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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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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
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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.



جلد دوم

سایه دولت

برخی از اصالح طلبان دوران  پسابرجام را دوران پایان دولت روحانی می دانند
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

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

مرزهایمان مراقب و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

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

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

فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(
بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  مصطفی مرادی
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گفتارها

سیاست

ُبعد او،     احتیاج دارد، احتیاجــات دارد؛ و مکتب هایی که در 
عالم هست، در عالم طبیعت هســت، هر     مکتبی را که شما 
بروید ماحظه بکنید، به اســتثنای مکتب اســام و مکتب 
توحیدی و     مکتب انبیا، که درســت دست ما نیست و از بین 
رفته اســت اما حاال اســام محفوظ اســت، هر     مکتبی را 
به اســتثنای مکتب اســام که ماحظه کنید، یک مکتب 
مادی   ]  است  [   که انســان را     حیوان تصور کرده است، یک 
موجودی که   ]  کارش  [   همان خوردن و خوابیدن است،     منتها 
بهتر خوردن و بهتر خوابیدن. حیوانات هم مشترکند با ما در 
خوردن و خوابیدن،     لکن این مکتبها می خواهند انســان را 

انســان یک موجود جامع است نه یک 
موجود یــک ُبعدی یا دو ُبعــدی. موجودات   
  دیگر بعضی شــان یــک ُبعدی انــد، بعضی 
دو ُبعــدی انــد، بعضــی چنــد ُبعــدی انــد، 
 لکن همــۀ     ابعاد وجــود در ســایر موجودات 

نیست. 
فقط انسان است در بین همۀ موجودات 
که یک     موجود چندین ُبعدی اســت که برای 
هر ُبعدش احتیاجــات دارد. برای رشــد هر 

دهقان یا حاجی بابایی نامزد ریاست می شوند

تغییر مهم
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 تلفن : 88198207
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سیاست خارجی

بین الملل

ورزش

یک حیوانی، اینطور ادراک کرده اند از انســان که این     هم 
مثل ســایر حیوانات هســت که تمام چیزها و رشدهایی که 
 دارد در همــان ادراکات مادی     دور می زنــد، در امور مادی

 دور می زند.
 اسم آن را گفته اند »امور عینی«؛ خیال می کنند که   
  امر عینی عبارت از همین عالم طبیعت اســت، و حال آنکه 
عوالم دیگری هســت که اینها     ادراکش نکــرده اند؛ و آنها 
  ]  از  [   عوالم عینی بیشــتر؛ یعنی از عینیْت بیشتر حظ دارند تا 

عالم     طبیعت. 
عالم طبیعت در آخِر موجوداِت عالِم وجود واقع شــده 

اســت؛ در آن آخرش واقع     شــده؛ یعنی منتهی الیه 
عاَلْمـ  عاَلم وجودـ  عاَلم طبیعت اســت؛ پست ترین 
عاَلمها عاَلــم     طبیعت اســت؛ و اینطور نیســت که 
انسان فقط خودش باشــد و همین طبیعت، و مرتبه 

ای     نداشته باشد. 
انسان مراتب دارد. آن کسی که رفته سراغ آن 
مرتبۀ باالی انسان و از این     مراتب غافل شده، اشتباه 
کرده. آن کسی که چسبیده است به این عاَلم ماده، 
و مرتبۀ     طبیعــت را دیده و غافل از مــاورای طبیعت 

است، این هم اشتباه کرده. 
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دهقانیاحاجیبابایینامزدریاستمیشوند

مخالفانالریجانیبهدنبالجذبعارفهستند

ضلع اول

مثلث  |  شماره 8398



ماجرای یک شهر 
چرا کازرون شلوغ شد؟

 دیدارهای غیرمنتظره
روحانی با امیر کویت و پادشاه اردن دیدار کرد

9 شماره 398   | مثلث  



 دهقان یا حاجی بابایی 
نامزد ریاست می شوند

مخالفان الریجانی به دنبال جذب عارف هستند

جنب وجوش ها زیاد شده است؛  شــاید این بار حتی 
کمی غیر طبیعی تر از همیشه. 

آنها کــه در صدر پارلمان نشســته اند گویا کارشــان 
برای ماندن ســخت تر شده اســت. رقبا صف کشیده اند و 

فراکسیون ها همه مدعی اند. 
اتاق هــای کمیســیون های مجلس محلــی برای 
گعده نشینی های طوالنی شده. سوال مهم این است؛  آیا 

باید منتظر تغییرات غیر منتظره باشیم؟

سهشنبهسرنوشتساز
قرار اســت انتخابات هیات رئیســه مجلس در سال 
ســوم دوره دهم در روز سه شــنبه، هشــتم خــرداد برگزار 
شــود. در انتخابات هیات رئیســه مجلس، یــک رئیس، 
دو نواب،  شــش   دبیر و ســه ناظر در روز هشــتم خرداد در 
صحن پارلمــان انتخاب می شــوند. رأی گیری در صحن 
پارلمان به صورت گلدانــی انجام می شــود و گلدان ها از 
سوی منشی های صحن در بین نمایندگان توزیع می شود. 
نمایندگان مجلس اســامی  کاندیداهای مورد نظر خود را 
برای ِســمت های مختلف هیات رئیسه روی برگه هایی که 
در اختیارشان قرار می گیرد، درج می کنند و سپس تعدادی 
از نمایندگان به نمایندگی از ســایرین برای شمارش آرا  در 
جایگاه هیات رئیســه حضــور می یابند. پس از شــمارش 
آرا، رئیس مجلس اســامی  کاندیداهای منتخب را قرائت 

می کند. طبق آ یین نامه داخلی مجلس شــورای اسالمی، 
اعضای هیات رئیسه مجلس که متشکل از 12 نفر هستند، 
با رأی اکثریت نماینــدگان برای یک ســال آینده انتخاب 

می شوند. 

روایتسوابقیکانتخابات
محمدرضا عــارف، نامــزد انصرافــی انتخابات 92 
در اولین انتخابات هیات رئیســه مجلس بــه مصاف علی 
الریجانی رفت. در این رقابت الریجانی با 1۷۳ رای بر عارف 
با 1۰۳ رای پیروز شــد. شکســت عارف در این انتخابات 
موجب شکل گیری انتقادات شدید نســبت به لیست امید 
شــد زیرا از حدود 1۶۰ نماینده ای که از طریق لیست امید 
به مجلس راه یافته بودند، تنها 1۰۳ نفر با نظر تشکیالتی 
فراکســیون امید مبنی بر ریاســت عارف همراهی کردند و 
به او رای دادند. پــس از انتخابات هیات رئیســه مجلس 
نیز فراکسیون مســتقلین )بخوانید امید مخفی ها( اعالم 
موجودیت کرد که در واقع اعضای اصلی این فراکسیون را 

۵۷ عضو گمشده لیست امید تشکیل می دادند. 
انتخابات دومین دوره هیات رئیسه مجلس دهم پس 
از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 9۶ برگزار 
شــد اما دیگر عارف به میدان رقابت بــا الریجانی نیامد و 
فراکسیون نمایندگان والیی نیز از ریاست الریجانی حمایت 
کرد. فراکسیون مســتقلین هم که در واقع ابزار مدیریتی 

الریجانی در مجلس دهم بود، انتخابات را به رغم برخی قول 
و قرارها که با فراکسیون نمایندگان والیی داشت به گونه ای 
مدیریت کرد تا نایب رئیسی پزشکیان و مطهری بر مجلس 
مجددا تثبیت شود. فراکسیون نمایندگان والیی نیز در دو 
دوره انتخابات هیات رئیســه با الریجانی همراهی کرد اما 
اعضای این فراکسیون معتقدند در مجلس دهم الریجانی 
دائما از اصولگرایان در مقاطع مختلــف امتیاز گرفته و به 
فراکسیون امید امتیاز داده است. انتخاب دو نا یب رئیس 
مجلس از میان اعضای فراکسیون امید یکی از جلوه های 

این امر است. 

اعالماستقاللتعیینکننده
رئیس فراکسیون والیی مجلس که می گفت خاطره 
خوشــی از ائتالف بــا دو فراکســیون دیگر بــرای تعیین 
ترکیب هیات رئیســه ندارند، گفت:  »قصد نداریم امسال 
با فراکسیون امید و مســتقلین ائتالف کنیم.« حمیدرضا 
حاجی بابایی با بیان اینکــه دیگر هیچ اعتمادی به ائتالف 
نداریم، افزود:  »در جلســه فراکســیون والیــی به اجماع 
رســیدیم که به شکل مســتقل وارد انتخابات هیات رئیسه 
مجلس شــویم.« به گفته وی، ممکن اســت فراکسیون 
والیی برای هر 12 کرسی جایگاه هیات رئیسه، نامزد مستقل 
معرفی کند. گفتنی است دو فراکســیون امید و مستقلین 
در حال مذاکره برای تعیین ترکیب ســومین هیات رئیســه 
مجلس دهم هستند و هنوز ائتالف را از دستورکارشان خارج 
نکرده اند. محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید با بیان 
اینکه هنوز موضع نهایی این فراکســیون درباره انتخابات 
هیات رئیسه مشخص نیست و یکشنبه یا دوشنبه هفته آینده 
اعالم موضع خواهند کرد ، در مورد ادامه ریاست الریجانی 
بر مجلس نیــز گفت:  »هیــچ صحبتــی در  این خصوص 
با هیچ کــس نکرده ایم، مــا اهل تعامل هســتیم، در حال 
صحبت هستیم اما با هیچ فراکسیونی درباره کرسی ریاست 
به جمع بندی نرســیده ایم. اگر به جمع بندی برســیم آن را 
مالک عمل قــرار می دهیم، در غیر این صورت مســتقال 
تصمیم گیری می کنیم.« به این ترتیب او خبر تعامل این 
فراکسیون با فراکسیون مستقلین بر ریاست علی الریجانی 

بر مجلس را تکذیب کرد. 
این سخنان در حالی بیان می شــود که پیش تر یک 
عضو فراکســیون نماینــدگان والیی مجلــس گفته بود:  
»موافقان رقابت برای کســب کرســی ریاســت می گویند 
مماشــات بیش از حد الریجانی با دولت استقالل مجلس 
را زیر ســئوال بــرده اســت.« جبــار کوچکی نــژاد درباره 
نحوه حضــور فراکســیون نمایندگان والیــی در انتخابات 
هیات رئیســه مجلس گفت:  »دوســتان اصولگرا نظرات 
مختلفی داشتند، برخی می گویند مستقل ورود کنیم، برخی 
دیگر روی ائتالف با دیگر فراکســیون ها بحث داشتند اما 
هنوز روی مباحث به جمع بندی نرســیده ایم.« وی درباره 
تصمیم فراکسیون نمایندگان والیی برای رقابت در سطح 
ریاســت اظهار کرد:  »برای رقابت در ســطح ریاست هنوز 
به جمع بندی نداریم اما در ســطح نواب رئیــس، دبیران و 

کارپردازان رقابت خواهد شد. «
عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلــس درباره 
میزان جدی شــدن پیشــنهاد رقابت بر ســر کسب کرسی 
ریاست مجلس در این فراکســیون گفت:  »نظراتی وجود 
دارد اما این نوع نظرات ضعیف است .« وی درباره احتمال 
رأی ندادن برخی اعضای فراکســیون نمایندگان والیی به 
نامزد فراکسیون برای کســب کرسی ریاست مجلس بیان 
کرد:  »اگر در نهایت روی مساله رقابت برای کسب کرسی 
ریاست به تفاهم برسیم، رأی گیری می شود و اگر به تصویب 
برســد اعضا تمکین می کنند.« این نماینــده اصولگرای 
مجلس درباره میزان اقبال در فراکسیون نمایندگان والیی 
به پیشــنهاد رقابت مســتقل بر سر کسب کرســی ریاست 
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گفت:  »باید مقداری صبر کــرد چون جهت گیری ها هنوز 
کامال روشــن نیســت، در مجموع به نظرم اقبــال به این 
دیدگاه ضعیف اســت.« وی درباره اســتدالل گروه حامی 
 رقابت مســتقل بر سر کســب کرسی ریاســت مجلس در 
فراکســیون نمایندگان والیی یادآور شــد: »مجلس دهم 
نســبت به دوره های قبل ُافــت دارد، نمونــه اش هم این 
است که سه وزیر پایان اســفند 9۶ استیضاح شدند اما هر 
ســه دوباره رأی اعتماد گرفتند در حالی کــه باید از ترکیب 
کابینه بیرون می رفتند. دلیل دیگر ضرورت تصویب برخی 
طرح ها همچــون برگرداندن اموال نامشــروع در مجلس 
است.«کوچکی نژاد اضافه کرد: »حامیان رقابت مستقل 
برای کسب کرسی ریاست مجلس معتقدند مماشات ریاست 
مجلس با دولت بیش از حد است و استقالل مجلس را زیر 
سوال برده بنابراین دنبال رقابت با آقای الریجانی هستند.« 
وی درباره میزان تغییرات هیات رئیسه مجلس برای سال 
ســوم افزود:  »معتقدم تغییرات زیاد خواهــد بود حتی در 
نواب رئیــس هم تغییر را شــاهد خواهیم بــود. البته آقای 
پزشــکیان می ماند اما احتمال تغییر آقای مطهری خیلی 

زیاد است.« 

پزشکیانمیآید؟
در همیــن حــال خبــر آمــده اســت کــه کمیته ای 
فرا فراکســیونی در مجلــس در حال تدوین لیســتی برای 
انتخابات ریاســت مجلس با محوریت مســعود پزشکیان 
اســت. درحالی کــه فراکســیون های مجلــس بــرای 
تصمیم گیری درمورد نحوه ورود به انتخابات هیات رئیسه 
مجلس جلســات متعددی را تشــکیل می دهند، تعدادی 
از نمایندگان در هر ســه فراکســیون در حال رایزنی برای 
ارائه لیست ادغامی  هستند. بر اساس شنیده ها کمیته ای 
از نمایندگان به دنبال ریاســت پزشــکیان بر خانه ملت در 
ســومین دوره انتخابات و در حــال رایزنی بــا گزینه هایی 
جهت نا یب رئیســی مجلس اســت. بر این اساس محمد 
دهقان، علی مطهری، کاظم جاللی، مصطفی کواکبیان و 
حمیدرضا حاجی بابایی از گزینه های نا یب رئیسی این کمیته 
هستند که در حال رایزنی با گزینه های خود می باشند. این 
کمیته فرا فراکسیونی تشکیل شده  و قصد دارد گزینه هایی 
را برای سایر پست های سیاســی در هیات رئیسه مجلس 
معرفی کند.  در این میان از فراکســیون اصول گرایان هم 
بحث نامزدی دهقان  یا حاجی بابایی جدی است. گروهی 
به دنبال متقاعد کردن عارف به حمایت از این گروه هستند.

یکمدعیجدید
 میان حــرف و حدیث ها در مورد نامزدهای ریاســت 
مجلــس، نماینــده مــردم شاهین شــهر گفــت: »اگر از 
فراکسیون والیی کسی کاندیدای ریاست مجلس نشود، 
من حتما کاندیدا می شــوم.« حاجی دلیگانی در پاسخ به 
این سوال که آیا فراکسیون والیی برای  کرسی ریاست هم 
گزینه ای دارد، گفت:  »بلــه، حتما گزینه وجود دارد. الزم 
است پس از بحث و بررســی  یک نفر را با اجماع به عنوان 
نامزد ریاست معرفی کنیم. اگر کسی از فراکسیون والیی 

کاندیدای ریاست نشود، من حتما کاندیدا می شوم.« 

نسخهکاظمجاللی
نکته قابــل توجه در خصــوص تحــوالت مربوط به 
انتخابات هیات رئیســه، ســخنان کاظم جاللی  است. او 
گفته است:  »باتوجه به اینکه ما امســال نیاز به انسجام و 
وحدت داریم به نظر می رسد هر سه فراکسیون باید بیایند 
و با یکدیگر هماهنگ کنند و با یک مکانیز  م اجماعی  پیش 
برویم. البته بر اســاس تجربه 18 ســال حضور در مجلس 
معموال در ســال های دوم و ســوم و تغییرات هیات رئیسه 
تغییرات محسوسی  ایجاد نمی شود، بنابراین باید واقع گرا 

باشیم . توصیه ام به دوستان هم همین است که فکر نکنیم 
می توان بخش اعظم یا کل هیات رئیســه را تغییر داد. در 
حال حاضر در حال رایزنی با دوســتان هستیم که بتوانیم 
به یک ساز و کار برســیم که به نحو اجماعی  پیش برویم به 
صورتی که همه فراکسیون ها در داخل هیات رئیسه نماینده 

داشته باشند. 
پارسال متاسفانه برخی از دوســتان خودشان آمدند 
و کاندیدا شــدند، باتوجه به تجربه پارســال باید امســال  
مکانیزمی  را در نظــر بگیریم که دیگر افراد خارج لیســت 
ثبت نام نکننــد. البتــه نمی توان افــراد را از حــق قانونی 
نمایندگی شــان منع کرد اما باید ســاز و کاری ترتیب داد تا 
حداقل فراکسیون ها به تعهدات خود پایبند بمانند. به این 
معنا که اعضای فراکسیون ها تنها به کسانی که در لیست 
واحد قرار دارنــد رای بدهند. ما به هر صــورت در مجلس 
مبتنــی بر اخــالق می توانیم تصمیــم بگیریم و کســی را 
نمی توانیم الزام کنیم که تصمیمی  را کامال رعایت کند چرا 
که در مجلس کسی نسبت به دیگری برتری ندارد؛  یعنی از 
آنجایی که همه ارکان مجلس در عرض هم قرار دارند همه 
از یک ارزش و مرتبه ای برخوردار هستند و کسی نسبت به 

 دیگری نماینده تر نیست. فقط آنچه باقی می ماند تعهدات 
اخالقی ماست، بنابراین من قبول دارم که ما سال گذشته 

آسیب هایی  داشتیم که نباید امسال تکرار شود.« 

پیشبینیهایقبلازانتخابات
به نظر می رســد فراکســیون نمایندگان والیی برای 
ریاست مجلس نامزد معرفی خواهد کرد، اگرچه می دانند 
نامــزد ایــن فراکســیون تنهــا ۶۰ تــا ۷۰ رای در مجلس 
خواهد داشــت و الریجانی مجددا بر کرسی ریاست تکیه 
می زند اما می خواهند به پایگاه اجتماعی خود که نســبت 
به عملکــرد ضعیف مجلــس انتقــاد دارند اعــالم کنند، 
فراکسیون نمایندگان والیی در مجلس دهم اقلیت هستند 
و تصمیم گیری های مجلس دهم در مورد موسسات مالی 
و اعتباری، نوســانات بازار ارز، اســتیضاح وزرا و سوال از 
رئیس جمهــور و لوایح چندگانه و نظــارت ضعیف بر دولت 
ناشی از عملکرد این فراکسیون نیســت. اما در این میان 
بایــد منتظر بازی جدید فراکســیون مســتقالن »حامیان 
دولــت و الریجانی« بود. احتماال این فراکســیون تالش 
خواهد کرد با  ترســاندن اعضای دو فراکسیون از ریاست 
رقیب، رای دو فراکسیون را برای الریجانی جلب کند. اما 
این بار قواعد بازی تغییر کرده است؛  فراکسیون نمایندگان 
والیی مصمم اســت تا این پیام را به پایگاه اجتماعی خود 
ارسال کند و با »لولویی« که فراکسیون مستقالن از عارف 
می ســازد، به الریجانی پناه نبرد. ماجرای فراکسیون امید 
در انتخابات هیات رئیسه با فراکســیون نمایندگان والیی 
متفاوت اســت. افزایش اختالفات اصالح طلبان با دولت 
موجب شده  تا تالش کنند در انتخابات هیات رئیسه مجلس 
برای دولت و حامیانش پیام های محکمی  بفرستند. اعضای 
فراکســیون امید از ریاســت الریجانی بر مجلس رضایت 
دارند اما از سویی در دو ســال اخیر از عملکرد دولت نسبت 
به فراکسیون  اصالح طلبان ناراضی هستند و از سوی دیگر 
پایگاه اجتماعی فراکســیون از عملکرد این فراکســیون 
رضایت ندارد و بســیاری از مطالبات خود را بی پاسخ تلقی 
می کند؛  بنابراین در آستانه انتخابات مجلس باید بروز ظهور 
و بیشــتری بیابند. بنابراین یکی از ســناریو های قوی این 
فراکسیون ارائه لیست مستقل برای انتخابات هیات رئیسه 
مجلس است اما این بار عارف به مصاف الریجانی نخواهد 
رفت و احتماال پزشــکیان ابتــدا برای ریاســت و بعد برای 

نا یب رئیسی مجلس نامزد می شود. 
اما ســناریوی بعدی که محتمل به نظر نمی رسد این 
است که عارف برای ریاســت مجلس به مصاف الریجانی 
خواهد رفــت و در دور اول رای گیری بــه دلیل اینکه طبق 
آیین نامه داخلــی باید رئیــس مجلس اکثریــت مطلق را 
کســب کند، الریجانی، عارف و نامزد فراکســیون والیی 
آرای مورد نیاز را کســب نخواهند کرد بنابراین انتخابات به 
دور دوم کشیده می شود و در دور دوم باید دید اصولگرایان 
بین عارف و الریجانی به کدام یــک رای می دهند. اما در 
مورد عملکرد فراکســیون امید کــه اشــتراکات زیادی با 
مســتقالن دارند  تردید وجود دارد. این فراکســیون تحت 
تاثیــر تصمیمات گــروه ۵ نفــره )روحانی، ناطــق نوری، 
جهانگیری، خاتمی، سید حسن خمینی( بیرون از پارلمان 
قرار دارد که این موضوع در اســتیضاح های پایان ســال 
9۶ ثابت شــد. این گــروه از نزدیکان الریجانی هســتند و 
اجازه نخواهند داد ریاســت الریجانی بــر مجلس دهم به 
مخاطره بیفتد. فراکسیون های سیاسی مجلس هر کدام 
تالش دارند تا پیام هایی را بــه پایگاه های اجتماعی خود، 
الریجانی و دولت ارســال کنند اما می دانند که در پایان باز 
هم در ســومین دوره مجلــس دهم، الریجانی بر کرســی 
ریاست مجلس باقی خواهد ماند و احتماال نواب رئیس نیز 
حفظ می شوند و فقط تغییرات محدودی در سطح دبیران 

رخ خواهد داد. 
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 عضو شوای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: »آیت الله موحدی کرمانی رئیس شورای 
مرکزی جامعه روحانیت باقی می ماند و قرار اســت یک دبیرکل برای امور اجرایی انتخاب شود. 
حجت االســالم حســین ابراهیمی ، عضو شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره جزئیات 
تغییر اساسنامه جامعه روحانیت که روز گذشته توسط سخنگوی این تشکل اعالم شد و تفکیک 
صورت گرفته بین دبیرکل و رئیس شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز،  اظهار کرد:  قبال دبیرکل و 
رئیس شورای جامعه یک نفر بودند اما قرار است رئیس شورا همان آیت الله موحدی بماند.  دبیرکل 
هم منتخب مجمع و هم مسئول اجرایی جامعه است. وی درباره گزینه های دبیرکلی  گفت: »هنوز 
صحبتی نشده و قرار است موقتا یک نفر انتخاب شود. باید تا زمان تشکیل مجمع عمومی صبر کرد 
چون دبیرکل منتخب مجمع است.  مجمع عمومی نیازمند مقدمات زیادی است و طول می کشد. 
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت درباره گزینه های احتمالی دبیرکل موقت این تشکل روحانی  
گفت: »بعضی گزینه ها مطرح هستند اما هنوز رای گیری انجام نشده ولی احتماال حجت االسالم 
تقوی گزینه نهایی باشد.« گفتنی است حجت االسالم مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز در نشست خبری با اشاره به تصویب اساسنامه جدید گفته بود:  »تعیین خط مشی ها به پیشنهاد 
دبیرکل باید به تصویب شورای مرکزی برسد. تصویب بودجه مرکزی، تعیین و نصب شورای داوری 
به مدت سه سال و... از جمله وظایف و اختیارات شورای مرکزی است. مجمع عمومی هر دو سال 
یک بار انتخاب می شود.  تعیین دبیرکل به پیشنهاد شورای مرکزی و تعیین سیاست کلی و اصلی 
از جمله اختیارات شورای مرکزی است. ائمه جماعات،  وعاظ و بانوان روحانی که آمادگی فعالیت 
جمعی داشته باشند، می توانند به عنوان گروه های وابسته به جامعه روحانیت همکاری داشته باشند. 
در اساسنامه جدید،  دبیرکل مسئول اجرایی جامعه روحانیت است که به پیشنهاد شورا و با انتخاب 
مجمع عمومی انتخاب می شود. ما دبیرکل موقت هم پیش بینی کرده ایم که به مدت یک سال 
توسط شورای مرکزی انتخاب می شود تا مقدمات مجمع عمومی طی یک سال آینده فراهم شود، 
آنگاه دبیرکل توسط مجمع عمومی انتخاب خواهد شد. انحالل جامعه روحانیت فقط با تصویب 
سه چهارم هیات موسس امکان پذیر است؛ پس از انحالل و پرداخت دیون،  تمامی  اسناد و امالک 
در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد. هنوز دبیرکل موقت انتخاب نشده است. جامعه روحانیت از زمان 
تشکیل تاکنون گفته است ما هیچ گاه جامعه روحانیت را یک حزب نمی دانیم و مقتضیات یک 
حزب را هم برایش قائل نیستیم. جامعه روحانیت خود را در عرض احزاب نمی داند و فرض خود 
را تشکیل دولت نمی داند. در مجموع، جامعه روحانیت کارویژه حزبی ندارد.  ما عمده کار خود را 
مسائل اخالقی،  اعتقادی،  تبلیغ دین و حفاظت و صیانت از انقالب اسالمی می دانیم.«  او در 
تشریح وظایف جامعه روحانیت گفته است: »این وظایف در 8 بند تصریح شده است که حراست از 
روحانیت،  هدایت مردم،  پشتیبانی از رهبری مقام معظم رهبری و دفاع از اصل مترقی والیت فقیه،  
نظارت بر عملکرد مسئوالن نظام و فعالیت حوزه های علمیه و نقد عالمانه و خیرخواهانه در جهت 
مصالح و منافع ملت ایران،  ارتباطات با روحانیت سایر مذاهب اسالمی و همکاری با مراکز اسالمی 
و تعامل مثبت با پیروان ادیان الهی از جمله این وظایف است. هیات موسس جامعه روحانیت شامل 
جمعی از بزرگان روحانیت مانند آیت الله مطهری،  شهید بهشتی،  شهید مفتح،  شهید باهنر و بزرگانی 
مانند آیت الله مهدوی کنی،  مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی،  مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی 
و همچنین آیت الله خامنه ای،  آیت الله شبســتری،  آیت الله هاشمی شاهرودی هستند اما امروز 
جانشینان هیات موسس را داریم که اعضای کنونی شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هستند.  
این افراد 2۳ نفر هستند. در صورت فوت،  کناره گیری یا برکناری اعضای هیات موسس،  فردی 

جایگزین می شود تا در هر دوره،  این تعداد حداقل 2۰ نفر باشد. 

باز هم مدیریت بر فضای اجتماعی و یک شبکه اجتماعی مورد مناقشه میان دولت و قوه 
قضاییه قرار گرفت. بعد از حدود یک ماه از آغاز فیلترشدن تلگرام به دستور مقام قضایی،  ۶ وزیر 
و دو نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه با امضای نامه ای خواستار 
رفع فیلتر توئیتر شدند.  در ادامه اعالم شد که رفع فیلتر این شبکه اجتماعی به تصمیم دادستان 

کل کشور بستگی دارد و باید منتظر پاسخ وی بود. 
پایگاه اطالع رســانی دولت با انتشــار بیانیه ای با تایید این خبر اعالم کرد: »با توجه به 
افزایش تقاضای عمومی و جامعه رســانه ای کشــور برای رفع فیلتر توئیتر و فعالیت جوانان و 
رسانه ها در این فضا،  امروز نامه ای با تایید و امضای هشت نفر از اعضای کمیته تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه )۶ نفر از اعضای دولت و دو نفر از نمایندگان مجلس( برای دادســتان کل 
کشور مبنی بر طرح این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رفع فیلتر توئیتر 

ارسال شده است.«
دالیل دولت بــرای رفع فیلتر توئیتر این بــود: »حضور پررنگ کاربران و شــهروندان در 
فضاهای مجازی بین المللی می تواند چهره بهتری از کشــور در مجامــع جهانی تصویر کند.  
امضاکنندگان این نامه عبارتنــد از: وزیر ارتباطات،  وزیر آموزش و پــرورش،  وزیر اطالعات،  
وزیر دادگستری،  وزیر علوم،  وزیر ارشــاد و همچنین نمایندگان مردم سبزوار به عنوان رئیس 
کمیته مخابرات مجلس و نماینده مردم مالیر. باتوجه به اینکه کمیته تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه شامل 12 نفر هستند و حاال 8 نفر از آنها  به صورت رسمی با رفع فیلتر توئیتر موافقند.«

دادســتان کل کشــور اما نظری مخالف دارد و موافق رفع فیلتر نیســت.  دادستان کل 
کشور در پاســخ به این پرســش که آیا درخواســت ۶ وزیر و دو نماینده مجلس و عضو کارگروه 
تعیین مصادیــق محتوای مجرمانــه در مورد رفع فیلتــر توئیتر پذیرفته می شــود یا نه، اعالم 
کرد که با دو نامه در مــورد رفع فیلترینگ مواجــه بوده اند که تعــدادی از وزرای عضو کارگروه 
تعیین مصادیق محتــوای مجرمانه آن را ارائه کــرده اند.  یک نامه جهت رفــع فیلتر از توئیتر 
و طرح در کارگروه بــود و نامه دوم هم با ۶ امضــا در رابطه با رفع فیلتر از دو ســامانه دیگر بوده 
اســت. به گفته دادستان کل کشــور توئیتر به موجب دســتور قضایی فیلتر شــده و به همین 
جهت قابلیت طرح در کارگروه تعییــن مصادیق محتوای مجرمانه را نــدارد و در نتیجه مطرح 
 نخواهد شد.  تا وقتی که شــرایط توئیتر مثل گذشته باشد،  دســتور قضایی به استحکام خود

 باقی خواهد ماند. 
پس از این اظهار نظر دادســتان آذری جهرمی،  وزیــر ارتباطات رفع فیلتــر توئیتر را در 
حوزه تشخیص کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانســت: »بر اساس بررسی های 
ما فیلتــر توئیتر در کارگــروه تعیین مصادیــق مجرمانه در ســال 88 مصوب شــده و به وزارت 
ارتباطات ابالغ شــده است.  در ســال 9۶ بازپرس شهرستان مشــهد گزارش و دستور قضایی 
به دادســتان تهران ارســال کرده و اعالم می کنــد که در برخــی از موارد توئیتر در دســترس 
است و درخواســت دارد که توئیتر مســدود شــود، البته یکی از حوزه های صالحیت بازپرس 
مشــهد،  صالحیت محلی اســت و اظهار نظــر و حکم قضایــی او می تواند در حوزه شــهری 
مشــهد باشــد.  ما اعتقاد داریم فیلتر توئیتر مصوبــه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اســت 
 و تقاضــا داریم این مســائل در جلســه همین کارگــروه مطرح شــود. جای طــرح دغدغه ها 

در جلسه این کارگروه است.«

بازگشت بی بازگشت 
توئیتر فیلتر می ماند

تغییر مهم
جامعه روحانیت مبارز تصمیمات مهمی گرفته است

رویداد
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اواخر دی سال گذشته بود که شایعه ایجاد شهرســتانی جدید تحت عنوان کوه چنار، با 
الحاق برخی بخش های کازرون، قوت گرفت و آرام آرام واکنش هایی ابتدا به صورت مشکوک 
در شبکه های مجازی شروع شد که در ادامه با تجمع هایی نمود پیدا کرد. تجمع های کازرون، 
از روزهای ابتدایی ســال 9۷ در قالب راهپیمایی  اعتراضــی و تجمع هایی که هیچ یک مجوز 
رسمی و قانونی نداشت شروع شد اما هیچ یک به درگیری منجر نشد و تنها ابتدا معاون سیاسی 

استانداری و بعد از آن استاندار فارس را به کازرون کشید.
 به نظر می رسید که این اعتراض ها با قول مسئوالن فروکش کرده اما یکباره شهر چهره 
دیگری به خود گرفت. اعتراض های مردم کازرون که از شــامگاه چهارشــنبه 2۶ اردیبهشت 
شــروع شــد، ریشــه در تصمیمی  مبنی بر بازداشــت برخی افراد داشــت که پای وابستگان 
آنان را به مقابل کالنتری شــهر و محل بازداشــت کشــاند و بعد از آن هم مقابله سختگیرانه 
با معترضین و اقدام برخــی معترضین در آتــش زدن کالنتری وضعیت را بدتر کرد. ســه روز 
از واقعه رئیس دادگســتری استان فارس از تشــکیل کمیته  مشــترکی برای تحقیق در مورد 
حــوادث کازرون خبر داد. علــی القاصی مهر همچنین گفــت:  »در حوادث اخیر متاســفانه 
در مجموع 2 نفــر فوت و ۴8 نفر مجروح شــدند که از جمــع مصدومــان و مجروحان ۳۵ نفر 
به صورت ســرپایی مداوا و جز یک نفر ســایر مجروحــان نیز دارای جراحت هــای غیرعمیق 
 هســتند که در این بین تعــداد قابــل توجهــی از مصدومــان را نیرو های انتظامی  تشــکیل 

می دهند.«
در ماجرای کازرون، یک نام بیشتر از همه شنیده شــد، حسین رضازاده، نماینده ای که 
گفته می شود متولد قائمیه )چنارشــاهیجان( از توابع کازرون است و با وعده شهرستان شدن 
کوه چنار در این دوره از انتخابات توانسته راهی مجلس شود. این در حالی است که قائمیه 2۰ 
هزار نفر جمعیت دارد و با این جمعیت و وسعت، شرایط کافی برای تبدیل شدن به شهرستان را 
ندارد و به ناچار برای اینکه شرایط را داشته باشد، باید یک شهر و دو بخش را از کازرون به آن 
الحاق کنند. در این دو بخش که بر اساس طرح ارائه شــده به وزارت کشور قرار بود به قائمیه 

الحاق شود، دو دهستان به نام های »دشت برق« و انارستان وجود دارد. 
مساله و اختالف بر سر قائمیه )چنار شاهیجان نیست(، اختالف بیشتر بر سر »بیشاپور«، 
»دشت برم« و »امامزاده سید حسین« است، شــهر هایی که هویت تاریخی دارند و از طرف 
دیگر دشت برم منطقه ای خوش آب وهوا و جنگلی است که حفظ آن برای کازرونی ها اهمیت 
ویژه ای دارد. کازرونی ها تصور می کنند که اگر این مناطق تاریخی و جنگلی از این شهرستان 
جدا شود، به هویت شهر لطمه خواهد خورد. به همین دلیل اعتراض ها باال گرفت. از طرف 
دیگر برخــی اهالی کازرون اندیشــه دیگری نیز در ســر می پرورانند. این طیــف به دنبال این 
هستند تا کازرون به زودی به فرمانداری ویژه تبدیل شــود و با این تغییر در تقسیمات کشوری 
بتوانند بودجه بیشــتری کسب کنند و شهر را توســعه دهند. برای تبدیل شــدن به فرمانداری 
ویژه معیار هایی وجود دارد، از جمله اینکه بیش از 2۵۰ هزار نفر جمعیت داشــته، فرمانداری 
آنها  ۶۵ ساله و مساحت شهرســتان هم بیش از پنج هزار کیلومتر مربع باشد. با تقسیم کازرون 
و تشــکیل شهرســتان »کوه چنار« این رویا بر باد می رود اما پیش از این اعالم شده بود. بعد 
از اعتراضات، دولت اعالم کرد که در مورد طرح تقســیم هیچ تصمیمی  گرفته نشــده است. 

جانباختگان این حوادث سه شنبه به خاک سپرده شدند. 

کجاست؟ این کلمه این روزها خیلی پشت کلمه »بن سلمان  « قرار می گیرد و در موتورهای 
جســت وجوگر اینترنتی وارد می شود . آنها یی که از میزان شــهرت طلبی و عالقه این شاهزاده 
جاه طلب سعودی به رسانه ها آگاه هستند، خب می دانند که این میزان سکوت طبیعی نیست و 
حتما ماجرایی وجود دارد که هیچ کس نمی داند. مشکوک بودن ماجرا زمانی پررنگ می شود که 
بدانیم این غیبت و عدم حضور در مجامع عمومی از یک روز خاص شروع شد ؛ از شامگاه شنبه، 
اول اردیبهشــت، همان روز که صدای تیراندازی و انفجارهایی در اطراف کاخ پادشــاهی در 
ریاض، پایتخت عربستان شنیده شد که ساعتی بعد مسئوالن سعودی مدعی شدند سامانه های 
پدافند هوایی کاخ یک پهباد تفریحی را بر فراز کاخ تشخیص داده و صدای شلیک گلوله برای 
هدف قرار دادن این هواگرد ناشناس بوده است. از همان روزها ولیعهد سعودی به یکباره ناپدید 
شــد. مراجعه به صفحه اخبار ولیعهد در خبرگزاری دولتی این کشور )واس( نشان می دهد که 
آخرین خبری که از او منتشر شــده به 2۴ آوریل )۴ اردیبهشــت( برمی گردد که در یک جلسه 
اقتصادی دولتی شــرکت داشته اســت. البته عکس این خبر جدید نبوده و خبرگزاری دولتی از 
عکس آرشیوی برای این خبر استفاده کرده بودند. محمد بن سلمان حتی هنگام سفر »مایک 
پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی که اولین سفر خارجی او بعد از تصدی پست 
وزارت خارجه بود، در رسانه ها ظاهر نشد و این، »عادل الجبیر«، همتای سعودی پمپئو بود که 

با او دیدار و نشست خبری مشترک داشت. 
این سکوت خبری تا آنجاست که در کشورهای عربی رســم است که مقامات این کشور 
حلول ماه مبارک رمضان را تبریک می گویند. در این باره نیز خبری از ولیعهد سعودی منتشر نشد 
و رسانه های عربستان تنها خبر تبریک شاه را منتشــر و برجسته کردند. مقامات سعودی سعی 
کردند با عادی جلوه دادن ، واکنش های غیرمستقیم داشته باشند به عنوان مثال بدر العساکر، 
رئیس دفتر بن ســلمان در توئیتر عکسی از ولیعهد سعودی منتشــر کرد که با لباس غیررسمی 
در کنار حمد بن عیسی شــاه بحرین، عبدالفتاح السیســی رئیس جمهور مصر و محمد بن زاید 
ولیعهد ابوظبی ایستاده است اما زمان و مکان آن مشخص نیست. برخی این اقدام رئیس دفتر 

بن سلمان را واکنشی به سوال های اخیر درباره سرنوشت بن سلمان دانستند. 
اینجاســت که ســناریو ها و گمانه زنی ها درباره غیبت بن ســلمان داغ می شود ؛ همه این 
ســناریوها به همان حادثه تیراندازی در منطقه الخزامی  ریاض برمی گردد. مخالفان سعودی 
روایت دولتی را نمی پذیرند و نوشتند اگر هدف یک اسباب بازی بوده، دلیل این حجم از تیراندازی 
و حتی صداهای انفجار چه بوده اســت. مخالفان معتقد بودند مهاجمان این حمله را با هدف 
کشتن محمد بن ســلمان انجام  داده اند، پایگاه خبری »نیوز اینترنشنال« پاکستان از احتمال 
یک کودتا از سوی برخی از شــاهزادگان عربستان خبر داد و نوشــت: »برخی منابع وابسته به 
گروه های مخالف عربستان استدالل کرده اند که تیراندازی ماه آوریل موجب وحشت محمد 
بن سلمان شده و وی را مجبور کرده تا از بیم آنکه »محمد بن نایف«، ولیعهد سابق عربستان، 
اقدامی  در راستای سرنگونی وی انجام دهد، مقامات و اعضای خانواده سلطنتی را از خروج از 

عربستان منع کند.« 
ترسیدن و مخفی شدن از  ترس جان خوش بینانه ترین سناریوی موجود است اما این روزها 
سناریوهای دیگری هم وجود دارد ؛ سناریوهایی که از زخمی شدن یا حتی مرگ بن سلمان خبر 
می دهند، هرچه هست شاهزاده خیلی وقت است که عکس تازه ای نینداخته و این عجیب است.

شاهزاده نامرئی
سناریوهای غیبت بن سلمان 

ماجرای یک شهر 
چرا کازرون شلوغ شد؟
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چهره ها

شمشیر سیف 

انتقاد از پیشکسوتان 

بازگشت به عکس ها

دولت کم کار 

ولی الّله ســیف، رئیس کل بانک مرکزی از تعدادی از نمایندگان به دادســرای کارکنان دولت شکایت کرده اســت. حسین مقصودی، عضو 
کمیسیون شوراها درباره علت شکایت سیف گفت: »اخیرا رئیس کل بانک مرکزی برای ادای توضیحاتی درباره نوسانات نرخ ارز به مجلس آمده بود و 
برخی از نمایندگان مانع ارائه توضیحات وی شده بودند .  ولی الّله سیف در شکایت خود از نمایندگان اعالم داشته که آنها  )این نمایندگان( قصد داشتند 
وی را مورد ضرب و شتم قرار دهند. جلسه  ای که سیف به آن اشاره کرده، جلسه ای بود که نمایندگان صدای اعتراض مردم را به گوش وی و دولتمردان 
می رساندند. اینکه آقای سیف از نمایندگان شکایت کردند  مانند این است که دولت از مردم شکایت کرده است.« جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم 
رشت درباره آن روز گفته است: »چندی پیش رئیس بانک مرکزی برای توضیح درباره وضعیت نرخ ارز و مشکالتی که برای موسسات مالی و اعتباری 
ایجاد شده  به مجلس آمده بود که سخنرانی کند  اما ما به هیات رئیسه اخطار دادیم که در صالحیت وی نیست که پشت  تریبون قرار گیرد و باز هم به 
مالباختگان وعده های دروغین دهد. ما می خواستیم به نشانه اعتراض جلسه را ترک کنیم اما هیات رئیسه درخواست کرد که داخل مجلس بمانید، 

نمی گذاریم سخنرانی کند . هیات رئیسه خالف اخالق عمل کرد و به سیف اجازه سخنرانی داد  اما ما جلوی وی را گرفتیم که حق سخنرانی ندارد.«

محمدباقر قالیباف بار دیگر لب به گالیه گشوده است. او یک بار در قاب تلویزیون ظاهر شد و حرف هایی 
غیرمنتظره در مورد بزرگان اصولگرا زد و این بار با یک روزنامه مشهدی درددل هایش را گفته است. محمدباقر 
قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شهردار اسبق تهران، در گفت وگویی که با روزنامه خراسان 
داشته،  درباره گفتمان نواصولگرایی، شعار 4درصدی و وضعیت اقتصادی نکات مهمی  را مطرح کرده است. 
او در بخشــی از این مصاحبه از »پدرخواندگان اصولگرایی« انتقاد کرد و گفت: »منظور همان کسانی هستند 
که ممکن است در مرکزیت جریان اصولگرا باشــند و بگویند ما یک تصمیمی گرفته ایم و همه باید گوش کنند. 
گفت وگو بین اصولگرایان یکی از ضرورت هاست و باید اجازه داد این گفت وگو بین همه اتفاق بیفتد. یعنی افراد 
را به پیشکسوت و آماتور تقسیم نکنند. درست است که انصاف و عقل حکم می کند آماتور ها و تازه وارد ها به حرف 
پیشکسوت ها بیشتر توجه کنند اما معنای این حرف این نیست که فرد پیشکسوت نیازی به گوش دادن ندارد.«

»اگر پشتکار، جدیت و پرکاری دولت احمدی نژاد در دولت روحانی بود، بسیاری از مشکالت شاید رنگ دیگری داشت. این 
را نمی توان انکار کرد که مجموعه مدیران دولت افراد خوبی هستند ولی به لحاظ سن و نبود انگیزه  یا اینکه تجربه این پست ها 
را در گذشته داشته اند، شاید آن پشتکار الزم را ندارند.« غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در نشست 
استانی این حزب در مشهد با انتقاد از عملکرد دولت روحانی ادامه داد: »کشور باید دائم در حال مانیتورشدن توسط مدیران 
باشد. در خیلی از دســتگاه ها این گونه احساس می شود که گویی مســائل به صورت اتوماتیک پیش می رود. برخی اوقات، 
زمانی که  فاجعه ای رخ می دهد، تازه آن زمان همه حواس شان جمع می شــود، آیا مسئوالن سیاسی و امنیتی مساله کازرون 
را نمی دانستند؟ اینها اشکال دولت است. حال هر قدر هم وزارت کشور اطالعیه دهد، باید اینها را پیش تر بیان می کردند.« 
کرباسچی در ادامه دولت روحانی را دولتی کم کار خواند: »نخستین اشکال دولت روحانی این است که دولتی کم کار است. 
دولتی که پس از باالگرفتن یک ماجرا تازه وارد می شــود، دولت محافظه کاری اســت. مگر قرار نبوده در حوزه شایستگی ها 

کار بیشتری شود ؟ بعضی اوقات این گونه احساس می شود کسانی که به پست هایی رسیدند، آن را یک غنیمت می دانند.«

حسین فریدون بعد از مدت ها دوباره در انظار عمومی  ظاهر شده است. او در مراسم ختم سیدمهدی 
طباطبایی ظاهر شــده اســت. آن هم در حالی که مدت هاســت عکاســانی که به نهاد ریاست جمهوری 
می روند او را ندیده اند تا بتوانند در قاب دوربین های شــان حضور او را ثبت کنند. او بعد از بازداشت تقریبا 
ناپدید شده بود. حاال اما حســین فریدون پس از 1۰ ماه دوری از انظار عمومی  باالخره در مراسم تشییع 
مرحوم سیدمهدی طباطبایی حاضر شد.  او در مراسم ختم آن مرحوم نیز حضور داشت اما در مراسمی  که 
از سوی دفتر رئیس جمهور تدارک دیده شــده بود،  غیبت داشت. رئیس جمهور روحانی میزبان دولتی ها 
و خانواده های شان بود. حسین فریدون حتی در این مراسم نیز غایب بود  تا این احتمال داده شود که او 

به طور کلی از دولت حذف شده است.



