای برای رساندن صدای آنها به گوش 
جهانیان باشد. برای من عکس و فیلم بهانه ای برای حضور 
در جبهه عدل و داد است.« وی مهمترین مساله در جنگ 
را باورنداشتن عده ای به جنگ دانست:» حتی برخی افراد  
که در مسندهای فرهنگی هستند هم اعتقادی به نبردی که 
در آن هســتیم ندارند؛ جنگی که از توپ و خمپاره به رسانه 
رسیده است و اوضاع اسفناکی دارد. کاش ستادی تشکیل 
می شــد که در آن به جای این نبرد پارتیزانــی و نامنظم به 
شکل منظم و یگانمند و سازمان یافته می جنگیدیم. خدایا 
تو شاهد باش که حتی یک قدم عقب نرفته ام و باور دارم در 
جبهه ای هستم که در آن آقا امام زمان )عج( نفس می کشد 
که دنیا بدون او حتی به قدر ثانیه ای ارزش دیدن ندارد.« 
در پایان این مراســم محمد انصاری، بازیکن تیم پیروزی 
پیراهنش را به رضا برجی اهدا کرد؛ همچنین ضمن اهدای 
جوایزی از سوی شــخصیت های حاضر در مراسم از رضا 

برجی تقدیر به عمل آمد.  
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