نشست فوق العاده سران سازمان همکاری اسالمی 
عصر جمعــه به وقــت محلی بــا حضــور رئیس جمهوری 
اســالمی ایران و سران کشورهای اســالمی در استانبول 
آغاز به کار کرد. حســن روحانی و سایر ســران و مسئوالن 
کشورهای اســالمی شــرکت کننده در این اجالس در بدو 
ورود به محل برگزاری اجالس از سوی رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه مورد استقبال قرار گرفتند و پس از ثبت 
عکس یادگاری، نشست فوق العاده سران سازمان همکاری 
اسالمی با محوریت موضوع فلسطین آغاز شد. این نشست 

حاشــیه های مهمی  هم داشــت. در حاشیه 
برگزاری اجالس همکاری کشور های اسالمی 
در ترکیــه حســن روحانــی، رئیس جمهوری 
ایران با ملک عبدالله دوم پادشــاه اردن پس 
از 1۵ ســال دیــدار کوتاهی داشــت. این در 
شرایطی است که آخرین دیدار رئیس جمهور 
ایران با پادشــاه اردن به دیــدار رئیس دولت 
اصالحات و ملک عبدالله دوم پادشــاه اردن 
در سال 1۳82 و در جریان سفر وی به تهران 
بازمی گــردد. پیش تر عالوه بــر دیدار رئیس 
دولــت اصالحــات و پادشــاه اردن، مقامات 
دیگری از جمهوری اســالمی ایران نیز با وی 
دیدار کرده اند. از جمله این دیدارها می توان، 
به دیدار اسفندیار رحیم مشــایی، رئیس دفتر 
رئیس جمهور در دولت دهم در سال 89، دیدار 
علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه دولت دهم 
در اردیبهشــت ســال 92 و دیدار محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه در شــهریور سال 92 
با ملــک عبدالله دوم اشــاره کــرد. همچنین 
مقاماتی از اردن نیز طی ســالیان اخیر ضمن 
سفر به ایران با برخی مقامات کشورمان دیدار 
کرده اند. سفر رئیس مجلس اردن به ایران و 
دیدار با علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اسالمی و همچنین سفر وزیر امور خارجه اردن 
به تهران و دیدارش با روحانی در ســال های 
9۳ و 9۵ از این جمله است. این درحالی است 
که به عقیده کارشناســان ایــن دیدار احتماال 
اتفاقــی بوده و خیلــی حائز اهمیت نیســت. 
چراکــه اهمیــت اجــالس اخیر کشــورهای 
همکاری اســالمی بــه موضوع فلســطین و 
تصمیم دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا 
برای انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس 
و محکومیت این اقدام بازمی گردد. بنابراین 
در میانه چنین اجالســی به نظر نمی رسد که 

درخصوص مســائل دوجانبه و روابط ایــران و اردن اتفاق 
جدیدی افتاده باشد. همچنین باید توجه داشت که اردن 
کشور محافظه کاری است و ارتباطات تنگاتنگی با عربستان 
و اسرائیل دارد. از این رو هیچ گاه در رابطه با مسائل مهمی  
چون ایران بــدون برنامه ریزی وارد عمل نخواهد شــد اما 
اتفاق دیگر خوش و بش روحانی و امیر کویت در حاشــیه 
اجالس همکاری کشور های اســالمی بود. امیر کویت و 
روحانی در حاشــیه اجالس کشورهای اســالمی در ترکیه 
برخورد گرمی داشتند. تصاویر مخابره شده از این اجالس 

خشم سعودی را از این برخورد نشان می دهد. 
ســخنرانی روحانی در ایــن اجالس هم البتــه در بر 
دارنده برخی نکات بود. او در بخشی از سخنان خود گفت: 

»برگزاری نشســت فوق العاده ســران ســازمان همکاری 
اســالمی بالفاصله پس از برگــزاری نشســت فوق العاده 
کمیته فلسطیِن اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان 
همــکاری اســالمی )PUIC(  در تهــران در 1۴ مه ســال 
جاری، حاوی این پیام مهم است که امت اسالمی همانند 
ید واحــده، در مقابله بــا بزرگ ترین تهدیِد جهان اســالم 
یعنی اشغال سرزمین فلسطین توسط کیان صهیونیستی 
قد برافراشته  اســت. صمیمانه امیدوارم که این نشست با 
بهره گیری از همفکری و توان کشــورهای اسالمی بتواند 

منجر به اتخــاذ راهکارهای عملی برای پایان بخشــیدن 
به این بحران خطرناک و کمک فوری به ملت ســتمدیده 
فلسطین به ویژه ساکنان مظلوم غزه شود. امروز ما به سوگ 
آخرین پرده از جنایات هفتادســاله نسل کشی بی گناهان 
در فلسطین نشســته ایم. صهیونیســت های جنایتکار در 
مقابل چشــم اشــکبار جهانیان؛ با پایمال کــردن کرامت 
انســانی و تحقیر همه ارزش ها، جامعه جهانی را به مبارزه 
طلبیده اند. در حالی که صدها هزار بیگناه از ابتدایی ترین 
حقوق انسانی محرومند، رژیم صهیونیستی، نظام آپارتاید 
و قوم گــرای خود را به دروغ، دموکراســی معرفــی کرده و 
افراطی گری مذهبی حاکم بر خود را سکوالریسم می نامد 
و اندوه بارتر آنکه برخی کشــورهای غربی نیز، تجاوزهای 

اشغالگران را توجیه می کنند. در این شرایط دولت ایاالت 
متحده آمریکا سفارت خود را به بیت المقدس منتقل کرد. 
این اقــدام خودســرانه و خالف مصوبــات بین المللی، به 
رژیم جنایتکار صهیونیستی چراغ سبز داد تا مرتکب کشتار 
وحشیانه دیگری شود. کاخ ســفید نشان داد که از نابودی 
پایه ها و قواعد نظم بین الملل هیــچ ابایی ندارد و با زور، به 
جنگ حق می رود. درســت چند روز پیش از انتقال سفارت 
آمریکا به بیت المقدس، رئیس جمهور آمریکا ضربه دیگری 
را به امنیت بین المللی و اعتبــار جامعه جهانی وارد کرد و از 
توافق هسته ای چندجانبه ای خارج شد که به تایید شورای 
امنیت سازمان ملل رسیده است. این اقدام در ادامه خروج 
یکجانبه از برخی دیگر از توافقات مهم بین المللی نشــان 
داد که دولت جدید آمریکا چه تهدید خطرناکی برای نظام 

حقوقی جهانی و صلح و امنیت جهانی به شمار می آید.«
بعد از پایان این اجالس، سران کشور های سازمان 
همــکاری اســالمی بــا انتشــار بیانیــه ای 
۳۰ماده ای از جامعه جهانی خواستار حفاظت 
بین المللی برای مردم فلسطین از جمله اعزام 
نیرو هــای بین المللــی صلح به ایــن منطقه 

شدند. 
در ایــن بیانیــه کــه در پایان نشســت 
فوق العاده این ســازمان در استانبول صادر 
شد، رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جرایم 
»غیرانسانی«، »وحشیانه« و »غیرقانونی« 
در قبال مردم فلســطین که به دلیل اشــغال 
غیرمشروع سرزمین فلســطین و به ویژه نوار 
غزه دســت به اعتــراض مســالمت آمیز زده 
بودند، محکوم شــد. در این بیانیه اسرائیل 
به عنــوان »نیروی اشــغالگر« مقصر اصلی 
جان باختن بیــش از ۶۰ تن و زخمی شــدن 
بیش از 2۷۰۰ تن از غیرنظامیان فلســطینی 
در رخداد هــای روز 1۴ می اعــالم و تصریح 
شد: »این اقدامات وحشیانه توسط نیرو های 
اشغالگر اســرائیل و با حمایت آمریکا که در 
شــورای امنیت مانع حسابرسی از این کشور 
می شــود، انجام گرفته اســت. ایــن جرایم 
به دنبال انتقال غیرقانونی سفارتخانه آمریکا 
به قدس شــریف انجــام گرفته و بــه دولت 
اســرائیل بــرای اقــدام علیه مــردم بی گناه 
جســارت داده شــد.« در این بیانیه با اشاره 
به اینکــه حفــظ موقعیت تاریخــی، معنوی 
و قانونی شــهر قدس چارچــوب اصلی این 
ســازمان را تشــکیل می دهــد، از نهاد های 
بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل 
متحد خواسته شده است تا زمینه حسابرسی 
از اســرائیل در قبــال جرایم ایــن رژیم علیه 
مردم فلسطین فراهم شــود و همچنین این 
نهاد هــا برای پایــان این اقدامــات ظالمانه 
به طور قانونی و اخالقی اقدام کنند.« دبیرکل 
سازمان همکاری اسالمی طی این بیانیه خواستار تشکیل 
کمیته کارشناســان بین المللی مســتقل برای رســیدگی 
به جنایات و کشــتار توســط نظامیــان اســرائیل و تعیین 
مسئولیت کیفری مقامات این کشور و ارائه آنها  به نهاد های 
مربوطه بین المللی شد. در این بیانیه از ارگان های اصلی 
سازمان ملل شــامل شــورای امنیت، دبیری کل، مجمع 
عمومی، شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر 
و دیده بانان ویژه خواسته شد تا فورا برای تشکیل یک کمیته 
بررســی برای رســیدگی به موارد مذکور فراخوانده شوند. 
سران کشور های اصلی همچنین در این بیانیه به اهمیت 
همکاری در یک چارچوب مشخص با اتحادیه عرب، اروپا و 
آفریقا و سایر نهاد های بین المللی و منطقه ای تاکید کردند. 

 دیدارهای غیرمنتظره
روحانی با امیر کویت و پادشاه اردن دیدار کرد
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یار باوفای امام)ره(

دیدار تاکتیکی

سعید جلیلی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام تصویری 
از حجت االسالم حسنی منتشر کرده است 

علی اکبر ناطق نوری در حالی دیدارهایــش را با اصالح طلبان 
ادامــه می دهد مه همچنان برخــی معتقدند اصالح طلبــان در حال 

استفاده سیاسی از او هستند.

فضای مجازی

حسام الدین آشنا به سیاست خارجی جدید آمریکا 

واکنش نشان داده است

در نزدیکی
 با کاخ سفید

تصویری که یکی از 
فعاالن فضای مجازی 
از واشنگتن منتشر 
کرده است

انتقاد علیرضا زاکانی در مورد حاشیه های برجام
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حرف روز 

آقای روحانی، حداقل نه به اندازه یک رئیس جمهور یا 
نخست وزیر کشورهای شرق آسیا، بلکه به اندازه یک کارمند 
ساده این کشورها اشتباه خود را بپذیر، اگر استعفا نمی دهید 
الاقل عذرخواهی کنید. ملت ایران شاهد زنده هستند که 
چقدر مقام معظم رهبری از بی اعتمادی به آمریکا صحبت 
کردند تا لحظه قبل از شروع مذاکرات و حتی حین مذاکرات 
مرتب شماها را به هوشیاری در مقابل بدعهدی و پیمان شکنی 
آمریکا دعوت می کردند، اما شما آن قدر برای مذاکره با کدخدا 
ذوق زده بودید که یک گوشتان شده بود در و گوش دیگرتان 
شده بود دروازه. اگر مقام معظم رهبری سفت وسخت جلوی 
شــما می ایســتادند و با مذاکرات مخالفت می کردند، چه 
تهمت ها و چه انگ هایی که به ایشان نمی زدید اما به جایگاه 
شما احترام گذاشــتند و اصل دموکراســی را رعایت کردند 
علی رغم عدم تمایل به مذاکره اصرار شما را برای مذاکره قبول 
کردند، الاقل شجاعت داشته باشید اشتباه خود را بپذیرید. 
ما ملت ایران شــهادت می دهیم هزینه سنگین برجام را 
جنابعالی و همفکرانتان بر ایــران تحمیل کرده اید. مقام 
معظم رهبری و سایر دلسوزان انقالبی نه تنها به مذاکرات 
خوشــبین نبودند، بلکه در هر مقطع از مذاکرات به شما 
پند ها و حتی دستورالعمل هایی ابالغ می کردند که شما 

به کار نمی بستید.

ما از ویتنــام کمتریم؟ ویتنامی که   2۰ ســال با 
کالشــینکف در مقابل آمریکا ایســتاد و او را به زانو 

در آورد؟

آقای روحانــی گفته اند که گفتیــم به عقب 
برنمی گردیم و برنگشــتیم . راســتش تنها چیزی 
که جلو رفتــه  قیمت دالر اســت؛ خیلــی هم جلو 

رفته است. 

مگــه روحانی نبــود کــه می گفــت تمامی 
 مسئولیت برجام با منه!!!! تیتر یک روزنامه هاتون 
هم که این بود البد اون وقــت چون آفتاب تابان و 
فتح الفتوح بود می خواستید به اسم خودتون تموم 
بشه حاال که رو دست از کدخدا خوردید، می خواهید 

گردن نظام بیندازید.

هر وقت آمریکایی ها مــا را تهدید می کنند، 
فقط یــاد یک عکس می افتم… همان عکســی 
که نظامیان آمریکایی وارد آب های ایران شدند و 
تاوان آن را دادند . بــه آقای پمپئو توصیه می کنم 
که آن عکس را هزاران بار نگاه کند . هر آمریکایی 
که بخواهد به منافع ایران چپ نگاه کند، تاوانی جز 

این ندارد، باید کالغ پر برود.

پدر ملــت و درآوردن این خودروســازها. در 
عرض کمتر از  هشــت  ســال قیمت ها رو ســه تا 
چهار برابر کردن ولی باز ســیر نمیشــن. یه دونه 
ماشین میخوام بخرم هر وقت پول جمع می کنم 
موقع خرید میشــه قیمت چند میلیــون میره باال 
و مجددا روز از نو روزی از نو... چــرا اینا از مردم 

شرم نمی کنن.

سید جالل  گفته  که  کی روش  کارلوس  آقای 
خط  تیم ملی  از  سنی  شرایط  خاطر  به  حسینی 
خورده است، یعنی سرمربی تیم ملی درست بعد 
امه او را چک کرده،  ا ازبکستان شناسن از بازی ب

ی دانسته چند سالش است؟ قبلش نم

جشنواره کن فقط می خواســت به جعفر پناهی 
جایزه بدهد وگرنه اگر دقت می کــرد روی فیلم نام دو 
فیلمنامه نویس آمده، چرا فقط به یک فیلمنامه نویس 

جایزه داده شد؟

این چه جور محرومیتی است که جعفر پناهی با آن 
مواجه است؟ اگر محکوم است چرا فیلم می سازد؟ 
چرا فیلمش به خارج می رود تا جشنواره های سیاسی 
که  بفهمیم  است  بهتر  کنند؟  بهره برداری  آن  از 

تکلیفمان با جعفر پناهی چیست؟

به نظــرم حتما حکمــت الهــی در این بحث 
برجام بوده و آن اینکه ماهیــت و ذات آمریکا برای 
همه جناح هــا و حتی دنیا بار دیگــر به صورت عینی 
و ملموس مشــخص شــد. ما باید از ایــن فرصت 
بیشترین استفاده را  کنیم. برای همه مشخص شد 
که آمریکا شیطان بزرگ است. همه باید پشت سر 

رهبری در مقابل این شیطان بایستند. 

دولت حکم افزایش حقوق کارمندان در سال 
جدید را به دســتگاه های زیرمجموعه ابالغ نکرده 
اســت. این کار دولت چه معنایی دارد؟ مگر دولت 

در جریان باالرفتن قیمت ها و تورم نیست؟

یکی از عوامل بدبختی ما همین خودروسازها 
هستند. به خدا درشون تخته بشه مردم راحت ترند. 
چشمامون رو به روی همه چیز بستیم و فکر می کنیم 
فقط خودروسازها هستند که شغل ایجاد کردن. نه 

بابا این طور نیست. 
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گفتارها

خشم وترس اروپا

سیاست های آمریکا در قبال ایران راه به جایی نمی برد
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مایک پمپئــو، وزیر خارجه آمریکا دوشــنبه عصر به 
وقت تهران با حضور در بنیاد هریتیج در واشــنگتن برای 
نخســتین بار پس از خروج دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور 
این کشور از توافق هسته ای ایران، استراتژی جدیدی را 
تحت عنوان »استراتژی جدید ایران   پس از برجام« اعالم 
کرد.  خبرگزاری ســی ان ان اعالم کرد که اســتراتژی ای  
که پمپئو طی 26 دقیقــه به آن پرداخــت را می توان این 
طور خالصه کرد: »یا شما )ایران( به خواسته های ما تن 
می دهید یا شما را له می کنیم« و سپس این خبرگزاری آن را 
خیال پردازانه توصیف کرد. همچنین نشریه فارن پالیسی 
اعالم کرد که دولت  ترامپ با استراتژی جدیدش در قبال 

ایران بار دیگر بی تجربگی خود را نشان داد. 
وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود لیست 12 بندی 
ارائه کرد که بر اساس این لیســت ایران باید چه کارهایی 
انجام دهد تا روابط به حالت عادی تبدیل شود، تحریم ها 
لغو شــود و زمینه برای برقراری روابــط دیپلماتیک فراهم 
شود تا شــرکت های مختلف با ایران وارد همکاری شوند؛  
از جمله اقدامــات مورد انتظار می توان به متوقف شــدن 
فعالیت های موشکی، خروج نیروهای ایران از سوریه، به 
سطح صفر رساندن غنی سازی و بازدید از تمام سایت های 
نظامی و هســته ای اشــاره کرد. اینها انتظاراتی است که 
آمریکایی هــا دارند و به صراحت پمپئو این خواســته ها را 
مطرح کرد. در گذشته دونالد  ترامپ و جان بولتون، مشاور 

امنیت ملی آمریکا نیز این شروط را اعالم کرده بودند. 
برخی تحلیلگران بر این باورند که هدف نهایی دولت  
ترامپ براندازی حکومت ایران اســت؛  در این باره باید به 
این نکته اشــاره کرد که واشــنگتن این موضوع را قویا رد 
کرده اســت. حتی زمانی که از جان بولتون سوال شد که 
در نشستی وی از این مساله حمایت کرده است، گفت که 
آن زمان نظر شــخصی خود را بیان کرده و اکنون در مقام 
مشاور امنیت ملی نمی تواند چنین مساله ای را مطرح کند. 
اما به طور کلی اگر خواسته های آمریکا به طور کامل 
محقق شود، ماحصل این خواسته ها به تغییر رژیم منجر 
خواهد شد، حتی اگر به طور رسمی آمریکا این سیاست را 

پیگیری نکند. 
همچنیــن باید به ایــن نکته اشــاره کرد کــه پمپئو 
در ســخنرانی اخیر خود بارها مــردم را مــورد خطاب قرار 
داد. او در ســخنان خود مردم را تشــویق می کــرد که در 
برابــر دولت قــرار گیرند، تــا بدیــن شــکل آمریکایی ها 
بتوانند بــه آرزوی نهایی خود دســت یابنــد. در واقع آنها  
 در باطن ایــن هدف را دنبــال می کنند اما به طور رســمی

 اعالم نمی کنند. 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا همواره تاکید کرده  که برجام نتیجه بیش از یک دهه 
مذاکرات پیچیده و سخت و بنابراین بهترین نتیجه ممکن 
است. اتحادیه اروپا به ادامه اجرای موثر و کامل برجام تا 
زمانی که ایران نیز به تمامی  تعهدات مرتبط هسته ای اش 

پایبند باشد، تاکید دارد. 
بر همین اســاس برخی بر این باور هســتند که اروپا 
و ایران پس از خــروج یکجانبه آمریــکا از برجام ائتالفی 
با یکدیگــر در برابر آمریکا تشــکیل می دهنــد؛  در درجه 
اول در این باره باید گفــت که ایران و اروپا در بســیاری از 
مسائل از جمله موضوعات حقوق بشری و نقش ایران در 
منطقه با یکدیگر اختالف نظر دارند و تنها در یک موضوع 
خاص و محدود یعنی برجام نظر و مواضع مشترک دارند. 
بنابراین هیچ کس انتظار ندارد که اروپا روابط بسیار عمیق، 
اســتراتژیک، امنیتی و اقتصــادی خود را بــا  آمریکا کنار 
بگذارد و وارد ائتالف با ایران شود. به عبارت دیگر حداکثر 
کاری که اتحادیه اروپا می تواند انجام دهد، این است که 
به وعده های خود مبنی بر کاهش اثــرات خروج آمریکا از 
برجام عمل کند. در این میان سیاستمداران و دولتمردان 
اروپایی مواضع امیدوارکننــده ای اتخاذ کردند اما واقعیت 
این اســت که اقدامــات اروپایی ها تاکنون نتوانســته در 

این باره تضمین های الزم را ارائه کند. 
به دنبال سخنرانی اخیر پمپئو رعب و  ترس بیشتری 
 میان شــرکت های خصوصــی اروپایی بــرای همکاری با 
ایران ایجاد شده، مبنی بر اینکه هرگونه همکاری با ایران 
می تواند عواقب وخیم مالــی و تجاری برای آنها  به همراه 
داشته باشد. بر همین اساس به شــخصه بر این باورم که 
باتوجه به شرایط جدید، اروپایی ها توان ایستادگی با این 
هجمه فشار از سوی آمریکایی ها را ندارند و می توان انتظار 
داشــت که در نهایت برجام بدون حضــور آمریکا و بدون 
حضور موثر اروپا به شــکل بالتکلیفی در  هاله ای از ابهام 
قرار بگیرد.  از ســوی دیگر برخی از صاحبنظران داخلی و 
خارجی اعالم می کنند که در حال حاضر اروپا به دنبال حفظ 
حیثیت و آبروی خود در برابر آمریکا است زیرا اگر با خروج 
آمریکا از برجام، این توافق لغو یا منفعل شود، جایگاه آنها  

در جامعه بین الملل زیر سوال می رود. 
اکنون این سوال در ذهن بســیاری در جهان ایجاد 
شده اســت که آیا آمریکا که به دنبال محاصره اقتصادی 
ایران اســت، می تواند به هدف نهایی خود دســت یابد و 
خواســته های خود را اجرایی کند ؟ در پاسخ به این سوال 
باید گفت، بسیار دور از ذهن است که خواسته های آمریکا 
اجرا شــود، زیرا معموال این گونه خواســته ها را کشــوری 
می پذیرد کــه در یک جنــگ تمام عیار شکســت خورده و 
تسلیم شده باشد. هیچ نظام سیاسی به درخواست هایی که 

آمریکایی ها مطرح کرد ه، پاسخ مثبت نمی دهد. 
از ســوی دیگر در حال حاضر ما با یک موج   طوفان 
ملی گرایی در داخل آمریکا مواجه هستیم که با بسیاری از 
معادالت و مناسبات و پیمان های دسته جمعی بین المللی 
مشــکل دارد و می خواهد ایــن مناســبات را تغییر بدهد. 
قطعا ایــن رویکرد نه تنها در مســاله برجام بلکــه در موارد 
دیگر نیز برای اروپا تحقیرآمیز اســت و باعث ناخرسندی 
مردم این کشورها شده است. اما این مساله برای حامیان 
این رویکرد دغدغه ای نیســت و تنها ممکن است نفرت و 
 نارضایتی در میان برخی از گروه های سیاسی و اجتماعی

 افزایش یابد.
 در میان طرفــداران ملی گرایــی، رضایت متحدین 
مطرح نیســت بلکه تمکین متحدین مدنظر قرار دارد. از 
همین رو  ترامپ خواهان افزایش بودجه نظامی اروپایی ها 
در ناتو شده است. اما در گذشته چه در دوران باراک اوباما 
و حتی بوش پســر، هدف روســای جمهور پیشین آمریکا 
جریان مشــارکتی و جلب رضایــت متحــدان و اقدامات 

دسته جمعی بود.

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا

برخی تحلیلگران بر ایــن باورند که هدف نهایی دولت  
ترامپ براندازی حکومت ایران است؛  در این باره باید به 
این نکته اشاره کرد که واشنگتن این موضوع را قویا رد 
کرده است. حتی زمانی که از جان بولتون سوال شد که 
در نشستی وی از این مساله حمایت کرده است، گفت 
که آن زمان نظر شــخصی خود را بیان کــرده و اکنون 
در مقام مشــاور امنیت ملی نمی تواند چنین مساله ای 

را مطرح کند

یادداشت
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تصمیم وحشیانه 
طالق آتالنتیکی ها از یکدیگر ناممکن است

در ســال 2003 میالدی، شــاهد راه انــدازی جنگ 
بزرگــی در خاورمیانــه و از ســوی ایاالت متحــده بودیم. 
متعاقب این موضوع، شاهد ازبین رفتن وحدت در اردوگاه 
غرب و کشورهای اروپایی با یکدیگر شدیم. این قاعده در 
خصوص بحران ســوئز در 1956 میالدی نیز صادق بود. 
تصمیم اخیر  ترامپ در خصوص خروج از توافق هسته ای 
با ایران را نیز باید در زمره چنین نقاط عطفی مورد تجزیه و 
تحلیل قرار داد. اگرچه هم اکنون اوضاع، مانند سال 2003 
میالدی نیست و حمله به ایران )از سوی آمریکا( بدترین 
فرضیه ممکن محسوب می شود اما در اردوگاه کشورهای 
اروپایی شاهد ایجاد انشقاق و شــکاف نیستیم. به عبارت 
بهتر، کشورهای اروپایی به رغم اختالفاتی که با یکدیگر 
در موضوعاتی مانند برگزیت و... دارند،  ترجیح می دهند در 
برهه زمانی فعلی در یک جبهه )در مقابل تصمیم آمریکا( 

قرار گیرند. 
تصمیــم دونالــد  ترامــپ مبنی بــر خــروج از توافق 
هسته ای با ایران، تصمیمی  بســیار وحشیانه است. فراتر 
از آن، چنیــن تصمیمــی  به صورت مســتقیم یــک پروژه 
اروپایی را هدف قــرار داده اســت. این پــروژه اروپایی از 
سال 2003 میالدی و توسط وزرای امورخارجه سه کشور 
انگلیس، آلمان و فرانســه کلید خورد. بــه عبارت بهتر، ما 
شــاهد تبلور ابتکار اروپایی در حل وفصل پرونده هسته ای 
ایران بوده ایم. هدف اروپا از مذاکره با ایران مشخص بود: 
وزرای اروپایی درصــدد محدودکردن و اعمــال کنترل بر 

برنامه هسته ای ایران بر آمدند. طی 12 سال، شاهد اعمال 
دیپلماسی بین المللی و مذاکرات مســتمر با ایران بودیم. 
در نهایت، این تالشها منتج به شکل گیری توافقی شد که 

امروز  ترامپ آن را لغو کرده است.
حرکت اخیر ایاالت متحده آمریــکا و دولت  ترامپ، 
بر خالف اصول چندجانبه گرایی در نظــام بین الملل بوده 
است. این موضوع، اعتبار واشنگتن را به شدت تحت تاثیر 
قرار می دهد. هم اکنون اظهارات آنگال مرکل در خصوص 
ایاالت متحده آمریکا ملموس تر از هر زمان دیگری به نظر 
می رســد. صدراعظم آلمان برای دومین بار طی یک سال 
اخیر تاکید کرده اســت که اروپا )برای تامین منافع خود( 
دیگر نمی تواند به آمریکا تکیه کند. هم اکنون شهروندان 
اروپایی این ســوال را می پرســند؛ ما چگونه می توانیم به 
کشوری تکیه و اعتماد کنیم که به صورت یکجانبه توافق 

هسته ای با ایران را از بین می برد؟
این روند می توانــد در ادامه بدتر شــود. ترامپ طی 
یک ســال و نیم اخیر اقدامات زیادی برخالف منافع اروپا 
انجام داده که آخرین نمونه آن، خروج از توافق هسته ای 
با ایران بوده است. او در خصوص ساختار ناتو و مناسبات 
درون پیمان آتالنتیک شمالی نیز نگرانی هایی دارد و معتقد 
است ایاالت متحده بازدهی مناسبی در قبال سرمایه گذاری 
خود در تامین امنیت اروپا نــدارد. همچنین رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا از توافــق آب وهوایی پاریس خارج 
شــده و در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی نیز تعرفه هایی را 
در خصوص فوالد و آلومینیوم اعمال کرده است. مواردی 
که هر یــک از آنها با مخالفــت و نارضایتــی اتحادیه اروپا 
مواجه شده است. سوال اصلی اینجاست که آیا باتوجه به 
تمامی  این موارد، زمان آن نیست که اروپا به دنبال طالق از 
آمریکا در نظام بین الملل باشد؟ پاسخ این سوال مشخص 

اســت: خیر. بنا بر دالیل مختلفی باید از بروز چنین تقابلی 
جلوگیری کرد. اگرچه اتحادیه اروپا قوی ترین قدرت و بلوک 
تجاری در جهان است، اما حقیقت اینکه ظرفیت مقابله با 
چالش های قرن بیست ویکم میالدی را )به تنهایی( ندارد. 
در این خصــوص اروپا باید روابط خود را بــا ایاالت متحده 
آمریکا حفظ کنــد. به هیچ عنوان به جــای ایاالت متحده 
آمریکا، نمی توان قدرتی جایگزین را برای مشارکت بنیادین 
با اروپا در نظر گرفت. چین و روســیه نیز چنین ظرفیتی را 

برای شکل دادن اتحادی جدید با اروپا ندارند. 
یکی دیگــر از دالیلی که بــر مبنای آن، الزم اســت 
همکاری هــا و روابــط ایاالت متحــده آمریــکا و اتحادیه 
اروپا حفظ شــود، مخاطرات امنیتی است. بسیاری از این 
مخاطرات امنیتی متوجه اروپاست. اگرچه داعش از نظر 
نظامی شکســت  خورده )و خالفت آن در سوریه و عراق از 
بین رفته است( اما تروریسم جهادی همچنان یک چالش 
برای امنیت اروپا محسوب می شود. کشــورهای اروپایی 
برای مواجهه با چنین تهدیدی به همکاری ایاالت متحده 
آمریکا نیاز دارند. نباید فراموش کنیم که آسیب های ناشی 
از حمالت تروریســتی در اروپا همچنان نزد افکار عمومی 

زنده است. 
نقش »روســیه« نیز در ایــن معادلــه غیرقابل انکار 
است. والدیمیر پوتین در مســکو، امنیت قاره ما )اروپا( را 
به چالش می کشــد و از طرق و ابزارهای مختلفی این روند 
را دنبال می کند. وی به دنبال تقسیم و تضعیف اروپاست. 
نباید اشتباه کرد. نخستین کشــوری که از جدایی ایاالت 
متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ســود می برد، روسیه است. 
مطمئنــا، روابط ایــاالت متحده آمریــکا و اتحادیــه اروپا 
وارد مرحله ای حساس و آشفته شــده است. اما این صرفا 
می تواند یــک مرحله )وضعیت گذار( باشــد. بــا توجه به 
استانداردها و حقایق تاریخی، این دوره، کوتاه مدت خواهد 
بود. ترامپ در نهایت 3 تا 7 سال دیگر در کاخ سفید حضور 
خواهد داشت. با این حال نباید فراموش کرد که آمریکا به 
صورتی کلی دارای اقتصادی پویا و جامعه ای چندفرهنگی 
 اســت. پس مــا بایــد در مــورد آینــده )و نه زمــان حال(

 صحبت کنیم. 

نویسنده: برونو  ترترایس

مترجم:  حنیف غفاری

ترجمه
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جدال نرم در دوسوی آتالنتیک
اروپا نباید تبدیل به »درب اتوماتیک« دولت  ترامپ شود

 ســرانجام پس از چند مــاه  تردید، دونالــد  ترامپ، 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که از توافق 
هســته ای با ایران خارج خواهد شــد؛ توافقــی که میان 
کشــورهای ایران، ایاالت متحده آمریکا، روسیه، چین، 
آلمان، فرانسه و انگلیس بسته شده بود. شرکای اروپایی  
ترامپ معتقدند کــه متعاقب این تصمیــم  ترامپ، اصل 
چندجانبه گرایی در نظام بین الملل و منافع امنیتی ناشی از 

آن، به چالش کشیده شده است. 
فدریکا موگرینی، مســئول سیاست خاجی اتحادیه 
اروپا ضمن واکنشی که به دولت  ترامپ )در خصوص خروج 
از برجام( نشــان داد، اعالم کرده اتحادیــه اروپا و جامعه 
بین الملل خواستار حفظ این معاهده هسته ای است. اما 
سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود مخالفت های علنی 
اتحادیه اروپا، ترامپ خواسته های آنها را در این خصوص 

نادیده انگاشته است؟ مطمئنا سران اروپایی زمان زیادی 
را برای جلوگیری از خروج ایــاالت متحده آمریکا از برجام 
و حفظ ایــن توافق صــرف کرده اند. امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه در آخرین سفر خود به ایاالت متحده 
آمریکا، مذاکرات زیادی در این خصوص با  ترامپ صورت 
داد. آنگال مرکل، صدراعظم آلمان و بوریس جانســون، 
وزیر خارجــه انگلیس نیــز تالش های مشــابهی در این 
خصوص صورت دادند. اگرچه مقامات اروپایی هم اکنون 
از تالش برای حفظ توافق هسته ای خبر می دهند اما دولت  
ترامپ )در راســتای کنترل رفتار اروپا( از اهرم هایی مانند 
مناسبات درون آتالنتیکی آمریکا- اروپا و دیگر موضوعات 
مشترک امنیتی و اقتصادی میان طرفین استفاده می کند. 
اتحادیه اروپا باید واقعیات جاری در این خصوص را 
بپذیرد. اینکه ارزش تولید ناخالص داخلی اروپا هم اندازه 
با تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده آمریکاســت و این 
مجموعه، بــا ترکیبی از مســائل تعیین کننده و حســاس 
در قبال آمریــکا رو به رو اســت. با این حال ســوال اصلی 
اینجاســت که اتحادیه اروپا چه واکنشی در مقابل  ترامپ 
در قبال خروج از توافق هســته ای با ایران صورت خواهد 

داد؟ حســن روحانی، رئیس جمهور ایــران تصریح کرده 
که این کشــور قصد دارد بــه رایزنی با طرف هــای دیگر 
توافق هسته ای )مخصوصا  تروئیکای اروپایی و اتحادیه 
اروپــا( جهت ادامــه توافق هســته ای و اســتمرار برجام 
ادامه دهــد. وی امیدوار اســت که کشــورهای اروپایی 
با ارائه تضمین هایی، برجــام را ابقا کــرده و تاثیر اعمال 
دوباره تحریم های هسته ای )تحریم های ثانویه آمریکا( 
علیه ایران را کاهش دهنــد. با این حال به نظر می رســد 
دولت های اروپایی در این خصوص با چالش هایی مواجه 
هستند از جمله اینکه سفیر ایاالت متحده آمریکا در آلمان 
صراحتا از شرکت های آلمانی خواسته است تا ایران را ترک 

کرده و معامالت خود با این کشور را متوقف سازند. 
 طرح این مسائل، می تواند منجر به واکنش اتحادیه 
اروپا شــود. در چنین شرایطی شاهد شــکل گیری شکاف و 
منازعه ای در دو ســوی آتالنتیک )آمریــکا و اروپا( خواهیم 
شد.ممکن است شاهد شــکل گیری چالشی دیپلماتیک و 
اقتصادی میان آمریکا و اروپا باشــیم، تا آنجا که کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا سفرای خود را از ایاالت متحده فرابخوانند. 
همچنین اروپا می تواند تحریم هــای ثانویه ایاالت متحده 
آمریکا علیه شــرکت های اروپایی را با اعمــال تحریم علیه 
شــرکت های چندملیتی در آمریکا تالفی کند. این مســاله، 
می تواند فشارهای بیشــتری را به کاخ ســفید، بابت اعمال 
دوباره تحریم های ایران و خروج از برجــام، وارد کند. در هر 
حال ممکن است چنین اقداماتی از سوی اروپا در قبال آمریکا، 
تند و رادیکال به نظر برسد اما اینها می تواند پاسخی نسبت به 

اقدامات ایاالت متحده آمریکا و دولت  ترامپ باشد. 

نویسندگان: استیون سیمون - 
جاناتان استیونسون

مترجم:  سعید سبحانی

مقامات اروپایی صراحتا اعالم کرده اند که قصد ایجاد 
جنگ اقتصادی با ایاالت متحده آمریکا بر ســر ایران 
و برجام را ندارند. از ســوی دیگر، شواهد و مستندات 
موجود نشــان دهنده اســتمرار مذاکرات پشت پرده 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا و 
وزرای امور خارجه اروپایی در خصوص برجام است. بر 
این اساس، کاخ سفید کماکان از کشورهای اروپایی 
خواسته است تا مذاکرات گســترده تری را با ایران بر 
سر پذیرش محدودیت های جدید هسته ای و موشکی 
آغاز نماید. بدیهی است که در چنین شرایطی، تصور 
گزینه هایی مانند فراخواندن سفرای اروپا از آمریکا و 

  نقدی کوتاه بر تحلیل نیویورک تایمز 

اعمــال تحریم های ثانویه متقابل از ســوی اروپا علیه 
شرکت های آمریکایی غیرقابل تصور است. با این حال 
مقاله اخیر روزنامه نیویورک به خوبی نشان می دهد که 
اتحادیه اروپا به صورت بالقوه، توان ایستادگی دربرابر 
ایاالت متحده آمریکا و مهار ســخت دولت  ترامپ در 

قبال خروج از برجام را دارد.
 با این حال افرادی مانند امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان  ترجیح می دهند 
همچنــان مانع ایجاد شــکاف در دو ســوی آتالنتیک 
شوند. آنها معتقدند که منافع اقتصادی، استراتژیک 
و امنیتی اتحادیه اروپا نسبت به تقابل با ایاالت متحده 

آمریکا بر سر برجام و حتی دیگر بحران هایی که دولت  
ترامپ طی یک ســال ونیم اخیر به وجود آورده است، 

ارجحیت دارد.
 بدیهی است که در چنین شــرایطی اساسا نمی توان 
روی »بــازی اروپــا« برای حفــظ توافق هســته ای با 
ایران حســاب ویژه ای باز کرد. محافظه کاری موجود 
میان مقامات ارشــد اروپایی، مانع تحقق چنین تقابل 
تمام عیــار و تاثیرگذاری میان اتحادیــه اروپا و ایاالت 
متحده آمریکا می شود. بنابراین، اساسا اراده ای میان 
ســران اروپایی جهت »تقابل تاثیرگــذار« میان آنها و 

واشنگتن بر سر برجام وجود ندارد. 
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از میلیتاریسم
به تکنوکراتیسم

آیا صدر می تواند دولت 
تشکیل دهد؟

انتخابــات مجلس عــراق در 12 مــی 201۸ برگزار 
شــد؛  این انتخابــات بــرای گزینش 329 عضــو مجلس 
عراق بود کــه رئیس جمهور و نخســت وزیر آینده عراق را 
تعیین خواهند کــرد. انتخابات 201۸ دومیــن انتخابات 
مجلس این کشــور بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی 
از عراق در سال 2011، چهارمین انتخابات بعد از سقوط 
صدام حســین و نخســتین انتخابــات سراســری پس از 
شکست کامل داعش به شــمار می رود. مجلس عراق در 
منطقه ســبز بغداد قرار دارد و یگانه مجلس قانون گذاری 
در کشــور عــراق محســوب می شــود. نماینــدگان این 
 مجلس برای دوره های چهارســاله از طریق رأی مستقیم

 مردم انتخاب می شوند. 
در ایــن انتخابــات 44/55 درصد واجدین شــرایط 
شرکت کردند و »ائتالف اتحاد انقالبیون برای اصالحات« 
)سائرون( به رهبری مقتدی صدر بر دیگر ائتالف ها پیشی 
گرفت و پیروز انتخابات شــد. البته آرا بین فهرســت های 
متعدد توزیع شده و هیچ یک اکثریت را به دست نیاوردند. 
فهرســت ســائرون به رهبــری مقتــدی صــدر موضعی 
ملی گرایانه و مستقل نسبت به ایران و آمریکا دارد. صدر در 
سال 200۸ به عنوان یکی از 100 نفری که بیشترین تاثیر 
را طبق نظر مجله تایم گذاشته بود انتخاب شد. او به یک 
پلتفرم مبارزه با فساد پیوســت و خود را با حزب کمونیست 
متحد کرد. فهرســت فتــح به رهبــری  هــادی العامری، 
فرمانده حشد الشعبی که متحد ایران است، با 47 کرسی 
در جای دوم قرار گرفته و فهرســت نصر بــه رهبری حیدر 
العبادی، نخســت وزیر فعلی که با ایــران و آمریکا تعامل 
مثبت دارد، با 42 کرســی در جای ســوم ایســتاده  است. 
آنچه اکنون مهم است تشــکیل دولت توسط این احزاب 
است که باید منتظر ائتالف آنها  در راستای به دست آوردن 
اکثریت کرســی های مجلس باشــیم؛ اتفاقــی که کمتر 
کســی نتایج آن را پیش بینی می کرد تعداد کرســی های 
فهرست مقتدی صدر اســت که توانســت پای خود را در 
هرم قدرت عراق باز کند. توجه به شخصیت و برنامه های 
مقتدی صدر برای آینده عراق بســیار مهم است و در این 
متن سعی بر این اســت به طور اختصار به شخص مقتدی 
 صدر و اقدامات احتمالی او برای تشکیل دولت آینده عراق 

پرداخته شود. 

  بیوگرافی مقتدی صدر
ســید مقتدی صــدر شــخصیت سیاســی و مذهبی 
اســالمگرای عراقــی، یکــی از رهبران شــیعه عــراق و 
شناخته شــده ترین بازمانــده خانــدان صدر اســت. وی 

عارف بیژن

پژوهشگر مسائل بین الملل
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طرفدار ایجــاد حکومت اســالمی و از مخالفین حکومت 
صدام و حضــور نیروهــای خارجی در عراق بوده  اســت. 
نیروهای شــبه نظامی مســلح تحت امر او ســابقا معروف 
به جیش المهــدی در مقاطعی درگیری هایــی با نیروهای 
آمریکایی ائتالف و افراطیون سنی بعثی و حکومت مرکزی 
داشته اند. مهم ترین پایگاه طرفداران صدر در استان های 
جنوبی عراق به ویژه در شــهرک صدر محله شیعه نشــین 

بغداد است. 
پدر مقتدی و پســر عموی پدرش، ســید محمدباقر 
صدر )از مراجع پیشــین تقلید شــیعیان عــراق( به همراه 
دو برادر دیگــرش در دوران رژیم بعثی صدام حســین به 
خاطر نقش محوری کــه در مبارزه مردم این کشــور علیه 
صدام داشــتند، به شــهادت رســیدند. پس از این حادثه 
مقتدی مخفی شــد و بــه زندگی پنهانــی و زیرزمینی روی 
آورد. مقتدی صدر توانســته صدها هزار نفر از طیف های 
پرشور شهرهای شــیعی عراق به ویژه »شهرک صدر« در 
حومه بغداد را به ســوی خود جذب کند. در دوران اشغال 
عراق، جیش المهدی کــه گفته می شــود 60 هزار عضو 
دارد با ارتش آمریــکا بارها درگیر شــدند و آمریکایی ها در 
واکنش به ایــن اقدام تــالش کردند تا صدر را دســتگیر 
کننــد. در انتخابــات پارلمانی 2010 نیز جریــان صدر بار 
دیگر حضور یافت و 40 کرســی از مجموع 325 کرســی 
پارلمانی عراق را به خود اختصاص داد و ســهمیه ۸ وزیر 
 در کابینــه جدیــد نــوری مالکی، نخســت وزیر عــراق را 

از آن خود کرد. 
مواضع اصلی مقتدی حول محور مشروعیت قدرت، 
مخالفت حضــور نیروهای اشــغالگر آمریکایی در عراق و 
خدمات رسانی به مردم این کشور می چرخد. مقتدی صدر 
در 12 سپتامبر 201۸ با اعالم عقب نشینی از تصمیم اخیر 
خود مبنی بر کناره گیری از فعالیت های سیاسی، بار دیگر 

به صحنه سیاسی عراق بازگشت. 
 صدر نماد مقاومت در برابر اشــغالگری خارجی بود 
که این مساله، دو قیام خشونت آمیز علیه نیروهای ایاالت 
متحده را منجر شد و باعث شــد پنتاگون بیشترین خطر را 
برای امنیت عراق به نیروهای ارتش مهدی نسبت بدهد. 

صدر بعد از نتایج رسمی در ساعات اولیه اعالم کرد: 
»صدای شما یک افتخار برای ماســت و ما شما را ناامید 
نخواهیم کرد.« حضور مقتدی ضربه ای به حیدر العبادی 
وارد کرد، به دلیل اینکه برعکس عبادی که منافع رقابتی 
ایاالت متحده و ایران - متحدان ناخواسته در جنگ علیه 
داعش- را مدیریت کرده اســت، مقتدی از نفوذ و حضور 
این دو کشــور در عــراق انتقاد کــرده اســت و همین امر 
باعث می شود در برنامه های آینده تشکیل دولت ائتالفی 
مشــکالتی را ایجاد کنــد و اختالف نظرهای اساســی به 
وجود آورد. سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، 
با سیاستمداران در بغداد مذاکره کرده است تا از تشکیل 
یک کابینه جدید که مورد تایید ایران اســت حمایت کند. 
یکــی از وجوه اختالف بیــن ایران و مقتدی صدر، ســفر 
سال گذشته صدر به عربستان ســعودی رقیب منطقه ای 
 ایران بود؛ او طی این سفر با شــاهزاده محمد بن سلمان 

دیدار کرد. 
آنچه باعث شــد صدر وارد انتخابــات مجلس عراق 
شود، ناامیدی در زندگی مردم، فقدان فرصت های شغلی، 
یک اقتصاد مشتاق و زیرساخت در حال فروپاشی با کاهش 
شدید قدرت است. آنها  همچنین از خدمات دولتی ضعیف 
و بازسازی آهسته در مناطقی نظیر تکریت، فلوجه و موصل 
که در مبارزه علیه داعش ویران شــده بودند، رنج می برند. 
فساد، یکی دیگر از مسائل مهمی است که توسط بسیاری 
از عراقی ها به دلیل عدم موفقیت کشور در انتقال ثروت از 
منابع طبیعی خود به زندگی بهتر برای همه شهروندانش از 

آن نام برده می شود. 

  ظهور صدر و جیش المهدی
جیش المهدی در تابستان سال 2003 میالدی پس 
از سرنگونی حکومت صدام، توسط مقتدی صدر با هدف 
حکومت اسالمی تشکیل شــد. این گروه نظامی فداییان 
مقتدی صدر به سرعت محبوبیت زیادی در میان شیعیان 
عراق یافــت، به طوری که اعضای آن در ســال 2006 به 
شصت هزار نفر می رسید و نمایش اقتدار و رژه های علنی 
در شهرهای عراق از جمله شــهرک صدر، نجف، بصره و 

کوفه انجام می دادند. 
در زمان حضور نیروهای آمریکایی، به عنوان شیعه 
ناراضی از حضور اشــغالگران عــالوه بر دو گــروه دیگر 
القاعده تســنن و بازماندگان صدام، درگیری های خونین 
متعددی بین شبه نظامیان این گروه با دولت عراق و ارتش 
آمریکا در شــهرهای مختلف عــراق روی داد که موجب 
کشته شــدن صدها نفر از نیروهای دو طــرف و همچنین 

غیرنظامیان شده  است. 
بعد از آنکــه بریتانیایی ها در ابتدای ســال 200۸ از 
بصره خارج شدند، نیروهای شیعی جیش المهدی مقتدی 
صدر برای ایجاد حکومت اســالمی، عمال کنترل شــهر 
بصره را در اختیار داشــتند اما دولت مرکزی نوری مالکی، 
شیعه همپیمان، با آنان درگیر شده و جنگ خیابانی سنگینی 
درگرفت که بیــش از یک هفتــه ادامه داشــته و ناامنی و 
کشــته های فراوان داشــت که نهایتا دو طرف آتش بس 
کرده و توافق شد که حکومت و اداره کشور با دولت مرکزی 
باشد. بنابراین توافق شــد جیش المهدی منحل شده اما 
ســالح صدر در اختیار خودش باشد و مقتدی صدر هم در 
عرصه سیاسی فعالیت نماید. نهایتا در سال 200۸ مقتدا 

صدر جیش المهدی را منحل کرد. 
در تالش برای تثبیت جامعه شــیعه در شهر مذهبی 
نجف، ایاالت متحده یک روحانی شیعه به نام عبدالمجید 
الخویــی را در این شــهر مــورد حمایت قــرار داد. خویی 
ســه هفته بعد در روز روشن به قتل رســید. ارتش مهدی، 
تحت رهبری صدر، مســئول مرگ هزاران نفر از نیروهای 
ایــاالت متحــده و نیروهای ائتــالف، به ویــژه از طریق 
استفاده گسترده از دســتگاه های انفجاری دست ساز، در 
سال های اولیه اشــغال ایاالت متحده بود. ارتش مهدی 
و صدر، همچنین متهم به خشونت وحشیانه فرقه ای علیه 

سنی های عراق شده اند.
 اعضای ایــن گــروه در ســال های 2006 و 2007 
 death( »خشــونت های ضدســنی »جوخه های مــرگ
squads( را رهبــری کردنــد و در طول جنگ، خشــونت 

گسترده علیه غیرنظامیان انجام دادند. 

  گذار از مقاومت خشونت آمیز
در سال 2011، صدر پس از چهار سال تبعید و مطالعه 
دینی خود در ایران، پس از بازگشــت به عراق خشونت را 
محکوم کرد. در حالی که صدر، متعهد به رد کردن اشغال 
عراق توســط آمریکا و خواســتار خروج نیروهای نظامی 
در ســال 2012 بود، وی به پیروان خود گفت که در برابر 
ذهن و قلب شــان مقاومت کنند، نه از طریق خشونت. در 
مقابل، صدر ســعی کرد مشی سیاســی را جایگزین مشی 
مســلحانه کند و با ورود به دنیای سیاست به دنبال اجرای 
برنامه های خود باشد. قصد واقعی صدر در این دوره هنوز 

نامشخص است. 
در ایــن زمــان، جنبش صــدر، نه تنها بــرای خروج 
ایاالت متحده از عــراق، بلکه مهم تــر از آن، جایگزینی 
نخبگان سیاســی با تکنوکرات ها در موقعیت های وزارت 
امور خارجــه، مطابق بــا ایدئولوژی پوپولیســتی در حال 
ظهور بود. به رغم این دشمنی، پشــتیبانی هوایی ایاالت 
متحده از شبه نظامیان صدر در مبارزه علیه دشمن مشترک 
یعنی داعــش، درگیــری مســتقیم را از بین بــرد و این را 

نشــانه ای از همراهی صدر بــا سیاســت ها و برنامه های 
آمریکا می دانستند. 

از سال 2016، گفتمان ملی گرا و پوپولیستی، همراه 
با تظاهرات سیاســی، جنبش صدر را به طور عمده تعریف 
کرد. در این زمان، صدر خواســتار پایان فساد و موقعیت 
تکنوکرات هــا در دولــت و همچنین ادغام شــبه نظامیان 
در ارتش عراق شد. فهرســت صدر بر اساس تالش های 
قبلی برای تشکیل یک کمیته متشــکل از فرقه ای برای 
ایجاد یک »برنامه ملی« برای عراق، که به عنوان اتحاد 
انقالبیون اصالح طلب شــناخته می شد، شــامل احزاب 
گوناگون بــود که نماینــدگان کمونیســت ها و لیبرال ها، 
سنی ها و یزیدیس ها و سکوالرها و اسالمگرایان و دیگران 

بودند. 

  پیامدهای پیروزی صدر
اینکه آیا صدر بتواند یک دولت را تشکیل دهد یا خیر، 
چه نوع حکومتی در هفته های پــس از انتخابات مجلس 
روی کار آید، نامشخص است. این در حالی است که خود 
صدر نمی تواند نامزد نخست وزیری شــود اما او می تواند 
نقش مهمی  در تعیین نخســت وزیر بعدی داشــته باشد، 
البته اگر او بتواند ائتالفی با حداقل 165 عضو در مجلس 
عراق تشــکیل دهد. تاریخ همکاری با عبــادی و پذیرش 
 نتایج انتخابــات باعث ایجــاد یک اتحــاد صدر-عبادی 

می شود. 
چنین اتحــادی می توانــد از حمایــت مردمی  صدر 
و تجربه عبادی بهره مند شــود. عبــادی همچنین رابطه 
متعادل بین آمریــکا و ایــران را حفظ کرده کــه عموما با 
رد مداخلــه خارجــی در امور عراق ســازگار اســت. ایران 
درصدد است تا نفوذ خود را گســترش دهد و احتماال نفوذ 
 محدودی بر عراق به رهبری ناسیونالیســت صدر داشــته

 باشد. 
در عین حال، در حالی که به رابطــه ایاالت متحده 
و صــدر بــه پشــتوانه جنگ هــای گذشــته و تظاهــرات 
قوی علیه ایاالت متحده خدشــه وارد می شــود، ایاالت 
متحــده به شــدت  ترجیح می دهد کــه عراق مســتقلی را 
پیش روی خود داشــته باشــد تا اینکه در دست یک گروه 
خاص به رهبری صدر باشد. از ســوی دیگر، هیچ یک از 
متحدان اکثریت مطلق را به دســت نیاورده انــد و انتظار 
می رود کــه مذاکرات برای تشــکیل دولت بــه مدت چند 
ماه ادامه یابد، زیرا احزاب ســعی می کننــد که یک بلوک 
به انــدازه کافی بــزرگ برای کســب اکثریــت در پارلمان 
ایجاد کننــد. در حالی که ائتــالف صدر بیشــترین تعداد 
کرســی ها را به دســت آورده، هنوز مشــخص نیست که 
 آیا نخســت وزیر آینده از ایــن اردوگاه بیــرون خواهد آمد 

یا خیر.
 پس از ســرنگونی صدام حســین در ســال 2003، 
صدر به عنوان قهرمان شیعیان فقیر شناخته شد و رهبری 
حمالت به نیروهای آمریکایی و کشتار فرقه ای مسلمانان 
اهل تسنن را پشت سر گذاشت. در سال های اخیر، آقای 
صدر محبوبیت خود را به عنوان یک صدای ملی گرایانه، 
با مخالفت با نفوذ ایران و برگزاری یک مبارزه عمومی علیه 
فساد به دســت آورده اســت. پیروزی صدر برای بسیاری 
از گروه های سیاســی عراق تکان دهنده بــود و می تواند 
پیامدهای مهمی  بــرای روابط عــراق با ایــاالت متحده 
و همســایه آن ایران داشــته باشــد. برخالف عبادی که 
موفق به حفظ روابط خوب با ایاالت متحده و ایران شــده 
است، صدر به شدت با هر دو کشــور مخالف است. پیش 
از انتخابات، صدر قول داد که یک ائتالف با ســنی های 
سکوالر و حزب کمونیســت عراق تشــکیل دهد اما هنوز 
 نمی توان به صورت قطعی گفت کــه در عراق چه اتفاقی 

خواهد افتاد. 

یادداشت
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برخی از اصالح طلبان دوران  پسابرجام را دوران پایان دولت روحانی می دانند
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فرار آرام
به پایان ائتالف اصالح طلبان با روحانی نزدیک می شویم؟

آرای روحانی منفعل می شوند
گفت وگوی مثلث با علی تاجر نیا 
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سایه دولت
برخی از اصالح طلبان دوران  پسابرجام را

دوران پایان دولت روحانی می دانند

»شــاید مردم به نبود روحانی رضایــت دهند چرا که 
جایگاه رئیس جمهور نزد حامیان خود به دلیل تحقق نیافتن 
وعده های اقتصادی و همچنین عدم توانایی در رفع حصر 
و برخی دیگر از مسائل افول کرده است.« این سخن سعید 
حجاریان نه یک بازی روانی سیاســی به نظر می رسد و نه 
یک تاکتیک برای عبور از شرایط فعلی. او تمام تالشش 
را کرده یک واقعیــت را بگوید: »آنچــه از دولت روحانی 
باقیمانده یک »ســایه دولت« اســت.« باید در این مورد 

بحث کرد. 
برای کسانی که فضای سیاسی این روزهای ایران را 
تحلیل می کنند آن قدر مولفه های عجیب و غریب ردیف 
شده که سخت شده پیش بینی آنچه در پیش روی عرصه 
سیاســت ایران خواهد بــود. به یک معنا حاال که حســن 
روحانی سه سال از ریاست جمهوری اش باقیمانده آن قدر 
شرایط نسبت به سال گذشــته تغییر کرده که شاید خود او 
که رئیس جمهور اســت هم نمی داند دقیقــا با چه وضعی 

مواجه شده است. 
این وســط حتی برخی لب به سخن گشــوده اند که 
حســن روحانی حتی ممکن اســت به پایان دوره خود نیز 
نرسد. یک سخن بســیار تعیین کننده که اتفاقا راوی اش 

هم اصالح طلبان هستند نه اصولگرایان. 
حاال با این تفاسیر شــاید بتوان با کنار هم  گذاشتن 

مولفه ها و مسائل مختلفی مانند: 
- احتمال تحریم انتخابات 98 و 1400 توسط طیف 

خاکستری
- نسبت یابی اصالح طلبان و معترضان دی ماه 

- اختالفات اتحاد ملت و کارگزاران
- تالش اصالح طلبان برای خروج از سایه روحانی و 

عدم هزینه پردازی برای او 
- وضعیت نامناسب طیف میانه رو

- قدرت یابی طیف منتقد دولت
در این باره باید به چند سوال مهم پاسخ داد: 

- رابطه روحانی و اصالح طلبان در ســه ســال آینده 

چگونه خواهد بود؟
- رویکرد حســن روحانی در ســه ســال آینده چگونه 

خواهد بود؟
- برنامه بلندمدت و کوتاه مــدت اصالح طلبان برای 

انتخابات 98 و 1400 چیست؟

  بزنگاه تاریخی
در  اصالح طلبــان  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
تعیین کننده ترین شرایط دوران حیات خود به سر می برند؛  
آنها  درســت در وضعیتی که گمان می کردنــد به بهترین 
موقعیت خود بعد از ســال 88 رســیده اند، حــاال گویی در 
موقعیتی قرار گرفته اند که پیش بینی اش دوراز انتظار بوده 
است. یک اتفاق مهم رخ داده؛  بخشــی از بدنه آنها  جدا 
شده و راهی دیگر پیش گرفته است. حاال آنها مانده اند و 
حاکمیتی که همچنان نسبت به آنها  بی اعتماد است و البته 
رئیس جمهوری که با حمایت آنها  به قدرت رسیده و اکنون 
بی نیاز از آنها  به نظر می رســد. این وضعیت فوق العاده را 

چگونه می توان تحلیل کرد؟
اصالح طلبان این روزها چند دســتورکار مهم دارند؛ 
اولینش این است: »مخالفت با هر آنچه می تواند مخالف 
حاکمیت باشــد.« آنها  تبدیل به قطب مقابل اپوزیسیون 
شده اند. یک تغییر کامال محسوس که اصالح طلبان را از 

همیشه متفاوت تر کرده است. 

  فرجام یک تصمیم
اگر از سطح صورت بندی به سطح تحلیل ماجرا وارد 

شویم، باید در سه محور اساسی بحث را ادامه دهیم
1- بدنه

2- حاکمیت
3- دولت

واقعیت این اســت که آنچه اصالح طلبان را در چند 
سال اخیر نسبت به اصولگرایان برتری داده است، توانایی 
جذب رای و ســرمایه اجتماعی است. هم با طبقه متوسط 
ارتباط برقــرار کرده و هــم بخش مهمــی  از طبقه ضعیف 
را امیدوار بــه خود کرده اند، آن هم درســت در شــرایطی 
که اصولگرایــان در همهمه نابســامانی آرایش سیاســی 
خود در هر دو طبقه اجتماعی فوق دچار دردســر شده اند. 
این شــرایط رویایی امــا اکنون با چالشــی تعییــن کننده 

روبه رو شده است. بخشی از بدنه از راس جدا شده و حاال 
حرف هایی می زند که اصال شبیه خواست های این روزهای 
راس اصالحات نیســت. بخشی که شــاید در حوزه هایی 
می خواهد »بر« باشــد اما با اصالح طلبانی مواجه اســت 
نمی خواهند از وضعیت »بــا« حاکمیت بودن به هیچ وجه 
خارج شــوند. همین هم هســت که وقتــی در ناآرامی ها 
شعارهای ساختارشکنانه سر داده می شود آنها  هم بخشی 
از حاکمیت تلقی می شوند. درست همین جاست که محمد 
علی ابطحی رک و صریح می گوید از اصالح طلبان دنبال 
براندازی نباشید و راه شــما با ما یکی نیست. هزینه چنین 
موضعی هم البته ریزش همان بخش از سرمایه اجتماعی 
اســت که اصالح طلبان حاضر به پذیرش خواســته های 

حداکثری شان نیستند. 
این بدنه مشــکل دیگری هم دارد که در ادامه به آن 

خواهیم پرداخت. 

  دولت؛ مساله مهم اصالح طلبان
حاال بایــد از منظر دیگر هم این ماجــرا را نگاه کرد. 
از جایگاهــی که اصالح طلبــان با دولــت مواجه اند؛  آن 
هم چــه دولتی،  دولــت بی برجام، دولــت بی تلگرام. چه 
مانده اســت از آنچه گفته بودند. چه مانده اســت از آنچه 
خواسته بودند؟ نه پاشــنه سیاست داخلی شان بر سیاست 
خارجی چرخیــد و نه پاشــنه اقتصادشــان از کنار عکس 
یادگاری انداختــن با آمریکایی هــا. تازه ایــن همه ماجرا 
نیســت. آنها  با دولتــی مواجه اند که نوعــی تالش برای 
عدم همچسبی با اصالح طلبان دارد. در واقع اصالح طلبان 
با رئیس جمهوری مواجه شــده اند که به شرایط جدید آنها  
کامال مشــرف اســت و می داند که اصالح طلبان بخشی 
از بدنه اجتماعی خود را از دست داده اند.  ترجیح می دهد 
صحنه را به گونــه ای مدیریت کند که دولــت را از حمایت 
سیاسی و اجتماعی آنها  بی نیاز نشان دهد.  ترجیح می دهد 
از همین حــاال 1400 را به گونه ای در ذهن خود به تصویر 
بکشد که اگر ائتالفی باقی بماند تا آن زمان از این ائتالف 
یک رئیس جمهور اصالح طلب بیرون نیاید. اصالح طلبان 
با همه این تفاســیر تارهای ائتالف خــود را با دولت حفظ 
کرده انــد. این گونه تحلیــل می کنند که دولت مســتقر،  
مستظهر به حمایت آنهاست که هم توانسته رای بیاورد و 
هم توانسته تداوم داشته باشــد. این با دولت بودن و خود 
را صاحب دولت دانســتن کارکردهای متعددی برای آنها  
دارد. مهم ترین آن هم حفظ انســجام ســرمایه اجتماعی 

باقی مانده است. 
اجازه بدهیــد به این طریــق ماجرا را تفســیر کنیم؛ 

اصالح طلبان یک سیاست چندوجهی را برگزیده اند. 

در شــرایطی خاص به دولت می چسبند، این همانی 
می کنند و خود را با خواست دولت هماهنگ می کنند. 

در شــرایطی دیگر فاصله گذاری می کنند و خواست 
دولت را دون شأن اصالح طلبی می دانند. 

مواقعی هم هست که سرشــان را در الک محافظه 
کاری فرو می برند و هیچ نمی گویند. 

برای این کارشــان هم ســه فاکتور اساسی مدنظر 
دارند: 

- دولت
- حاکمیت 

- مردم
یک باالنس بین این ســه فاکتور به وجود می آورند. 
نکته اش هم این است که آنها  با حاکمیتی مواجه هستند 
که خاطره سال های نه چندان دور را همچنان در یاد دارند؛  
روزگاری که میان اصالح طلبان و حاکمیت نسبتی نامناسب 
برقرار شده بود. این نسبت،  یک دیوار بی اعتمادی بر جای 
گذاشــته که همچنان ارتفاع بلندی دارد، حتــی با اینکه 

مصطفی صادقی

دبیر تحریریه

نسبت سازی با دولت

نزدیک شدن به دولتدور شدن از دولت

    از دست دادن اعتبار اجتماعی به هزینه
دلیل چرخش های زودهنگام 

    پرداخت هزینه های اجتماعی و حاکمیتی به جهت 
ضعف های دولت 

    عدم پرداخت هزینه شکست های فایده
پی درپی دولت در پروژه های سیاسی، 

سیاست خارجی و اجتماعی
    رفتن در جایگاه منتقد وضع موجود 

    تقویت دولت مقابل جناح رقیب
    نگهداشت پیوست های اجتماعی بدنه

گزارش
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اصالح طلبان باز به بخش هایی از قدرت رسمی راه یافته اند 
و حتی بــا اینکه آنهــا  در چند مقطع مهم تــالش کرده اند 

حسن نیت خود را نشان دهند. 
پــس جــان کالم در ایــن بخــش ایــن اســت که 
اصالح طلبان این روزها در عین داشتن اختالفات متعدد 

یک سیاست چندالیه را در دستورکار خود قرار داده اند:
1-  اعتمادسازی با حاکمیت برای فراهم شدن فضای 

حضور مستقل در سطح باالتر قدرت رسمی
2- کمک به تداوم دولت روحانی

3- جداسازی بدنه اجتماعی از »حداکثرطلبان« برای 
رفع سوءتفاهم ها با حاکمیت

4- مواجهه با برخی مواضع تند
5- طراحــی زمیــن بــازی دلخــواه بــرای رقابت با 

اصولگرایان
6- یارگیری از جناح مقابل برای ایجاد شــکاف های 

عمیق و غیرقابل جبران

  اصالح طلبان و بدنه اجتماعی
اجازه دهید بحث را از جانبی دیگر هم پی بگیریم. 

آنجــا کــه بحــث را از ســطح علــوم سیاســی بــه 
جامعه شناسی سیاسی شیفت می کنیم. در چنین شرایطی 
باید به ســال های دورتر برگردیم. وقتی حسن روحانی در 
سال 92 رئیس جمهور شد موجی از انتظارات شکل گرفت 
که در دوران پسااحمدی نژاد با انبوهی از چالش هایی که 
رئیس دولت دهم به ارث گذاشته بود برآورده کردنش عمال 
غیرممکن بود. این مساله با گذشــت زمان البته تاثیرات 
اجتماعی حادتری بر جای می گذاشــت. اوضاع آنچنان 
شــد که تا هفته آخر تبلیغات ریاســت جمهوری دوازدهم 
نظرسنجی ها همچنان به ســختی احتمال پیروزی حسن 
روحانی را نشان می داد. خیلی ها معتقدند اگر تاکتیک ویژه 
حسن روحانی در هفته آخر که بر پایه توانایی های فردی 
او در ســخنوری استوار بود وجود نداشــت، شاید او امروز 
رئیس جمهور نبود. روحانی رئیس جمهور شد اما باز موجی 
از انتظارات و امیدها او را به پاستور رساند. طیفی از کسانی 
که به او در بهار رای دادند ســقف تحمل شــان تا زمستان 
بود. اوضاع از نظر آنها تغییری نداشت و موج اعتراضات 
ناگهان حسن روحانی را نشانه رفت. حاال حتی اگر فرض 
را بر درستی ســخنان روحانی که می گوید معترضان تنها 
خواست اقتصادی نداشــته اند، بگذاریم، به هر حال آنها  
البد انتظار تغییراتی را از روحانی داشــته و به او دل بسته 

بودند. اما این چه ارتباطی با اصالح طلبان دارد؟
اتفاقا این همان بدنه ای اســت کــه اصالح طلبان 
توانستند در سال های 92 و 96 آنها  را راضی به رای دادن 
کرده و به سمت حسن روحانی شــیفت دهن بدنه منتقد و 
گاه دارای مواضع اپوزیســیونی. آنها  از یک طبقه خاص 
نیستند؛  هم می توان طبقه متوســط را میان شان یافت و 
هم می توان از طبقه پایین تر و حاشیه نشین ها در جمع شان 
پیدا کرد. آنها خواســت هایی متفاوت دارند که به نســبت 
طبقه ای که در آن قــرار دارند با یکدیگر متفاوت اســت. 

این طبقه رادیکال موجب شــده بود که سرمایه اجتماعی 
اصالح طلبان افزایش یافته و آنها  حــرف اول را به لحاظ 
میزان رای در چند انتخابات داشته باشند. آنها  اما چندان 
به اصالح طلبان وفادار نمانده اند و عزم شیفت از جناح آنها  
را کرده اند. این رویداد تقریبــا غیرمنتظره،  اوضاع را برای 

اصالح طلبان تغییر داده است. 
مواجهــه عجیبــی میــان آنهــا و اصالح طلبــان 
شــکل گرفته اســت؛ موج حمالت به چهره های ارشــد 
جنــاح از محمــد خاتمی گرفته تــا جالیی پــور و ابطحی 
در فضای مجــازی به خوبی میــزان زاویه گیری را نشــان 
می دهــد. جالیی پور از این طیف به عنــوان کرکس های 
ســرنگونی طلب یاد می کند و رئیس دولــت اصالحات از 
آنها  به عنوان براندازها یاد کــرد. محمدعلی ابطحی هم 
به نامه نیوز گفت: »آن مجموعه ای که می گوید ما برانداز 
هستیم،  قطعا نباید در انتظار آقای خاتمی و اصالح طلبان 
باشد. حتی اگر آن کسانی که از درون اصالح طلبی بیرون 
بیاینــد و بخواهند به فکــر براندازی باشــند، اصال مبنای 
براندازی و مبنای اصالح طلبی نمی تواند در کنار همدیگر 
قرار بگیرد.« این یک واقعیت اســت کــه اصالح طلبان 
در وقایع دی مــاه از موضع اپوزیســیون خارج شــده،  در 
الک محافظه کاری نمانده و با شــتابی شــاید غیرمنتظره 
به ســمت حاکمیت حرکت کرد ه اند. آنها  حتی در ماجرای 
ناآرامی های اخیر بیش فعالی پیشه کرده و در میان سکوت 
بهت برانگیز برخی چهره های جناح رقیب به حمایت از نظام 
پرداختند. این هم در مورد طرفداران »ایدئولوژی« صدق 
می کرد و هم در میان مشتاقان »استراتژی«؛ گویی فهم 
مشترکی از وضعیت موجود در میان آنها  پدید آمده است. 
اصالح طلبان »بدنه رادیکال« را که بــرای آنها  جمعیت 
بیشــتری به نســبت جناح رقیب به ارمغان آورده بود را رها 
کرده و صریح و روشن نشــان داده اند که مانایی در قدرت 
رســمی را  ترجیح می دهند. آنها با همین دســتورکار حتی 
به نقد حســن روحانی هم نشســته اند و آنجا که او شــاید 
به امیــد حمایت اصالح طلبــان از رفراندوم ســخن گفته 
اعتراض های رســمی خود را بیان داشــته اند. هم سعید 
حجاریان به او هشدار داده و هم غالمحسین کرباسچی از 

او خواسته از خواسته اش منصرف شود. 
شاید تفسیری که اخیرا ابراهیم اصغرزاده از ماجرای 
اعتراضات دی ماه داشته است و نســبتی که او میان این 
اعتراضات،  اصالح طلبان و روحانــی برقرار کرده، بتواند 
نمایی از واقعیات را به تفســیر بکشد. او گفته است: »نام 

این اعتراضات را جنبش می گــذارم که ابتدا این حرکت را 
به رسمیت بشناســیم و دوم اینکه به نظرم جنبش دی ماه 
بی شــک ضد نخبگان و اصالح طلبــی از باال بــود. این 
اعتراضــات یک نوع بن بســت در اصالح طلبی را نشــان 
می داد و اشاره به این موضوع می کرد که ما انتظار داشتیم 
در کشــور اتفاقاتی بیفتد اما این اتفاقــات رخ نداد،  پس 
در اصالحات به بن بســت رســیدیم. اصالح طلبان بسیار 
عجوالنه،  شــتاب زده و فوق العــاده ناشــیانه در برابر این 
اعتراضات موضــع گرفتند. اصالح طلبــان بیش از آنچه 
با مردم بودند به دنبال ارســال این پیام به حاکمیت بودند 
که ما با ایــن اعتراضات نیســتیم تا از ایــن طریق رابطه 
خود را با حاکمیت بهبود بخشــند. واقعیت این اســت که 
اصالح طلبــان در اعتراضــات دی ماه حضور نداشــتند و 
یک نفر از چهره هــای اصالح طلب را ندیدیــم که در این 
اعتراضات حضور داشته باشد اما نکته مهم این است که 
بخش مهمی  از این افراد معترض هفت ماه پیش از آن در 
انتخابات بســیار مهم ریاست جمهوری شــرکت کرده و به 
آقای روحانی رای داده بودند و بخشی از پیکره 24 میلیون 
رای روحانی را تشکیل می دادند. به نظر می رسد چرخش 
آقــای روحانی و دولــت از وعده ها، چینــش کابینه، عدم 
تحقق وعده هــا، عدم پیگیری شــعارها و اهداف کمپین 
انتخاباتی باعــث به وجودآمــدن یک خأل و به تبــع آن با 
ریزش مواجه شــد. به طور مثال مردم انتظار داشتند آقای 
روحانی روی شکاف جنسیتی سوار شــود. حقوق اقوام،  
حقوق شهروند،  حقوق زنان، حقوق کارگران، رفع حصر، 
رابطه دولت- ملت و مسائلی از این  دست از وعده هایی بود 
که روحانی اعالم کرد نیاز بــه رای باال برای تحققش دارد 
اما دیدیم که تــا آن زمان با یک خأل عملکردی از ســوی 
دولت روبه رو بودیم. آقای روحانی در انتخابات به گونه ای 
صحبت کرده بود که اگر شما رای باال به من بدهید، عالوه 
بر اینکه اثرات برجام را خواهیم دید، وارد برجام های بعدی 
خواهیم شــد و همچنین شــکاف مهم مرکــز- پیرامون را 
برطرف خواهم کرد. منظور ایشــان،  حاشیه جغرافیایی،  
شکاف بین شــهری و حاشیه نشینی سیاســی و اجتماعی 
است. این شکاف ها از اولویت های سخنان آقای روحانی 
برای رفع آنها  بود. تبعیضات اجتماعی و نارســایی ها یک 
نوع طردشدگی را در طبقات مختلف جامعه ایجاد می کند 
که این موضوع نادیده گرفته شــدن را القا می کند. آقای 
روحانی قول داده بود که چتر امنیتی را از سر فرهنگ وهنر 
برمی دارد اما به نظر می رسد قادر به انجام این کار نیست. 
من احســاس می کنم آقای روحانی توان حل بســیاری از 
مشکالت را نداشــته اســت. آقای روحانی مجبور شد در 
مقابل برخی نهادها و برخی شــعارها و وعده هایش کوتاه 
بیاید. در حوزه سیاســت خارجه نیــز دیپلمات های دولت 
نتوانســتند حرف اول را در منطقــه بزنند و ناتــوان از این 
مساله بودند و نظامی گری جای خود را به دیپلماسی داد و 
هر دیپلمات باید ذیل یک سردار صحبت می کرد و روحانی 

هم نتوانست از انجام این کار جلوگیری کند.«

  روحانی و اصالح طلبان جدید
حاال البته باید این تغییرات را از سمت حسن روحانی 
هم نگاه کــرد. روحانی اکنــون با اصــالح طلبانی مواجه 

فاصله گذاری اصالح طلبان با رادیکال ها

فایدههزینه

    دور شدن از بدنه 
    ریزش سرمایه اجتماعی

    اعتمادسازی با حاکمیت
    بازنگه داشتن منافذ ماندگاری در قدرت

    تالش برای احیای جایگاه سیاسی رسمی

حاال باید از منظر دیگــر هم این ماجــرا را نگاه کــرد. از جایگاهی کــه اصالح طلبان با دولــت مواجه اند؛  آن 
هم چه دولتی،  دولت بی برجــام، دولت بی تلگرام. چه مانده اســت از آنچه گفته بودند. چه مانده اســت از آنچه 
خواسته بودند؟ نه پاشنه سیاست داخلی شان بر سیاســت خارجی چرخید و نه پاشنه اقتصادشان از کنار عکس 
یادگاری انداختــن بــا آمریکایی ها. تازه ایــن همه ماجرا نیســت. آنها  با دولتــی مواجه اند که نوعــی تالش برای 
عدم همچســبی با اصالح طلبان دارد. در واقع اصالح طلبان با رئیس جمهوری مواجه شده اند که به شرایط جدید 

آنها  کامال مشرف است و می داند که اصالح طلبان بخشی از بدنه اجتماعی خود را از دست داده اند
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است که: 
1- جمعیت کمتری به نســبت ماه هــای قبل دارند. 
آنها  بدنه رایکال خود را از دســت داده اند پس قدرت نفوذ 

کمتری هم دارند. 
2- منتقد مواضع تند دولت در مقابل حاکمیت هستند 

و هیچ گونه تغییر فاز این چنینی را برنمی تابند. 
3- می بیننــد رئیس جمهور مورد حمایت شــان دیگر 
امتیاز برجام را از دســت داده و پروژه سیاست خارجی اش 

شکست  خورده است. 
4- می بینند رئیس جمهور مورد حمایت شان در سطح 
سیاســت داخلی هم با مشــکالت عدیده ای مواجه است 

و توانایی انجام امور راهبردی وعده داده شده را ندارد. 
5- در حوزه اجتماعی تلگرام را از دست داده است. 

پس در واقع آنها  از این پس دیگــر چندان با هم در 
یک طرف میز قــرار نمی گیرند. این یــک تحول طبیعی 
است که هر چه بیشــتر جلو رویم نمایان تر می شود. حتی 
اگر اصالح طلبان در اظهاراتشان اصرار داشته باشند که 
همچنان با حســن روحانــی موتلف مانــده و از او حمایت 
می کنند چــرا که اصالح طلبان بــا رئیس جمهوری مواجه 

هستند که: 
1- مسئول وضع موجود اســت. مدافع وضع موجود 
بدون آن هم در این فضای فعلی هزینه های زیادی دارد. 
2- می خواهد برای عبور از فضای فعلی انتقادهایی 

از برخی نهادهای حاکمیتی داشته باشد. 
3- بــه آنها  توجــه چندانی نــدارد و روزهــای قبل از 

انتخابات را گویی از یاد برده است. 
4- بنا ندارد مناســبات را به گونــه ای پیش ببرد که در 

آستانه انتخابات مجلس دست باال را به آنها  بدهد. 
آینــده  ریاســت جمهوری  انتخابــات  بــرای   -5

احتماالمانند آنها  فکر نمی کند. 

  رئیس جمهوری ناتمام؟
یکبار دیگر ســخنان جدید ســعید حجاریان را مرور 
کنیم و آنگاه به حسن روحانی برسیم: »شاید مردم به نبود 
روحانــی رضایت دهنــد چراکه جایــگاه رئیس جمهور نزد 
حامیان خود به دلیل تحقق نیافتن وعده های اقتصادی و 
همچنین عدم توانایی در رفع حصر و برخی دیگر از مسائل 

افول کرده است.«
»روحانــی« یــک محافظــه کار تمام عیار اســت؛  
حتی اگر در مواقع اســتثنایی خروش کــرده و حرف های 
آنچنانی بزند بــاز هم »او« یــک محافظــه کار تمام عیار 
اســت. اصال کســانی که وضعیت این روزهــای »او« را 
در بعــد جامعه شناســی سیاســی تحلیل می کننــد همین 
محافظــه کاری اش را از دالیــل اصلــی ریــزش بدنــه 

اجتماعی اش می دانند. 
واضــح اســت کــه دربــاره حســن روحانی ســخن 

می گوییم؛  رئیس جمهور دولت دوازدهم. 
اما آیا واقعا این گزاره درستی است که »حامیان »او« 

دیگر ناامید شده اند«؟
برای درستی آزمایی این گزاره بسیار بااهمیت باید به 

سوال های مهمی  پاسخ داد: 
اساســا کدام طبقات اجتماعی ســازمان رای حسن 

روحانی را تشکیل داده بودند؟
این طیف های مختلف چه خواسته هایی داشته اند و 
چه انتظاراتی که اکنون به آن نرسیده و در وضعیت مبهمی 

 فرو رفته اند؟
آیا »ناامیدی« این بدنه اجتماعی از حســن روحانی 
موجب »امیدواری « آنها  به رقبا و مخالفان حسن روحانی 

می شود؟
اگر به ســال 96 بازگردیــم به این نتیجه می رســیم 
که حتما رئیس جمهورماندن حســن روحانی سخت بوده 
و معلول پدیده هــای دقیقه نودی،  اما اگــر نگاه مان را به 
فرمول ها و مدل های جامعه شناسی سیاسی بدوزیم آنگاه 
می توان تصویر روشــن تری از دالیل رئیس جمهورماندن 
حســن روحانی را بــه دســت آورد. قبــل از آن باید گفت 
رئیس جمهورمانــدن حســن روحانــی چه از منظــر علوم 
سیاســی و چــه از منظــر جامعه شناســی سیاســی صرفا 
معطوف به اکت های حســن روحانی و تیم انتخاباتی اش 
نبوده و حتما باید ســهمی  را متوجه اشتباهات ساختاری و 

تعیین کننده رقیب دانست. 
به هرحال حســن روحانی رای خــود را صرفا از یک 
طبقــه نگرفته اســت. او رئیس جمهور یــک طبقه خاص 
نیست. درواقع این دولت در وجهه خصوصی اش اگرچه 
گرایش هایــی دارد، گاه نزدیــک به اصالح طلبــان و گاه 
نزدیک به اصولگرایان اما در نهایت،  پدیدارشده ای است 

شبیه خودش؛ شاید هم »منحصربه فرد«.
از همین زاویه دید می تــوان گفت که او رای بخش 

مهمی  از طبقه متوســط را گرفته است؛  هم طبقه متوسط 
سنتی و هم صدالبته طبقه متوسط جدید و شهری؛ طبقه ای 
که جناح اصولگرا هــم از آن غافل ماند و هــم البته آن را  
ترساند. اصولگرایان از این طبقه برداشت بسیار کمی در 
انتخابات داشتند. به بیان ساده تر هرچه حسن روحانی روی 
این طبقه حساب کرده بود در مقابل اصولگرایان این طبقه 
را فدای به دســت آوردن طبقه محروم کردند. این هم در 
مورد سید ابراهیم رئیسی صدق می کرد و هم حتی در مورد 
محمد باقر قالیباف که طبقه متوسط نگاهی چندان منفی 
به او نداشت. آنالیز نظرسنجی ها بعد از کناره گیری قالیباف 
نشــان می دهد آن بخش از رای قالیباف که به سبد حسن 

روحانی شیفت کرد از همین طبقه متوسط بوده است. 
این طبقه چه سنتی و چه جدیدش فعال در وضعیتی  
تردیدگونه نســبت به حســن روحانی به ســر می برد. آنها  
نه گشــایش سیاســی به آن معنا که در انتظارش بوده اند 
را از حســن روحانی دیده اند و نه طعم توســعه اقتصادی 
را چشــیده اند. طبقه متوســط فعال در رکود است؛  تکانی 
نمی خورد و حتی در »شلوغ« ترین روزهای شهرها  ترجیح 
داد ســکوت پیشــه کند. این طبقه فعال به اتاق فکر رفته 
است. آنها  یک قدم از طبقه محروم عقب ترند و فعال دنبال 

آلترناتیو نیستند. 
در طبقه محروم ما با دو طیف کامال متفاوت مواجه 
هستیم. بخشی از این طیف را حزب اللهی ها و ارزشی تر ها 
تشکیل می دهند. کسانی که به صورت طبیعی نامزدشان 
سید ابراهیم رئیسی بوده است. اصولگرایان پایگاه خوبی 

در این بخش دارند. 
امــا در بخــش دیگــر ایــن طبقه کــه کمتــر وجوه 
مذهبی شان بر وجوه دیگرشان برتری دارد مبارزه انتخاباتی 
جانانه ای در گرفت؛  حســن روحانی،  محمد باقر قالیباف 
و سید ابراهیم رئیسی روزهای ســختی برای راضی کردن 
این طیف داشتند. اینکه کدام یک از نامزدها بیشتر از این 
بخش رای گرفته انــد حتما نیازمند جداول آنالیزشــده ای 
است که به صورت منطقه ای وضعیت آرا را نشان می دهد 
اما آن بخش که به حسن روحانی رای داده حتما این روزها 

اگر به ســال 96 بازگردیم به این نتیجه می رســیم که حتما رئیس جمهورماندن حسن روحانی سخت بوده و 
معلول پدیده های دقیقه نودی،  اما اگر نگاه مان را به فرمول ها و مدل های جامعه شناســی سیاســی بدوزیم آنگاه 
می توان تصویر روشــن تری از دالیل رئیس جمهورماندن حســن روحانی را به دســت آورد. قبــل از آن باید گفت 
رئیس جمهورماندن حسن روحانی چه از منظر علوم سیاسی و چه از منظر جامعه شناسی سیاسی صرفا معطوف به 
اکت های حسن روحانی و تیم انتخاباتی اش نبوده و حتما باید سهمی  را متوجه اشتباهات ساختاری و تعیین کننده 

رقیب دانست

نگاه

سعید حجاریان

ابراهیم اصغرزاده

عباس عبدی

محمدرضا تابش

موقعیت دولت نســبت به گذشــته ضعیف تر شــده اســت. زیرا 
شعارهایی درباره برجام داده شــد که واقعی نبود، یعنی برجام بیش از 
آنچه بود، برجسته شد. اکنون عماًل آن شعارها خلع سالح شده است. 
تاکنون چندین بار تأکید کرده ام که رئیس جمهوری و دولت نباید برای 

عبور از مشکالت، برجام را بیش از ظرفیت آن، برجسته می کردند.

شــاید مردم بــه نبــود روحانی رضایــت دهنــد چرا کــه جایگاه 
رییس جمهــور نزد حامیــان خود به دلیــل تحقق نیافتــن وعده های 
اقتصادی و همچنین عدم توانایی در رفع حصر و برخی دیگر از مسائل 

افول کرده است. 

چرخش آقای روحانــی ودولت از وعده ها،چینــش کابینه،عدم 
تحقق وعده ها،عدم پیگیری شعارها و اهداف کمپین انتخاباتی باعث 

به وجود آمدن یک خأل و به تبع آن با ریزش مواجه شد.

دولت باید خــود را نقد کند و از این بابــت عملکردش را مطابق با 
وعده هایی که داده شد و مطالباتی که مطرح می شود به پیش رود.
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دل خوشی از شــرایط موجود ندارد. آنها  پیشقدمند برای 
پیداکردن آلترناتیو اگر که اوضاع بــه همین منوال ادامه 

پیدا کند. 
در طبقه بورژوا البته  اندکی شرایط متفاوت است. آنها  
حتما از جمله رای دهندگان به حســن روحانی بوده اند اما 
قطعا از وضع اقتصادی موجود گالیه های اساسی دارند. 
نکته اما این است که آنها  محافظه کارترین مردمان دوران 
شده اند. سنتی تر از آنچه تصور می شد. با همه سختی ها 
حاضرند که اوضاع در نهایت این چنین که فعال هست فریز 
شود اما هزینه ریسک تازه را نپردازند. ای ها دو قدم از طبقه 
محــروم عقب ترند و یک قدم از طبقه متوســط. حاضران 

در این طبقه نیازی به فکرکردن برای آلترناتیو نمی بینند. 
حتمــا این حرف درســتی اســت که خواســت همه 
کسانی که به حسن روحانی رای داده اند یکی نبوده است. 
یکی به توســعه اقتصادی فکر کرده،  یکــی حتی به امید 
بدترنشدن اوضاع اقتصادی. یکی به توسعه سیاسی فکر 
کرده یکی هم به امید عدم تحدید فضای سیاســی. یکی 
آرزوی رسیدن کنســرت به دیارش را داشته و آن یکی هم 
امیدش این بوده که گشــت ارشاد بازنگردد. یکی امیدوار 
بوده باالخره دیوار بلند میان تهران و واشنگتن کوتاه تر از 
همیشه شود و آن یکی از خوف جنگ حتی رای داده است. 
یادمان هست که او هشدار داد از کشیده شدن دیوار 
در پیــاده رو،  به رقیب طعنــه زد که مگر شــما بلدید اصال 
مذاکره کنید، تاکیــد کرد کاری می کنیم کــه مردم اصال 
به این یارانه ها نیازی نداشــته باشــند، این را هم گفت که 
دانشجو فالن می شود و جوان بهمان. انتظار جامعه باال 
بوده یا توان روحانی محدود،  مهم نیست مساله بر سر این 
اســت که حاصل جمع آنچه پدیدار شده، با آنچه خواسته 
شده فاصله دارد. یک »غم غربتی« به سراغ آن سازمان 
رای آمده است؛  یک »دل آشوبگی« خاصی نمایان شده؛ 
چیزی شبیه »تردید«. این مساله بسیار مهمی  است، حتی 
اگر حسن روحانی همچنان بخواهد مقابل دوربین نشسته،  
لبخند بزند و با آرامشــی مثال زدنی پاسخ سوال های شبیه 
طنز رشــیدپور را بدهد اما واقعیت غیرقابل انکار این است 
که سرمایه اجتماعی در مرحله تعیین کننده ای قرار گرفته 
اســت. مرحله ای که تصمیم گیــری در آن انجام خواهد 
شد. باید منتظر ماند و دید حســن روحانی چه تصویری از 
این ســرمایه اجتماعی در ذهنش دارد. آیــا حاال که دیگر 
رای نمی خواهــد دلیلی هم بــه  اندیشــیدن در این مورد 
نمی بیند یا اینکه او خالف آنچه در ظاهر نشان می داد یک 
دل آشوبگی در باطنش دارد که برای تسکینش در  اندیشه 

و فکر است. 
حســن روحانی ایــن روزها تلگــرام نــدارد،  توافق 
هســته ای ندارد و با یک اقتصاد نابســامان مواجه است. 
شاید حجاریان راست می گوید. شاید حجاریان به تصویر 

درستی رسیده است. 

. باید منتظر ماند و دید حســن روحانی چه تصویری از 
این سرمایه اجتماعی در ذهنش دارد. آیا حاال که دیگر 
رای نمی خواهد دلیلی هم به  اندیشــیدن در این مورد 
نمی بیند یا اینکه او خالف آنچه در ظاهر نشان می داد 
یک دل آشوبگی در باطنش دارد که برای تسکینش در 
 اندیشه و فکر است. حسن روحانی این روزها تلگرام 
ندارد،  توافق هسته ای ندارد و با یک اقتصاد نابسامان 
مواجه است. شــاید حجاریان راست می گوید. شاید 

حجاریان به تصویر درستی رسیده است
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فرار آرام
به پایان ائتالف اصالح طلبان با روحانی نزدیک می شویم؟

این روزها اختالف بین اصالح طلبان و دولت فزونی 
یافته؛  به طوری کــه گام های اصالح طلبــان برای عبور 
از دولت بلند تر شده و سرعت بیشــتری پیموده است. هر 
لحظه ای کــه از عمر دولت دوازدهم ســپری می شــود، 
حامیان اصالح طلب او ریزش می کنند و حاال چهره های 
شــاخص این جریان آشــکارا انتقادها و انتظارهای خود 
را در محافل عمومی نســبت به روحانی اعــالم می کنند. 
اصالح طلبان ناگهان از دفاع تمام قد از روحانی تبدیل به 
منتقد درجه یک او شده اند، به خصوص آنکه زیاده خواهی 
و ســهم خواهی ایــن جریان سیاســی از کابینه با دســت 
رد روحانــی مواجه شــد و همیــن موضوع باعث شــد که 

اصالح طلبان هر روز طعنه و کنایه ای به روحانی بزنند. 
اصالح طلبان، پیروزی حســن روحانی در انتخابات 
ریاســت جمهوری را بردی بــرای خود می داننــد؛  چرا که 
معتقدنــد حمایت هــای همه جانبــه و تمام قــد این طیف 
سیاسی از وی، موجب این پیروزی شده است. اما روزهای 
پس از انتخابات و عملکرد و کنش سیاسی حسن روحانی، 
موجب شــد تا انتقادات فراوانی از جانــب اصالح طلبان 
نســبت به عملکــرد وی، مطرح شــود. روحانــی، پس از 
پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهوری دوازدهــم، به 
اصالح طلبان بهای کمتری داده است؛  امری که موجب 
شــده تا انتقادات بســیاری هــم  بین ســران و چهره های 
اصالح طلب و هم  بین حامیان مردمی  و پایگاه اجتماعی 
آنان نسبت به عملکرد روحانی، مطرح شــود. آنها  معتقد 
بودند  رئیس جمهور، مطالبات آنها  را نادیده گرفته است و 
آن طور که باید و شاید به آنها  توجه نمی کند. تا این زمان، 
شاهد تداوم همان روند قبلی بوده ایم؛  یعنی اصالح طلبانی 
که معتقدند روحانی باید پیروزی اش را مدیون آنان بداند و 

به مطالبات آنها  رســیدگی کند و حسن روحانی که چندان 
گوشــش به این حرف ها بدهــکار نیســت و راه خودش را 
می رود. این همه ماجرا نیســت دو ســال دیگر انتخابات 
مجلس شورای اســالمی در راه است )ســال 1398( و تا 
انتخابات ریاســت جمهوری بعدی هم کمتر از ســه سال 
باقیمانده است. نگرانی اصالح طلبان این است که نتوانند 
پیروزی های خود را در انتخابات های گذشته، تکرار کنند و 
این دلیل ناکامی  احتمالی آنها  در آینده را این نکته می دانند 
که ضعف عملکرد حســن روحانی، تماما پای آنها  نوشته 
شــود. آنهایی که خودشــان هم به وضع موجود اعتراض 
دارند. اکنــون که روحانــی اصالح طلبان را بنــا به برخی 
نقدها، نادیده گرفته است، استراتژی این جریان سیاسی 
طی سه ســال باقیمانده از دولت دوازدهم چه باید باشد؟ 

باید از وی عبور کنند یا کجدار و مریز با او بسازند. 
در نگاهی بــه روابط اصالح طلبان بــا دولت یازدهم 
و دوازدهم طی چند سال گذشــته، همواره مدل »هزینه 
و فایده « حاکم بــوده و هرگاه در این روابــط، هزینه برای 
جریان اصالحات  بیشــتر از فایده شده، روحانی و دولتش 
به باد انتقاد گرفته شــده اند؛  روزگاری دولت روحانی برای 
اصالح طلبان می شود »رحم اجاره ای« و »فرزند خوانده« 
و حاال در کمتر از یک ســال از تشــکیل دولــت جدید او، 
روحانی برای اصالح طلبان شده:  »کاندیدای نا مطلوب.«
»دالر به بیش از 5000 تومان می رســد/ تحریم ها 
برمی گردد/ برجام نابود می شود/ تلگرام فیلتر خواهد شد/ 
تورم روز به روز بیشتر می شــود...« این گزاره ها وضعیت 
فعلی کشــور را نشــان نمی دهد. اینها وضعیتی است که 
رســانه های اصالح طلب در اردیبهشــت  ســال گذشــته 
در صــورت روی کار آمدن رئیســی یا قالیبــاف پیش بینی 

می کردنــد. امــا اکنون درســت یــک ســال از انتخابات 
29اردیبهشــت ماه 96 می گــذرد و دالر به بــاالی 6000 
تومان رســیده اســت؛  برجام از بین رفته اســت، نه تنها 
تحریم های موشکی و حقوق بشــری از بین نرفت، بلکه 
آمریکا هر روزه تحریم هــای جدیدی را علیه کشــورمان 
وضع می کند؛ توتال، ایرباس و سایر شرکت های اروپایی 
نیز زیر قراردادهــای خود می زننــد. اصالح طلبان نیز که 
سال گذشــته یکپارچه از حســن روحانی حمایت کردند و 
با راه انداختن فضای روانی شــدید و بســیاری از دروغ ها، 
عمال بخشی از مردم را از کاندیدای جناح رقیب  ترساندند 
این روزها دیگر میلی به رئیس جمهور محبوب شان ندارند 
و با تندترین الفاظ وی را مورد خطاب قرار می دهند. سعید 
حجاریــان در مصاحبه با روزنامه اعتمــاد گفت: »جایگاه 
رئیس جمهور نــزد حامیان خــود به دلیــل تحقق نیافتن 
وعده های اقتصادی و همچنین عدم توانایی در رفع حصر 
و برخی دیگر از مســائل افول کرده اســت.  میان احزاب 
و چهره ها نیــز عبور از روحانی محتمل اســت؛  چرا که هر 
یک از متحدان امروزین وی تئوری بقــای خاص خود را 
دارند و ممکن اســت در یک نقطه عطف بــه موضع عدم 

دفاع برسند.«

    پاشنه آشیل اقتصادی
عملکرد تیــم اقتصادی دولت دوازدهــم قرار بود از 
ابتدا با انسجام و هماهنگی همراه باشد. سخنان روحانی 
در اولین نشســت خبری بعد از تشــکیل دولــت دوازدهم 
با خبرنگاران نیــز بر این موضوع تاکید داشــت. اما بعد از 
یک سال صحبت های رئیس جمهور نشان می دهد چنین 
هماهنگی اتفاق نیفتاده اســت  که برای آن چندین دلیل 
از ســوی صاحبنظران اقتصادی مطرح می شــود. از یک 
سو اســحاق جهانگیری به عنوان رئیس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتــی ماه ها پس از تشــکیل دولت دوازدهم 
در حاشــیه قرار داشــت و گمانه زنی هــا از اختالف میان 
روحانی و جهانگیری حکایت می کرد ؛ بعد از اینکه تالش 
شــد جهانگیــری در دولت نقــش پررنگ تری ایفــا کند و 
در چند ســخنرانی و افتتاحیه در هفته های اخیر شــرکت 
 و صحبت هــای پرشــوری مطرح کــرد. برخی رســانه ها 
صحبت از این کردند که در مثلث جهانگیری، نهاوندیان 
و نیلی نقش جهانگیری تشــریفاتی است و او تصمیم ساز 
اقتصادی نیست. در سوی دیگر عملکرد ناهماهنگ در تیم 
اقتصادی دولت دوازدهم می تــوان به بروز اختالف های 
داخلی میان برخی وزیران اقتصادی اشاره کرد؛ موضوعی 
که از همان روز های اول مطرح شدن نام کاندیدای وزارت 
خانه ها هم مطرح شــد. شــاید بتوان بزرگ ترین اختالف 
از این جنس را در تقابل میان شــریعتمداری و کرباسیان 
مشاهده کرد. در این خصوص می توان گفت  وزیر اقتصاد 
در حالی که باید به ساماندهی مسائلی همچون مالیات و 
شبکه بانکی بپردازد، وزیر صنعت را در تقابل خود می بیند  
چرا که شریعتمداری می بایست به دنبال راضی نگه داشتن 
فعاالن صنعتــی، معدنــی و بنگاه هــای تولیدی باشــد، 
بنابراین پیشــنهاد می کند که در شــبکه بانکی می بایست 
اصالحات صورت بگیرد و نرخ ســود بانکــی کاهش پیدا 
کند. اما کرباســیان که درگیر مشــکالت عدیده سیستم 
بیمار بانکداری شده است، چنین موضوعی را رد می کند. 
در ریشه یابی دالیل اختالف ها میان اعضای کابینه یکی 
از موضوعاتی که مطرح می شــود ناکارآمدکردن ساختار 
دولت با احیــای معاونت اقتصادی رئیس جمهور اســت. 
روحانی معتقد اســت که این معاونت بــه هماهنگ کردن 
امور اقتصادی کمــک می کند. به نظر می رســد موضوع 
ناکارآمــدی در اداره امور اقتصادی کشــور دیگر موضوع 
قابل انکاری نیســت و روحانــی تا 1400 فرصــت دارد تا 
این موضوع را بپذیرد و به چاره اندیشــی برای این مشکل 

گزارش
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بپردازد. بحران ارزی که در انتهای ســال 96 شــروع شد 
مصداقی بر این موضوع اســت که اقتصاد ایــران درگیر 
مشــکالتی اســت که جای انکار نــدارد و چــاره آن فقط 
خود انتقادی از کابینه نیســت، بلکه در عمل باید روحانی 
هر چه زودتر کاری کند که تا دست آخر در سال 1400 او و 

اطرافیانش نگویند ناگهان چه زود دیر می شود.

    ائتالفی دست نیافتنی
همه شــرایط برای باال گرفتن اختالفات تیم نزدیک 
به دولت و اصالح طلبان آماده به نظر می رســد شاید موسم 
انتخابات مجلس در سال 98 زمان مناسبی برای سر بازکردن 
این زخم ها باشــد، بعید نیســت در انتخابــات مجلس این 
دو با هم ائتالف نکنند و در انتخابــات 1400 روبه روی هم 
بایستند. در این میان مســا له ای که برای مردم مهم است 

این اســت که اصالح طلبان باید در قبــال اقدامات دولت 
روحانی و فراکسیون امید مجلس مسئولیت پذیر و پاسخگو 
باشــند و نمی توانند به بهانه اختالفات خود را در انتخابات 
98 و 1400 مخالف وضع موجود و منجی معرفی کنند. آنها  
قطعا باید در این دو انتخابات خــود را آماده دفاع از عملکرد 
مجلــس و دولت  کننــد، چراکه حمایــت صددرصدی آنها  
 در انتخابــات 94 و 96 تا آن موقع بعید اســت از ذهن مردم

 پاک شود. 
با این اوصاف حدودا سه ســالی بــه پایان کار دولت 
دوازدهم و آخریــن دوره ریاســت جمهوری روحانی زمان 
باقی اســت و حاال اصالح طلبان پروژه عبــور از روحانی را 
کلید زده اند؛  عبور از کســی که در انتخابات 92، 94 و 96 
بزرگ ترین ائتالف را با او برقرار کردند و حاال به باور برخی 
کارشناســان، ســودای انتخابات مجلس در 98 را در سر 

می پرورانند، البته بدون ائتالف با روحانی و جریان تابع او 
تا با عبور از لیست امید و تبدیل کردن آن به لیست یکپارچه 
اصالح طلبان، مجلس یازدهم را بــه پایگاه اصلی و مرکز 
پشــتیبانی نامزد خودشــان در انتخابات ریاست جمهوری 
1400 بدل کنند. به نظر می رسد در این بین، اصالح طلبان 
نیــز نمی خواهنــد عملکــرد غیر قابــل دفاع دولــت مورد 
حمایتشــان در 92 و 96، که عمدتا در وضعیت اقتصادی 
کشــور و عدم بهبود وضعیت معیشتی مردم نمایان است، 
به پای آنها  نوشته شود. احمد غالمی، سردبیر »شرق« در 
سرمقاله این روزنامه نوشت:  »اصالح طلبان در تناقضی 
تاریخی گیــر افتاده اند؛  تناقضی که همــواره با آنان بوده 
است:  در کنار مردم و منتقدان دولت ایستادن، یا حمایت 
همه جانبه از دولت روحانی، وفــاداری به کدام وفاداری؟ 

رأی مردم یا حمایت از روحانی.«

خــروج آمریــکا از برجــام فصــل تــازه ای از 
برخوردهای سیاســی جناح هــا را داخل کشــور رقم 
زد، به گونــه ای کــه پــس از تصمیم  ترامپ شــاهد 
تسویه حســاب های سیاســی بودیم.  بدین معنا که 
جناحی برجام را بی پایه و غیرضروری قلمداد می کند 
و از ابتدا با شــکل گیری برجام مخالف بود   که حال با 
خروج آمریکا از برجام دایه دار بی فایده بودن برجام 
و رکب خوردن سیاسی کشور از آمریکا می دا  ند اما در 
مقابل برخی دیگر برجام را فصل تازه ای از سیاســت 
کشــور می دانســتند و حال خروج آمریکا از برجام را 
رخدادی مهــم تصور نمی کنند و بر این باور هســتند 
که بــا تصمیــم  ترامپ هیــچ اتفاق مهم سیاســی و 
اقتصادی در ســطح داخلی  یا بین المللی برای ایران 
رخ نخواهد داد . آنها  سعی بر آرام نشان دادن شرایط 
اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور حتی پس از اعمال 

تحریم های جدید دارند. 
به طور حتــم یکــی از مولفه هــای تأثیرگذار در 
انتخابات های گذشته )مجلس 94 و ریاست جمهوری 
96( موضوع برجام و سیاســت های حمایتی از این 
توافق سیاســی بود که در نهایت توانســت با جلب 
آرای قشر خاکستری، پیروزی را برای دولت اعتدال 
و حامیان او رقم بزند.  اما در شــرایط کنونی با خروج 
آمریکا از برجام هر دو جنــاح اصالح طلب و اصولگرا 
کمــر همت بــه جمــع آوری آرای خاکســتری در این 
صف آرایی سیاسی دارند، چرا که با این اوصاف دیگر 
اعتدال گرایان اعتماد به نفس خود را از دست داده اند 
و مثل سابق خود را مشتاق برجام و آثار مثبت آن نشان 
نمی دهند؛  چرا که مردم چرخ زندگی شان با ایستادن 
ســانتریفیوژها، نچرخید و  شــرایط معیشتی شــان 
بهبــود نیافت.  از ســوی دیگر نیز افــکار عمومی به 
اصالح طلبان بدبین شده اند و اصالح طلبان نیز برای 
جبران این وضعیت سعی بر خوب نشان دادن شرایط 
اقتصادی و سیاســی کشــور بعد از خروج آمریکا از 
برجام دارند و تصمیم بر این دارند که حتی شرایط بد 
اقتصادی حاکم بر کشور را بر گردن تحریم ها بیندازند 

و به عبارتی آرام از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، 
هر چند دیگر مثل گذشته از برجام دفاع نمی کنند.  به 
عبارت ســاده تر خروج آمریکا از برجام کارت قرمزی 
برای اصالح طلبان محسوب می شــود چرا که دیگر 
این جناح سیاســی مثل گذشــته اعتبــاری در میان 
مردم نخواهند داشــت و به مرور زمــان نیز وضعیت 

لغزنده تری را پیدا خواهند کرد. 
باید خاطرنشــان کرد که خروج  ترامپ از برجام 
و اعمــال تحریم های جدیــد به طور حتــم آثار منفی 
بر وضعیت معیشــت مــردم و به طور کلــی اقتصاد 
کشــور بر جای خواهد گذاشــت که با ایــن اوصاف 
بازار اصالح طلبان از ســکه خواهد افتــاد که در این 
شــرایط اصولگرایان در این فضای سیاســی چراغ 
خامــوش حرکــت خواهند کرد تــا در زمــان  مقتضی 
فصل قدرت نمایی خود را آشــکار ســازند.  باید توجه 
داشت که با خروج آمریکا از برجام نوع رفتار جناح ها 
با دولت و اصالح طلبان شــکل تازه ای به خود گرفته 
 و اصولگرایــان که از ابتــدا با برجام مخالــف بودند، 
سردمدار برشــماری معایب برجام هســتند و در هر 
محفلی، شکل گیری برجام را بزرگترین  ضعف دولت 
روحانی بیان می نمایند و بر این باور هستند که توافق 
شــکل گرفته از همان ابتدا نیــز عجوالنــه و به نفع 
کشــور نبوده اســت و حال باید برای ادامه مذاکره با 
کشورهای باقیمانده از ســناریوی دیگر  یا حتی تیم 
مذاکره کننده ای جدید با روحیه ای انقالبی استفاده 
شود تا شاید کمتر کشــور متحمل ضرر و زیان شود 
و بدیــن ترتیب شکســت سیاســی اصالح طلبان را 

اعالم نمایند. 
آنچه مسلم است با خروج آمریکا از برجام شاهد 
برگزاری ماراتن قدرت میــان جناح های اصالح طلب 
و اصولگرا هســتیم، به گونه ای کــه اصولگرایان که 
از پیــش تصمیم  ترامــپ را متصور می دانســتند بار 
دیگر در کسب قدرت بیشتر  یا تحکیم قدرت سابق 
خود بر می آیند امــا در مقابل روحانــی و یارانش برای 
آرام کردن جو حاکم به دنبال بازکردن فضای سیاسی 
و یارگیری های جدید هســتند تا درگیری های داخلی 

سیاسی را به حداقل برسانند. 
با رصد فضای عمومی جامعــه و گمانه زنی های 
مختلف،تحلیلگــران سیاســی بــر ایــن گــزاره که 
اصولگرایــان بر این باور هســتند که خــروج  ترامپ 

از برجام باعث خواهد شــد کــه دیگــر در انتخابات 
آینده ریاســت جمهوری و مجلس شــورای اسالمی 
بیشــترین آرا به نفع اصولگرایان چرخش پیدا کند، 
صحه می گذارنــد؛  چرا کــه مردم به عــدم صداقت 
اصالح طلبــان واقف شــده اند بنابرایــن در این فضا  
گفت وگو دربــاره حضــور دوبــاره اصالح طلبــان بر 
مسندهای مهم سیاسی کشور، بســیار دور از ذهن 
خواهد بــود.  از این رو می تــوان این ادعا را داشــت 
که خروج آمریــکا از برجام تنها بر سیاســت خارجی 
تاثیر گذار نبوده است، بلکه در مقابل بیشتر سیاست 
داخلی و آرایــش جناح ها را تحــت تاثیر قــرار داد و 
اصولگرایان که چند ســالی بود بخت با آنها  یار نبود 
این بار با تحقق پیش بینی خلف وعده آمریکایی ها به 
اقبال سیاسی دست یافته اند.  شاید نشان این ادعا را 
بتوان در احوال نمایندگان اصولگرای مجلس شورای 
اسالمی هنگام آتش زدن  پرچم آمریکا نیز جست وجو 
کرد، چــرا که این مهــم بیش از آنکه امکان مســترد 
کردن حقوق ازدست رفته هسته ای ایران را مهیا کند، 
 خود نشان از افزایش قدرت اصولگرایان  بین جامعه

 دارد. 
بــا نگاهی گــذرا بــه رفتار یک ســال گذشــته 
اصالح طلبــان می توان به این مهم دســت یافت که 
در این مدت کوتاه اصالح طلبان دو نوع رفتار متضاد 
از خود نشــان دادند. بدین معنا که در ابتدا معتقد به 
وحدت ملی بودند و حال نیز با خروج آمریکا از برجام 
زمزمه های مشــروعیت زدایی از این جناح به گوش 
می رسد، به عبارت ساده تر رفتار اصالح طلبان بیانگر 
این است که باز هم مثل گذشته با هزینه زایی قصد بر 
مبراکردن خود از جریانات منفی دارند و سعی دارند به 
هر قیمتی بر جایگاه ســابق خود تکیه بزنند.  بدیهی 
است در این میان نیز محافظه کاران طبق روال گذشته 
سعی بر نادیده گرفتن سهم خود در این بن بست  دارند 
و می خواهند تقصیر را تنها بر دوش روحانی بیندازند. 
خــروج آمریــکا از برجــام این فرصــت را برای 
طیف هــای تنــدرو جریان اصولگــرا ایجاد کــرد تا با 
اســتفاده از آن دوبــاره حمــالت خــود بــه دولــت 
را آغــاز کننــد  اما این بــار طیفــی کــه در برابــر آنها  
ایســتادگی می کنــد اصالح طلبــان نیســتند، بلکه 
 اصولگرایانی هســتند که رویکرد میانه رویی نسبت

 به مسائل کشور دارند. 

همایون بشارت

روزنامه نگار

برجام چه ضررهایی برای طرفداران روحانی داشت؟مشروعیت زدایی از اصالح طلبان
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  اگر خروج آمریــکا را منجر به از دســت رفتن برجام 
بدانیم، این موضع برای اصالح طلبان چه پیامدهایی 
دارد  و در ادامه اگــر دولت نتواند برجــام را حفظ کند 

 رویکرد دولت به چه سمتی تغییر خواهد کرد؟
   مــن فکــر می کنم کــه شــما  فرضــی را دارید و 
فرض تان این است که چون آمریکا از برجام بیرون رفته، 
پس برجام کار اشتباهی بوده، بنابراین چون اصالح طلبان 
هم طرفدار آقای روحانی و برجام هستند، طبیعتا این برای 
اصالح طلبان یک  ضعف یا شکســت محسوب می شود و 

 ممکن است مواضع شان را تغییر دهند. 
من فکر می کنــم آنچه مهم اســت، این اســت که 
اصالح طلبان با توجه به شرایطی که در داخل کشور وجود 
دارد و تحلیل شان از فضای آینده، شاید همان طور که از 
چند ســال گذشــته این اتفاق افتاده، دو تحلیل متفاوت 
داشته باشــند  اما این موضوع خیلی مرتبط با بحث برجام 
نیست، چون در مورد برجام من فکر می کنم اصالح طلبان 
تقریبا متفق القول هســتند که برجام  اقدام درســتی بوده 
 که ما در شــرایطی کــه ناگزیر بودیــم، در کشــور انجام 

دادیم . 
بیرون رفتن ترامپ و کناره گیری آمریکا اگرچه حتما 
در موضوع برجام موثر است و یک مقدار نقش طرف های 
مقابل و تعهدات آنها را کاهش خواهد داد و حتما شرایط را 
برای ایران به لحاظ اقتصادی دشوارتر می کند  اما این به 
نظر من موضوعی نیست که الزاما به آقای روحانی مرتبط 
باشد یا اگر هم باشد، کسی به نظر من از اینکه برجام اتفاق 
افتاده، پشــیمان نیســت. اما مجموعه شــرایطی که در 
کشور وجود دارد، شرایط بســیار سخت و دشواری است. 
معتقدم  ما در جمهوری اسالمی همواره یک سری مسائل 
و مشــکالتی داشــتیم از ابتدای پیروزی انقالب تا االن، 
ولی هیچ زمانی این حجم از مشکالت در یک دولت بروز 
نکرده بوده،  اعم از مشکالت سیاست داخلی، منطقه ای و 
بین المللی، مسائل اقتصادی و حتی بحران های اجتماعی 

طرفی دیگــر اصالح طلبان هم به عنــوان حامی آقای 
روحانی به حســاب می آیند. از ســوی دیگــر مردم از 
برجام سود ملموسی نبردند؛ وضعیت اقتصادی شان 
و  آن چیزی که در شــعارهای اقتصادی آقای روحانی 
هم مطرح می شد، چندان تغییری نکرده و اکنون در 
واقع سرخورده شدند. به نظر شــما این سرخوردگی 
مردم یا بهتر اســت بگوییم این عدم منفعت مردمی 
که از برجام می توانســتند داشــته باشــند و دســت 
 پیدا نکردند موجــب ریزش ســبد رأی اصالح طلبان

 نمی شود؟

خروج آمریکا از برجام ضربه ای جــدی را به روح 
و جسم این توافق پرســروصدای هسته ای وارد 
کرده  تا آنجا که ادامه آن را چه از سوی ایران و چه از 
سوی طرف های غربی با تردیدهای فراوانی روبه رو 
کرده است. اما بدون شــک از دست رفتن برجام 
دارای تبعات داخلی بســیاری خواهد بود؛ تبعاتی 
که بیشــتر گریبان جریان اصالح طلب به عنوان 
حامیان اصلی دولت را خواهد گرفت. علی تاجرنیا 
ضمن پذیرش ریزش بدنه اجتماعی اصالح طلبان 
می گوید: »ما تالش خواهیم کــرد که دالیل آن را 
برای مردم توضیــح دهیم و امیدواریــم  به اینکه 
مردم باز هم اعتماد کنند و اجازه دهند که ما بتوانیم 

شرایط کشور را به دوره بهتری برگردانیم.«

آرای روحانی منفعل می شوند
گفت وگوی مثلث با علی تاجر نیا 

که کشور با آن دست به گریبان است. در این رابطه دو نوع 
رویکرد  میــان اصالح طلبان وجــود دارد؛ یک رویکرد که 
بخش محافظه کار اســت که محافظــه کاران دارند .  آنها 
احساس شــان این اســت که باید یک مقدار کوتاه بیایند 
و ســعی کنند که با مجموعه حاکمیت همراهی بیشــتری 
داشته باشند تا کشــور آســیب کمتری ببیند  اما در عوض 
بخشی از آنها معتقد هستند که سابقه گذشته نشان دهنده 
این اســت که نه تنها این همراهی هــا موجب کوتاه آمدن 
و تعامل نمی شود، بلکه سابقه نشــان می دهد که جریان 
مقابل همیشه سعی می کند که این را به عنوان یک  ضعف 
تلقی کند و به نوعی فشارهایش را به جریان اصالح طلبی 
بیشــتر کند. من فکر می کنم قاطبــه اصالح طلبان که در 
انتخابات های گذشــته هم بوده اند و در محوریت رئیس 
دولت اصالحات حضور دارند، نگرش آنها این است که ما 
در عین اینکه نباید وارد تنش و بحث شویم در داخل کشور  
اما  باید بر مواضع اصالح طلبانه خودمان، خصوصا بحث 
توسعه سیاســی و بحث های دموکراســی تاکید بیشتری 

داشته باشیم . 
بنابــر این  من ایــن را در ادامــه آن بحث ها می دانم 
و الزاما به برجام مرتبــط نمی دانم  ولی فکــر می کنم این 
طیف از نظرات در مجموعه اصالح طلبان وجود دارد،  به 
هر حال ما نباید این موضوع را از یاد ببریم که دولت آقای 
روحانی یک دولتی بــود که مورد حمایــت اصالح طلبان 
قــرار گرفــت و قطعا اگــر اصالح طلبــان این امــکان را 
داشــته باشــند، می تواننــد در دوره آینده یــک مجموعه 
دولتی را خیلی متناســب تر شــکل دهند و نهایتا کارآمدتر 
 باشــد، مانند آن چیزی کــه مــا در دوره دوم آقای خاتمی 

مشاهده کردیم.
  آقای تاجرنیــا! ایــن را می پذیریم که خــود برجام و 
امضــای برجام و اجــرای آن  تصمیمی بود در ســطح 
کالن سیاسی  اما  نزد افکار عمومی واقعیت این است 
که برجام پای دولت آقای روحانی نوشــته شــده؛ از 

گفتوگو
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   من این ســخنان شــما را قبول دارم و می پذیرم 
و مطمئــن هم هســتم؛ به هر حــال بخش عمــده ای از 
طرفداران آقای روحانی کم شــده و اینهــا طبیعتا جریان 
اصالح طلبــان را هــم در ایــن عدم توفیق بــدون نقش 
نمی دانند  اما مســا له مهمی که وجود دارد،  این است که 
برجام ممکن است که برحســب ظاهر دستاوردی نداشته 
باشــد  اما باید بدانیم کشــور در چه شــرایطی بوده؛ شاید 
بتوانیم بگوییم با برجام کشــور ما زمان خریده برای اینکه 
شــرایط را عادی کند. ما یادمان نرود که بــا تحریم های 
ســازمان ملل در  شــرایطی بودیم که حتی این مجوز را به 
کشــورهای ابرقدرت دادند که اگر خواســتند بهانه گیری 
کنند و بخواهنــد جنگی را   علیه مــا آغاز کننــد، این کار را 

انجام دهند. 
این به معنی این نیست که حتما می توانستند این کار 
را بکنند، ولی شرایط ما یک مقدار شرایط دشوارتری بود. 
سیلی از مشکالت در کشور وجود داشت، چه  به لحاظ رشد 
منفی اقتصادی و چه به لحاظ مســائل و مشکالت دیگر. 
من حتما انتظار و توقعم از دولت آقای روحانی این بود که 
وضعیت را بهتر از این ســر و ســامان دهد و حتما معتقدم 
که بعد از برجام ایشــان و مجموعه دولت یک سری وعده 
 وعیدهایی دادند که بهتر بود واقع بینانه برخورد کنیم و آنها 
را مطرح نکنیم. اما اینکه ما احساس کنیم چون آمریکا از 
برجام خارج شده، برجام شکست خورده؛ دقیق نیست. به 
نظر من می توان برجام را یک چیــزی مثل قطعنامه 598 
دانســت، یعنی شــرایطی که در آن زمان هم پیروزی نبود  
ولی حداقل جلوگیری از بدترشدن اوضاع بود؛ برجام هم 
کامال همین کارکرد را داشت. طبیعی است که یک جریان 
سیاسی وقتی که آن توفیق را متناسب با انتظارات مردمی 
ندارد، از سبد آرای او کاسته می شود. اما من فکر می کنم 
دو مســا له وجود دارد کــه باعث می شــود اصالح طلبان 
همچنان امیدوار باشــند به اینکه می توانند این ســبد رأی 

را حفظ کنند.
 یک بخش آن جناح رقیب است که این جناح رقیب 
عمال با عدم تحول در گفتمان جدید یا حضور یک سازمان 
قوی نیرومند بــرای پیشــبرد اهداف خــودش نمی تواند 
یک رقیب جدی بــرای اصالح طلبان باشــد.  نکته بعدی 
هم این اســت که باز در الیه های مختلف مردم هنوز این 
تفکیک وجود دارد که اصالح طلبان نتوانستند از حداکثر 
ظرفیت شــان بــرای اداره جامعه اســتفاده کننــد. این را 

می شود کامال مشاهده کرد.
 تنها موضوعی که به نظر من می ماند در کشور، این 
است که اوال ما یا به سمت یک هرج و مرج  برویم به خاطر 
شرایط خاص کشــور که طبیعتا تمامی جریان های درون 
نظام و از جمله اصالح طلبان تالش می کنند که این اتفاق 
نیفتــد و حوادثی مثل دی مــاه را بتوانیم با اعتمادســازی 
مدیریــت کنیم که ایــن اتفاقــات ایجاد نشــود. برخی از 
جریانات در مقابل به دنبال این هستند که یک نهاد نظامی - 
سیاسی  در قالب مجموعه ای که به نوعی روحیه تحکمی 
دارد، ایجاد شود.  بین افکار عمومی هم عمال دارد قضیه 
ترویج می شود. بنابراین من فکر می کنم که طبیعتا ریزش 
آرا  وجود دار د اما مــا تالش خواهیم کرد کــه دالیل آن را 
برای مردم توضیح دهیم و امیدواریم به اینکه مردم باز هم 
اعتماد کنند و اجازه دهند که ما بتوانیم شرایط کشور را به 

دوره بهتری برگردانیم. 
به هــر حــال مــردم می توانند بــا وجود همــه این 
مشــکالتی کــه وجــود دارد، عیــن دوره ای کــه آقــای 
احمدی نژاد بود تحمل بیشــتری داشته باشــند؛ معتقدم 
که دولت آقای روحانی حداقل اگر وضع را بهتر نکرده، از 

بدترشدن شرایط جلوگیری کرده است.
  آقای دکتر! شــما اشــاره کردید ناگزیــر یک ریزش 
آرایی وجود دارد. سرازیرشدن این ریزش آرا به سبد 

اصولگرایان خواهد بود؟
   من فکر می کنم بخشی از مردم و آرای خاکستری 
هســتند که برایشــان آن اشــخاص و چهره هایی که قرار 
می گیرند و گفتمان ها کامال موثر اســت و روی آنها تاثیر 
می گذارد. آقای احمدی نژاد شاید در آن ابتدایی که آمد، 
یک کاندیدای شش دانگ اصولگرایی نبود ولی به لحاظ 
گفتمانــی توانســت بخش هایی از آرای طبقه فرودســت 
را که الزاما اینهــا رأی هــای اصولگرایی نیســت یا حتی 
طبقه متوســط را که الزاما اینها طرفــدار جریان  اصولگرا 
نیستند، به خودش جذب کند. باید با تاسف بگویم باتوجه 
به شــرایط جامعه؛ ریــزش آرای اصالح طلبــان بیش از 
اینکه بخواهد به ســبد اصولگرایان باشــد، بیشــتر به نفع 
جریان هایی اســت که از اصالحات در درون کشور ناامید 
شــدند. به همین خاطر هم من فکر می کنــم که همه ما 
باید تالش کنیم که این اعتمادســازی بیــن جریان های 
 سیاسی و مردم شــکل بگیرد ولی من احساسم این است

 و برآورد می کنم.
 شــما می فرمایید الزاما اگــر از ســبد اصالح طلبی آرا 
کم شود، به ســبد اصولگرایی نمی رود، یعنی امکان 
دارد ما در انتخابات آینده شــاهد این باشیم که طیف 
خاکســتری که در انتخابــات 98 و 1400 بــه پیروزی 
اصالح طلبان کمــک کرد، انتخابات آینــده را تحریم 

کند؟
   معتقدم اگر در این دو، سه سال آینده دولت آقای 
روحانی اتفاقــات خوبی را در جهت بهبود وضع معیشــت 
مردم و توجه به نیازهــای آنها  رقم نزند، یک بخش زیادی 
از آرای مردم منفعل خواهند شــد. حتما درصد بیشــتری 
از آن متعلق به قشــر متوســط و ســبد رأی اصالح طلبان 
خواهند بود و اصل این عدم حضور برای نظامی مثل ما که 
پشتوانه اش رأی مردم اســت، یک  ضعف و خسران تلقی 
می شــود؛ بنابراین من فکر می کنم خیلی مهم اســت که 
 تمامی عوامل دست به دست هم دهند تا بتوانند شرایط را 

بهتر کنند. 
دولــت به عنوان کســی کــه وظیفــه اش مدیریت 
مصالح جامعه اســت، با کارکــردن بیشــتر و مدبرانه تر، 

شــرایط اقتصادی را بهتر کند . احزاب سیاسی ، چهره ها و 
شخصیت ها سعی کنند دعواهای بی حاصلی که نتیجه ای 
جز ناامیدکردن و منفعل کردن مردم است را کنار بگذارند؛ 
در عین اختالف نظــر می توانند امیدوارانــه  برخورد کنند 
و در نهایــت مردم هــم باید بدانند در کشــور مــا انفعال و 
رادیکال شــدن در فضای کنونی ازجمله در سطح منطقه، 
نتیجه خسارت باری را به بار خواهد آورد . از این رو  معتقدم 
ضمن پذیرش اینکه به هر حال مشکالت وجود دارد  اما راه 
حل آن از رفتارهای مدنی مسالمت آمیز  است. باز هم تاکید 
 می کنم که راه نجات کشور ما از طریق صندوق های رأی

 و با حضور مردم است.
  شما اشاره کردید به اینکه طی این سه سال باقیمانده 
تا پایان دولت آقای روحانی، اصالح طلبان باید اعتماد 
از دســت رفته را برگردانند. به نظر شــما دولت آقای 
روحانی این ظرفیت را دارد که اصالح طلبان بتوانند از 
آن استفاده کنند برای بازگشــت، یا نه، اصالح طلبان 

باید دنبال یک راه دیگر و جایگزین باشند؟
   بلــه؛ به نظر من شــخص آقای روحانــی دارای 
ظرفیت باالیی بــرای این اصالح و تغییر اســت و روندی 
که ایشــان از ابتدای ورود  به انتخابات ریاست جمهوری 
دارد، نشان  دهنده این است که کامال آن شعارها و اصول 

و اهداف اصالح طلبی را در بینش خود  پذیرفته است.
 آنچه  به نظر من  مقداری مشــکل ایجاد کرده، این 
است که آقای روحانی برای استفاده از کارگزاران دولت به 
ارتباطات ســابق خودش اعتماد بیشتری دارد و حلقه اول 
کســانی که در کنار ایشان هســتند و تصمیم گیر هستند، 
عمدتا محافظه کارانی هستند که به دلیل نزدیکی و دوستی 
با آقای روحانی در کنار ایشان قرار گرفتند، نه الزاما کسانی 
باشند که اعتقادی دچار تحولی در نگرش های شان شده 
باشــند. با توجه به این مســا له اگر آقای روحانــی بتواند 
 مقداری از این حلقه، خارج شود و سعی کند که یک دولت 
کارآمدتر  را شــکل دهد، ایــن ظرفیــت در اصالح طلبان 
وجود دارد که بیشــتر کمک کنند و حتما موفقیت دولت، 
 شرایط را هم برای آقای روحانی و هم اصالح طلبان بهتر 

می کند.

معتقدم اگر در این دو، ســه ســال آینده دولت آقای روحانی اتفاقات خوبی را در جهت بهبود وضع معیشت 
مردم و توجه به نیازهای آنها  رقم نزند، یک بخش زیادی از آرای مردم منفعل خواهند شــد. حتما درصد بیشتری 
از آن متعلق به قشر متوسط و ســبد رأی اصالح طلبان خواهند بود و اصل این عدم حضور برای نظامی مثل ما که 
پشتوانه اش رأی مردم است، یک  ضعف و خسران تلقی می شــود؛ بنابراین من فکر می کنم خیلی مهم است که 

تمامی عوامل دست به دست هم دهند تا بتوانند شرایط را بهتر کنند

معتقدم که دولت 
آقای روحانی حداقل 
اگر وضع را بهتر نکرده، 
از بدترشدن شرایط 
جلوگیری کرده است
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جدال اصالح طلبانه
ریشه اختالفات بین کارگزاران و اتحاد ملت چیست؟

این روزهــا شــهردار تهران دیگــر انتخاب شــده و 
اصالح طلبان بــا تیترهای پر از کلمه اتحاد این مســاله را 
جشن گرفته اند ولی  کیست که نداند اختالف بزرگی بین دو 
طیف از اصالح طلبان یعنی کارگزاران و اتحاد ملت در موارد 
مختلفی مثل انتخاب شــهردار وجود داشــته است. البته 
این موضوع می تواند زمینه ساز این نگرانی هم باشد که در 
آینده،  به خصوص در انتخابات مجلس سال 1398،  ادامه 
این اختالفات باعث شود لیست های واحد اصالح طلبان 
چند تکه شود و رقیب شــان بتواند کرسی های مجلس را از 
آنها  بگیرد. اما یک سوال بزرگ ؛ واقعا اختالف این دو گروه 

سیاسی بر سر چیست؟
به زبان ســاده می توانیــم اختالف این دو را بر ســر 
موضــوع لیدری و گرایش توســعه ای بدانیــم. کارگزاران 
ســازندگی حزبــی اســت کــه پــدر معنــوی آن مرحــوم 
هاشمی رفسنجانی است و اساسا از کارگزاران ارشد دولت 
آن مرحوم تشــکیل شــده اســت. این افراد،  البته از نظر 
تقسیم بندی سیاســی در میانه چپ و راست قرار می گیرند 
ولی به هر حال هم از نظر اقتصادی به ر است های قدیم و 
اصالح طلبان جدید نزدیک ترند )به بخش خصوصی اعتقاد 
دارند( و هم از نظر سیاسی به آنها  نزدیک شده اند و در واقع 
روح هاشمی رفسنجانی با تفکر سیاسی بعد از احمدی نژاد 
در آنها حلول کرده که توجه بیشتری به مقوله آزادی دارد. 

با ایــن حال اتحــاد ملــت در واقــع نســخه قانونی 

جبهــه مشــارکت بعــد از حــوادث ســال 1388 اســت. 
می دانید که در حوادث آن سال،  مشــارکت توسط دادگاه 
منحل شــد و حاال بعد از چند ســال،  کادر غیرمســاله دار 
مشارکت یا به تعبیر بهتر مشــارکت هایی که برچسب های 
بزرگ این چنینــی روی صورت شــان نقش نبســته )مثل 
حجاریــان یــا خاتمــی( به ســمت تاســیس ایــن حزب 
جدیــد رفتند. بــا این وصــف باید گفــت که پــدر معنوی 
 اتحاد ملــت همــان پدر معنــوی جبهــه مشــارکت یعنی 

رئیس دولت اصالحات است. 
همین موضوع باعث می شــود اختالف دیگری نیز 
بین کارگزاران و اتحــاد ملت به وجود بیایــد. می دانید که 
اصالح طلبــان از ســال 1392،  تالش کردنــد با وحدت 
حداکثری در انتخابات هــا حضور پیدا کنند. محوریت این 
وحدت جز انتخابات خبرگان سال 1394 در واقع با شورای 
عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان بود که در واقع ریشه 
اولیه آن مشاوران رئیس دولت اصالحات بودند. بنابراین،  
فرآیند وحدت و مشارکت سیاسی اصالح طلبان در طول این 
دوران،  حتی در روزهایی که اکبر هاشمی رفسنجانی در قید 
حیات بود؛   با محوریت ســید محمد خاتمی انجام می شد 
اما نقش متفــاوت برخی احزاب در این فرآیند باعث شــده 
که اعتراض هایی به این فرآیند مشارکت سیاسی به وجود 
بیاید که در واقع اصــل کالم آن اعتراض به نقش محوری 

سید محمد خاتمی است.
 در واقع برخــی احزاب ماننــد اعتماد ملــی در زمان 
مدیریت منتجب نیا یا مردم ســاالری معتقدنــد که نقش و 
ســهمیه احزاب در فرآیند انتخابات و مشــارکت سیاســی 
در واقــع تابعــی از نزدیکی یــا دوری آنها بــه رئیس دولت 
اصالحــات اســت و از ایــن رو معتقدنــد کــه بایــد ایــن 

فرآینــد به ســمت کاهــش نقش محوری یک شــخص و 
دموکراتیک ترشدن برود و از این رو هم هست که ایده هایی 
مثل پارلمان اصالحات از دل این تز و آنتی تز ها به دســت 

می آید. 
مساله بعدی گرایش توسعه ای است. نکته ای قدیمی  
است ولی باز هم باید گفت که دولت های پنجم تا هشتم،  
دو نوع تفکر مختلف در زمینه توســعه داشــتند. در دولت 
 هاشمی،  اصل بر توســعه اقتصادی بوده و از این رو است 
که مردم خاطره خوبی از آزادی های سیاسی  یا حتی آزادی 
فرهنگی و اجتماعی در آن دوران ندارند اما در عوض دولت 
ســید محمد خاتمی در واقع برســاخته ای از پروژه توسعه 
سیاسی بود که مطالعات اولیه آن در ابتدای دهه  70 در مرکز 
تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام صورت گرفته بود. حال دو حزبی که از آن 
یاد می کنیم نیز چنین اختالفی دارند اما این گرایش چگونه 

خود را نشان می دهد؟
مثال در موضوع شهردار شــدن محســن  هاشــمی، 
اصالح طلبان به وضوح در بهترین شــرایط هم گارد منتقد 
خود را نسبت به هاشمی و فرزندانش حفظ می کنند و هنوز 
که هنوز است در ادبیات علمی  خود،  او را یک محافظه کار 
می خوانند. در این شــرایط شهردار شدن محسن هاشمی 
در یک شــورای شــهر اصالح طلب،  آن هم در حالی که 
تمامیت شورای شــهر صدمه ببیند و یک اصولگرا به جای 
هاشمی وارد آن شــود از نظر سیاســی آن قدر برای اتحاد 
ملت خط قرمز است که حاضر نیست ایده های اقتصادی 
کارگزاران بــرای کارآمدتربودن چنیــن انتخابی را بپذیرد و 

به آن تن دهد. 
در عین حال شاید مساله ساده تر از اینها هم حل شود. 
بودجه شــهرداری تهران،  امســال حدود 18 هزار میلیارد 
تومان بوده اســت. با فرض صحت همه چیز و اینکه هیچ 
فسادی هم رخ ندهد،  اینکه فردی از حزب ما یا دست کم 
نزدیک به حزب ما،  بر این بودجه و مقدرات پایتخت حاکم 
باشد، بسیار جالب تر خواهد بود تا اینکه فردی چنین سمتی 
را به عهده بگیــرد که اگرچه با او اشــتراک نظر داریم ولی 

موارد اختالف مان هم کم نیست.  

مصطفی مسجدی 

روزنامه نگار

یادداشت
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برگ برنده روحانی سوخت
برجام اتحاد جناح ها را نشانه گرفت

 با تصمیم  ترامپ مبنی بر خــروج از برجام،  بار دیگر 
بر طبل رســوایی و بی اعتمادی دولت آمریکا کوبیده شد و 
به راحتی زحمت 12 سال مذاکره و برگ برنده دولت روحانی 
به یغما رفت،  هر چند بنا به گفتــه روحانی و یارانش خروج 
آمریکا از برجام هیچ تاثیر منفی برای کشور برجای نخواهد 
گذاشت اما این در حالی اســت که به راحتی و حتی پس از 
گذشت تنها چند روز از خروج  ترامپ از برجام می توان سایه 

شوم تبعات منفی این تصمیم را در کشور دید.  
هنوز اثرات پسابرجام بر وضعیت اقتصادی و سیاسی 
کشور کامال نمایان نشده بود که  ترامپ به وعده انتخاباتی 
خود یعنی خروج از برجام جامه عمل پوشاند و روحانی و تیم 
مذاکره کننده اش که این تصمیم را پیش بینی کرده بودند، 
بدون ازدســت دادن زمان،  مذاکرات جدیدی را با مابقی 
اعضای حاضر در برجام شروع کردند، این در حالی است که  
ترامپ مرد سیاستمدار بی سیاست تحریم های شدید تری 
را برای ایران در نظر گرفته است و در مدت زمان کوتاهی 
قصد بر اجــرای آن دارد که در این میان بــاز هم وضعیت 
معیشتی قشر متوسط جامعه بیشــتر در معرض خطر قرار 
خواهد گرفت،  چرا که حتی در شــرایط اقتصاد مقاومتی 
به طور حتم کشــور از نظر اقتصادی و تولید با چالش های 

جدید و جدی دست وپنجه نرم خواهد کرد و از سوی دیگر نیز 
امید چندانی به کشورهای باقیمانده در برجام وجود ندارد،  
چرا که تجربه نشان داده طرف اروپایی تحت هیچ شرایطی 
پشت یار قدیمی  خود آمریکا را به خاطر منافع مشترک خالی 
نخواهد کرد و بنا به اظهارنظر کارشناســان این مذاکرات 
با اروپا تنها برای خرید زمان بیشــتر برای ایران اســت و به 
عبارت ساده تر تیری در تاریکی محسوب می شود،  هرچند 
 باید متذکر شــد که اروپاییان نیز چشــم طمع به بازار ایران

 دارند. 
دو سال پیش بود که با امضای برجام مردم که خیال 
حل مشکالت اقتصادی و معیشتی را در سایه این مهم در 
سر می پروراندند در خیابان ها مشغول جشن و پایکوبی شدند 
اما این در حالی است که با گذشت زمان نیز هیچ گاه شیرینی 
و برکات برجــام را عامه مردم حــس نکردند امــا در مقابل 
مســئوالن امر مدعی بروز برکات برجام بودند،  البته در این 
مجال باید متذکر شد که شــاید در دوره پسابرجام گره های 
متعددی از بازار اقتصادی کشور گشوده شد اما این مهم به 
قدری نبوده است که عامه مردم آن را در زندگی و وضعیت 

اقتصادی خود حس نمایند. 
بــا روی کارآمــدن  ترامــپ،  برهم خــوردن برجام و 
اعمال تحریم هــای جدید کامال قابــل پیش بینی بود چرا 
که رئیس جمهور جدید آمریکا با دیپلماســی پیش پاافتاده 
و سبک ســرانه خود تا امروز تصمیمات متحیرانه ای برای 
کشــور متبوعش اتخاذ کرده اســت، به گونه ای که جمع 
کثیــری از ملت آمریــکا از ایــن تصمیم گیری ها معترض 

هســتند و بســیاری از کارشناســان تصمیم  ترامــپ مبنی 
بر خــروج آمریــکا از برجــام را حاکــی از آدرس های غلط 
عربســتان ســعودی به  ترامــپ می داند؛  کشــوری که در 
 زمان حیات هاشمی رفســنجانی مــراودات خوبی با ایران 

داشت. 
بنا به گفته ظریف و یارانش برجام و بندهای آن همه 
به نفع ایران است و با خروج آمریکا از برجام هیچ چیزی از 
دست نخواهد رفت و بار دیگر ســانتریفیوژها به حرکت در 
خواهند آمد. ترامپ که دیگر به قدرت هسته ای ایران ایمان 
دارد پیش بینی می کند که با اعمال تحریم های همه جانبه 
و شــدید بار دیگر بتواند ایران را بر سر میز مذاکره بنشاند تا 
این بار نســخه  ترامپی برجام را روی میز قرار دهد و ایران را 
دیگر با انرژی هسته ای بیگانه نماید،  این در حالی است که 
دیگر دولت ایران به پای میز مذاکره باز نخواهد گشت چرا 
که برجام در باغ سبزی بود که باز هم ایران را سرگردان کرد 

و سرابی بیش نبود. 
به طور کلی باید اذعان کرد هرچند ایران از گذشته تا 
امروز با تحریم های متعددی مواجه شده است اما امروز با 
تکیه بر تجربه سال های قبل شاید بتواند به راحتی بار دیگر 
تحریم های جدید را سپری کند چرا که در دوره پسابرجام نیز 
تحریم ها به طور کامل لغو نشــد و در آن زمان نیز با تعویق 
زمان اجرای برجام مواجه بودیم.  به عبارت ساده تر اعمال 
تحریم های جدید از ســوی آمریــکا شــاید نه تنها اوضاع 
اقتصادی کشور را تا حدی در خطر بیندازد، بلکه زمینه ساز 
خروج ســرمایه گذاران خارجی را نیز فراهم خواهد کرد که 
این مهم خود می تواند تبعات منفی بســیاری را بر اقتصاد 
فلج کشــور بر جای بگذارد، همچنین اعمال تحریم های 
جدید می توانــد زنگ خطری بــرای اقتصاد نفتی کشــور 
باشد چرا که تجربه سال های گذشــته مبین این است که 
بــا دورزدن تحریم و فروختن نفت به کشــورهای در لباس 
دوست، پول چندانی به اقتصاد به خواب رفته کشور تزریق 
نخواهد شد و شاید در ازای نفت مجبور به واردات کاالهای 
غیرمصرفی از ســوی کشــورهای خریدار نفت باشیم که 
 این مهم خود ضربه سنگینی بر بدنه نحیف اقتصاد کشور 

خواهد بود. 
آنچه مســلم اســت اعمال تحریم هــای جدید تنها 
وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را نشانه نخواهد رفت، 
بلکه پیش پاافتاده ترین حق مسلم مردم یعنی تحقق حقوق 
شــهروندی نیز با اما و اگر مواجه خواهد شد چرا که برخی 
از افراطی گرایان ســعی دارنــد از این طریق مانــع از بروز 

اعتراضات احتمالی شوند. 
شــایان ذکر اســت خروج آمریکا از برجام نه تنها آثار 
منفی را در حوزه اقتصاد کشــور بر جای می گــذارد، بلکه 
متاسفانه شاهد بروز آثار منفی در سیاست داخلی کشور نیز 
هســتیم، بدین معنا که بعد از اعالم تصمیم  ترامپ شاهد 
ایجاد چنددستگی در احزاب هستیم. حتی اصالح طلبان 
که روزگاری خود را موافق برجام می دانستند این روزها دیگر 
نمی توان اتحاد ســابق را در میان آنها  یافت و به دو دسته 
گوشه گیر و میانه رو تقسیم شده اند.  دســته اول که شاید 
بتوان نجفی شهردار چند ماهه تهران را نیز جزو آن دانست، 
سعی بر دوری از اوضاع سیاسی و هرج و مرج های پیش رو 
دارد و دسته دوم نیز که تعدادشان شاید اندک باشد، سعی 

بر آرام نشان دادن اوضاع دارند. 
از سوی دیگر این عدم اتحاد را نیز می توان به راحتی 
در میان اصولگرایان نیز یافت، به گونه ای که اصولگرایان 
نیز به دو دسته تندرو و اعتدال گرا تقسیم بندی شده اند که 
تندرو ها سعی بر استفاده از شرایط موجود به نفع خود را دارند 
و از این فضا نهایت استفاده تبلیغاتی را دارند و اما در مقابل 
اصولگرایان اعتدال گرا ســعی بر به آرامش دعوت کردن 
تندرو هــا دارند، هرچند تعــداد این گروه نیــز اندک به نظر 

می رسد. 

الهام صمدزاده

روزنامه نگار
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سیاست خارجی

محور شرارت

تیم ترامپ در کاخ سفید تقابل تمام  عیاری را با ایران آغاز کردند 
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خروج »رکس تیلرســلون« وزیر امور خارجه ســابق 
ایاالت متحده آمریــکا از قدرت و متعاقبا، کنار گذاشــتن 
ژنرال »مک کستر« از سمت مشاور امنیت ملی   ترامپ، مولد 
رفتارهای تند و رادیکال تازه ای در حوزه سیاســت خارجی 
ایاالت متحده بوده اســت. »حمله آمریکا به ســوریه« و 
»خروج   ترامپ از برجام« نخســتین خروجی حضور مجدد 
نومحافظه کاران افراطی در راس معادالت سیاسی و اجرایی 
آمریکا محسوب می شــود. رئیس جمهور فعلی آمریکا، در 
جریان رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری این کشور 
در ســال 2016 میالدی، بارها سیاســت های جورج واکر 
بوش و نومحافظه کاران را به چالش کشــید. کار به جایی 
رسید که حتی جورج بوش مخالفت صریح و علنی خود را با 
حضور   ترامپ در کاخ سفید اعالم کرد.  ترامپ معتقد بود که 
جنگ عراق )سال 2003( هزینه های زیادی برای آمریکا 
داشته اما هم اکنون افرادی مانند »جان بولتون« و »جینا 
هسپل« را به عنوان مشاور امنیت ملی و ریاست سازمان سیا 
منصوب کرده است. بسیاری از تحلیلگران مسائل آمریکا، 
معتقدند   ترامپ علنا درصدد احیای نومحافظه کاری در کاخ 

سفید است. با این حال برخی دیگر نیز معتقدند که استفاده   
ترامــپ از نومحافظه کارانی مانند بولتــون و افرادی تندرو 
مانند پمپئو، حالتی کامال ابــزاری دارد. مروری بر نام افراد 
تاثیرگذار در حوزه سیاست خارجی دولت   ترامپ، می تواند 

در نوع خود قابل تامل باشد.
 

جانبولتون؛نماداحیاینومحافظهکاری
درکاخسفید

جان بولتــون از اعضای اصلی شــورای دوازده نفره 
نومحافظــه کاران در آمریــکا و از مدافعیــن جنگ عراق 

محسوب می شود. 
بولتون هم اکنون عضو پیوســته ارشــد در موسســه 
امریکن انترپرایز و از تحلیلگران ثابت فاکس نیوز اســت. 
او از مشــاورین سیاســت خارجی میت رامنــی نامزد حزب 
جمهوریخواه در انتخابات ریاســت جمهوری سال 2012 
بود. بولتون همچنین با اندیشگاه های متعدد محافظه کاری 
چون انجمن ملی ســالح، پروژه ای برای قــرن آمریکایی 
 )JINSA( بنیاد یهودی امــور امنیت ملی ،)PNAC( جدید
و کمیتــه صلــح و امنیــت در خلیــج )CPSG( همــکاری 

داشته است. 
کمتر کسی تصور می کرد که   ترامپ با وجود انتقاداتی 
که در ظاهــر از جنگ عراق کرده بود، بولتون را به ســمت 
مشاور امنیت ملی خود منصوب کند. صورت مساله این بود 

که   ترامپ در سال گذشته )2017 میالدی( با بولتون و سه 
نفر دیگر برای پر کردن سمت مشــاور امنیت ملی که پس 
از ژنرتال مایکل تی. فلین خالی شــده بود، مصاحبه کرد. 
نهایتا این سمت به مک مستر رسید. با این حال،  ترامپ از 
بولتون تجلیل کرد و گفت او نهایتا برایش سمتی در دولتش 
خواهد داشت. بولتون در عصر روز 6 مارس 201۸ ظاهرا 
برای مصاحبه به عنوان نامزد مشاورت امنیت ملی  در کاخ  

سفید رویت شد. 
نیویورک تایمز در 22 مــارس 201۸ گزارش کرد که 
جان بولتون جایگزین مشاور امنیت ملی ایچ آر مک مستر 
خواهد شد.  ترامپ در 22 مارس در توئیتی این انتصاب را 
تایید کرد. نیویورک تایمز نوشت: »ارتقای بولتون به همراه 
خروج رکس تیلرسون و ژنرال مک مســتر به این معناست 
که تیم سیاست خارجی   ترامپ اکنون »رادیکال ترین تیم 
سیاست خارجی تهاجمی« است که در تاریخ مدرن پیرامون 

رئیس جمهور آمریکا حضور داشته است. 
جان بولتــون در دولت های مختلــف جمهوریخواه 
فعالیت کرده است. بولتون از اوت 200۵ تا دسامبر 2006 
از ســوی رئیس جمهور جورج دابلیو بوش به عنوان سفیر 
ایاالت متحده آمریکا در سازمان ملل متحد مشغول به کار 
بود. رئیس جمهور او را در بازه تعطیالت کنگره بدون رای 
اعتماد منصوب کرده بود. او در دسامبر 2006 استعفا داد، 
گرچه انتصاب او که در زمان تعطیالت کنگره صورت گرفته 
بود نیز به هر روی پایان یافته بــود، چرا که محتمل نبود او 
بتواند از ســنا که از ژانویه 2007 در کنترل دموکرات ها بود 

رای اعتماد بگیرد. 
بولتــون یک »بــاز جنگ طلــب« خوانده شــده و از 
مدافعان تغییر رژیم در کره شمالی است. وی مکررا خواهان 
خاتمه دادن به برنامه جامع اقدام مشترک با ایران شده بود و 
با حضور خود در سمت مشاور امنیت ملی آمریکا، این اقدام 
را عملی کرد. همچنین همان گونه که اشــاره شــد، وی از 
حامیان جنگ عراق بود و همچنان از این تصمیمش دفاع 
می کند. او از اقدام نظامی و تغییر رژیم در ســوریه و لیبی 

دفاع کرده است. 

نیکیهیلی؛دیپلماتیازجنستهاجم
نیکی هیلی، یکی دیگر از دیپلمات ها و سیاستمداران 
تصمیم ســاز و موثر در حوزه سیاست خارجی دولت   ترامپ 
محســوب می شــود. سیاســتمدار آمریکایی که از ســال 
2017 ســفیر ایاالت متحده آمریکا در سازمان ملل متحد 
است. مواضع تند و خصمانه نیکی هیلی علیه برجام، نقش 
بســزایی در عدم تمدید تعلیق تحریم های ایران توســط   
ترامپ شد. نیکی هیلی در طول مدت حضور مک کستر و 
رکس تیلرسون در کاخ سفید، همواره خواستار برکناری آنها 
از قدرت بود و این میل خود را نیز پنهان نمی کرد. هیلی از 
ژانویه 200۵ تا ژانویه 2011 نمایندگی شهرستان لکزینگتن 
را در مجلس نمایندگان کارولینای جنوبی بر عهده داشت. 
ســپس از ژانویه 2011 تا ژانویه 2017 میــالدی، به مقام 
یکصدوشــانزدهمین فرمانــدار ایالت کارولینــای جنوبی 
انتخاب شد. هیلی اولین زنی بود که به مقام فرمانداری در 
کارولینای جنوبی رسید. همچنین او پس از بابی جیندال، 
دومین فرماندار هندی-آمریکایی در ایاالت متحده بود. او 
در طول دوران فرمانداری، جوان ترین فرماندار در ایاالت 

متحده بود. 
او در نوامبــر 2010 بــرای در اختیار گرفتن ســمت 
فرمانداری ایالت کارولینای جنوبی نامزد انتخابات شــد و 
مورد حمایت میت رامنی، ســارا پیلیــن و جنبش تی پارتی 
قــرار گرفــت و در انتخابات پیروز شــد. ســپس در نوامبر 
201۴ نیز وی مجددا به ســمت فرماندار ایالت کارولینای 
جنوبی انتخاب شــد. در نوامبــر 2016 میــالدی، دونالد   
ترامپ اعالم کرد: قصد دارد نیکی هیلی را به عنوان سفیر 

محورشرارت 
تیم ترامپ درکاخ سفید تقابل تمام  عیاری را با ایران آغازکردند 

حسین یاری

روزنامه نگار

گزارش
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آمریکا در ســازمان ملل منصوب کند. در 2۴ ژانویه 2017 
مجلس ســنای آمریکا، او را بــا ۹6 رای موافق در مقابل ۴ 
رأی مخالف، به عنوان ســفیر آمریکا در سازمان ملل تایید 
کرد. در ۵ آوریل 2017 هیلی در ســخنان خود در شورای 
امنیت سازمان ملل، یک روز پس از حمله شیمیایی 2017 
خان شیخون گفت: »روسیه، اسد و ایران عالقه ای به صلح 
ندارند و اگر در پاســخ کاری صورت نگیرد چنین حمالتی 
تکرار خواهند شد.« اعضای شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد، از نیکی هیلی به عنوان سیاستمداری تند، افراطی 
و غیرمنطقی یاد می کنند که اصلی ترین کارویژه وی، ایجاد 
تنش های مزمن و پایــدار میان اعضای دائــم و غیردائم 

شورای امنیت سازمان ملل متحد است. 

جیمزمتیس؛سیاستمداریتندرو
امامتفاوتبابولتون

وزیر دفاع کابینــه   ترامپ، از منتقدیــن نرم تصمیم 
وی بــرای عقب نشــینی از توافــق هســته ای محســوب 
می شود.  ترامپ در اول دســامبر 2016 در یک سخنرانی 
در سین سینتی اعالم کرد متیس را برای وزیر دفاع ایاالت 
متحده آمریکا نامزد خواهد کرد. از آنجا که متیس در سال 
2013 از ارتش بازنشسته شده بود، نامزدی او نیازمند اخذ 
معافیت از الیحه امنیت ملی 1۹۴7 بــود که برای کارکنان 
نظامی بازنشسته پیش از تصدی منصب وزارت دفاع یک 
بازه انتظار 7 ساله الزم می دارد. متیس دومین نفری است 

که پس از جورج مارشال این گونه به وزارت رسید. 
نام »جیمز متیــس« برای بســیاری از کســانی که 
تحوالت آمریکا و سیاســت خارجــی این کشــور را دنبال 
می کنند آشناســت. کســی که تصور می شــد همزمان با 
مک مستر و تیلســون، از ســمت خود کنار گذاشته شود. 
متیــس یک بــار در ســخنانی مضحکانه مدعی شــد که 
ایران، باالتر از القاعده و داعش، تهدیدکننده اصلی ثبات 
خاورمیانه اســت. متیس در این خصوص می گوید: »در 
نظر من داعش چیزی بیش از بهانه ای برای اینکه ایران به 
رفتار نادرست خود ادامه دهد، نیست. ایران دشمن داعش 
نیست. آنها از ناآرامی در منطقه که داعش می آفریند خیلی 

سود می برند.« 
به هــر روی، گرچه او توافــق هســته ای را ضعیف 
می دانست، معتقد بود هیچ راهی برای عقب نشستن از آن 
وجود ندارد: »ما باید بپذیریم که توافق ناکاملی برای کنترل 
تسلیحات داریم. در ثانی، اینکه آنچه بدان دست یافته ایم 
یک مکث هسته ای است نه یک توقف کامل هسته ای.«

متیس دارای دیدگاه های بسیار تندی در قبال منطقه 
بــوده و از اصلی ترین حامیان اســتمرار حضــور داعش و 
گروه های تروریستی و تکفیری در سوریه و عراق محسوب 
می شود. متیس دوســتی متحدین منطقه ای آمریکا نظیر 
اردن و امارات متحــده عربی را ستوده اســت. او از باراک 
اوباما به خاطــر این دیدگاه شــان که متحدیــن را در حال 
مفت ســواری دانســته انتقاد کرده و گفتــه: »اینکه یک 

رئیس جمهور حاکم آمریکا متحدین ما را مفت سوار بداند 
دیوانه وار اســت.« او بر اهمیت امــارات و اردن به عنوان 
کشورهایی که برای مثال می خواهند آمریکا را  در پر کردن 
شــکاف ها در افغانســتان کمک کنند تاکید کرده اســت. 
او از اســتراتژی دفاعی اوبامــا به این دلیل کــه این تلقی 
را ایجــاد می کند کــه »از حمایت از متحدین مان دســت 
برمی داریم« انتقــاد کرده بود. او بر نیــاز آمریکا به تقویت 
پیوندها با ســازمان های اطالعاتی متحــد خود، خصوصا 
ســازمان های اطالعاتی اردن، مصر و عربستان سعودی 
تاکید کرده اســت. در ســال 2012 متیس خواهان دادن 
سالح به شورشیان سوری برای ایجاد بحران های امنیتی 
پایدار در این کشور شده بود. در حال حاضر نیز این مشی 
متیس ادامــه دارد. او از اصلی ترین بازیگرانی اســت که 
درصدد القای تنش های پایدار امنیتی در منطقه غرب آسیا 

محسوب می شود. 

هسپل؛شکنجهگرآمریکایی
درراسسازمانسیا

پس از انتصاب »مایک پمپئو«، رئیس سابق سازمان 
سیا به عنوان وزیر امور خاجه جدید ایاالت متحده آمریکا، 
قائم مقام او یعنی »جینا هسپل« به سمت ریاست سازمان 
سیا انتخاب شد. جینا شری َهْســِپل یک افسر اطالعاتی 
آمریکا اســت. در 13 مارس 201۸   ترامــپ او را به عنوان 
اداره کننده سازمان سیا معرفی کرد که نخستین زنی بود که 
مسئولیت این سازمان جاسوسی را بر عهده می گیرد. جینا 
هسپل یکی از باســابقه ترین افسران سیا است که بیش از 
30 ســال ســابقه کار اطالعاتی دارد. او در سال 1۹۸۵ به 
سیا پیوست. در فوریه 2017 رئیس جمهور آمریکا، دونالد   
ترامپ او را به عنوان قائم مقام اداره کننده سیا منصوب کرد. 
و در 13 مارس 201۸ دونالد  ترامپ او را به عنوان جانشین 
مایک پمپئو برای ریاست جدید سازمان اطالعات مرکزی 
ایاالت متحده آمریکا معرفی کرد. اگر سمت او تایید شود، 
او اولین افسر اطالعاتی حرفه ای زن و نخستین زنی است 
که این مسئولیت را بر عهده گرفته است. در 1۸ می 201۸، 
جینا هسپل با شش رأی سناتور دموکرات توانست رأی تایید 

سنا را به دست آورد و نخستین زن رئیس سازمان سیا شد. 
نام جینا هســپل با شــکنجه گره خورده اســت. او به 
عنوان یکی از طراحان شیوه های خشن و جنجالی بازجویی 
مظنونان تروریسم - مثل القای حس خفگی -مطرح است. 
رســانه های آمریکا از او به عنوان چهره مناقشه برانگیزی 
یاد می کننــد چراکه گفته شــده او از حامیــان روش های 
خشن شــکنجه در بازجویی های سیا است و همچنین این 
سازمان تحت نظر او یک زندان مخفی در تایلند دایر کرده 
 است. در ســال 201۴ مرکز قانون حقوق بشــر مستقر در 
برلین )ECCHR( از دادســتانی کل آلمان در کارلســروهه 
خواست تا در صورت سفر هسپل به اروپا حکم جلب فوری 

او صادر شود. بررسی این پرونده از سوی دادستانی فدرال 
در جریان است اما هنوز رســما تحقیقات در این زمینه آغاز 
نشده است. سوابق اداری جینا هسپل در سازمان سیا بیانگر 
آن است که هسپل از تجربه گسترده ای در زمینه جاسوسی 
بین المللی برخــوردار اســت و بارها مدیریــت پروژه های 
مختلف برون مرزی را برعهده داشــته  است. او همچنین 
در دفتر مرکزی سازمان ســیا در واشنگتن به عنوان معاون 
رئیس، بر اداره امور مخفی ملی مدیریت داشته  است. جینا 
هســپل همچنین از جورج اچ  دبلیو بــوش، رئیس جمهور 
اســبق آمریکا مدال افتخار به علت فعالیت هایش در امور 
ضدتروریسم دریافت کرده  است، این مدال باالترین جایزه 
است که کاخ سفید به کارمندان دولت به علت خدمات شان 

اهدا می کند. 

مایکپمپئو؛عضو»تیپارتی«
وسیاستمدارموردعالقهترامپ

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه فعلی آمریکا و رئیس 
سابق سازمان ســیا، از سیاستمدارانی اســت که به شدت 
مورد عالقــه   ترامــپ قــرار دارد. دلیل این مســاله، عدم 
استقالل شخصیت سیاسی پمپئو و وابستگی کامل وی به 
رئیس جمهور فعلی آمریکاست. او هم اکنون نماد افراط در 
سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. اگرچه پمپئو در 
جلسه استماع سنا و قبل از جلب رای اعتماد سنای آمریکا 
به خود، از تالش برای حفظ برجــام )در عین اصالح آن( 
خبر داده بود، اما بالفاصله به پیام آور »لغو برجام« از سوی 

دولت آمریکا تبدیل شد. 
پمپئو هفتادمین وزیــر امور خارجه ایــاالت متحده 
آمریکا اســت. او پیش تــر اداره کننده ســازمان اطالعات 
مرکزی ایاالت متحده آمریکا )سیا( بود. او پیش تر نماینده 
حوزه انتخابیــه چهارم کانــزاس از حــزب جمهوری خواه 
ایاالت متحده آمریکا در مجلس نمایندگان ایاالت متحده 
آمریکا بود که برای نخســتین بار در ژانویه 2011 میالدی 
به عضویت این مجلس درآمد. دونالد   ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا، پس از برکناری رکس تیلرسون، مایک پمپئو را در 
13 مارس 201۸ به عنوان وزیر خارجه آمریکا معرفی کرد. 
او عضو جنبش تی پارتی در حزب جمهوری خواهان آمریکا 
است و در سمت راست طیف سیاســی جمهوری خواهان 
قرار می گیــرد. او همچنیــن عضو انجمن ملی اســلحه و 
گروه البی گسترش استفاده از سالح گرم در آمریکا است. 
مایک پمپئو با بستن بازداشتگاه گوانتانامو مخالف است. او 
گفته روحانیون مسلمانی که حمالت تروریستی را به شدت 
محکوم نمی کنند، »همدســت« تروریســت ها هســتند. 
به طور کلی، پمپئو به نژادپرستی و داشتن خصومت ذاتی 
با مســلمانان محکوم اســت؛ موضوعی کــه حتی برخی 
سناتورهای آمریکایی نیز در جلسه استماع سنا نسبت به آن 

ابراز نگرانی کردند. 

برخی معتقدند 
که استفاده   ترامپ از 
نومحافظه کارانی مانند 
بولتون و افرادی تندرو 
مانند پمپئو، حالتی کامال 
ابزاری دارد. مروری بر نام 
افراد تاثیرگذار در حوزه 
سیاست خارجی دولت   
ترامپ، می تواند در نوع 
خود قابل تامل باشد

خــروج »رکس تیلرســلون« وزیر امور خارجه ســابق 
ایاالت متحده آمریکا از قدرت و متعاقبا، کنار گذاشتن 
ژنرال »مک کستر« از سمت مشاور امنیت ملی   ترامپ، 
مولد رفتارهای تند و رادیکال تازه ای در حوزه سیاست 
خارجی ایــاالت متحده بوده اســت. »حملــه آمریکا 
به ســوریه« و »خــروج   ترامپ از برجام« نخســتین 
خروجی حضور مجدد نومحافظه کاران افراطی در راس 

معادالت سیاسی و اجرایی آمریکا محسوب می شود
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نومحافظه کاری 
رادیکال

روح سخنرانی »مایک پمپئو« 
 بر خالی کردن هویت انقالبی 

و از بین بردن قدرت 
بازدارندگی ایران بنا شده بود

استراتژی یا تفکر خودخواهانه؟!
قصد  »پمپئو« از حمله به ایران چه بود؟

اظهارات مایک پمپئــو، وزیر امور خارجه ایاالت 
متحده آمریکا در خصوص توافق هسته ای با ایران، 
بازتاب گســترده ای در محافل سیاســی و رســانه ای 
دنیا داشته اســت. اکثر تحلیلگران مسائل بین الملل 
از ایــن اظهــارات به مثابــه »تقابــل تمام عیــار کاخ 
سفید با ایران« یاد کرده و شــروط بیان شده از سوی 
وزیــر امور خارجــه جدیــد آمریــکا را غیر قابل تحقق 
دانســته اند. مواضع پمپئو در حالی مطرح می شــود 
که مذاکــرات ایران و  تروئیکای اروپایی بر ســر حفظ 
توافق هســته ای همچنان ادامــه دارد. مذاکراتی که 
ایاالت متحده آمریکا ظاهرا در آن نقشی ایفا نمی کند 
اما در پشت پرده، مشغول رایزنی با سران اروپایی در 
تقابل با تهران اســت. طی روزهای اخیر، بسیاری از 
رسانه های آمریکایی و تحلیلگران مطرح حوزه روابط 
بین الملل به ترامپ در خصوص رویکرد مغرضانه اش 
در قبــال ایــران هشــدار داده انــد ؛ هشــدارهایی که 
اگرچه تا کنــون مورد توجــه رئیس جمهــور آمریکا و 
همراهانش ماننــد نیکی هیلــی و جان بولتــون قرار 
نگرفته اســت، اما در آینــده ای نزدیــک می تواند به 
پاشنه آشــیل قدت  ترامپ و همراهانش تبدیل شود. 
روزنامــه نیویورک تایمــز در خصوص اظهــارات اخیر 
 پمپئو تحلیلی را به قلم »کارول گیاکومو« نوشته است

 که از نظرتان می گذرد: 
پس از آنکه دونالــد  ترامپ، رئیس جمهــور ایاالت 
متحده آمریکا رسما توافق هســته ای با ایران را لغو کرد، 
بســیاری از مخاطبان درصدد پاسخ به این ســوال بودند 
که گام بعدی واشــنگتن در قبال برجام و ایران چیســت. 
سرانجام »مایک پمپئو« و وزیر خارجه آمریکا دقیقا همان 
چیزی که انتظار می رفــت را در این خصــوص بیان کرد: 

سرزنش ایران.
مایک پمپئو در سخنرانی خود در موسسه محافظه کار 
»هریتیج« اعــالم کرد که ایاالت متحــده آمریکا از همه 
ظرفیت های اقتصادی و نظامی خود برای پیشــگیری از 
دستیابی ایران به سالح هسته ای استفاده خواهد کرد. او 
تاکید کرد که واشــنگتن در تالش برای توقف غنی سازی 
اورانیوم در ایــران، توقــف حمایت ایــران از حزب الله و 
حوثی های یمن، پایان حضور نیروهای ایرانی در سوریه و 

توقف فعالیت های موشکی این کشور است. 
دوازده تقاضایی کــه پمپئو از ایران )بــرای انعقاد 
توافــق جدید بــا آمریکا( مطرح کرده اســت، گســترده 
و تحقق آنهــا، حتی در صــورت موافقت ایــران، زمانبر 
خواهد بود. همچنین در عوض، سودی در این خصوص 
جــز بازگشــت تحریم هــا و... نصیب ایران نمی شــود. 
همچنین باید در نظر داشــت که پمپئو وعده داده است 
در صــورت از ســرگیری فعالیت های هســته ای ایران، 
فشــارهای مالی بی ســابقه ای بر ایران وارد خواهد شد. 
این رویکرد )رویکــرد پمپئو در قبال ایران( بدون شــک 
مملو از اشتباه و خطاست. این یک »استراتژی« نیست، 
بلکه تفکر خودخواهانه ای اســت که منجر به درگیری و 
منازعات بیشــتر در خاورمیانه می شــود. در این معادله، 

آمریکا در موضع پایین تــری )در موضع یک متهم( قرار 
دارد زیرا دونالد  ترامپ یک قرار داد چند جانبه بین المللی 
را لغــو و از آن کناره گیری کرده اســت. ترامپ معتقد بود 
که این معامله )برجــام( نگرانی های موجود در خصوص 
فعالیت هــای منطقه ای ایــران را رفع نمی کنــد. ترامپ 
معتقد اســت که اعمال تحریم های جدید و تحریم های 
ثانویه ایــاالت متحــده آمریکا علیــه ایــران، می تواند 
معادالت اقتصــادی و سیاســی را در ایــران بر هم زده و 
رفتار این کشــور را تغییر دهد. اما این استدالل صحیح 
نیست. قبل از سال 201۵ میالدی، غیر از ایاالت متحده 
آمریــکا، بازیگرانی دیگر نظیــر اتحادیه اروپــا، چین و 
روسیه نیز ایران را تحریم کرده و از تحریم های چندجانبه 
علیه این کشــو حمایت کــرده بودند. امــا در حال حاضر 
وضعیت با آنچه قبل از ســال 201۵ )زمان انعقاد برجام( 
شاهد آن بودیم، متفاوت اســت.  هم اکنون کشورهای 
اروپایی تاکید کرده انــد که به توافق هســته ای با ایران 
پایبند خواهند بود. در چنین شرایطی  ترامپ می تواند چه 
کاری صورت دهد؟ آیا او می خواهد با اعمال تحریم های 
ثانویه علیه دوستان خود )کشــورهای اروپایی(، آنها  را 
به دشــمنان خود تبدیل کند؟ امروزه کشورهای اروپایی 
در خصــوص راه هایی بــرای کم اثر کــردن تحریم های 
آمریــکا صحبت می کننــد. همیــن مســاله، پیوندهای 
موجود در دو ســوی آتالنتیــک و میان آمریــکا و اروپا را 
سســت تر و کمرنگ تر کرده اســت. حتی ممکن اســت 
روزی برسد که اتحادیه اروپا تا نهایت ممکن، وابستگی 
اقتصادی خود را به ایــاالت متحده آمریکا کاهش دهد. 
اظهــارات فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپا در واکنش به ســخنان خیــر مایک پمپئو 
نشان دهنده همین حقیقت است: »آلترناتیو و جایگزینی 
برای توافق هســته ای با ایــران وجود نــدارد. پمپئو به 
 توافقی می تازد که منجــر به ثبات در منطقــه خاورمیانه

 شده است.«
اگرچه وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا اعالم 
کرده است که هدف از اظهارات و بیان شروط اخیر وی، 
انعقاد توافقی جامع با ایران است، اما به نظر می سد هدف 
اصلی وی از این ســخنان، مواجهه کامل بــا نظام ایران 
)از بین بــردن نظام ایــران( یا مجبورکردن ایران نســبت 
به از ســرگیری برنامه های هســته ای این کشــور است؛ 
موضوعی که به ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بهانه ای برای حمله نظامی علیه ایران بدهد. تجربه جنگ 
عراق نشــان می دهد که این ایده و پیاده ســازی آن برای 
آمریکا خطرناک و وحشــتناک خواهد بــود. حضور جان 
بولتون، یکــی از معماران جنگ عراق در مســند مشــاور 
 امنیت ملــی دولت  ترامــپ، در این برهه زمانی حســاس 

تصادفی نیست. 
اظهارات اخیر مایــک پمپئو روی معــادالت جاری 
در کره شــمالی نیز تاثیرگذار است؛ کشوری که هم اکنون 
60 سالح هســته ای دارد. پمپئو در حالی ایران را تهدید 
می کند کــه این کشــور برنامه هســته ای خــود را )طبق 
برجام( محدود کرده و دارای ســالح هســته ای نیست. 
طی هفته های گذشــته، مقامات ایرانی رویکرد و واکنش 
معقوالنه ای نســبت به تحرکات ایاالت متحده آمریکا در 
قبال برجام داشــته اند. هم اکنون جهان امیدوار است که 
توافق هســته ای با ایران، بدون حضور ایــاالت متحده 

آمریکا حفظ شود. 

کارول گیاکومو

مترجم:  زهره کریمی 

ســخنرانی اخیر »مایک پمپئو« وزیــر امور خارجه 
ایــاالت متحده آمریــکا از ابعاد و زوایــای مختلفی قابل 
توجه قرار گرفته است.  وزیر خارجه آمریکا در اندیشکده 
»هریتیج« حاضر شد تا از راهبرد این کشور در قبال ایران 
پس از خروج از توافق هســته ای رونمایــی کند. در 1۸ 
اردیبهشت رئیس جمهور آمریکا رســما خروج این کشور 
از توافق هسته ای ایران و گروه 1+۵ را اعالم کرد و حاال 
»مایک پمپئو« از اســتراتژی جدید این کشــور در قبال 

ایران سخن گفت. 
وزیر خارجه آمریکا مدعی شــد که این کشور آماده 
»اقدامات و گام هــای تازه« با ایران اســت البته تنها در 

ترجمه
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شــهروندان متحدان و شــرکای ما که در ایران زندانی،  
مفقود یا در بازداشت هستند را آزاد کند. 

6-  ایران باید بــه حمایت از گروه های تروریســتی 
خاورمیانــه از جملــه حزب اللــه لبنان،  حمــاس و جهاد 

اسالمی فلسطین پایان بدهد.  
7-  ایران بــه حاکمیت عــراق احترام بگــذارد و به 
دولت این کشــور اجازه خلع ســالح و غیرنظامی شــدن 
شبه نظامیان شیعه و ادغام شدن آنها  در نیروهای امنیتی 

عراق را بدهد. 
۸- ایران همچنیــن باید به حمایــت نظامی خود از 
شــبه نظامیان حوثی پایان دهد و در راستای یک راه حل 

صلح آمیز در یمن گام بردارد. 
۹- ایران باید همه نیروهای تحت فرماندهی خود را 

از تمام سوریه خارج کند. 
10- ایــران بایــد بــه حمایــت از طالبــان و دیگــر 
گروه های تروریستی در افغانســتان و منطقه پایان داده 

و به میزبانی از اعضای ارشد القاعده نیز پایان دهد. 
11- ایران باید به حمایت ســپاه قدس از گروه های 

تروریستی و شرکای شبه نظامی خود پایان بدهد.  
12-  ایــران بایــد رفتارهــای تهدیدکننــده علیــه 
همســایگان خود را کاهش بدهــد،  که بســیاری از آنها  
متحدان آمریکا هســتند.  این مســاله شــامل تهدیدات 
ایران برای نابودی اسرائیل و شلیک موشک به عربستان 
و امارات متحده عربی نیز می شود.  این موضوع همچنین 
شــامل تهدیدات علیه کشــتیرانی بین المللی و حمالت 

سایبری هم می شود. 

روحانیوظریفبهپمپئوپاسخدادند
حســن روحانی گفت:  »امــروز باید بیشــتر به هم 
کمک کنیم.  امــروز حکومتــی در آمریکا ســر کار آمده 
که 1۵ ســال به عقب برگشــتند.  آنها  یک مرتبه برگشتند 
به دوران بوش پســر و حرف های ســال 2003 را تکرار 

صورتی که »ایران آماده تغییرات اساســی باشــد«. وی 
مدعی شــد که آمریکا آماده »یک توافق نو« با ایران به 
جای برجام اســت اما توافق جدید،  »هدف« واشنگتن 
نیســت بلکه به ادعای او،  هدف دولــت آمریکا حفاظت 
از مردم آمریکا اســت. پمپئو با این ادعا که دولت کنونی 
آمریکا،  اشــتباهات دولت قبلی آمریکا را تکرار نخواهد 
کرد،  گفت کــه »ما دربــاره خــود برجام دیگــر مذاکره 
نخواهیم کرد«. وی مدعی شــد که موضوع هســته ای 
ایران را نمی توان جدا از دیگر موضوعات امنیتی منطقه 

درنظر گرفت. 

بندهایتوافقخیالیآمریکاباایران
توافق جدید مورد نظر آمریــکا با ایران که پمپئو آن 

را اعالم کرد شامل درخواست ها و بندهای زیر است: 
1-  ایران باید به آژانس گزارش کاملی از ابعاد نظامی 
برنامه هسته ای ارائه کند و از این اقدامات دست بکشد و 
به شکلی که قابل راستی آزمایی باشد برای همیشه برنامه 

نظامی هسته ای خود را کنار بگذارد. 
2- ایران باید غنی ســازی اورانیــوم را متوقف کند و 
هرگز به دنبال بازفرآوری پلوتونیوم نرود و تاسیســات آب 

سنگین خود را ببندد. 
3-  ایران باید به بازرسان آژانس اجازه بازدید از همه 

سایت های خود در سراسر کشور بدهد. 
۴-  ایران باید به برنامه موشک های بالستیک خود 
پایان دهد و پرتاب یا توسعه موشک های با قابلیت حمل 

کالهک هسته ای را متوقف کند. 
۵-  ایران باید همه شهروندان آمریکایی و همچنین 

اظهارات اخیر مایک پمپئو نشان داد که او نیز درصدد اســت همان مسیر »جان بولتون« را در تقابل با نظام 
و ملت ایران طی کند؛  مسیری که در نهایت ثمره ای جز شکست و تباهی برای مقامات آمریکایی ندارد.  اظهارات 
پمپئو درباره »فشار مالی بی سابقه« و »قوی ترین تحریم ها در طول تاریخ« در کنار اظهارات و خط ونشان او برای 

ایران،  حاکی از سیاست جدی دولت آمریکا برای براندازی در ایران است
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می کنند.«  او افــزود:  »دنیای امــروز نمی پذیرد آمریکا 
برای جهــان تصمیم بگیرد.  کشــورها اســتقالل دارند 
البته با فشــار کار خــود را می کنند اما دنیا ایــن منطق را 
نمی پذیرد.  آقایی که تا دیروز در مرکز جاسوسی بوده االن 
به عنوان وزیــر خارجه آمریکا معرفی شــده و می خواهد 
تعیین تکلیف کند؛  شــما چه کاره هســتی درباره ایران و 
جهان تصمیم بگیری؟ زمان این حرف ها گذشت.  مردم 
ما صدها بار این حرف ها را شنیدند و بی اعتنایی کردند«. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان نیز 
شامگاه دوشنبه 31 اردیبهشت و ساعتی پس از سخنرانی 
تند و ضدایرانی وزیــر امور خارجه آمریکا در اندیشــکده 
موســوم به هریتیج به آن واکنش نشــان داد. ظریف در 

توئیتر خود نوشت: 
»دیپلماسی قالبی آمریکا چیزی جز تنزل به عادات 
قدیمی  نیســت؛ این دیپلماســی که در حصار توهمات و 
سیاست های شکست خورده قرار دارد و گروه های فاسد 
دارای منافع خاص آن را دیکتــه می کنند،  انتخاب های 
نادرســت یکســانی را تکرار می کنــد و در نتیجه،  همان 
محصوالت ناخوشایند پیشین را درو خواهد کرد.  ایران،  
در عین حال،  در حال همکاری با شرکا برای راهکارهای 

برجامی در دوران پس از آمریکا است.«

واکنش»نفیو«بهاظهاراتپمپئو
ریچارد نفیو، پژوهشــگر بلندپایه آمریکایی دوشنبه 
در توئیتر خود نوشت:  »درخواست های 12 گانه مایک 
پمپئــو، وزیر امــور خارجه آمریــکا،  اهــداف توافق )با 
تهران( به شــمار نمی روند،  بلکه شرایط دولت واشنگتن 
برای تسلیم شدن ایران هســتند.«  نفیو که عضو هیات 
آمریکا در مذاکــرات برجام با ایران بوده اســت،  افزود: 
»کشورهای همپیمان واشنگتن و دیگر شریکان پیشین 
مذاکرات،  به درخواست های مطرح شده پمپئو به صورت 

شرایط مذاکره نگاه نمی کنند.« 
وی ادامه داد:  »پمپئو در ســخنرانی خــود درباره 
سیاســت های جدید واشــنگتن علیه ایران کــه در بنیاد 
هریتیــج در واشــنگتن اعالم کــرد،  کار دشــوار جذب 
شــریکان و متحدان آمریکا را به از سرگیری تحریم های 

علیه ایران به امری غیرممکن تبدیل کرده است.« 
پمپئو در این سخنرانی،  خواستار محدود شدن نفوذ 
منطقه ای و متوقف شدن برنامه دفاعی موشکی ایران و 

حمایت ادعایی تهران از تروریسم شده است.

ازواکنشسریعروسیهتاانفعالتروئیکای
اروپایی

وزارت خارجه روســیه ســریعا به اظهارات »مایک 
پمپئو«،  وزیر خارجه آمریکا در اندیشــکده محافظه کار 

»هریتیــج« واکنش نشــان داد.  وزارت خارجه روســیه 
گفته کــه تالش های آمریــکا برای تغییر سیاســت های 
داخلی و منطقــه ای ایران ممکن اســت نتیجه معکوس 

داشته باشد. 
با این حــال،  تروییــکای اروپایی مواضع شــفافی 
در قبــال اظهارات پمپئــو اتخاذ نکردنــد.  صرفا فدریکا 
موگرینی مسئول سیاســت خاجی اتحادیه اروپا،  نکاتی 
را در خصــوص اظهــارات پمپئــو مطرح کرد.  مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از اظهارات خصمانه 
و توهین آمیز وزیر امــور خارجه آمریکا علیه کشــورمان 

با انتشار بیانیه ای به ادعاهای وی واکنش نشان داد. 
موگرینی در این بیانیه آورده است: »ما به سخنرانی 
مایک پمپئو،  وزیر امــور خارجه آمریکا بــه دقت گوش 
دادیم که نه تنهــا در ایران مورد توجه بود بلکه از ســوی 
تمام کســانی که از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 

حمایت می کنند شنیده شد. 
توافق هســته ای با ایران و ادامه پشــتیبانی از آن 
دســتاوردهای بــزرگ دیپلماســی بین المللی اســت که 
تضمین می کنــد ظرفیت های هســته ای ایران کماکان 
صرفــا بــرای اهــداف صلح آمیز خواهــد بــود.  آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی  تاکنــون 10 بار تاییــد کرده 
اســت که ایران به طور کامل به اجــرای تمامی  تعهدات 
مرتبط هســته ای اش پایبند بوده و همچنان به آن عمل 
می کنــد.  آژانس عــالوه بر ایــن تاکید کرده اســت که 
تمامی  دسترسی های مورد درخواستش برای انجام این 

ماموریت در ایران فراهم بوده است.«
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا همچنین 
تصریح کرد:  »برجام نتیجــه بیش از یک دهه مذاکرات 
پیچیده و ســخت بر مبنــای رویکــرد دوگانــه و بنابراین 
بهترین نتیجــه ممکن اســت.  اتحادیه اروپا بــه ادامه 
اجرای موثــر و کامل برجــام تا زمانــی که ایــران نیز به 
تمامی تعهدات مرتبط هســته ای اش پایبند باشد، متعهد 
است و خواهد بود.  این توافق متعلق به جامعه بین الملل 
بوده که در شــورای امنیت ســازمان ملل نیز به تصویب 
رسیده اســت.  جامعه بین الملل از تمامی طرف ها انتظار 
دارد تا به تمامی تعهداتی که دو سال پیش ملزم به انجام 
آن شــده اند پایبند باشند.  عادی ســازی روابط تجاری و 
اقتصادی بــا ایران بخش هــای ضروری از ایــن توافق 

هستند که باید توسط جامعه بین الملل اجرا شود.«
 

رمزگشاییازبرخوردمنفعالنهتروئیکایاروپایی
بااظهاراتپمپئو

بر خالف آنچــه در ظاهر تصور می شــود،  ایاالت 
متحده آمریکا کماکان مشغول هدایت و مدیریت فضای 
پس از خروج کاخ ســفید از توافق هســته ای است.  به 

عبارت بهتر،  نه تنها واشــنگتن از معادالت برجام حذف 
نشــده اســت،  بلکه در حال ادامه بازی خود،  آن هم در 
قالب نوعی »دیپلماســی پنهان« و پیچیده است.  اخیرا 
کاخ ســفید رســما اعالم کرد که میــان مایــک پمپئو و 
وزرای امور خارجه سه کشــور آلمان،  انگلیس و فرانسه 
رایزنی هایی بر سر »انعقاد توافق جدید« با ایران صورت 
گرفته اســت.  کاخ ســفید صراحتا از  تروئیکای اروپایی 
خواســته تا بــه جــای »ارائــه تضمین هــای اقتصادی 
به ایــران« و »تــالش بــرای حفظ ســند فعلــی توافق 
هســته ای«،  زمینه را برای چینش »میــز جدید مذاکره 
با ایران« فراهم کنند.  این خواســته پمپئو،  با اســتقبال 
آنگال مــرکل، صدراعظــم آلمــان و امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه رو به رو شده اســت.  مقامات ارشد 
آلمانی و فرانسوی که مخالف رشــد امیال ضدآمریکایی 
در اروپا و ایجاد شــکاف در دو ســوی آتالنتیک هستند،  
درصدد فرموله کردن خواسته های برجامی  جدید آمریکا 
و شــکل دهی مذاکــرات جدید با کشــورمان هســتند.  
تاکیدات اخیر و ظاهرا بی مقدمه ماکرون و مرکل بر ســر 
»بسط توافق هسته ای با ایران« به موضوعات موشکی 
و منطقه ای در همین راستا قابل ارزیابی و تحلیل است. 
 تروییکای اروپایی بار دیگر به واشــنگتن تعهد داده اند تا 
ضمن گذار از »نســخه فعلی توافق هســته ای«،  زمینه 
را جهت شــکل دهی توافقــی به شــدت محدودکننده و 
بازدارنــده علیه ایران مهیا ســازند.  این تعهــدی بود که 
 تروئیــکای اروپایی از ابتــدای ســال 2017 میالدی به  
ترامپ دادند و هنــوز )به رغم خروج آمریــکا از برجام( بر 

آن باقی هستند.
 

بازیماکرونومرکلدرزمینآمریکا
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پس از پایان 
جلسه روز پنجشــنبه 27 اردیبهشــت )و قبل از سخنرانی 
پمپئو( با همتایان آلمانی و انگلیسی خود،  سخنان قابل 
تاملــی را در تقابل با جمهوری اســالمی ایــران و برجام 
مطرح کرد. سخنانی که از سوی بســیاری از رسانه های 

غربی بازتاب پیدا کرد: 
»تالش می کنیم همه طرف ها به ســمت برقراری 
مذاکراتی برای انعقاد یک توافق گسترده تر حرکت کنند 
که این امری اجتناب ناپذیر است.  اولویت ما در دفاع از 
برجام تضمین صلح و ثبات در منطقه است.  درباره ایران،  
اروپا از آغاز متحد بوده است.  ما تنها یک اراده داشته ایم 
که شــامل برقراری صلح و ثبــات در منطقــه خاورمیانه 
اســت.  من از این موضع در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در سپتامبر گذشــته دفاع کردم.  توافق هسته ای 
201۵ یک عنصر بســیار مهم برای ایجاد توازن است و 
به همیــن دلیل مــا از آن حمایت می کنیم.  مــا به برجام 
جدای از تصمیم آمریکا ادامه می دهیــم.  به طور عینی 
این کار را از طریق تعهد سیاسی مان و تالش برای ایجاد 
 شرایط مناسب برای باقی ماندن شرکت هایمان در ایران 

انجام می دهیم.«
واقعیــت امر این اســت که حدود ۴۸ ســاعت پس 
از اعالم رســمی خروج ایاالت متحده آمریــکا از توافق 
هســته ای،  مذاکرات پشــت پرده ای میان ســران کاخ 
ســفید و مقامات اروپایی )خصوصا ســه کشــور آلمان،  
انگلیس و فرانســه( آغاز شده اســت.  »مایک پمپئو«، 
وزیر امور خارجه آمریکا در ایــن خصوص اعالم کرد که 
کاخ سفید مشــغول رایزنی با سران کشورهای اروپایی بر 
سر سرنوشت نهایی برجام )پس از خروج آمریکا( است.  
دیگر منابع خبری و رسانه ای در آمریکا نیز اعالم کرده اند 
که مذاکرات مقامات آمریکایــی و اروپایی طی روزهای 
اخیر بر ســر برجام همچنان ادامه داشــته اســت.  شاید 
به نظر برســد که اصلی تریــن دغدغه اروپاییــان در این 

رایزنی های کاخ 
سفید  و کاخ الیزه بر 
سر توافق هسته ای با 
ایران، علی رغم اعالم 
خروج رسمی ترامپ از 
برجام ادامه دارد 
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مذاکرات،  متقاعدســاختن ایاالت متحده آمریکا برای 
اعمــال معافیت هــای تحریمی درخصوص شــرکتهای 

اروپایی است اما این تصور اشتباه است. 
اظهارات ماکرون به خوبی نشان می دهد که دغدغه 
»بســط توافق هســته ای« یا همان »تغییــر برجام« در 
میان ســران اروپایــی به شــدت پررنگ اســت.  در این 
معادله،  بار دیگــر »امانوئل ماکرون« نقش پیشــگام را 
ایفا کرده اســت.  نباید فراموش کرد کــه ماکرون در تیر 
سال گذشته و برای نخســتین بار اعالم کرد که می توان 
بر ســر موضوعاتی مانند تحدید و کنترل توان موشــکی 
ایران و ادامه محدودیت های هسته ای کشورمان )پس 
از سال 202۵ میالدی( مذاکراتی را با ایران صورت داد.  
ماکرون به  ترامپ و نتانیاهــو قول داد تا با گنجاندن همه 
شروط و درخواســت های پیشــنهادی  ترامپ در برجام،  
توافق هســته ای را به توافقی تبدیل کنــد که به صورت 
مطلق،  مطلوب واشــنگتن و تل آویو اســت.  باید اقرار 
کرد که ماکــرون نهایت تالش خــود را در این خصوص 
صورت داد.  او حتــی آنگال مــرکل، صدراعظم آلمان را 
نیز وادار کرد تا در این مســیر با پاریس و لندن همراهی 
کند.  اما نتیجه بــازی ماکرون در زمیــن  ترامپ،  چیزی 
نبود کــه رئیس جمهور جوان و بی تجربه فرانســه انتظار 

آن را داشت. 
آنگال مــرکل، صدراعظم آلمان نیز مذاکره بر ســر 
توافقی جدید و گسترده تر با ایران )بر سر مسائل موشکی 

و منطقه ای( غیر قابل اجتناب دانسته است.  

کپیبرداریپمپئوازجانبولتون
اظهــارات اخیر مایک پمپئو نشــان داد کــه او نیز 
درصدد اســت همان مســیر »جان بولتون« را در تقابل 
با نظام و ملــت ایران طی کند؛  مســیری کــه در نهایت 
ثمره ای جز شکســت و تباهی برای مقامــات آمریکایی 
ندارد.  اظهارات پمپئو درباره »فشــار مالی بی سابقه« و 
»قوی ترین تحریم ها در طول تاریخ« در کنار اظهارات و 
خط ونشان او برای ایران،  حاکی از سیاست جدی دولت 
آمریکا برای براندازی در ایران اســت؛  هر چند او به طور 
مستقیم از واژه »تغییر رژیم« در سخنرانی خود استفاده 
نکرد،  اما مجموع اظهارات او جمع بندی و نتیجه ای جز 

این را پیش رو نمی گذارد.  
رئیــس دســتگاه دیپلماســی آمریــکا در البه الی 
ســخنرانی خود به حمایت اروپایی ها برای فشار به ایران 
به منظور رســیدن به توافق جدید اشاره کرد.  حال اینکه 
شــرایط 12گانه ای که او مطرح کرد،  نظیر غنی ســازی 
صفر درصدی،  از جمله مواردی هســتند که بیشتر شبیه 
رویاپردازی و موارد غیرقابل تحقق هستند.  حتی متحدان 
اروپایی آمریکا نیز به این نکته واقف هســتند که توافقی 
با چنین شرایطی ممکن نیست.  از طرفی دیگر،  آمریکا 
با نادیده گرفتــن نقطه نظرات متحــدان اروپایی خود از 
توافقی که مورد حمایت اروپا و عمده کشــورهای جهان 

بود،  خارج شد.  
مشخص نیست که با این وضعیت،  آمریکا به جای 
حمایت با ممانعت متحدان اروپایی خود مواجه شود. از 
طرفی دیگر،  شرط و شروط تند و خشن از جنس سخنان 
پمپئو نه تنها ممکن اســت اروپایی ها را بــا دولت آمریکا 
برای فشار بیشتر نزدیک و متحد نکند،  بلکه این قابلیت 
را دارد که از میزان اجماع ضدایرانی در مجامع بین المللی 
بکاهــد.  به عبارتــی ســخنرانی پمپئــو محدودیت هــا و 
معذوریت های قــدرت آمریکا در عرصــه جهانی و اینکه 
نظام بین المللی چگونه کار می کند،  را نادیده می گیرد. 

شاید عصاره ســخنان وزیر خارجه آمریکا این باشد 
کــه آمریکا به دنبال این اســت کــه با فشــار حداکثری،  
امتیازات حداکثری از تهران دریافت کند و چه بســا گام 

را فراتر نهــاده و به دنبال تغییــر سیســتم و براندازی در 
ایران باشد. 

در نهایــت اینکــه راهبردهــای »اعمال فشــار«، 
»اعمال تهدیــد« و... که مصادیق آن را در ســخنرانی 
مایک پمپئو شــاهد بودیم،  بارها از سوی ایاالت متحده 
آمریــکا و علیه کشــورمان اعمال شــده اســت.  بدیهی 
اســت که این بار نیــز جمهوری اســالمی ایــران درس 
بسیار ســخت و فراموش نشــدنی و جبران ناپذیری را به 
دولت فعلی ایــاالت متحده آمریکا خواهــد داد.  بدیهی 
اســت که به زودی نام  ترامپ نیز در کنار نام های کارتر،  
ریــگان،  بوش پدر،  کلینتــون،  بوش پســر و اوباما و در 
زمره سیاســتمداران ناکام آمریکایی در مقابل ایران قرار 

خواهد گرفت.  

ذوقزدگیتلآویوواماراتازاظهاراتپمپئو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی حاکی 
از ذوق زدگــی او از اعــالم راهبــرد به اصطــالح جدید 
ضدایرانــی آمریــکا،  از دیگر کشــورها خواســت که از 
واشــنگتن تبعیــت کننــد.  بنیامیــن نتانیاهو کــه با عدم 
اســتقبال بین المللی از اقــدام غیرقانونــی آمریکا برای 
انتقال ســفارتش به قدس روبه رو شــده،  از راهبرد جدید 

ضدایرانی واشنگتن ابراز خرسندی کرد. 
نتانیاهو با اســتقبال از ســخنان مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریــکا از جمله توقــف غنی ســازی اورانیوم در 
ایران،  تحریم های بی ســابقه علیه تهــران و همچنین 
خروج نیروهای ایرانی از سوریه گفت:  »از دیگر کشورها 
می خواهیــم که از آمریــکا پیروی کنند.« نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی به نمایش مضحکی که ماه گذشــته 
اجرا کــرد و مدعــی ارائه اســنادی تــازه از فعالیت های 
هسته ای ایران شد، اشاره کرد و ادامه داد:  »اگر تهران 
می خواســت برنامه هســته ای صلح آمیــزی دنبال کند، 

بایگانی هسته ای خود را پنهان نمی کرد.« 
همچنیــن انــور قرقــاش وزیرامورخارجــه امارات 
متحــده عربی گفت که مایــک پمپئــو،  وزیرامورخارجه 
آمریکا رویکرد درســتی در قبال ایران اتخاذ کرده است. 
وی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: »متحد 
کــردن تالش ها مســیر درســت در قبال ایران اســت تا 
بیهودگی تهاجمات و توســعه طلبی های خود را دریابد. 

قرقاش همچنین مدعی شد که استراتژی پمپئو خواهان 
عقالنیت و تغییر رفتار ایران است. 

واشنگتنپستسخنانپمپئورااحمقانهخواند
روزنامه واشنگتن پســت نوشــت:  »مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از نخستین سخنرانی 
خود در این سمت،  برای فرستادن پیام »یا چیزی که ما 
می خواهیم را بخواهید یا هیچ« به مردم ایران و رهبران 

این کشور،  استفاده کرد.« 
در مطلبی که پس از ســخنرانی وزیــر امور خارجه 
آمریــکا و در تارنمای روزنامه آمریکایی واشنگتن پســت 
منتشــر شــد،  آمده اســت:  »پمپئو کــه در اندیشــکده 
محافظــه کار »بنیاد هریتیج« در واشــنگتن ســخنرانی 
می کرد،  از ایران خواست برنامه موشکی خود را متوقف 
کند،  به حضور خود در کشــورهای منطقــه پایان دهد،  
غنی سازی اورانیوم را کامال متوقف کند و آمریکایی های 
بازداشتی را آزاد کند.  تمام اینها به خاطر آنکه »ما اینطور 
می گوییم« بایــد محقق شــوند؛  انتظاری کــه کامال با 

واقعیت در تعارض است. 
پمپئو در اظهارات خود 12 شرط برای ایران تعیین 
و اعالم کرد که اگــر ایــران از این شــروط تبعیت کند،  
می تواند به پیوستن به آنچه وی »اتحادیه ملل« نامید،  
امیدوار باشــد.  اما اگر از پایبندی از آنها  خودداری کند،  
با شــدیدترین تحریم هــای اقتصادی در طــول تاریخ،  
روبــه رو خواهد شــد.  روشــن نیســت که دولــت  ترامپ 
چگونه می خواهد بدون حمایت متحدان کلیدی آمریکا 
در اتحادیــه اروپا که همگی بــه باقی مانــدن در توافق 
هسته ای و افزایش روابط اقتصادی خود با ایران متعهد 
شده اند،  چنین چیزی را عملی کند. ســخنرانی پمپئو در 

قبال ایران احمقانه بود.« 

انتقاداردوغانازاظهاراتپمپئو
رئیس جمهــور ترکیه با انتقــاد از خــروج آمریکا از 
برجام گفــت:  »آنکارا تجدیــد مســائلی از جمله توافق 
هسته ای با ایران را که حل شده بود،  نمی پذیرد.«  رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک ضیافت شــام 
به مناســبت ماه مبارک رمضان از کشــورهایی که دارای 
تسلیحات هسته ای هســتند،  انتقاد کرد و گفت که این 
کشورها جهان را تهدید می کنند. وی با انتقاد از تصمیم 
آمریکا برای خروج از توافق هســته ای بــا ایران گفت:  
»آنهایی که بیش از 1۵ هزار کالهک هســته ای دارند،  
هم اکنون جهان را تهدید می کنند.«  اردوغان در سخنان 
خود به مجموع کالهک های هســته ای در جهان اشاره 

دارد که اغلب آن در اختیار آمریکا و روسیه قرار دارند. 
به گــزارش رویتــرز،  رئیس جمهور ترکیــه در ادامه 
ســخنان خود آشــکارا با اشــاره به ایــران افــزود: »چرا 
کشورهایی که کالهک هسته ای دارند تهدیدی علیه آنها  
ایجاد می کنند.  اگر ما بخواهیم عادل باشیم و رویکردی 
منصفانه نشــان دهیم،  پس کشــورهای دارای کالهک 
هسته ای که کشــورهای دارای قدرت هسته ای را تهدید 
جلوه می دهند،  هیچ اعتباری در جامعه بین الملل ندارند.«

 حدود 48 ساعت پس از اعالم رسمی خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق هسته ای،  مذاکرات پشت پرده ای 
میان سران کاخ سفید و مقامات اروپایی )خصوصا سه کشور آلمان،  انگلیس و فرانسه( آغاز شده است.  »مایک 
پمپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا در این خصوص اعالم کرد که کاخ ســفید مشــغول رایزنی با ســران کشورهای 

اروپایی بر سر سرنوشت نهایی برجام )پس از خروج آمریکا( است

 راهبردهای »اعمال فشار«، »اعمال تهدید« و... که 
مصادیق آن را در سخنرانی مایک پمپئو شاهد بودیم،  
بارها از ســوی ایاالت متحده آمریکا و علیه کشورمان 
اعمال شده است.  بدیهی است که این بار نیز  جمهوری 
اسالمی ایران درس بسیار سخت و فراموش نشدنی و 
جبران ناپذیری را به دولت فعلی ایاالت متحده آمریکا 

خواهد داد
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سعید سبحانی

روزنامه نگار

از »تضمین های قطعی« تا »تعهدات کلی«

بازی وزرای اروپایی در زمین پمپئو

مذاکرات ایــران و  تروئیــکای اروپایــی همچنان به 
صورت فشــرده ادامه دارد. اگرچه اتحادیــه اروپا بر تعهد 
خود مبنی بــر »حفظ برجام« تاکید کرده اســت اما اقدام و 
تضمینی عملی در این راســتا صورت نداده است. مقامات 
اروپایی همچنان از »حفظ برجام« سخن به میان می آورند. 
آنها اظهار کرده اند که نهایت تالش خود را برای جلوگیری 
از ابطــال برجــام از طریق تشــویق شــرکت های اروپایی 
برای مراوده اقتصادی با ایران صورت می دهند. از ســوی 
دیگر، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرده 
که مقامــات اروپایــی درصدد بــه جریان انداختــن قانون 
»مسدودسازی« در راســتای دفاع از فعالیت شرکت های 
اروپایی در ایران هســتند. این قانون در ســال 1۹۹6 و در 
مقابل تحریم های ثانویــه ایاالت متحــده آمریکا )دولت 
بیل کلینتون( علیه کوبا وضع شــده بود. با این حال برخی 
کارشناســان معتقدند که با وجود »تغییر ســاختار اقتصاد 
جهانی« نسبت به سال 1۹۹6 میالدی و افزایش قدرت مانور 
اقتصادی آمریکا در برابر شرکت های اروپایی، این فرمول 
نیز در عمل پاسخگو نیست.  با این حال مساله به این نقطه 
ختم نمی شود.  تروئیکای اروپایی به صورت همزمان و در 
حالی که با مقامات وزارت امور خارجه کشورمان در راستای 
آنچه »حفظ برجــام« می خوانند در حــال رایزنی و مذاکره 
هســتند، مشــغول مذاکره با »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا و دیگر دیپلمات های این کشور هستند. پمپئو اخیرا 
شروط 12گانه ای را در خصوص انعقاد توافق جدید با ایران 
اعالم کرده که از جمله آنها   می توان به بازرســی از اماکن 
نظامی ایران، توقف توان موشکی ایران و آزادی زندانیان 
آمریکایی اشاره کرد. شروطی که برآورده ساختن آنها   اساسا 

ناممکن است. 
با این حال  تروئیکای اروپایی ســعی دارنــد با اتخاذ 

رویکردی متناقض، پارادوکســیکال و چندگانــه، ایران را 
نســبت به پذیرش توافــق جدید با ایــاالت متحده  ترغیب 
نمایند. همان گونه که تاکید و اشاره شــد، مایک پمپئو از 
همان لحظه خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق هسته ای، 
مشغول رایزنی های فشرده با وزرای امور خارجه کشورهای 
اروپایی در خصــوص نحوه و چگونگــی مواجهه با فضای 
فعلی شــکل گرفته در نظام بین الملل است. وزارت خارجه 
آمریــکا در بیانیه ای رســمی اعالم کرد کــه مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه این کشــور در روزهای اخیر در مورد ایران 
با همتایان انگلیســی، فرانســوی و آلمانــی خود صحبت 
کرده است. در قســمتی از این بیانیه آمده است: »آمریکا 
و متحدان اروپایــی اش در جلوگیری از دســتیابی ایران به 
ســالح هســته ای و مقابله با فعالیت هــای بی ثبات کننده 
ایران در منطقه منافع مشترک قوی دارند. وزیرامور خارجه 
بر کارهای خوبی که طی ماه های گذشــته بــرای مقابله با 
تهدیدهای مشــترک داشــته ایم، تاکید کرد و گفت که او 
امیدوار است به همکاری های مســتحکم خود ادامه داده 
و به جلو حرکت کنیم.« گفتار و رفتــار مقامات اروپایی طی 
روزهای اخیر نشــان می دهد که آنها تحت تاثیر اظهارات 
و خواســته های مقامات آمریکایی در خصوص برجام قرار 
گرفته اند. به عبارت بهتر، اروپای واحد بار دیگر به بازی در 
زمین ایاالت متحده آمریکا تن داده است. خروجی مذاکرات 
آمریــکا و  تروئیکای اروپایــی، تاکید مشــترک اخیر آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه در خصوص تکمیل توافق هســته ای با گنجاندن 
موضوعات موشکی و منطقه ای مربوط به ایران است. اصرار 
اخیر مقامات اروپایی در خصوص »تغییر برجام« در همین 
راستا قابل ارزیابی است. مقامات اروپایی خود نیز به خوبی 
می دانند که به واسطه خروج یکجانبه ایاالت متحده آمریکا 
از برجام، قاعدتا موضوع »اعمال تغییر در توافق هسته ای« 
نیز منتفی اســت اما مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
به همراه وزرای خارجه کشــورهای اروپایی در حال هدایت 
نقشه مشترکی در این خصوص هستند. این بار نیز مقامات 
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان )مانند یک سال قبل( در 

حال چینش پازل مشترکی با یکدیگر هستند که تصویر نهایی 
آن، منفعتی برای کشورمان ندارد. هم اکنون ایران در یک 
سوی معادله ای قرار دارد که واشنگتن و  تروئیکای اروپایی 
در سوی دیگر آن هستند. در این میان، تفکیک بازی آمریکا 
و اروپا بزرگ ترین خطای راهبردی در حوزه سیاست خارجی 
کشــورمان محســوب می شــود.  وزیر امور خارجه ایاالت 
متحده آمریکا اعالم کرده است که واشنگتن به رغم خروج از 
برجام خواستار ادامه همکاری با اروپایی ها پیرامون توافقی 
جدید درباره ایران اســت. به عبارت بهتر، مقامات اروپایی 
در عین اینکه سخن از ایستادگی در مقابل عواقب و تبعات 
اقدامات برجامی  واشنگتن سخن به میان می آورند، در حال 
رایزنی با کاخ ســفید برای شــکل دهی مذاکرات هسته ای 
جدید با ایران هستند. هدف از این مذاکرات کامال مشخص 
اســت. همان گونه که از اظهارات اخیر پمپئــو برمی آید، 
حداقلی ترین موضوعاتی که آمریــکا و  تروئیکای اروپایی 
قصد تحمیل آن بــه ایران را دارند، عبــارت از تحدید توان 
موشــکی ایران و دائمی کردن محدودیت های هسته ای 
کشــورمان اســت، بنابراین، اغراق در محاســبه واقعیات 
موجود و القای جدایی اروپا از آمریکا )پس از خروج  ترامپ 
از برجام(، مواردی هستند که به تلقی واقع بینانه ما نسبت به 
آنچه در فضای سیاست خارجی کشورمان می گذرد آسیب 
می زند.  بدون شک، در چنین فضایی، اتحادیه اروپا نه تنها 
قدرت ارائه تضمین های الزم به ایران بــرای حفظ توافق 
هسته ای را ندارد، بلکه اراده ای نیز در این خصوص ندارد.  
مقامات اتحادیه اروپا اذعان کرده اند که حفظ برجام بدون 
ایاالت متحــده آمریکا و با وجود وضــع دوباره تحریم های 
ثانویــه وزارت خزانه داری این کشــور علیه ایــران، وجود 
نخواهد داشــت. در این میــان، دولت هــای اروپایی نیز 
دارای قوت زیادی برای اعطای »تضمین های اقتصادی 
و اعتباری قطعی« به کشورمان نیستند. نباید فراموش کرد 
که در اقتصاد اروپا، بخش خصوصی بر بخش دولتی غلبه 
دارد. همین مساله، قدرت مانور دولت های اروپایی در قبال 
شرکت های غربی را سخت تر ساخته است. مروری کوتاه بر 
اظهارات آنگال مرکل، صدراعظم ســرزمین ژرمن ها، خود 
گواهی بر این حقیقت است: »ما می توانیم از شرکت های 
کوچک و متوســط برای تجارت با ایــران حمایت کنیم. ما 
نمی توانیم ضــرر کل اقتصاد را جبران کنیــم. نباید در این 
مورد توهم ایجاد کرد.« نکته جالب توجه اینکه در کنار این 
اظهارات، مرکل و ماکرون و دیگر سیاستمداران اروپایی بر 

لزوم »تکمیل توافق هسته ای« و بسط آن تاکید می کنند.

یادداشت
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»برجــام منهــای آمریــکا« واژه و عبارتی اســت که 
ایــن روزها زیــاد در عرصه هــای سیاســی و تحلیلی 
شاهد شــنیدن آن هســتیم. آیا اساســا به نظر شما 
پس از خروج رســمی دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحــده آمریــکا فرصتی برای حفــظ برجام و 

تحقق برجام منهای آمریکا باقی مانده است؟
واقعیت امر این است که توافق هسته ای بدون 
حضور ایاالت متحــده آمریــکا، دیگر اساســا »برجام« 
نیست زیرا کشــورهای اروپایی در موضوعات مختلفی از 
جمله مساله هســته ای ایران استقالل رای و نظر نداشته 
و در طول سال های قبل نیز عمال تابع واشنگتن بوده اند. 
همگان به یاد دارند که برای نخستین بار مذاکرات بر سر 
پرونده هسته ای ایران، با حضور ایران و  تروئیکای اروپایی 
آغاز شد و در این مذاکرات، وزرای امور خارجه سه کشور 
اروپایی، یعنی آلمان، فرانســه و انگلیــس نقش پررنگی 

ایفا می کردند. 
با این حال در آن مذاکرات نیز کشــورهای اروپایی 
هر گونه موضع گیــری و تصمیمــی  در مواضع خــود را با 
ایاالت متحــده و دولت این کشــور هماهنگ می کردند. 
یکی از اصلی ترین دالیل شکست مذاکرات آقای روحانی 
)که آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند( با طرف 
اروپایی نیز همین بود. مشــکل این بود که اساسا ایاالت 
متحده آمریــکا تعهــدات مشخص شــده در مذاکرات را 
نمی پذیرفت. در دور بعــدی مذاکرات، ایــاالت متحده 
آمریکا به صورتی جدی وارد معادله شــد و روســیه و چین 

نیز مواضع خــود را در خصوص پرونده ای 
هســته ای کشــورمان به صورتی 

شــفاف تر بیان می کردند. 
شــکل گیری مذاکــرات 

 ایران و اعضای 1+۵ در همین راستا قابل تفسیر و تحلیل 
است. 

رویکرد دولت  ترامــپ در ماه های منتهــی به تصمیم 
نهایــی وی در خصوص خروج از توافق هســته ای با 
ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا  تروئیکای اروپایی 
در این بــازه زمانــی، عملکــرد مناســب و مطلوبی در 
راستای جلوگیری از اعمال تصمیمی  سلبی  ترامپ در 

قبال برجام داشتند؟
واقعیت امر این است که  ترامپ از ابتدا برجام را 
قبول نداشت و سند توافق هســته ای با ایران را به ابزاری 
برای تفهیــم اتهام علیه کشــورمان تبدیل کــرده بود. او 
به گونه ای رفتار می کرد که گویا کشورمان باید پاسخگوی 
موضوعاتی دیگر مانند مســاله موشــکی خود باشد. نوع 
عملکرد کشــورهای اروپایی را نیز بایــد در چنین فضایی 
مورد تحلیل قرار داد. کشورهای اروپایی به جای عمل به 
وظایف خود در برجام و بازخواست ایاالت متحده آمریکا 
به دلیل توجه نکردن به تعهداتش وفق توافق هســته ای 
صورت گرفته با ایران، در حال فشار آوردن به ایران )برای 
پذیرش توافق ثانویه و الحاقی و قبــول محدودیت های 
بیشتر در برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای( بودند. 
در هر حــال، خروج ایــاالت متحده آمریــکا عمال باعث 
شکســت توافقنامه مذکور )برجام( شــده اســت. این در 
حالی اســت که کشــورهای اروپایی در حال حاضر سعی 
دارند توافق هســته ای را به عنوان یک دستاورد سیاسی 
حفظ کنند. به طور کلی، برجام دارای نقاط قوت و ضعف 
متفاوتی است. پاشنه آشیل این توافق، بندهای 11 تا 
13 قطعنامه 2231 شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد بوده اســت کــه بر  اســاس آن، اگر 
ایــاالت متحده از توافق هســته ای به 
صورت یکطرفه خارج شود، کمیت 

این توافقنامه لنگ خواهد زد. 
سایر طرف های دخیل در 
برجام )دیگــر اعضای ۵+1( 
در این معادله بیشــتر نقش 
میانجی را ایفا کرده و راهبرد 
مستقلی از خود نداشته اند. 
ایــن قاعــده در خصوص 
 تروئیــکای اروپایــی نیز 

صادق است. 
نحـــــوه واکنـــــــش 
ماننــد  شــرکت هایی 
بوئینــگ و ایرباس را 
در قبــال وضع دوباره 
تحریم های ایاالت 
آمریــکا  متحــده 
علیه ایران چگونه 
ارزیابی می کنید؟ آیا 

اتحادیه اروپا و خصوصا  تروئیــکای اروپایی در عمل 
گامی  بــرای بی اثرکــردن تحریم هــای ثانویه ایاالت 

متحده آمریکا علیه کشورمان برداشته است؟
واقعیــت امــر این اســت کــه ایــاالت متحده 
آمریــکا روی صنایــع مهــم در دنیــا، از جملــه صنعــت 
هواپیماســازی ســرمایه گذاری هنگفتــی صــورت داده 
است. هم اکنون واشنگتن از این سرمایه گذاری کالن، 
به عنوان ابزار و اهرم فشــاری برای اعمــال قدرت بر این 
شرکت ها و دیگر کشورها استفاده می کند. در این میان، 
شــرکت های ایربــاس و بوئینگ نیــز عمــال و علنا اعالم 
 کرده اند که تابع تصمیمی  ایــاالت متحده آمریکا در قبال

 برجام هستند.
 از این رو باتوجه بــه نوع قراردادهــای بین المللی، 
جبران خســارت ایران از لغــو قراردادهایی که بــا این دو 
شرکت بسته شده است، باید از ســوی کشورمان و وزارت 
راه و شهرســازی پیگیــری شــود. این نخســتین آزمون 
شــرکت های اروپایی در مقابل ایاالت متحده آمریکا )در 
دوران پس از خروج واشــنگتن از برجام( بود. کشورمان 
باتوجه به درخواســت های مکرر اروپایی هــا بعد از خروج 
آمریکا از برجام موضــع منعطفی اتخاذ کــرده و از طرف 
اروپایــی خواســته تــا در عمل، مقابــل ایــاالت متحده 
آمریکا و وضع تحریم ها علیه کشــورمان ایستادگی کند. 
با این حــال رفتار شــرکت های ایرباس و بوئینگ نشــان 
از عــدم ایســتادگی اروپایی هــا در مقابل آمریــکا دارد. 
آنچه مسلم اســت اینکه ایاالت متحده آمریکا باید برای 
لغو قرارداد ایربــاس و بوئینگ خســارت پرداخت کند اما 
فراتر از ایــن موضوع، لغو ایــن قرارداد زمینــه ناامیدی 
 جمهوری اســالمی نســبت به مواضع اروپایی  را در پی 

خواهد داشت. 

معــادالت مربوط بــه توافق هســته ای تــا حدود 
زیادی پیچیده شده است. بسیاری از تحلیلگران 
مسائل بین الملل با استناد به تاثیرپذیری مستقیم 
شرکت های اروپایی از ایاالت متحده و دستورات 
و تصمیمات وزارت خزانه داری آمریکا، پیش بینی 
کرده اند کــه مقامــات اروپایی عمــال نمی توانند 
تضمین هایی علنی را برای ادامه برجام ارائه دهند. 
برخی دیگر نیز معتقدند که »برجام« حکم متغیری 
مستقل را در سیاست ها و رفتارهای اتحادیه اروپا 
ندارد و هر آن، ممکن اســت  تروئیکای اروپایی و 
دیگر کشــورهای عضو اتحادیه اروپا بر ســر این 
موضوع تغییر رویه یا معامالتی دیگر صورت دهند. 
سوال اصلی اینجاست که آیا اروپا در عمل می تواند 
اقدامی  در راستای حفظ توافق هسته ای، آن هم 
بدون دخالت آمریکا صورت دهد؟ در این خصوص 
گفت وگویی با دکتر حشــمت الله فالحت پیشــه، 
استاد دانشــگاه و عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی صورت 

داده ایم که از نظرتان می گذرد. 

مردودی اروپا 
حشمت الله فالحت پیشه در گفت وگو با مثلث

به نظر می رسد 
خانم موگرینی و 
هم قاره ای هایش توان 

دفاع از برجام را ندارند

گفت وگو
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بینالملل

ژئوپلیتیک آشوب

خاورمیانه پس از داعش چه شرایطی دارد؟
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ایران نیازمند ائتالف های جدید است
ابراهیم متقی در گفت وگو با مثلث 

  با توجه بــه تحوالت منطقه ای در دوران پســاداعش 
مانند انتخابــات در عراق و لبنان و آغاز روند سیاســی 
در سوریه،  به نظر شــما برنامه میان مدت و بلندمدت 

آمریکا برای منطقه چیست؟
    دونالد  ترامپ از سازوکارهای مربوط به سیاست 
قدرت برای تحقق اهداف خود در ارتباط با ایران و منطقه 
بهره گرفته اســت. سیاســت قدرت به عنــوان انگاره ای 
محســوب می شــود که دونالد  ترامپ و بســیاری دیگر از 
کارگزاران راهبردی کاخ سفید،  آن را به عنوان محور اصلی 
سیاســت خارجی آمریکا در برخورد با ایــران و منطقه قرار 
داده اند. در شــرایط موجود برخی از تهدیدات منطقه ای 
همانند تروریســم بنیادگرا کارکرد خود را از دســت داده و 

شکل جدیدی از موازنه منطقه ای به وجود آمده است. 
در دوران جدید آمریکا تالش دارد تا موقعیت خود را 
در عراق،  سوریه،  یمن،  لبنان و حوزه خلیج فارس تثبیت 
کند. انتخابات عــراق و لبنان نشــان داد کــه گروه های 
اجتماعــی کشــورهای منطقــه دارای سیاســت های 
انتقادی نسبت به آمریکا و اســرائیل هستند. کشورهای 
محافظه کار جهان عرب نیز بعد از انتقال ســفارت آمریکا 
از تل آویو بــه بیت المقــدس غربی دچار ابهــام راهبردی 
شــده اند. در ســال های گذشــته بســیاری از کشورهای 
عرب روابط دیپلماتیک و امنیتی خود با اســرائیل را ارتقا 
داده اند. چنین ســطحی از روابط تأثیری بر سیاست های 
 تهاجمــی  آمریــکا و اســرائیل در خاورمیانــه عربــی 

به جا نگذاشته است. 
خروج دونالــد  ترامپ از برنامه جامع اقدام مشــترک 
به موازات ارائه »نقشــه راه ایران« توسط مایکل پمپئو، 
وزیر امور خارجه جدید آمریکا نشان می دهد که الگوهای 
کنش تهاجمی  ایاالت متحده به گونه قابل توجهی افزایش 
پیدا کرده اســت. سیاســت آمریکا در برخورد بــا ایران و 
کشورهای منطقه ماهیت خوشــه ای پیدا کرده و این امر 
به عنوان بازی با حاصل جمع صفر محســوب می شــود. 
سیاست های  ترامپ نه تنها نسبت به ایران ماهیت تهاجمی  
دارد،  بلکــه بســیاری از نشــانه های مربوط به سیاســت 
کشورهای محافظه کار منطقه و حوزه خلیج فارس را نیز در 

فضای کنترل تهاجمی  قرار می دهد. 
نشانه های الگوی تهاجمی  ترامپ در برخورد با ایران 
و منطقــه خاورمیانه را می توان بخشــی از ســازوکارهای 
کنترل محیط راهبردی منطقه دانست. ایران منطقه ای،  
معادله قدرت آمریکا در منطقه را تحــت تأثیر قرار خواهد 
داد. نگرش  ترامپ در مورد موافقتنامه هســته ای با ایران 
مبتنی بر تصاعد فشــارهای بین المللی بــرای ازبین بردن 
انگیزه مقاومت در ساختار سیاســی و راهبردی جمهوری 

اســالمی تحلیل می شــود. ترامپ بر این موضوع واقف 
است که ایاالت متحده در روند برجام به نتایج مطلوبی برای 
بی اثرسازی قدرت هســته ای ایران در آینده دور و نزدیک 
نا ئل  می شــود. خروج از برجام گام اول سیاســت مقابله با 
ایران در محیط منطقه ای محســوب می شود. الگوهای 
دیگری نیز در دستورکار دونالد  ترامپ و مایکل پمپئو برای 
کنترل محیط امنیت منطقه ای قرار خواهد گرفت. چنین 
فرآیندی می تواند شــکل جدیدی از موازنــه منطقه ای را 

تعریف نماید. 
   ایران چگونــه باید نقش خــود را در منطقه بازتعریف 

کند؟
    نقش یابی ایران در منطقه براساس سازوکارهای 
حمایــت از »جبهــه مقاومــت« تعریف می شــود. جبهه 
مقاومت در هر دوره تاریخی دارای ســاختار و شکل بندی 
خاصی خواهد بــود. انتخابــات لبنان و عراق نشــان داد 
کــه گروه های اجتماعی منطقه نســبت به سیاســت های 
تهاجمــی  آمریــکا و اســرائیل نگــران بــوده و در صــدد 
سازماندهی دولت هایی هســتند که بتوانند معادله قدرت 
و امنیت را با عدالــت اقتصادی و اجتماعــی پیوند دهند. 
نقش یابی ایران در محیط امنیت منطقه ای صرفا ماهیت 
 نظامــی،  مستشــاری،  امنیتــی و دیپلماتیــک نخواهــد

 داشت. 
ایران دارای قالب های گفتمانی بوده که برای جامعه 
عرب و محیط منطقه ای از جذابیت الزم برخوردار اســت. 
اندیشه مقاومت را می توان محور اصلی مقابله با سیاست 
تهاجمی  آمریــکا و الگوهای توســعه طلبانه اســرائیل در 
منطقه دانست. در دوران بعد از داعش زمینه برای کاهش 
قدرت تأثیرگذار عربســتان به وجود آمده است. هم اکنون 
بیش از ســه هفته اســت که از محمدبن ســلمان ولیعهد 
عربستان هیچ خبری منتشر نشــده است. چنین وضعیتی 
بیانگر نشــانه هایی از ابهام در  آینده سیاســی کشورهایی 
است که ائتالف با آمریکا و عربســتان را در دستورکار قرار 

داده اند. 
گزارش مایکل پمپئو با عنوان نقشــه راه ایران که در 
21 می  2018 و در بنیاد هریتیج منتشر شد نشان می دهد 
که ایاالت متحــده دارای سیاســت های کامال همگونی 
با اســرائیل برای کنترل ایران و جبهــه مقاومت در محیط 
منطقه ای اســت. نامبرده صراحتا به این موضوع اشــاره 
دارد که تحریم اقتصادی ایران برای کاهش نقش نظامی 
و امنیتی ایــران در محیط منطقه ای اســت. پمپئو در این 
ارتباط تالش دارد تا جامعه ایران را در برابر نظام سیاســی 
قرار دهد. بهره گیری از چنین الگویــی طبعا مورد پذیرش 

جامعه ایران قرار نخواهد گرفت. 

علت آن اســت که تحریم دولت تأثیر خود را به گونه 
مســتقیم بر زندگــی اقتصــادی و اجتماعی ایــران به جا 
می گذارد. از سوی دیگر آمریکا هنوز به این موضوع واقف 
نشــده که ایران نقش پرکردن خالء  امنیتی در کشورهایی 
را عهده دار شــده کــه در وضعیت تهاجمی  قرار داشــته و 
تروریسم نماد اصلی تهدید منطقه ای بوده است. بنابراین 
فرآیند کنش منطقه ای ایران   باید  مبتنی بر نشــانه هایی از 

قدرت و مقاومت باشد. 
کشوری که قابلیت خود برای حمایت از پشتوانه های 
راهبردی خود را از دســت بدهــد طبیعی اســت که زمینه 

خروج دونالد  ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک به موازات ارائه »نقشه راه ایران« توسط مایکل پمپئو، وزیر 
امور خارجه جدید آمریکا نشان می دهد که الگوهای کنش تهاجمی  ایاالت متحده به گونه قابل توجهی افزایش پیدا 
کرده است. سیاست آمریکا در برخورد با ایران و کشورهای منطقه ماهیت خوشه ای پیدا کرده و این امر به عنوان 
بازی با حاصل جمع صفر محســوب می شود. سیاست های  ترامپ نه تنها نســبت به ایران ماهیت تهاجمی  دارد،  
بلکه بسیاری از نشانه های مربوط به سیاست کشــورهای محافظه کار منطقه و حوزه خلیج فارس را نیز در فضای 

کنترل تهاجمی  قرار می دهد

منطقه خاورمیانــه وارد دوره جدیــدی از تحوالت 
شده است؛  از یک سو شــاهد برگزاری انتخابات 
در عراق و لبنــان بودیم و از دیگر ســو آمریکا بعد 
از خروج از برجام به دنبال تحت فشــار قرار دادن 
ایران با هدف کاهش نفوذ منطقه ای این کشــور 
اســت. خروج دونالد  ترامپ از برنامه جامع اقدام 
مشترک به موازات ارائه »نقشه راه ایران« توسط 
مایکل پمپئو، وزیر امور خارجه جدید آمریکا نشان 
می دهد که الگوهای کنش تهاجمی  ایاالت متحده 
به گونه قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. دکتر 
ابراهیم متقی،  استاد دانشگاه تهران و کارشناس 
مســائل آمریکا در گفت وگویی با مثلث به بررسی 
تحوالت در منطقه در دوره پساداعش پرداخت و با 
اشاره به اینکه ژئوپلیتیک آشوب تمامی  کشورهای 
منطقه و قدرت های بزرگ را درگیر خواهد ساخت،  
تاکید کرد اکنون ایران نیازمند ائتالف های جدید با 
بازیگرانی است که در محیط منطقه ای از اعتبار و 

کارآمدی بیشتری برخوردار هستند. 

گفتوگو
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شــکل گیری نشــانه هایی از تهدیــد سیاســی،  امنیتی و 
منطقه ای را پذیرفته است. 

  در چنین شــرایطی ایران اســتراتژی خود در عراق و 
سوریه را چگونه باید بازتعریف کند؟

    عراق و سوریه در سال  2014 در معرض شدیدترین 
تهدیدات تروریستی قرار داشتند. علت اصلی ظهور داعش 
را باید حمایت اقتصادی و امنیتی عربســتان از گروه هایی 
دانست که دارای رویکرد و قالب های گفتمانی متعارض با 
ایران بودند. کشــورهای اروپایی و آمریکا نیز از گروه های 
مسلح سوریه حمایت به عمل آوردند. روند تحوالت سیاسی 
در عراق و سوریه تابعی از الگوهای کنش امنیتی عربستان 
بوده اســت. هم اکنون موقعیت امنیتــی داعش در منطقه 
فروریخته و آمریکا تالش دارد تا ایران بعــد از داعش را در 

وضعیت محدودیت های اقتصادی قرار دهد. 
به همین دلیل اســت که پمپئو در گــزارش 21 می 
 2018 خود به این موضوع اشــاره دارد که محدودســازی 
نقش منطقه ای ایران هدف اصلی ایاالت متحده است. 
در این گزارش تاکید شــده  که ایران باید نیروهای خود از 
ســوریه را خارج کند. تهدیدات اقتصــادی و دیپلماتیک 
آمریــکا علیه ایران نشــان می دهد که سیاســت قدرت از 
سوی ایاالت متحده در حال شــکل گیری فاجعه جدیدی 
در منطقه اســت. اگرچــه داعش کارکرد خود را از دســت 
داده اما تجربه آمریکا در افغانســتان نشان داد که ایاالت 
متحده قادر نبود  طی 17 ســال گذشته زمینه امنیت سازی 

در افغانستان را فراهم سازد. 
هم اکنون ایــران از مزیت نســبی در محیط امنیت 
منطقه ای برخوردار است. ایران از قابلیت های الزم برای 
مقابله با تهدیدات تروریستی و همچنین تهدیدات مربوط 
به فرقه گرایی بهــره گرفته و ایــن امر منجر بــه ضرورت 
نقش یابی ایران در محیط منطقــه ای خواهد بود. طبیعی 
اســت که تحقق این امــر نیازمند همکاری و مشــارکت با 

برخی از کشــورهای منطقه ای و قدرت های بزرگ خواهد 
بود. ضرورت های مقابله با روند سیاست تهاجمی  آمریکا،  
ایجاب می کند کــه ایران از سیاســت »موازنــه تهدید« 
استفاده نماید. ضرورت بهره گیری از موازنه تهدید را باید 

در ائتالف سازی امنیتی و راهبردی مشاهده کرد. 
  آیا امکان توافق روســیه و آمریکا برای کنترل قدرت 

منطقه ای ایران وجود دارد؟
    قدرت های بزرگ همواره تالش دارند تا موقعیت 
خود را در محیط منطقه ای با یکدیگر موازنه نمایند. تجربه 
دیپلماســی کشــورهای اروپایی در قــرن 19 و همچنین 
الگوهای تعامــل آمریکا و اتحــاد شــوروی در قرن 20 و 
در چارچوب ســاختار دوقطبی نشــان می دهد که همواره 
قدرت های بزرگ از الگو و سازوکارهای مربوط به مدیریت 
بحــران اســتفاده کرده اند. مدیریــت بحــران به معنای 
بهره گیری از معادله قدرت و مصالحه برای امنیت ســازی 
منطقه ای خواهد بود. طبیعی اســت  در چنین شــرایطی 
بخشی از منافع بازیگران منطقه ای نادیده گرفته می شود. 
روســیه در دوران موجود بر این امر واقف اســت که 
بدون همــکاری و ائتالف با ایران قادر بــه حفظ موقعیت 
خود در ســوریه و خاورمیانه عربــی نخواهد بــود. اعتبار 
منطقه ای روسیه در ســال های گذشته انعکاس همکاری 
آن کشور با ایران برای مقابله با تروریسم بوده است. ایران 
نیز در فضای موجود نیازمند آن اســت کــه موقعیت خود 
در برگ های دیپلماسی منطقه ای روســیه را تقویت کند. 
مزیت نسبی ایران در تعامل با هر کشور منطقه ای و قدرت 
بزرگ جهانی می تواند ائتالف جدیدی را به وجود آورد  که 

بر معادله نظم و امنیت منطقه ای تأثیرگذار خواهد بود. 
روسیه در تعامل خود با اســرائیل و آمریکا نمی تواند 
نقش ایران در محیط منطقه ای را نادیده گیرد. روسیه در 
سال های گذشته نســبت به قابلیت تاکتیکی ایران برای 
مقابله با تهدیدات کم شدت منطقه ای واقف بوده است. 

آمریکا و کشورهای اروپایی نیز نســبت به چنین وضعیتی 
اطالع داشته و تالش دارند تا موقعیت راهبردی و منحصر 
به فرد ایران را نادیده گیرند. واقعیت آن اســت که امنیت 
منطقه ای در فضای قدرت هژمون هیچ بازیگر منطقه ای 
و بین المللی معنا نخواهد داشــت. روســیه نیــز به لحاظ 
ضرورت ها و مولفه های ژئوپلیتیکی نمی تواند نقش ایران 

در منطقه را نادیده انگارد. 
  آینده صف بندی های منطقه ای را چگونه می بینید؟

    در تحــوالت سیاســی و منطقــه ای خاورمیانــه 
بعــد از داعش همــواره ایــن موضــوع از ســوی آمریکا 
مطرح شــده که ایران از »فعالیت هــای بی ثبات کننده« 
بهره می گیرد. سیاســت آمریــکا برای مقابله بــا ایران در 
چارچوب محدودســازی قدرت بوده است. گزارش پمپئو 
نمــادی از نقشــه راه دیپلماتیــک را نشــان می دهد. هر 
ســازوکار دیپلماتیک ارتباط درهم تنیده ای با موضوعات 
و ضرورت هــای امنیتــی خواهــد داشــت، بنابرایــن 
می توان فرآیندی را مــورد مالحظه قرار داد کــه ایران با 
محدودیت های اقتصادی روبه رو شده و این امر زمینه ساز 

چالش های جدیدی در حوزه منطقه ای خواهد بود. 
نقش یابــی روســیه در محیــط امنیــت منطقه ای،  
موقعیت ایران برای ایفای نقش سیاســی و امنیتی را ارتقا 
داده اســت. واقعیت آن اســت که کشــورهای منطقه در 
وضعیت بی ثباتــی و عدم تعادل به ســر می برند. در چنین 
شــرایطی امکان تحقق اهداف دیپلماتیک همانند آنچه 
 از آن به عنــوان »منطقه قوی« نام برده می شــود،  وجود 
نخواهد داشــت. منطقه قــوی نیازمند شــرایط هنجاری 
همبسته خواهد بود. هم اکنون تضادهای هنجاری منجر 
به شکل گیری بحران های خوشه ای منطقه ای شده است. 
می توان خوش بین بود و امیدوار. می توان شرایطی 
را  ترســیم کرد که کشــورهای منطقــه ای بــا یکدیگر در 
وضعیت مشــارکت و همکاری قرار گیرنــد. دوران موجود 
نقطه عطــف تغییر در شــکل بندی های امنیت منطقه ای 
را نشان می دهد. هر کشــوری که از انگیزه بیشتری برای 
نقش یابی سیاسی و امنیتی برخوردار باشد،  طبیعی است 
که به مطلوبیت و نتایج بیشــتری نیز در محیط منطقه ای 
نا ئل خواهد شد. فضای موجود نشــانه هایی از آشوب در 

محیط منطقه ای را منعکس می سازد. 
ژئوپلیتیــک آشــوب تمامــی  کشــورهای منطقه و 
قدرت های بــزرگ را درگیر خواهد ســاخت. کشــورهایی 
می تواننــد از فضــای ژئوپلیتیــک آشــوب عبــور نمایند 
که شــناخت دقیقی نســبت به معادلــه قــدرت،  امنیت و 
ائتالف سازی داشته باشد. ایران نیز نیازمند ائتالف های 
جدید  با بازیگرانی اســت که در محیط منطقه ای از اعتبار 
و کارآمدی بیشــتری برخوردارند. ایــران نباید بیش از حد 
نســبت به معادله سیاســت در داخل کشــورهای منطقه 
حساس باشــد. محور اصلی سیاســت ایران در منطقه را 
قدرت ژئوپلیتیکی و الگوهای کنش تاکتیکی برای تحقق 

راهبرد مقاومت منعکس خواهد کرد. 

در دوران جدید آمریکا تالش دارد تا موقعیت خود را در 
عراق،  سوریه،  یمن،  لبنان و حوزه خلیج فارس تثبیت 
کند. انتخابات عراق و لبنان نشــان داد که گروه های 
اجتماعــی کشــورهای منطقــه دارای سیاســت های 
انتقادی نسبت به آمریکا و اسرائیل هستند. کشورهای 
محافظه کار جهان عرب نیز بعد از انتقال سفارت آمریکا 
از تل آویو به بیت المقدس غربی دچار ابهام راهبردی 

شده اند
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یادداشت
زمان یارگیری

در شرایط امروز، امنیت در درون مرزها تعریف نمی شود

در دو هفته اخیر، برخی از تحلیلگران و کارشناسان 
مســائل منطقه، از تغییر قریب الوقوع معــادالت حاکم بر 
غرب آسیا سخن گفته و »اظهارات پوتین در دیدار با بشار 
اســد«، »نتایج حاصله از انتخابات عراق« و »طرح های 
تازه واشنگتن برای همســویی با سیاست های اسرائیلی« 
را از جمله عوامــل این تحــول فراگیر قلمــداد کرده اند؛  
تغییر و تحولی که از دیدگاه آنان، موازنه سیاسی و نظامی 
جدیدی را جایگزین موازنه کنونی در غرب آسیا خواهد کرد 
و از توانمندی های جریان مقاومــت در مصاف با ائتالف 
»عربی، عبری، غربی« خواهد کاســت. البته به نظر این 
دسته از کارشناسان، این همان تحولی است که همسو با 
خروج آمریکا از برجام، ایران را نیز در موقعیت تازه ای قرار 
خواهد داد و تدوین راهبردهــای جدیدی را که قاعدتا باید 
متضمن سیاســت های منطقه ای تازه جهت برون رفت از 
این وضعیت باشــد، ایجاب خواهد کرد. حال اگرچه این 
نوع تفسیر و این نوع برداشــت از رویدادهای مورد اشاره، 
با دیگــر واقعیت های منطقــه ای تطابق چندانــی ندارد و 
همچنین بسیاری از عواملی را که فراهم کننده زمینه تغییر 
معادالت منطقه ای به سود جریان مقاومت است، نادیده 
می گیرد ولیکن تفکــر و تدبر درباره آن، خواهد توانســت 
نقاط ضعف طرف مقابل و نقاط قوت ایران را در مجموعه 
کنش ها و واکنش های راهبردی آینده مشــخص ســازد؛  
به ویژه زمانــی که پای تدویــن و به کارگیــری موثرترین و 
کم هزینه ترین راهبردهای منطقه ای در میان باشد و حفظ 
پیوندهای دفاعی و مناسبات سیاسی با کشورهای سوریه، 
عراق و لبنان، آن هم در راســتای ایجاد یــک بازدارندگی 
اطمینان بخش منطقه ای، از جمله اهداف و ضرورت های 
این راهبردها محسوب شــود. می دانیم که برای  ترسیم و 
تدوین یک راهبرد منطقــه ای، قاعدتا باید قبل از هر چیز، 
هدف را شناســایی کــرد و ارائه تعریف دقیقــی از اهداف 
منطقــه ای در عرصه های سیاســی، نظامــی، فرهنگی و 
اقتصادی را در اولویت قــرار داد؛  اهدافی که با منافع ملی 
کشورمان و اصلی ترین اهداف جمهوری اسالمی ایران در 

منطقه به طور کالن پیوند داشته باشد. 
روشــن اســت که از عمده ترین این اهداف، ایجاد 
نوعــی بازدارندگی برای تامین امنیت اســت تا زمینه ســاز 
تمامی  شرایطی باشد که برای دسترسی به دیگر اهداف به 

آن نیازمند هستیم. 
 البته زمانی که ســخن از بازدارندگی به میان می آید، 
بحث امنیت دسته جمعی و به کارگیری آخرین تزهای دفاعی 
که تنها در دســتور کار برخــی از دولت هــای قدرتمند قرار 
دارد، باید مورد توجه قرار بگیرد؛  یعنی دقیقا همان چیزی 
که طی دو دهه گذشــته )به ویژه در هفت ســال گذشته( 
توسط ایران در بخشی از غرب آسیا به اجرا درآمد و عالوه بر 
ایران، کشورهای سوریه، عراق و لبنان نیز در مقابله با انواع 
تهدیدات مداخله جویانه بیگانه از آن سود برده و افزون بر 
حفظ امنیت داخلی و خارجی خــود، جهت تغییر معادالت 
نظامی منطقه به نفع خویش، از آن بهره برداری کردند. در 
واقع با ایجاد چنین ترتیباتی، این امر نیز به اثبات رســیده 
 که در شــرایط امروز جهانی، امنیت در درون مرزها تعریف 
نمی شود و کوشش برای تامین امنیت درون مرزها به تنهایی 
پاسخگوی نیازهای دفاعی یک کشور نخواهد بود. از این 
روست که می بینیم حتی آمریکا، روسیه و کشورهای اروپایی 
نیز همواره در مباحث مربوط به دفاعی و امنیت ملی شان، 
به پیمان های چندجانبــه و روابط دفاعــی متقابل با دیگر 

کشورهای جهان اتکا می کنند. 
 بدین ترتیب این فرض که ما بدون یک پیوند دفاعی با 
کشورهای همسایه و بدون داشتن مناسبات مرتبط با مسائل 
نظامی با این کشورها، بتوانیم در درون مرزهای خود، امنیت 
را تامین کنیم، یک بحث منسوخ شده و مبتنی بر دیدگاه های 
کالسیک است. این درحالی است که طرف های مقابل و 
دشــمنان محور مقاومت، درصدد هســتند تا با به کارگیری 
انواع سیاســت های توطئه آمیــز، این گونه ترتیبــات را از 
میان ببرنــد و معــادالت کنونی را که به طور شــگفت آوری 
 به ســود کشــورهای محور مقاومت به ویژه ایران اســت، 

تغییر دهند. 
چنــان کــه نگاهــی بــه مجموعــه تحــرکات دیگر 
کشــورهای منطقه و اقدامات قدرت های بــزرگ در غرب 
آســیا نشــان دهنده آن اســت کــه طرف هــای مقابل یا 
دشــمنان و رقبای ایران، با فرا رســیدن دوران پساداعش 
و برقــراری آرامش در ســوریه، درصدد یافتن شــیوه های 

جدیدی برای تضعیف کشورهای محور مقاومت هستند؛  
کما اینکه می کوشند تا با تغییر ترتیبات کنونی که زمینه ساز 
امنیتی قابــل قبول برای ایــران، عراق، ســوریه و لبنان و 
ایجادکننده یک بازدارندگی تأثیرگذار برای همه کشورهای 
نامبرده اســت، از انفعال کنونــی خارج شــده و طرح ها و 
ترتیباتی را جایگزین کنند تا از آســیب پذیری های فزاینده 
رژیم صهیونیســتی و رژیم های ارتجاعی منطقه بکاهند. 
در حقیقــت طرف هــای مقابــل )ائتالف عربــی، عبری، 
غربی( از طریق اجرای طرح های جدیــد و بهره برداری از 
برخی از رویدادهای جدید می کوشند تا ضمن ایجاد نوعی 
بازدارندگی برای خــود به ترتیباتی منطقه ای دســت یابند 
که قابلیت های تهاجمــی  آنها را در برابــر خطرات موجود 

افزایش دهد. 
و اما بعد از تأمین امنیت، دومین بحثی که در شرایط 
فعلی باید در روند تدوین راهبردهای منطقه ای ایران مورد 
توجه قرار گیرد، مســاله تأمین نیازهای اقتصادی است؛  
یعنــی ترتیبات منطقــه ای بایــد به گونه ای شــکل بگیرد 
که نیازهای ایــران به طور پایدار و پیوســته تامین شــود. 
روشن اســت که تحقق این امر نیز تنها در سایه پیوندها و 
پیمان های منطقــه ای و گســترش آن و تامین امنیتی که 
زمینه ساز گسترش این گونه همکاری ها باشد، امکان پذیر 
است؛  به ویژه آنکه مجموع کشورهای منطقه از دو جهت 
تامین کننده منافع ایران هســتند؛  نخســت وجود بازارها و 
زمینه های بسیار خوبی است که شــرکت های ایرانی برای 
فعالیت های برون مرزی دارا هستند و موضوع دیگر به مواد 
خام مربوط می شــود که تنها یک بخش آن را موضوعات 
مربوط به انرژی تشکیل می دهد و همکاری ها در این عرصه 
هم )به ویژه باتوجه به عضویت کشورهای نفت خیز منطقه 
در اوپک( برای ایران از هر جهت اهمیت راهبردی و نقش 

بسیار مهمی  دارد. 
   تاکید بر ضــرورت این همکاری هــای اقتصادی و 
پافشــاری بر اهمیت همکاری هــا و پیوندهــای نظامی و 
دفاعی مشترک آن هم در روند تامین منافع ملی کشورمان، 
به معنی جایگاه مهم این مناســبات در تدوین راهبردهای 
منطقه ای ایــران اســت؛  مناســبات و همکاری هایی که 
الاقل در 10 سال گذشته، مسیر درستی را پیموده و امروزه 
نیز با وجود انواع مخالفت ها و جوسازی های تبلیغاتی باید 

ادامه پیدا کند. 
به هر ترتیب در صف  بندی هــای موجود منطقه ای، 
تضاد آشکاری میان ساختارهای سیاسی کشورهای منطقه 
وجود دارد؛  یعنی از یک سو شاهد ساختارهای دیکتاتوری 
و ارتجاعی هستیم و از سوی دیگر ساختارهای مردم ساالر. 
بنابراین هرچه تعداد ســاختارهای سیاسی متکی به 
انتخابات افزایش یافته و همکاری هــای بین ایران و این 
نظام ها گسترش یابد، این به معنای تامین بهتر و سریع تر 

اهداف و منافع ما در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد بود. 
این در حالی است که مقامات ریاض و حامیان غربی 
آنها  پیوسته می کوشند تا از نظام های پادشاهی موجود در 
منطقه حمایت و پاسداری کنند و از فروپاشی آنها  جلوگیری 
به عمل آورند. نمونه روشن آن کوشش آنها  برای جلوگیری 

از روی کار آمدن یک نظام دموکراتیک در مصر است. 
مقامات سعودی مشــابه همین اهداف را در عراق و 
سوریه دنبال می کنند؛  در گذشته نیز تحرکات زیادی برای 
جلوگیری از برپایی یک نظام دموکراتیک در سوریه و عراق 
به کار گرفته بودند و در صحنه افغانستان و پاکستان نیز به 
هیچ وجه خواهان ایجاد حکومت های مردم ساالر نیستند. 
طبیعی است که در چنین شرایطی جمهوری اسالمی ایران 
باید متضاد با این گونه سیاســت ها، روندی را در سیاســت 
خارجی خود  پیش بگیرد تا نظام های مردم ساالر تقویت شده 
و در فرآیند یارگیری و صف بندی های منطقه ای همواره کنار 

ایران قرار داشته باشند. 
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شوک  ترامپ
ایران باید پیروزی های نظامی در منطقه را تبدیل به برد سیاسی کند

وقایع بســیاری پس از پایــان جنگ ایــران و عراق 
و تثبیــت کامل نظام جمهوری اســالمی از ســر این ملت 
و دولــت گذشــته اســت؛  وقایعی چــون فــراز و فرودها 
در روابــط خارجــی، ناآرامی هــای سیاســی و اجتماعی، 
جنگ های عراق و افغانســتان و... اما قطعا هیچ شوکی 
قوی تر از پیروزی دونالد  ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحده به سیاســت ایران وارد نشــده است.  چون 
حداقل در سه دهه اخیر هیچ گاه اغلب - اگر نگوییم تمام - 

معادالت  یکباره واژگون نشد. 
حتی زمان لشکرکشــی دولت بوش به خاورمیانه که 
خطر جنگ به واقع در فضای ایران به مشــام می رســید، 
سیاست های ایران با چالشــی جدی مواجه نشد که هیچ، 
بلکــه وقایع جدید الحــدوث در منطقه چــون کاتالیزوری 
بر سیاســت های جمهوری اســالمی موثر افتاد و به بسط 
نفــوذ منطقــه ای آن انجامید. امــا این بــار، در حالی که 
سیاست پیشــگان ایرانی، چــه موافقان و چــه مخالفان 
دولــت، همگی از فضــای ایجاد شــده پــس از برجام از 
منتهای قلوب شان خشــنود بودند،  یکباره آسمان آبی این 

سه،چهارســاله را  توفانی یافتند. برجام حداقل بخشی از 
راه های مراودات جهانی را که در اثر تحریم های شــدید 
بین المللی بر ایران بسته شده بود، مجددا گشود تا چه به 
لحاظ سیاســی و چه نظامی و اقتصادی دست ایران برای 
بسط نفوذش در منطقه از افغانستان گرفته تا عراق، سوریه 
و لبنان و از تاجیکســتان گرفته تا بحرین و یمن باز شود. 
دولت اوباما نیز که تمام عمر 8 ساله اش را صرف دستیابی 
به توافق با ایران و نهایتا حفظ آن کرده بود، چشــمش را 
 روی عمده این فعالیت ها بست و در واقع  ایران را به عنوان 

قدرتی منطقه ای به رسمیت شناخت.
 اگرچه دونالد  ترامپ از آغاز کمپین انتخاباتی اش در 
انتخابات داخلی حزب جمهوریخواه  تــا هنگام انتخابات 
ریاســت جمهوری، شمشــیر را برای جمهوری اســالمی 
و برجام از رو بســته بود  امــا حتی بدبین تریــن ناظران نیز 
آنچه را  می گفت بیشتر شــعارهای جالب رای می دانستند 
و کمتر کسی تصورش را می کرد که او پیش از دو سالگی 
ریاســت جمهوری اش به بخش عمده ای از شــعارهایش 
عمل کند از جمله آنها ، خروج از برجام. او نه تنها اکنون به 
این شعار جامه عمل پوشانده، بلکه از همان لحظه خروج، 
علیه جمهوری اســالمی اعــالم جنگ اقتصــادی کرده 
است. اعالمی  که قطعا چندان دست کمی از اعالم جنگ 
نظامی ندارد، چرا که صریحا و تلویحا چه خود  ترامپ و چه 
وزیر خارجه جدیدش، پمپئو، تمایل خود به تغییر رژیم در 

ایران را  نشــان داده اند. در جدیدترین پرده از این سناریو 
نیز پمپئو از قصد دولت ایاالت متحده برای ایجاد ائتالفی 
بین المللی جهت مقابله با جمهوری اسالمی سخن گفت. 
این یعنی فضا بــه کل در خاورمیانه در حال تغییر اســت و 
نه تنها به رسمیت شناخته شدن ســابق پس گرفته شده، 
بلکه قصد بر نابودی توان موثر جمهوری اسالمی است. 
در چنین شــرایطی اگر سیاست پیشگان، تصمیم سازان، 
استراتژیســت ها و نظامیان عالی رتبه جمهوری اسالمی 
آگاهانه و بــا در نظر داشــتن منطق فضای جدید دســت 
به تغییر اســتراتژی منطقه ای ایران نزنند، شــرایط بسیار 

پیچیده و خطرناک خواهد شد. 
جمهوری اســالمی  پس از ایجاد تغییــرات بنیادی 
در ریخت سیاســی خاورمیانه و شــمال آفریقــا، از زمان 
سقوط طالبان و صدام حســین تا آغاز و تداوم بهار عربی، 
دست به تحرکات و ســرمایه گذاری های عظیم سیاسی، 
اقتصادی و نظامی در منطقه زده است که بخش مهمی  از 
این تحرکات در جهت امیال جمهوری اسالمی پیش رفته 
است. در ســوریه، بشار اسد پس از 6 ســال جنگ داخلی 
از اوضاعی در آســتانه سقوط به ســاحل تثبیت بازگشته، 
در لبنان حزب الله به ســادگی در انتخابات پارلمانی پیروز 
شــده، در عراق گرچه مخالفان نفوذ جمهوری اســالمی 
پیروزی کمرنگی در انتخابات پارلمانی به دست آورده اند اما 
حشد الشعبی آن چنان قدرتمند شده که قابل چشم پوشی 
در معادالت سیاســی عراق نیســت؛  در یمن؛ رژیم متحد 
ســعودی ها برافتاده و گروه هایی تحت الحمایه جمهوری 
اسالمی علی الحساب صاحب قدرت نســبی هستند؛  در 
افغانستان اگر اوضاع همچون کشــورهای مذکور کامل 
بر مدار میل جمهوری اسالمی نمی چرخد اما بر مدار میل 
واشــنگتن نیز نچرخیده اســت. دامنه این تحرکات البته 
وسیع تر از آنچه  گفته شد، است اما بارزترین ها که اکنون 
حساســیت آمریکا و متحدانــش را برانگیختــه همین ها 
هســتند. اکنون دو راهی بزرگی پیش روی تصمیم سازان 
و استراتژیست های جمهوری اســالمی قرار دارد ؛  تداوم 
راه رفته به شــکل ســابق، یا اولویت دادن به حفظ منافع 
حاصل شده و تغییر تاکتیک. راه اول بی تردید به تصادمی  
خطرناک خواهد انجامید که پیش بینی عواقب آن اکنون 
بســیار دشــوار اســت. اما راه دوم که به نظــر منطقی تر 
می رسد، بدون تجربه و نمونه موفق نیست. در لبنانی که 
محل نفوذ اغلــب قدرت های منطقه ای و جهانی اســت، 
حزب الله توانســت در عرصه سیاســی به پیروزی برســد؛  
گروهی که تحت هجوم شدید تبلیغاتی رسانه های غربی و 

عربی و حتی تحریم های شدید بین المللی است. 
این پیروزی نشــانگر آن اســت که هرچه در عرصه 
نظامی قدرتمندتر عمل کنید، نهایتا این پروســه سیاسی 
اســت که آثــار عملکــرد نظامــی را تثبیت می کنــد. این 
الگویی اســت که اکنون باید در ســایر مناطق نفوذ پیاده 
شــود. به عنوان نمونه، جنــگ یمن تا قیامــت نمی تواند 
ادامه پیــدا کند، اگر جمهــوری اســالمی خواهان حفظ 
دســتاوردهایش در ایــن حیات خلوت سعودی ها ســت، 
از اکنون باید به فکر راه حلی سیاســی برای آن باشــد تا با 
 بهره بردن از نفوذش، ابتکار عمل را در پروســه سیاســی 

به دست گیرد.
 در پروســه سیاســی گرچه باید امتیازهایی داد، اما 
امتیاز داده شده به تثبیت شــدن بخشی از منافع مورد نظر 
منجر می شود و این یعنی بازی برد-برد. اما تاکید صرف بر 
راهکار نظامی، احتماال در آینده ای نزدیک به از بین رفتن 
منافع منجر خواهد شــد، بنابراین اکنون برهه ای حساس 
و آینده ساز برای جمهوری اســالمی است. اکنون همان 
زمانی است که هنوز خیلی دیر نیست؛ یا دست های آهنین 
را باید در دســتکش های مخملی فرو بــرد، یا همچنان بر 

سندان پوالدین کوفت. 

جواد قربانی آتانی

کارشناس مسائل سیاسی
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یادداشت
ماموریت صدر

انتخابات عراق چه تاثیری در معادالت منطقه ای می گذارد؟

منطقــه خاورمیانه بــا اهمیت ژئواســتراتژیک خود 
طــی دهه های اخیــر همــواره مــورد توجــه قدرت های 
فرامنطقــه ای، منطقــه ای و بازیگران مختلــف و متعدد 
کالن و خرد بوده اســت که هر یک ســعی داشــته اند به 
فراخور قدرت و تــوان خود و نیز واقعیت هــای موجود در 
راستای اهداف و منافع خود گام بردارند. در چنین فضایی 
به طور طبیعــی تضاد منافــع و اهداف میــان قدرت های 
مختلــف در حوزه هــای نفوذ مشــترک  یا مناطــق دارای 
همپوشــانی نســبی از جمله ویژگی های منطــق رقابت و 
بازنگری در این منطقه بوده است. با این مقدمه می خواهم 
بگویم ایــران نیــز از جمله بازیگــران منطقــه خاورمیانه 
اســت که تغییر معادالت سیاســی و ژئوپولیتیکی در آنجا 
همواره بــه دقت دنبــال شــده و به دلیل نفوذ سیاســی و 
 نظامــی آن هرگونــه تحــوالت بــر شــیوه تصمیم گیری

 و رفتارش موثر است. 
چنــدی اســت کــه ایــران در منطقــه خاورمیانه از 
قدرت بســیاری برخوردار اســت اما اکنون با بــروز برخی 
پدیده های سیاسی شاهد تغییراتی در معادالت منطقه ای 
هســتیم و دالیل این تغییرات نیز به خروج ایاالت متحده 
از برجــام، اعمــال تحریم های جدیــد و گســترده علیه 
ایران، مواضــع ضد ایرانی رژیم صهیونیســتی در منطقه، 
برخی تحــرکات نظامــی این رژیــم علیه مواضــع ایرانی 
در ســوریه، تحوالت داخلی عــراق، مواضــع ضدایرانی 
برخی از ســران این رژیم و همچنین رفتارهای منطقه ای 
 روســیه در چارچوب توافقنامه های مربوط به صلح سوریه 

مربوط می شود. 
همچنان که گفته شــد یکی از تحــوالت خاورمیانه 
مربوط به مسائل داخلی و انتخابات عراق است که نتایج 
آن برای ایــران مهم ارزیابــی می شــود. انتخابات عراق 
معادالت داخلــی و منطقــه ای را تا حدود زیــادی به هم 
ریخته و شــخصی که به پیروزی رسیده اســت به نوعی با 
قدرت های منطقــه ای مانند ایــران و فرامنطقه ای چون 
آمریکا رابطه خوبی نــدارد.  مقتدی صدر حــاال این قصد 
را دارد کــه با ائتالف ســازی یا بدون ائتــالف در انتخاب 
نخست وزیر جدید عراق دست برتر را داشته باشد. بنابراین 
باید ادعا کرد سیاســت خارجی عراق در آینــده با تغییرات 
زیادی همراه خواهد شــد. چه آنکه پــس از این پیروزی 
مواضعی از ســوی همراهان مقتدی صدر مطرح شده که 
نشان می دهد حضور دیگر کشورها در عراق می تواند با اما 

و اگرهایی همراه باشد. 
در خصوص نقش ایران در انتخابات گفته می شــود 
که ایران از همان ابتدا ســعی کرد، رویکردی پراگماتیک 
در قبال تحوالت عراق  پیش گیرد. ایــران بر این باور بود 
که با این رویکــرد، در چارچوب یــک حکمرانی خوب که 
حساسیت بین المللی را به شــکل جدی برانگیزد و درعین 
حال بتواند رفاه را برای مردمش به همــراه بیاورد، دولتی 
در بغــداد روی کار خواهد آمد که منافع و حساســیت های 
ایران را هــم مورد توجه قــرار می دهد اما اکنون شــرایط 
متفاوت شده است. مقتدی صدر البته خود شانسی برای 
نخســت وزیری ندارد اما دســت کم این نتیجه پیام های 
ویــژه ای برای بازیگــران قدرتمنــد در عــراق و منطقه به 
همراه دارد و این نتیجه دست کم از آغاز عصری جدید در 

معادالت سیاسی عراق حکایت دارد. 
در ســوی دیگر به رغم نوع نگاه صدر، ایران پس از 
ســقوط رژیم بعثی در بغداد تالش کرد تا معارضین سابق 
در این کشــور، از جمله حزب های »دعــوه« و »مجلس 
اعالی اســالمی عراق« را که زمانی مقابل صدام به آنها  
پناه داده بود، تقویت کنــد. با این حال، تهــران صرفا از 

احزاب شیعه حمایت نمی کند، بلکه روابطی قوی با رهبران 
کرد در شمال عراق برقرار کرده است؛ از جمله با »جالل 
طالبانی« رئیس جمهور ســابق عراق و حــزب »اتحادیه 
میهنی کردستان« که تهران در مبارزه با صدام به آن کمک 
کرده بود. طی بیش از یک دهه، تهران تا حد زیادی موفق 
شده  تا هم پیمانان خود را به سوی عضویت در لیست های 
متحد هدایت کنــد و در نتیجــه، بلوک های غالــب را در 
پارلمان عراق تشکیل دهد. ضمن اینکه اقتصاد عراق به 
ایران وابسته شده و به این ترتیب اهرم سیاسی دیگری در 
اختیار تهران قرار گرفته است. عراق در حال حاضر دومین 
شــریک تجاری بزرگ ایران اســت و بــرای تأمین بخش 
عمده ای از سیمان، کاشی، سرامیک، محصوالت لبنی و 

برق خود، به جمهوری اسالمی اتکا می کند. 
با اینکه ایران از نفوذ گسترده ای در عراق برخوردار 
است اما تجزیه و تحلیل نتایج پیروزی جریان مقتدی صدر 
دارای چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست اینکه مقتدی 
صدر ماموریت دارد که  میان شیعیان عراق شکاف ایجاد 
کند؛ سفرهای متعدد مقتدی صدر به عربستان و مالقات 
وی با محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان نشان می دهد 
که رژیم آل ســعود درصدد ایجاد شکاف میان طیف های 
سیاســی عراق برآمده اســت. به ویژه این رژیم سعی دارد 
 شیعیان عراق را به دو قطب شیعیان عرب و شیعیان ایرانی 
تقسیم بندی کند. به همین دلیل پیروزی جریان السائرون، 
آغازی برای به وجودآمدن یک فتنه جدید در میان شیعیان 

عراق تلقی می شود. 
تظاهرات هــواداران مقتدی صدر علیــه ما، آغازی 
برای این فتنه به شــمار می رود. متاســفانه مقتدی صدر 
که یک روحانی شیعه اســت به ابزاری برای اجرایی کردن 
سیاســت های عربســتان تبدیل شــده و احتماال در آینده 
موجب بروز درگیری میان شــیعیان عراق خواهد شــد، به 
همین دلیل امــروز جریان مقتدی صــدر می تواند چالش 
بزرگی برای ایران باشــد و ایــران باید به دنبــال راهکاری 
برای خنثی کردن این وضعیت باشــد. بــا این حال، حتی 
اگر نفوذ ایران در عراق از لحاظ سیاســی تضعیف شــود، 
ایران در معنــای نظامی همچنان نقــش مهمی  در عراق 
بــازی خواهد کــرد. به ویژه وجود حشــد الشــعبی در بنیه 
ارتش عــراق به عنوان دومین قدرت نظامی این کشــور و 
کنترل این گروه به شکلی مســتقیم از سوی ایران، یکی 
 از مهم تریــن چالش های پیــش روی دولت آینــده عراق

 خواهد بود. 
در ادامه بنا به نتایج تحلیل شده، دو سناریو می توان 
بــرای تشــکیل حکومت آینــده تصور کــرد .  ســناریوی 
نخســت ائتالف جریان صدر بــا ائتالف حیــدر العبادی 
و بخشــی از ســنی ها و کردهــا بــرای تشــکیل حکومت 
است. ســناریوی دوم ائتالف جریان فتح با دولت قانون 
نــوری مالکی و گروهــی از ســنی ها و کردهــای نزدیک 
به ایران اســت. ســناریوی نخســت به جهت برخورداری 
طرف هــای شــریک از آرای بیشــتر از شــانس باالتری 
برخوردار اســت؛ اما نهایت امر ممکن است نقش آفرینی 
طرف های خارجی فعال در عراق و به شــکل خاص ایران 
 و آمریکا سرنوشــت مذاکرات تشــکیل حکومــت آینده را 

تغییر دهد. 
باید منتظــر مانــد و دیــد ائتالف ها چگونه  شــکل 
می گیرند؛ اگر ائتالف های زاویه دار با جمهوری اسالمی 
ایران بتوانند دولت  تشکیل دهند، آنگاه باید شاهد توسعه 
روابط میان عراق با کشورهای عربی باشیم و در این نگاه 
ایران  باید  به بازتعریف نقشــش در عــراق پرداخته و نقاط 
ضعف سیاســی اش را برای حفظ موقعیــت برطرف کند. 
ولی اگر جریان های معتدل تر به قدرت برســند شاهد آن 
خواهیم بود که در این ائتالف ها، تغییر چندانی نسبت به 

قبل صورت نمی گیرد. 

احمد معنوی

کارشناس مسائل بین الملل

در خصوص آینده تحوالت عراق پس از انتخابات  اخیر باید منتظر ماند و دید ائتالف ها چگونه  شکل می گیرند؛ 
اگر ائتالف های زاویه دار با جمهوری اســالمی ایران بتوانند دولت  تشــکیل دهند، آنگاه باید شاهد توسعه روابط 
میان عراق با کشورهای عربی باشیم و در این نگاه ایران  باید  به بازتعریف نقشش در عراق پرداخته و نقاط ضعف 
سیاســی اش را برای حفظ موقعیت برطرف کند. ولی اگر جریان های معتدل تر به قدرت برسد شاهد آن خواهیم 

بود که در این ائتالف ها، تغییر چندانی نسبت به قبل صورت نمی گیرد
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بینالملل

بازیگر عمل گرا

ایران باید چگونه به نقش روسیه در منطقه نگاه کند؟
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تحوالت سیاسی و نظامی خاورمیانه در سال 2017 
نقشی اساسی در تبیین آینده سیاسی کشورهای منطقه در 

سال های آتی خواهد داشت. 
حمله نظامــی آمریــکا به عــراق و افغانســتان در 
ســال های 2001 و 2003، نقطه شــروعی برای توسعه 
و  ترویج تروریســم افراطی در خاورمیانه و شــمال آفریقا 

بوده است. 
باید توجه داشــت که بنا به اعتراف مقامات رسمی 
آمریکا، تاســیس و فعالیــت اکثر گروه های تروریســتی 
و افراطــی در خاورمیانــه بــا هماهنگــی و کمک هــای 
اطالعاتی ســازمان جاسوســی آمریکا »ســیا« صورت 
گرفته، این گروه ها و شــبه نظامیان تروریســتی در واقع 
جزیــی از ابزارهــای اجرایی اهــداف آمریــکا در منطقه 
هســتند و دولــت آمریــکا از ایــن گروه ها  بــرای  تحت 
فشار گذاشــتن دولت ها و بهانه ای جهــت دخالت های 
خود در منطقــه سوءاســتفاده می کند که نمونــه بارز آن 
 را در ســال های اخیــر در افغانســتان، عراق و ســوریه

 شاهد بوده ایم. 
 با شکســت داعش در ســوریه و عراق و اخراج این 
گروه از اکثر مناطق اشــغالی در این دو کشور، آمریکا با 
یک رویکرد جدید به دنبال حذف رقبا و تسلط بر اقتصاد و 

منابع طبیعی این کشورها برآمده است. 
با توجه به اینکه شکســت داعش در عراق و سوریه 
مرهون کمک ها و حمایت های مالــی و نظامی و تقدیم 
شــهدای مدافع حرم  از ســوی مردم ایــران جهت حفظ 
امنیت منطقه بوده اســت و ایــن روحیه استشــهادی و 
شهادت طلبی بود که تیر آخر را بر پیکره داعش وارد کرد، 
در حال حاضر آمریکا نگران توسعه روحیه شهادت طلبی 
در منطقه اســت، چرا که اکثر کشــورهای عربی منطقه 
حوزه خلیج فارس کشــورهای دســت نشــانده آمریکا و 
دولت هــای غیر مردمی هســتند  و  هــراس دولت هــای 
منطقه از الگوگیری مردم این کشــورها از روحیه مبارزه و 
شــهادت طلبی جوانان ایرانی، عراقی و سوری است که 
علیه داعش به مبارزه برخاســتند. این مساله وحشتی در 
ارکان دولت های آنهــا  به وجود آورده اســت و به همین 
جهت ســعی دارند در دوران پســاداعش بــا البی گری و 
تهدیــد و تطمیع گروه هــا و احزاب سیاســی دوران گذر 
 سیاسی در این کشورها را در راستای سیاست های آمریکا 

تبیین کنند. 
مساله دولت آشــتی ملی در ســوریه به عنوان یک 
موضوع مهم در مذاکرات آلماتی با مشــارکت روســیه، 
ایران و ترکیه با دولت ســوریه و مخالفیــن در حال انجام 
است و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی و آمریکا با روسیه 
در حال مذاکره هستند. هدف رژیم صهیونیستی و آمریکا 
در فشــار به روســیه، خروج نیروها و مستشــاران ایرانی 
از سوریه اســت و به همین جهت ما شــاهد سفر بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی به روســیه و 
مذاکره با پوتین در خصوص آینده سیاسی سوریه و نقش 

ایران در آن بودیم. 
ایران به عنوان شریک استراتژیک سوریه در منطقه 
به شمار می رود و حضور ایران در سوریه بنا به درخواست 
دولت سوریه بوده است، اما شــاهد این موضوع هستیم 
که تالش گسترده ای از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا 
در راستای خروج ایران از سوریه شکل گرفته است. باید 
در نظر داشت که روسیه به عنوان شریک ایران در سوریه 
در حمایت از دولت قانونی آن کشور و مبارزه با داعش در 

چند سال گذشته همکاری داشــته است، اما نباید انتظار 
داشت که روسیه تا آخر شــریک ایران و حامی  بشار اسد 
در ابقا  در ریاست دولت سوریه باقی بماند، چرا که روسیه 
برخالف ایران هم با رژیم صهیونیســتی و هــم با آمریکا 
روابط اســتراتژیک دارد و این امر ممکن اســت در روند 
همکاری روسیه با ایران و بشار اسد در آینده تاثیر داشته 
باشد. از این رو باید به دنبال راهکارهایی بود که در صورت 
جدایی روســیه از این اتحاد ســه جانبه، جایگزینی قابل 
قبول انتخاب کرد؛   چــون با نفوذ سیاســی و نظامی که 
روسیه در سوریه دارد به نظر می رسد روسیه به اهداف خود 
در سوریه رسیده است و در حال حاضر به دنبال چانه زنی 
با آمریکا  برای گرفتن امتیازات مختلفی هســتند، چون 
مفهوم منافع ملی از نظر روســیه با تعریــف ایرانی منافع 
ملی بسیار فرق دارد و تعریف منافع ملی از نظر روس ها، 
گرفتن حداکثری انواع امتیازات از دولت سوریه، آمریکا 
و رژیم صهیونیستی اســت و این برخالف سیاست های 
ایران در ســوریه اســت. به همین جهت ما بایستی یک 
استراتژی نوین بدون نقش روسیه را نیز به عنوان آلترناتیو 

در سوریه  داشته باشیم. 
در خصوص عراق و شرایط پسا داعش در آن کشور 
نیز باید گفت کــه عراق به عنوان یک کشــور نفت خیز و 
اســتراتژیک هدف مهمی  برای آمریکا به شــمار می رود 
و دوران بعد از داعــش، دوران رقابــت و تقابل احزاب و 
گروه های مختلف سیاسی و جریان های قومی، مذهبی 

و قبیله ای در عراق است. 
برگزاری انتخابــات پارلمانــی در عراق بــه عنوان 
دوران سیاسی پساداعش دوران بســیار حساسی است   
چرا که عالوه بر گروه های سیاسی، مذهبی و قومی  که در 
رقابت با هدف کسب بیشترین کرسی های پارلمان جهت 
تشکیل دولت رقابت می کنند، بحث آینده سیاسی کشور 
و چارچوب سیاست های داخلی و خارجی دولت آتی عراق 
نیز موضوعاتی هستند که عالوه بر سیاستمداران عراقی 
برای دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای نیز اهمیت دارد 
و آنها  به دنبال تاثیرگذاری بر روند دولت ســازی در عراق 
هستند. عربستان ســعودی، رژیم صهیونیستی، آمریکا 
و ترکیه بســیار سعی دارند در تشــکیل دولت آتی بغداد و 

سیاست های آن تاثیرگذار باشند. 
بــه همین جهــت از چنــد ســال گذشــته به دنبال 
مهره چینــی و ســرمایه گذاری در این خصــوص بودند. 
باتوجه به اینکه حدود 60 درصد مردم عراق شیعه هستند 
و  بقیــه 40 درصد بین کردهــا، اعراب ســنی، ترکمن ها 
و غیره تقســیم شــده، سیاســت اختالف افکنانه در بین 
احزاب و گروه های شــیعه از سوی عربســتان سعودی و 
کشــورهای حامی  پیگیری شده اســت. چرا که وحدت 
گروه های شیعه بزرگ ترین مشکل آنها  در نفوذ در عراق 
بوده و به همین خاطر سیاســت تفرقه در بیــن احزاب و 
گروه های شــیعه به رهبری عربستان ســعودی در عراق 
شــروع شــده و در تشــکیل دولت آتی عراق بیشــترین 
رقابت بین احزاب شــیعه خواهد بود. ایــن اگر رقابت ها 
و اختالف هــا  مدیریت نشــود، می تواند فضــا را جهت 
ظهور احزاب ملحــده مثل حزب بعث مهیــا کند یا باعث 
 نفوذ گروه هــای ســنی و رادیکال بــه سیســتم دولت و 

حکومت شود. 
بنابراین در شرایط حساس که دشمنان با پول های 
میلیــاردی و وعده و عیدهــای مختلــف، زمینه اختالف 
بین گروه های شــیعه را ایجاد می کنند، نقش جمهوری 
اســالمی ایران و رهبــری والیــت فقیه در حــل معضل 
و ایجــاد اتحــاد میان شــیعیان حائــز اهمیت اســت و 
به جای اقدامات عجوالنه و غیرکارشناســانه بهتر اســت 
 با درایت و سیاســت بتوان در حفظ اتحاد احزاب شــیعه 

در عراق اقدام کرد. 

میرقاسم مومنی 

مدیرعامل موسسه مطالعات 
بین المللی چشم انداز ابرار نوین

یادداشت
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نوبت ابتکار  عمل 
همکاری های ایران و روسیه تاکتیکی است

به نظر می رسد که خاورمیانه در نیمه ابتدایی ماه می  با 
تغییراتی بنیادین روبه رو بوده است ؛  خروج آمریکا از برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام(، پیــروزی ائتالف مقتدی 
صدر در انتخابات پارلمانی  عراق، دیدار و همراهی گرم و 
صمیمی  نتانیاهو با پوتین در سالروز جشن پیروزی میهنی 
روسیه، انتقال ســفارت ایاالت متحده به بیت المقدس و 
حرف و حدیث های روسیه در رابطه با شرایط آمریکایی ها 

برای ادامه حیات برجام. 
برآیند همه این رویدادها نشان می دهد که غرب آسیا 
وارد آرایش جدیدی می شود که به موجب آن، این احتمال 
وجود دارد که همکاری های تاکتیکی روبنایی قدرت های 
 فرامنطقه ای، جلوه جدیدی از خود را با بازیگران منطقه ای

 نشان دهد. 

   پرده اول:  روسیه و عراق  
پــس از آغــاز بحــران ســوریه )2012(، روســیه 
حضور خــود را پس از ســال ها در خاورمیانــه پررنگ کرد 
و موضوعات مشــترک با ایران ســبب شــد کــه ائتالفی 
میــان مســکو و تهــران شــکل گیرد تــا بــه موجب یک 
همــکاری تاکتیکی، اهداف مشــترکی را دنبــال کنند. با 
ورود داعش به عراق )2014(، روســیه فرصت را مناسب 

کوتاه نخواهیم آمد.«
به موجب تــالش بــرای ایــن تغییــرات، »منتظر 
الزیدی« همان خبرنگاری کــه در جریان کنفرانس خبری 
جــورج بوش بــه ســوی وی لنگه کفشــی را پرتــاب کرد 
)2008(، در گفت وگو با اشپیگل آلمان دلیل نامزدی خود 
برای انتخابات را جلوگیری از دخالت های ایران در عراق 
دانست. از سوی دیگر »جیمز متیس« وزیر دفاع آمریکا 
نیز مدعی شد که ما مدارک نگران کننده ای مبنی بر تالش 
ایران برای نفوذ در روند انتخابات پارلمانی عراق با استفاده 

از پول، در دست داریم. 

   پرده سوم:  اسرائیل و روسیه
حضور »بنیامین نتانیاهو« دوش به دوش والدیمیر 
پوتین تنهــا کمتــر از بیســت و چهار ســاعت از دســتور  
ترامپ بــرای خروج آمریــکا از برجام بســیار حائز اهمیت 
اســت. دیدار مرد شــماره یــک کرملین با نخســت وزیر 
اســرائیل در حالی انجام گرفت که پــس از خروج آمریکا 
از برجام تاکنــون هیچ دیــدار  یا حتی گفت وگــوی تلفنی 
میان روســای جمهــور روســیه و ایــران شــکل نگرفته 
اســت و این موضــوع بــه خوبــی عمــق همکاری های 
استراتژیک روسیه و اســرائیل از یک سو و همکاری های 
 مــدت دار تاکتیکــی روســیه و ایــران را از ســوی دیگر 

نشان می دهد. 
»موشــه یاآلون« وزیــر دفاع اســبق اســرائیل در 
گفت وگویی با خبرگزاری ریانوســتی روسیه اعالم کرد که 
پوتین می تواند نقش مثبتی ایفا کند و از استقرار نیروهای 
ایرانی که تهدیدی برای ما به شمار می روند، جلوگیری کند 
تا به کاهش تنش میان ایران و اسرائیل کمک نماید. شاید 
از همین جهت بود که پس از دیدار هفته گذشته پوتین و 
اسد در سوچی، خبرگزاری اینترفکس به نقل از »الکساندر 
الورنتیف« نماینده رئیس جمهور روســیه در امور ســوریه 
مدعی شــد که بیانیه پوتین درباره خروج نیروهای خارجی 

دانســت تا بار دیگر به این کشــور که تا پیش از فروپاشی 
شــوروی، بزرگ ترین تامین کننده تســلیحات به آن بوده 
اســت وارد شــود. به دنبال این اســتراتژی، »ماکســیم 
ماکســیموف« ســفیر روســیه در عراق اعالم کرد که ما 
آمادگی برای تقویت ارتــش عراق را داریــم. کرملین اما 
تنها به دنبــال نفــوذ نظامی در عــراق نبــود و از همین رو 
شــرکت های نفتــی گازپــروم و لوک اویل که در گذشــته 
نیز با این کشــور همکاری داشــتند، بار دیگر مذاکراتی را 
 آغاز کردند تا در ســطح بازرگانی و انرژی نیــز نفوذ خود را 

در عراق گسترش دهند. 

   پرده دوم:  ایران و عراق 
از سوی دیگر با سرنگونی صدام، ایران به دنبال نفوذ 
خود در عراق بود و طی مدتی نیز این استراتژی را در سطح 
باالیی تحقق بخشــید  اما به نظر می رســد پس از گذشت 
زمان نتوانست با آسیب شناسی دقیق از آن حراست کند که 
نتیجه آن چرخش برخی بازیگران سیاسی بود که روزگاری 
به گونه ای مهره ایران به شمار می آمدند. در این موضوع، 
بازی دیگر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای سبب شد 
تا زمین بازی جریان های سیاسی عراق با تغییراتی مواجه 
شود که این موضوع در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور 
به منصه ظهور درآمد. انتخابات پارلمانی عراق با پیروزی 
لیست سائرون وابســته به »مقتدی صدر« به پایان رسید 
تا وی در صفحــه توئیتر خود بنویســد:  »پیروزی ائتالف 
سائرون در انتخابات پارلمانی بسیاری را ناراحت کرد. برای 
شــما دعا می کنم، ما به اصالحات ادامه می دهیم و هرگز 

احمد وخشیته

 دانشجوی دکترای علوم سیاسی در 
دانشگاه دوستی ملل روسیه

یادداشت
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از سوریه به نیروهای آمریکایی، ایران، ترکیه و حزب الله 
مربوط می شود. 

   پرده چهارم:  روسیه و آمریکا
»ســرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه در 
امور خاورمیانه در نشستی در باشــگاه والدای در رابطه با 
خروج ایاالت متحده از برجام گفت که آمریکا و متحدانش 
در رابطه با برجام مســائلی را مطرح می کننــد و البته خود 
این قرارداد هم قــرار نبود تا ابــد باقی بماند کــه از لحاظ 

دیپلماتیک نیز غیر ممکن است. 
به گفته ریابکوف مســاله اصلی که آمریکایی ها در 
این مدت مطرح کردند سیاست ایران در منطقه و همچنین 
برنامه موشکی تهران است که موجب خروج ناگهانی آنها  
از برجام شده است. آنها  ســعی کردند که این موضوعات 
را در صدر قــرار دهنــد و آن طور نشــان دهند کــه بدون 
تعارف اگر بخواهیم بگوییم، بدون امتیازهایی از ســوی 
ایــران، حفظ برجــام امکان پذیر خواهد بــود. موضوعی 
که بــا   وجود ویدئــوی آن، گفته می شــود به درخواســت 
 طرف ایرانی در گفت وگویی با خبرگزاری ایرنا از سوی وی

 تکذیب شد. 
امــا کمتــر از چنــد روز »ســرگئی الوروف« نیــز 
در گفت وگــو بــا روزنامه »کالریــن« آرژانتیــن گفت که 
امیدواریم تصمیم دونالــد  ترامپ برای خــروج از برجام، 
ارتباطی بــا برنامه هایی که بــرای حمله به ایــران مطرح 
اســت نداشــته باشــد. البته به موجب این اظهــارات دو 
سوال مطرح می شود ؛ نخســت آنکه چرا روس ها مواضع 
آمریکایی هــا را اعــالم می کننــد و دوم آنکه چــرا دولت 
و دســتگاه سیاســت خارجی آن به جــای آنکــه به دنبال 
تکذیــب موضوعات راســتین باشــد، به تبییــن چرایی و 
چگونگی پیدایش این موضوعات و راه حل هایی برای این 
واقعیت ها نمی پردازند، چرا که به نظر می رسد هنگامی که 
بر مبنای مفروض اشــتباهی به تحلیــل بپردازیم، همانند 

پس از آغاز بحران سوریه )2012(، روسیه حضور خود 

را پس از سال ها در خاورمیانه پررنگ کرد و موضوعات 

مشترک با ایران سبب شــد که ائتالفی میان مسکو و 

تهران شکل گیرد تا به موجب یک همکاری تاکتیکی، 

اهداف مشترکی را دنبال کنند. با ورود داعش به عراق 

)2014(، روسیه فرصت را مناسب دانست تا بار دیگر به 

این کشور که تا پیش از فروپاشی شوروی، بزرگ ترین 

تامین کننده تسلیحات به آن بوده است وارد شود

آن است که خشت نخســت را کج نهاده ایم و دیوار شاید 
 تا ثریا بــاال برود  امــا در نهایت به علت کجــی فرو خواهد 

ریخت. 

  پرده آخر
 آیا ممکــن اســت میــان قدرت های منطقــه ای و 
فرامنطقه ای ائتالفی برای کاهش قدرت منطقه ای ایران 

شکل گرفته باشد؟
هنگامی  که رویکردهای سیاســت خارجی کشوری 
مبتنی بر ایدئولــوژی گام بر می دارد، بدیهی اســت که از 
ســوی دیگر با مخالفانی مواجه می شــود که بدون شک 
عربستان ســعودی در راس این رویکرد در رابطه با ایران 

صدق می کند. 
 همچنین بدون شــک ایران نقش مهمی  در ایجاد 
و تثبیت امنیت عراق داشــته اســت، اما باید توجه داشت 
که امنیــت کاالیی اســت که با چشــم دیده نمی شــود و 
مردم عراق نیز حضور آن را در ســفره های خود احســاس 

نمی کننــد؛  احداث مــدارس، بیمارســتان، مراکز علمی 
 و فرهنگــی و... می توانســت توســط مراکــز خصوصی 
نیز ایجاد شــود که در آن صورت بــه همگرایی ملت ها به 
یکدیگــر کمک می کرد و بــه موجب ایــن همکاری های 
شــراکت  و  همکاری هــا  اقتصــادی،  و  فرهنگــی 
 اســتراتژیک میــان ایــران و عراق نیز شــدت بیشــتری

 پیدا می کرد. 
اما باید توجه داشــت هنگامی  که نیــروی نظامی به 
صورت رســمی  یا غیررســمی اقدام به چنین موضوعاتی 
می کند، مخالفان جمهوری اسالمی ایران آن را در قالب 
دخالت تعریف می کننــد و این اقدامات به جــای آنکه به 

همگرایی بینجامد، منجر به واگرایی می شود. 

   فرجام  
دولت هایــی که دیپلماســی مبتنی بــر واقعیت را در 
عرصه بین الملل دنبال می کننــد، این موضوع را به خوبی 
دریافته اند که دوســت و دشــمن آنهــا  بر اســاس منافع 
حداکثری شــان رقم می خورد، از این رو به دنبال دوستان 
دائمی  نیســتند، همان طور که دشــمنان همیشــگی نیز 
ندارند؛  اما در این میــان همواره متحدان اســتراتژیکی 
دارند که منافع حداکثری را با آنها  پیش می برند. از این رو 
بدیهی است که همه سیاست های اعمالی خود را در قالب 

سیاست های اعالنی نمی آورند.
 به نظــر می رســد در این شــرایط دولت و دســتگاه 
سیاســت خارجی ایــران نیــز می تواند به جــای تکذیب 
واقعیت هــا، بــا مشــارکت همــه نهادهــای جمهــوری 
اســالمی ایــران، باتوجه به شــرکای اســتراتژیک دیگر 
بازیگران، به ابتکار عملی در سیاســت های اعالنی خود 
دســت بزنند تا منافع مشــترکی بــرای دیگــر قدرت های 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای رقم بخــورد؛  چرا کــه در غیر 
 ایــن صــورت کارزار ســختی را در زمیــن بــازی پیش رو 

خواهند داشت. 
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گذار به عرصه سیاست
تهران و مسکو در خصوص سوریه همپوشانی استراتژیک ندارند

تحوالت منطقه در دوران پســاداعش سمت و سوی 
جدیدی به خود گرفته است؛  از یک ســو نتایج انتخابات 
پارلمانی در عراق و پیروزی مقتدی صدر را شاهد هستیم و 
از سوی دیگر در سوریه پساداعش، برخی اظهارنظرهای 
مقامات مسکو در رابطه با خروج نیروهای ایرانی و حزب الله 

از سوریه خبرساز شده است. 
در خصوص مورد اول، انتخابــات پارلمانی در عراق 
اولین انتخابات سراسری پســاداعش بود و در دوره ای که 
دیگر داعش توان اثرگذاری نظامــی در تحوالت میدانی 
این کشور را ندارد، آمار انتخابات و نتایج آن نشان می دهد 
که ســطح مشــارکت، در قیاس با دوران گذشــته ســطح 
پایینی بوده که به گفته بســیاری از کارشناســان دلیل آن 
رویگردانی بســیاری از مــردم از سیاســت های اعالمی  و 
اعالنی سیاستمداران عراق و وجود فساد گسترده اداری و 

سیاسی در این کشور عنوان شده است. 
در هر صورت در انتخابات اخیر گــروه مقتدی صدر 
تحت عنوان حزب الســائرون توانســت بیشــترین آرای 
پارلمان را از آن خود کند و مقتدی صدر که به نوعی دارای 
شخصیت متناقض و رویکردهای متزلزل در حوزه سیاسی 
اســت، پیروز ایــن انتخابات شــد. باید توجه داشــت که 
نیروهای وابســته به صــدر در یک برهه از زمان، آشــکارا 
علم مخالفت با نیروهای آمریکایی و حتی خارجی را  پیش 
گرفتنــد و در یک بازه زمانی دیگر با ســفر بــه ریاض عهد 
 دوستی و رفع اختالف با عربستان در دیدار با بن سلمان را 

مطرح ساختند.
 همچنین مقتــدی صدر پیــش از انتخابــات نیز در 
برخی از مصاحبه های رســانه ای، مخالفت خود با ایران و 
سیاست های آن در عراق را مطرح ســاخته بود. وضعیت 
موجود نشان می دهد که تناقضات و توهمات مقتدی صدر 

در طرح ریزی یک اســتراتژی جدید نســبت به کشورهای 
منطقه هیچ وقت ثابت و دائمی  نیست. از سوی دیگر برای 
رســیدن به کرسی نخست وزیری و تشــکیل دولت جدید، 
ائتالف های مختلف در کنار هم باید به نوعی به یک تفاهم 
ملی برسند. یعنی حزب مقتدی صدر به تنهایی توان تشکیل 

دولت را نخواهد داشت.
 این در حالی اســت که باوجود گمانه زنی های برخی 
دولت های عربی و آمریکا در تبدیل ساختن عراق به عنوان 
یک دشــمن جدید ایران در ائتالف با عربستان و امارات، 
دیگر شــخصیت های تاثیرگذار در پارلمان نظیر العبادی 
و  هادی عامری و نیز نوری المالکــی دارای مواضع مثبت 
و گرایش ثابت نســبت به ایران هستند و دولت العبادی نیز 
همواره دارای روابط دوستانه در حوزه های امنیتی، سیاسی 
و اقتصادی با ایران بوده است. چراکه ایران بیشترین نقش 
مثبت را در بحث شکست داعش در عراق ایفا کرده است. 

ســازوکار ایران نیز برای دوره پــس از انتخابات باید 
ادامه گفت وگو و رایزنی با احزاب مختلف سیاســی و بدون 
واکنش جدی و رســانه ای نســبت بــه صحبت های صدر 
باشد. چرا که مشــاهده می کنیم برخی از کشورهای رقیب 
ایران در منطقه نظیر عربستان و امارات با برجسته ساختن 
آرا ی مقتدی صدر تــالش دارند این را به منزله شکســت 
کامل سیاســت های تهــران و دوری این کشــور از ایران 

قلمداد کنند. 
پیامد چنین رویکردی این است که عربستان می تواند 
وا نمود کند توانســته اســت با یارگیری از نیروهای شیعه، 
جریان صدر، ایاد عالوی و برخی ســنی ها حتی توازن قوا 
را از نزدیک ترین متحد ایران به نفع خود تغییر دهد. غافل 
از اینکه اتحاد و ائتالف ایران با دولت و ملت عراق متمرکز 
بر یک شخص یا حزب خاص نیست. ایران از آنجایی که 
امنیت عراق را جزو امنیت خود می داند برای پیشبرد اهداف 
خویش و جلوگیری از هرگونه ناامنی در یک سطح باالتر به 
فکر اتحاد و ائتالف با ملت عراق برآمده است و با گروه های 
مختلف عراقی اعم از جریان سنی، شیعه و کردهای عراق 

مراودات تاریخی فرهنگی دارد. 

بنابرایــن سیاســت ایــران حفــظ آرامــش و عــدم 
واکنش جدی نســبت به ایــن رویکرد متناقــض برخی از 
 جریان های مخالف جمهوری اسالمی ایران و حامیان آن

 خواهد بود. 
در خصوص مســاله ســوریه و موضع گیری روســیه 
بعد از دیدار والدیمیر پوتین و بشــار اســد مبنــی بر خروج 
نیروهــای ایرانــی و حزب الله از ســوریه باید عنــوان کرد 
که روس ها همچنــان به دنبال منافع ملــی خویش و حفظ 
سوریه به عنوان تنها متحد استراتژیک خود در خاورمیانه 
هســتند. ایران گرچه در برخی از محورها در حوزه میدانی 
و سیاســی با مواضــع کرملیــن اشــتراکاتی دارد  ولی در 
 هر صــورت در برخی از مــوارد نیز تهران و مســکو دارای 

دیدگاه متفاوتی هستند.
 از این رو مقامات ایران در موضع ســوریه نســبت به 
رویکرد روســیه مالحظات خاص خود را داشته و دارند. به 
این مفهوم که برای ایجاد موازنه قوا در قبال ائتالف فراگیر 
محور عربی-غربی-عبری حضور نیروهای روس در حمایت 
و پشتیبانی هوایی از نیروهای میدانی بشار اسد، کار ایی و 
اثربخشی خود را داشــته و ایران نیز از این مواضع حمایت 
کرده اســت. از ســوی دیگر روس ها از دوره های گذشته 
تعهدات نظامی نسبت به اسرائیل در منطقه داشته اند و در 
بحث اسرائیل، مواضع ایران و روسیه کامال متضاد است. 
روس ها در حمالت پیشدستانه ای که رژیم صهیونیستی به 
مواضع محور مقاومت در داخل سوریه داشته، هیچ وقت 
هماهنگی نظامی و پوشــش هوایی را در حمایت از محور 
مقاومت نداشته و ندارند. شاید ایران نیز  چنین انتظاری از 

روس ها در تبیین استراتژی خود در سوریه  نداشته است. 
بنابرایــن بــه نظر می رســد کــه ســطح همکاری ها 
و مشــارکت ایران و روســیه کامــال مشــخص و گاهی در 
یــک ســطح محــدود تبیین شــده   کــه ایــن بــه معنای 
همپوشانی اســتراتژیک در موضوع ســوریه نیست. مورد 
دیگری کــه می توان بدان اشــاره داشــت اینکه روســیه 
به دنبال گســترش نفوذ ایران در ســوریه و منطقه نیســت 
و مایل اســت کــه همچنــان بــه عنــوان بازیگــر اصلی 
 میــدان ســوریه و ایفاگر نقش برتــر توافقــات منطقه ای

 قلمداد شود. 
از دیگر ســو یکی از اهداف اصلــی تهاجمات اخیر 
اســرائیل به برخی از مراکز نظامی ســوریه ایجاد درگیری 
گسترده با ایران و محور مقاومت عنوان شده است. از آنجا 
که آمریکایی ها به تضمین امنیت رژیم  صهیونیستی و برتری 
نظامی آن در منطقه تعهد سیاسی و اخالقی دارند هرگونه 
تضعیف موقعیت منطقه ای این رژیم را برخالف منافع ملی 
و راهبردهای منطقه ای خود ارزیابی می کنند. ورود متغیر 
مستقلی به نام حزب الله در منطقه و اثبات توانمندی های 
آن در عرصه میدانی می تواند یکی از عوامل اصلی حمالت 

جدید قلمداد شود.
 همچنیــن بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه 
رژیم صهیونیستی تالش کرده اســت با تحریک  آمریکا و 
هم پیمانان منطقه ای آن، یک ائتالف گسترده ضدایرانی 
را در منطقه شــکل دهد و به ظن خود جلــوی نفوذ طبیعی 
آن را ســد کند. بی تردید نیروهای محور مقاومت به همراه 
ارتش سوریه، راهبردهای جنگی خود را برای تعیین تکلیف 
وضعیت میدانی ســوریه و بیــرون راندن تمــام نیروهای 

مداخله گر خارجی پیش خواهند برد. 
در چنین شــرایطی به نظر می رســد ایران در سوریه 
همچنان سیاست های خاص خود را پیگیری خواهد کرد. 
حضور قوی و ســازنده محور مقاومت در ســوریه و ارتباط 
گسترده با بشــار اســد یا همان نیروهای وفادار به او برای 
داشــتن نفوذ و کشــاندن تهدید به مرزهای سرزمین های 
اشغالی یکی از تاکتیک ها و سیاست های راهبردی ایران 

در سوریه قلمداد می شود. 

داود احمدزاده

کارشناس مسائل خاورمیانه

یادداشت
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تقابل با یکجانبه گرایی واشنگتن 
بهره گیری روسیه از عمل گرایی و سودجویی در سیاست خارجی

ایــاالت متحــده آمریکا به  رهبــری دونالــد  ترامپ، 
نه به دلیل مســاله هســته ای، بلکــه با هدف قــراردادن 
مســائل منطقه ای از برجام خارج شــد؛  یعنی برای مقابله 
بــا نقش آفرینی جمهــوری اســالمی ایــران در منطقه از 
توافــق کناره گیــری کــرد تا بــه زعم خــود یــک اجماع 
بین المللی با هدف ضربــه زدن به منافع ایــران در منطقه 
شــکل دهد. بنابرایــن بحــران جدیــدی که بــه رهبری 
آمریکا، حمایت های رژیم اشــغالگر صهیونیستی و رژیم 
 آل ســعود شــکل گرفته، فراتر از موضوع هسته ای است 

و ربطی به برجام ندارد. 
در این میان روابط مسکو و واشــنگتن و نگاه آمریکا 
به روســیه نیز حائز اهمیت اســت؛  ایاالت متحده  آمریکا 
نمی تواند با روســیه مانند جامائیکا رفتار کنــد و باید به یاد 
داشته باشــد که روســیه بعد از آمریکا در مقایســه با دیگر 
کشورهای جهان دارای بیشترین کالهک هسته ای است. 
روسیه  پهناورترین کشور جهان است که با 14 کشور 
آســیایی و اروپایی مــرز زمینــی دارد. این کشــور از زمان 
تشــکیل دولت متمرکــز در اوایل قــرن پانزدهم میالدی 
تاکنون، فتح نشده است. روس ها تاکنون همه تالش ها 
برای تهاجم به سرزمین شان را خنثی کرده اند، به طوری که 
در ســال 1812 »ناپلئون بناپارت«، امپراتور فرانسه و در 
ســال های 1941 تا 1945 »آدولف هیتلر«، رهبر نازیسم 
آلمان را کــه در آن زمــان غیر قابل توقــف بودند، مغلوب 
 کردند. توان نظامی، وســعت و عــوارض زمینی، از جمله 
 عوامل مهمی  هستند که قابلیت های دفاعی یک کشور را 

تعیین می کنند. 
از منظر تئوریســین های روســیه، سیاست خارجی 
جاری آمریکا بر دو نظریه »واقع گرایی غایی« و »لیبرالیسم 
جدید« مبتنی است؛  بر این اساس آمریکایی ها می پندارند 
که کشورهای جهان به دو دسته، دوست-دشمن آمریکا، 
تقسیم می شوند که کشورهای دشمن باید تضعیف شوند و 
حضور آنها  در حوزه های استراتژیک جهانی و منطقه ای در 
ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید محدود و 

حتی االمکان سرکوب  شود. 
لیبرالیســم جدید نیز مدعی اســت کــه جنگ میان 
کشــورهای غیردموکراتیک رخ می دهد و در همین راستا 
همه کشورها باید مسیر دموکراتیزه شدن به شکل آمریکایی 
را طی کنند؛  چنانچه الزم باشــد برای این منظور می توان 
از ابزار پیشــگیرانه جنگ اســتفاده کرد. بنابراین روســیه 
تحوالت جاری در خاورمیانه را تحت مدیریت آمریکا تلقی 
می کند و بر این باور اســت که موج جدیــدی از نظم نوین 
و تک قطبی سازی جهان شــروع شده که شــمال آفریقا، 
خاورمیانه، ایران و اوراسیا و در نهایت چین و روسیه را هدف 

قرار داده است. 
تردیدی نیست که در داخل روسیه محافل مختلفی 
در تدوین نظریه سیاســت خارجــی این کشــور تأثیرگذار 
هســتند؛ چنانچه والدیمیر پوتین مجبور می شــود ســفر 
بــه ســرزمین های اشــغالی را در ردیف اولین ســفرهای 

خارجی خود قرار دهد و همچنین روشــن است که اولویت 
اول برای روســیه و پوتین مشــارکت بــا آمریــکا و اروپا در 
حل وفصل مسائل جهان در مقابل پیش بینی نقش و جایگاه 
قابل توجهی برای روسیه است. در همین چارچوب نیز یک 
نوبــت در دوره پوتین تز اتحاد اســتراتژیک میان آمریکا و 
روسیه در مقابله با تروریسم پس از حوادث   11سپتامبر  سال 
2001 و یک نوبت نیز در دوره حاکمیت دیمیتری مدود ف 
نظریه بازســازی و احیا ی روابط آمریکا و روسیه به آزمایش 

گذاشته شد. 
تحدیــد و تهدیدهــای اقتصــادی، نیازمندی های 
صنعتی و فناوری، ظرفیت مقابله محدود روسیه را محدودتر 
کرده اســت؛  ضمن آنکه برخی از سیاستمداران کهنه کار 
روس همچون یوگنی پریماکوف معتقدند: »روسیه دیگر 
نمی تواند اهمیت و اقتــدار خویــش را در روابط جهانی از 
راه رویارویی به اثبات برســاند.« اما تحــوالت اخیر به ویژه 
در ســوریه و نیــز اشــغال لیبی به خوبــی اهــداف و نیات 
توســعه طلبانه غرب را برمال  کرد.  مسکو در عین محاسبه 
هزینه هایی که ممکن است الزم باشد پرداخت کند، تالش 
خواهد کرد در روند فشار بر سوریه سهیم نشود و در چارچوب 
ظرفیت های موجود خود در سازمان ملل و در عرصه های 
جهانی و منطقه ای با رویکرد یکجانبه آمریکا و متحدینش 

مقابله کند. 
موضوع ســوریه بــرای روســیه در حد اســتراتژیک 
تعریف شده اســت، نه از جهت نزدیکی بیش از حد میان 
این دو کشور .  روســیه نشان داده اســت از عمل گرایی و 
ســودجویی در عرصه سیاســت خارجی خود به خوبی بهره 
می گیرد  چرا که مشاهده می کنیم شیوه حل وفصل مساله 
ســوریه در روندهای پیش رو تأثیرگذار است و موازنه های 
 جهانی و منطقــه ای را به میــزان زیادی تحــت تأثیر قرار 

خواهد داد. 
واقعیت این اســت که نخبگان سیاســی روسیه این 
موضوع را درک کرده اند که جریان اصالحات و روشنفکری 
در ایران نه تنها بر بهبود و گســترش مناسبات خود با غرب 
و آمریکا تمرکز دارند، بلکه همواره نســبت به روسیه نوعی 
بدبینی دارند و این کشــور را شــریک قابل اعتمادی برای 
منافع خــود نمی داننــد. این موضــوع در حالی اســت که 
به نظر می رســد حاکمیــت در ایران که آمریکا را شــیطان 
بزرگ می خواند، با وجود ســابقه تاریخی گذشته که برخی 

جناح های سیاسی بر آن تکیه دارند، اما همچنان همسایه 
شمالی خود را شریک قابل اعتمادی می داند. 

 یــک روزنامه آلمانــی گــزارش داده که گویــا هفته 
آینده، دیپلمات های اروپا، روســیه و چین در وین مالقات 
و مذاکــره خواهند کــرد تا دربــاره گام بعدی خــود پس از 
خروج آمریکا از برجــام تصمیم گیری کننــد. آنها امیدوار 
هســتند با ارائه کمک هــای مالی بــه ایران برنامــه تولید 
موشــک های بالســتیک و نقش آفرینــی آن در منطقه را 
محدود کنند. این دیدار به رهبری هلگا اشــمید، دیپلمات 
ارشد اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. این کشورها امیدوار 
هستند که توافقی حاصل شود و ضمن حفظ برجام، برنامه 
موشــک های بالســتیک ایران نیز محدود شود. در چنین 
شرایطی  ترامپ نیز از اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
صرف نظــر خواهد کرد. این در حالی اســت کــه مقامات 
ایران بارها تاکید کرده اند که در خصوص مسائل دفاعی و 
 موشکی شان هیچ مذاکره ای نمی کنند و هیچ محدودیتی را 

نخواهند پذیرفت. 
این روزنامه آلمانی همچنین از قول یک مقام ارشــد 
اروپایی نوشت: »باید از اســم توافق هسته ای وین پرهیز 
 و فقط عناصری را به کار اضافه کنیــم. فقط این می تواند 
رئیس جمهور  ترامپ را راضی کند تــا تحریم ها را بردارد.« 
ایران حتی پیــش از خروج آمریــکا از برجام نیــز به دلیل 
تحریم های یکجانبه ایاالت  متحده علیه ســرمایه گذاران 
غربی، نتوانســته بود از مزایای مالی برجام بهره مند شود. 
هفته گذشته کمیســیونر انرژی اتحادیه اروپا طی سفر به 
تهران تالش کرد مقامات ایران را از مواضع اســتوار این 
اتحادیه در پایداری بر برجام مطمئن  کند. از آنجا که یافتن 
راهی بــرای دور زدن قانونی تحریم های ایــاالت  متحده 
دشوار اســت، مقام های اروپایی برای حفظ برجام درصدد 

یافتن رویکردی جدید هستند. 

   نتیجه گیری  
مبنای تصمیم  ترامپ در خروج از برجام هرچه باشد، 
فاقد محتوای استراتژیک-ژئوپلیتیک منطقه ای است. در 
پاسخ به این مساله که آیا اروپا مســتقل از آمریکاست و آیا 
ایران می تواند با اروپای منهای آمریکا یک رابطه مستمر 
سازنده داشته باشد، باید گفت که اگر چه اروپا اراده سیاسی 
دارد، اما ظرفیت اینکه در مقابل تحریم های آمریکا بایستد 
را شاید نداشــته باشــد. نباید پنداشــت که اروپا به تنهایی 
می توانــد در مقابل آمریکا بایســتد و دوام بیــاورد. باید در 
پی ایجاد اتحاد بین »1+4« باشــیم؛   پنج قدرت جهانی:  
اینک چین، روسیه، آلمان، انگلیس و فرانسه متفقا پشت 
برجام هســتند، اگر چه هیچ یک به تنهایــی نمی توانند در 
برابر آمریکا از برجــام دفاع کنند، بنابراین باید اســتراتژی 
جمهوری اســالمی ایران، ایجاد اجماع و همبستگی بین 

این  پنج  قدرت باشد. 

مبنای تصمیم  ترامپ 
در خروج از برجام هرچه 
باشد، فاقد محتوای 
استراتژیک-ژئوپلیتیک 
منطقه ای است

احمد مرجانی نژاد

مترجم  و پژوهشگر مسائل 
بین الملل 
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»یک سال پیش تصور می کردم جام جهانی مهم باشد 
اما االن نمی دانم. دلیلش را از فدراسیون سوال کنید. چرا 
نگران شده اید؟ همه در کشور از این شرایط راضی هستند، 
پس چرا شــما باید ناراحت باشــید؟ روز قبــل از بازی مقابل 
ازبکستان از من درباره روند آماده سازی تیم ملی می پرسید؟ 
این را باید 20روز پیش می پرسیدید. وقتی که این سوال را 
مطرح کردید فکر کردم که از لحاظ روحی یا فیزیکی ناسالم 
هستم و بابت این موضوع  ترسیدم. وقتی شما در یک مدت 
برعکس جهت رودخانه شنا می کنید شاید دیگر این معقول 
نباشــد و شــما به این نتیجه برســید که برگردید و به جهت 
رودخانه شنا کنید. اگر االن همه خوشحال هستند، من هم 
خوشحال هستم. فدراسیون، ســازمان لیگ، باشگاه ها و 

مربیان همه خوشحال هستند پس من هم خوشحالم.«
کی روش چند روز بعد از این کنایه ها لیســت اســامی 
 بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام جهانی را اعالم کرد؛ 

یک لیست عجیب با ابهاماتی که هنوز بی پاسخ مانده. 
 اما آنچه باعث شد خیلی ها نسبت به این لیست واکنش 
منفی نشان بدهند، خط خوردن نام سیدجالل حسینی و وریا 
غفوری توســط کی روش بود؛ اتفاقی که باعث شوکه شدن 

مخاطبان لیست تیم ملی شد. 

ترکیبجوانانوباتجربهها
ســرمربی پرتغالی تیم ملی لیســت مرکب از بازیکنان 
جوان و تجربه دار انتخاب کرد که تنها پنج بازیکن از فهرست 
ایران باالی ۳0سال سن دارند و باقی بازیکنان رنج سنی بین 
2۱ تا 2۹ ســال را تجربه می کنند. در جمع بازیکنان پژمان 
منتظری با ۳۴ سال و سیدمجید حسینی و سعید عزت اللهی 
با 2۱ سال ســن، با تجربه ترین و جوان ترین افراد تیم ملی 
شــناخته می شــوند. در ادامه اگر بخواهیم میانگین سنی 
بازیکنان ایران را حساب کنیم، به سن 26/5سال می رسیم 
که میانگین خوبی بــرای حضور در جام جهانی به حســاب 

می آید. 
همچنین اگر بخواهیــم میانگین قــدی 2۴بازیکن 
حاضر در لیست تیم ملی را بررسی کنیم به میانگین ۱8۳/70 
سانتی متر می رســیم. بین بازیکنان تیم ملی ایران علیرضا 
بیرانوند با ۱۹5 ســانتی متر به عنــوان بلندقد ترین بازیکن 
رســیده اســت و در ادامه میالد محمدی با ۱7۴ سانتی متر 
قد به عنوان کوتاه قد ترین بازیکن ایران شناخته می شوند. 
نکته جالب توجه این اســت که پنج بازیکن تیم ملی ایران 
نســبت به امیر عابدزاده از قامت بهتری برخوردار هســتند. 
عابدزاده در این لیست با ۱86 سانتی متر قد بین دروازه بانان 
سوم است و نسبت به مهدی طارمی، سعید عزت اللهی، کریم 
انصاری فرد، روزبه چشــمی  و پژمان منتظری قد کوتاه تری 
دارد. همین حاال برخی رســانه ها معتقدند کی روش از بین 
بازیکنانی که تا کنون پیراهن تیم ملی را به تن کرده اند، برخی 
را بیش از بقیه می پسندد و تحت هر شرایطی به آنها فرصت 
بازی یا حضور در اردوی تیم ملی را می دهد. در شرایطی که 
تیم ملی ایران برای اولین مرتبه دو حضور متوالی را تجربه 
می کند، چهره های زیادی نیستند که حضور در دو جام جهانی 
متوالــی را تجربه کــرده باشــند. در میــان دروازه بان های 
تیم ملی، هیچ گزینه مشترکی با جام جهانی قبلی حضور ندارد 
تا بیشترین تغییر در این منطقه از زمین باشد. پژمان منتظری 
و محمدرضا خانزاده دو چهره ثابت در خط دفاعی هستند و 
6 بازیکن دیگر تیم ملی پیش از ایــن حضور در جام جهانی 
را تجربــه نکرده بودنــد تا در ایــن خط نیز شــاهد تغییرات 
زیادی باشــیم. خط میانــی تیم ملی نیز وضعیت مناســبی 
ندارد و احســان حاج صفی تنها بازیکنی است که حضور در 
جام جهانی قبلی و جام جهانــی 20۱8 را تجربه خواهد کرد 
اما در فهرست مهاجمان، وضعیت متفاوت است. اشکان 
دژاگه، کریم انصاری فرد، رضا قوچان نژاد، مسعود شجاعی 
و علیرضا جهانبخش چهره هایی هســتند که در جام جهانی 

قبلی در فهرست تیم ملی حضور داشتند و اکنون نیز با تصمیم 
کی روش راهی ترکیه خواهند شد. به این ترتیب تنها 8بازیکن 
از تیم ملی ایــران در جام جهانی 20۱8 و تنهــا یک چهره از 
جام جهانی 2006 در فهرست تیم ملی ایران برای حضور در 

روسیه به چشم می خورند. 

معمایسیدجالل
ســیدجالل حســینی بعد از اینکه پرســپولیس لیگ 
پانزدهم را باتوجه به تفاضل گل از دست داده بود، پیراهن 
شماره ۴ و بازوبند سرخ را به دست آورد و طی دو فصل اخیر با 
آمار برترین خط دفاعی و دستیابی به دو جام قهرمانی شرایط 

فوق العاده ای را پشت سر گذاشت. 
سیدجالل حسینی نامش در پس تمام موفقیت های 
دو فصل اخیر پرســپولیس بــوده و برانکــو ایوانکوویچ نیز 
بارها با قاطعیت از نقش موثــر غیبت او در ناکامی  تیمش در 
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا حرف زده و اعالم کرد 
اگر او را مقابل الهالل عربســتان در اختیار داشت، شانس 
بیشتری برای حضور در فینال حسرت برانگیز لیگ قهرمانان 
آسیا داشت. سیدجالل حســینی به عنوان رهبر تیم برانکو 
ایوانکوویچ در تیم ملی نیز طی این ســال ها حضوری فعال 
داشت. در تیم ملی تا زمان جدال مقابل امید ازبکستان نام 
او همواره جزئی از لیســت کارلوس کی روش بود و به همین 
دلیل است که اکنون فقدان این حضور به پرسشی بی پاسخ 

تبدیل شده است. 
در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به دالیلی که می تواند 
دلیل ســرمربی پرتغالی تیم ملــی برای حذف نــام کاپیتان 

پرسپولیس از حضور در روسیه باشد. 

شرایطسنی-تواناییفیزیکی
سیدجالل حسینی اکنون ۳6 ساله است. با این حال 
برای خیلی از بازیکنان خصوصا تیم باشگاهی اش یک الگو 
محســوب می شــود. جدیت در تمرینات و بازی ها و روحیه 
باالی او برای دستیابی به موفقیت های بیشتر از او چهره ای 
ســاخته که بین تمامی  بازیکنان دارای مقبولیت اســت. با 
این حال او با ۳6 ســال یکی از مســن ترین بازیکنان حاضر 
در لیست تیم ملی طی این سال ها محسوب می شود که در 
جام جهانی باید تاب رقابت با فوتبال کامال سرعتی حریفان 
را می آورد. با این حال همه کارشناسان گواه می دهند که او 
برخالف شرایط سنی از حیث توانایی فیزیکی هیچ گاه کمتر 

از دیگران نبوده است. 

عدممشارکتکافی
کی روش در اواسط لیگ هفدهم طی برنامه آماده سازی 
خود از بازیکنانی که در لیست خود حضور دارند یک خواسته 
ویژه و حساسیت برانگیز داشت. او اعالم کرده بود بازیکنان 
حاضر در لیســت باید روز بعد از بازی های داخلی در اردوی 
ریکاوری تیم ملی حاضر شــوند. درخواســتی که در ابتدا با 
مخالفت برانکو ایوانکوویچ و امیر قلعه نویی همراه شد و در 

ادامه همکاری الزم در این ارتباط صورت گرفت. سیدجالل 
حسینی نیز به رغم مصدومیتی که داشت در بیشتر اردوهای 
ریکاوری و پک حضور داشت. کی روش در آخرین مصاحبه 
خود با خبرورزشــی نیز اعالم کرده بود کــه اولویت او برای 
دعوت بازیکنان به تیم ملی کسانی هستند که در این برنامه 
آماده سازی حضوری کامل داشته اند. سیدجالل حسینی تنها 
در یک برنامه که مربوط به جلسه پایانی بود، حضور نداشت. 

میداندادنکیروشبهجوانان
کی روش برای لیست خود در پســت مدافع میانی در 
حال حاضر مرتضی پورعلی گنجی، ســیدمجید حســینی، 
روزبه چشــمی  و محمدرضا خانزاده را بــه اردو دعوت کرده 
است. بازیکنانی با شرایط سنی جوان تر. اینکه تمام بازیکنان 
حاضر در این پست شرایط سنی کمتر از 28 سال دارند شاید 
یکی دیگر از دالیل عدم حضور نام ســیدجالل حسینی در 
لیست باشد. کی روش با آشنایی نسبت به حریفان تیم ملی 
در جام جهانی و ســرعت بــاالی فردی و تاکتیکــی آنها که 
یکی از دردســرهای بازیکنان ایرانی خواهــد بود، احتماال 
نام کاپیتان باتجربه تیم خود و پرســپولیس را در لیست قرار 
نداده باشد.در همین حال اگر بخواهیم به جریانات فضای 
مجازی و برخی شایعات موجود در این رابطه بپردازیم. چند 
نکته عجیب وجود دارد؛ یکی از دالیلی که در این رابطه گفته 
می شود همراهی سیدجالل حسینی با پرسپولیس در بازی 
مقابل الجزیره امارات اســت. کاپیتان پرســپولیس به رغم 
اینکه از بازی رفت مقابل الجزیره امــارات محروم بود اما به 
درخواست برانکو ایوانکوویچ و برای همراهی و روحیه دادن 
به هم تیمی هایش در امارات حاضر شد. این در حالی است 
که گفته می شــد کی روش از بازیکنان محــروم و مصدوم 
خواســته بود تا این بازیکنان در اردوی تیم ملی مشــارکت 
کنند، همان طور که امید ابراهیمی  و روزبه چشمی  در بازی با 
الهالل استقالل را همراهی نکرده بودند؛ البته پاسخ باشگاه 
پرسپولیس این است که هیچ درخواســتی از تیم ملی برای 
عدم همراهی سیدجالل حسینی در ســفر به امارات وجود 
نداشــته که این بازیکن بخواهد به آن پاســخ مثبت بدهد. 
البته شــایعات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما بدون 
شواهد کافی به هیچ وجه نمی شــود به آنها بها داد. تمامی 
 این اتفاقات باعث شد تا کاپیتان موثر پرسپولیس و تیم برانکو 
ایوانکوویچ دومین جام جهانی خود را در عین ناباوری از دست 
بدهد و وداع تلخی در روزهای پایانــی باقیمانده تا اعزام به 

روسیه داشته باشد. 
اما واکنش سرپرست باشگاه پرسپولیس به خط خوردن 
نام ســیدجالل حســینی از لیســت تیم ملی حــاال واکنش 
هواداران پرســپولیس در شــبکه های اجتماعی را شــدت 
بخشیده اســت. گرشاسبی گفته اســت: »سیدجالل سید  
و بزرگ تیم اســت و هر زمان که در زمین حضور دارد ارتباط 
خوبی هم با برانکو برقرار می کند. کســی انتظار نداشــت با 
این همه زحمتی که ســیدجالل برای تیم ملی کشــیده او 
خط بخــورد اما وظیفه همه مــا حمایت از تیم ملی اســت و 
فکر می کنم تا این لحظه کنارگذاشتن این ۴ بازیکن قطعی 
نشــده اما نظر شــخصی ام را نه به عنوان سرپرست باشگاه 
پرسپولیس، بلکه به عنوان یک شهروند می گویم و آن اینکه 
وقتی سیدجالل گل پیروزی ما را به الجزیره زد دلم لرزید که 

او از تیم ملی خط می خورد.«
او تاکید کرده است: »این حس شخصی من بود چرا 
که رفتارهایی در این مدت دیده بــودم که بعد از جام جهانی 
درباره ان صحبت خواهم کرد. به عنوان سرپرســت باشگاه 
پرســپولیس درباره کــی روش صحبت هایــی دارم، تیم ما 
بهترین دفاع، بهترین حمله، بهترین تیم و بهترین گلزن را 
در اختیار دارد اما سزاوار نبود که 7 بازیکن ما این طور تحلیل 
بروند. سیدجالل در بازی با الجزیره نشان داد که چقدر آماده 
است اما حتی با باشگاه پرسپولیس هم تماسی گرفته نشد تا 

فهرســتنهاییتیمملیبرایحضــوردرجامجهانی
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او را از نظر روحی آماده کنیم. همه اینها به خاطر این است که 
همه بازیکنان دوست دارند در تیم ملی حضور داشته باشند 
و برای کشور افتخارآفرین باشــند اما این رفتارها با کاپیتان 

پرسپولیس حرفه ای نبود.«
با همــه اینها قرار اســت در نهایت یک نفر از لیســت 
تیم ملی خط بخورد تا لیســت نهایی بازیکنــان تیم ملی به 
فیفا اعالم شود. در چنین شــرایطی گمانه زنی هایی درباره 
آخرین نفری که از لیست کی روش حذف می شود، به وجود 
آمده اســت. برخی بر این باور هســتند که وضعیت اشکان 
دژاگــه باتوجه به مصدومیتــی که دارد هنــوز به طور کامل 
مشخص نشده و شاید کی روش به همین خاطر 2۴ بازیکن 
را به اردوی ترکیه می برد. عده ای نیز معتقد هســتند در خط 
دفاعی کی روش هنوز به چیزهایی که مد نظرش است دست 
پیدا نکرده و به خاطر  تردیدهایی که دارد یک نفر اضافه به 
اردو برده و از جمع مدافعان تیم یک نفر را خط می زند. با این 
حال بازی با ترکیه، یونان و لیتوانی مشخص می کند آخرین 
بازیکنی که جام جهانی روسیه را از دست می دهد چه کسی 
است. باید منتظر ماند و دید در آینده چه اتفاقاتی پیرامون این 

موضوع رخ می دهد. 
موضوع حذف نام سیدجالل حسینی از لیست بازیکنان 
حاضر در جام جهانی اما همان قدر شــوکه کننده اســت که 
حذف نام وریا غفوری. در حالی که وریا غفوری در استقالل 
یکی از بهترین سال های فوتبالی اش را پشت سر گذاشت اما 
در لیست نهایی کارلوس کی روش در تیم ملی قرار نگرفت؛ 
موضوعی که با تعجب بسیاری از اهالی فوتبال روبه رو شد. 
در این بین، تعدادی از بازیکنان اســتقالل از جمله مهدی 
رحمتی به عنوان کاپیتان تیم با غفوری تماس گرفتند تا به 

این بازیکن دلداری بدهند. 
فهرســت نهایی تیم ملی برای حضــور در جام جهانی 
۴ژوئن به فیفا اعالم خواهد شد. سیدجالل حسینی با حضور 
در آخرین بازی برگزار شده تیم ملی مقابل ازبکستان از اردو 
کنار می رود و مشخص نیست شانس مجددی برای بازگشت 
داشته باشد یا خیر. وضعیت وریا غفوری نیز همین طور است 
و هیچ کس از تصمیم بعدی کی روش خبر ندارد. آیا کارلوس 
کی روش با تیم های پرطرفدار استقالل و پرسپولیس لجبازی 
کرد؟ آیا او بابت خط خوردن نام حسینی و غفوری پاسخ های 
قانع کننده ای خواهد داشت؟ تقریبا 2۴ ساعت طول کشید 
که کی روش در این زمینه پاســخ هایی را مخابره کند. او در 
گفت وگو با فارس دربــاره حذف وریا غفوری و ســید جالل 
حسینی تاکید کرد: »من اصوال دوست ندارم که فقط در مورد 
یک یا دو بازیکن خاص صحبت کنم ولی به خاطر احترامی  
که برای سید جالل حسینی و وریا غفوری قائل هستم، پس 
حاال در مورد آنها صحبت می کنم. اصوال چنین تصمیماتی 
مربوط می شــود به تصمیم گیری نهایی مربیان. به عنوان 
مثال سیدحسین حســینی دروازه بان استقالل 87۳ دقیقه 
گل نخورد، وقتی چنین رکوردی زده بود و کلین شــیت های 

خودش را حفظ کرد، یکباره با تصمیم ســرمربی اســتقالل 
دیگر برای این تیم بازی نکرد که خود من هم شــوکه شدم. 
همان طور که گفتــم چنین مواردی بــه تصمیمات مربیان 
مربوط می شود، ولی بازیکنان دیگری هم هستند که چنین 
اتفاق هایی برای شان رخ می دهد. در مورد وریا غفوری هم 
باید بگویم که هیچ مربی ای به اندازه من وریا را نمی شناسد 
و بنده این اختیار را برای خودم قائل هســتم که در مورد این 
بازیکن صحبت کنــم چون قبــل از اینکه وریــا بخواهد به 
اســتقالل برود من این بازیکن را به تیم ملی دعوت کردم. 
در آن زمان وریا غفوری دفاع راست بســیار خوبی بود و بنده 
بیش از یک ماه پیش او را صدا کردم و به او گفتم: »پســرم 
ما در تیم ملی نیازی به وینگر راســت نداریم، تو باید در دفاع 
راست بازی کنی. چون بازیکنانی مثل علیرضا جهانبخش، 
کریم انصاری فرد و قلی زاده در وینگر راســت هســتند و من 
چنین نفراتی را در این پســت دارم.« من به وریا تاکید کردم 
که در تیم ملی به یک دفاع راست محکم نیاز دارم اما وقتی 
در تیم اســتقالل و با تصمیم وینفرد شــفر او از پست دفاع 
راست به  هافبک راست تبدیل می شود این دیگر به سرمربی 
این تیم برمی گردد. نمی دانم چگونه شفر از عدم دعوت وریا 
غفوری به تیم ملی سورپرایز شده است. وقتی در تیم خودش 
اعتقادی ندارد که در دفاع راست از وریا استفاده کند و پست 
او را تغییر می دهد چگونه سورپرایز می شود؟ این تغییرات در 
تیم استقالل انجام شد و با این جابه جایی پست، این تصمیم 
از جانب من گرفته شــد. وقتی قرار است ما مقابل تیم های 
بزرگی مثل مراکش، اسپانیا و پرتغال بازی کنیم، من احتیاج 
به یک دفاع راست محکم دارم اما من می خواهم بگویم که 
چنین تصمیماتی در فوتبال یک امر طبیعی اســت و گاهی 
اوقات چنین اتفاق هایی در فوتبال رخ می دهد، اتفاق هایی 
عجیب. به عنوان مثال در تیم ملی مکزیک یک زمانی یک 
بازیکنی به نام خورخه  کامپوس در باشگاه خودش یک مهاجم 
بود ولی در تیم ملی درون دروازه قرار گرفت، اتفاق عجیبی بود 
اما چنین اتفاق هایی در فوتبال رخ می دهد و در مورد شرایط 
وریا غفوری نیز به تصمیم شــفر نیز احترام بگذاریم ولی باز 
هم تاکید می کنم که مــن در جام جهانی نیــاز به یک دفاع 

محکم داشــتم و توقعم از این بازیکن این بود که در پست 
دفاع برای باشگاهش بازی می کرد. من همیشه سبک بازی 
وریا را تحسین کردم و در ۴ سال گذشته همواره او به تیم ملی 
دعوت شده و این کارلوس کی روش بوده که وریا را به تیم ملی 

دعوت کرده است. 
کی روش درباره حسینی نیز گفت: »حاال در مورد یک 
بازیکن خاص که می خواهــم به صورت ویــژه در موردش 
صحبت کنم بازیکن من یعنی سید جالل حسینی است. بیش 
از 7 سال است؛ تاکید می کنم بیش از 7 سال است از زمانی 
که من سرمربی تیم ملی ایران شــده ام سید جالل حسینی 
همیشــه در تمامی  اردوهای تیم ملی حضور داشت. حتی 
یک اردو را هم سید جالل از دست نداد، همیشه او را دعوت 
کردم، همین نشان می دهد که من چقدر این بازیکن را باور 
دارم. سید جالل بازیکنی بود که همیشه تأثیرات زیادی در 
تیم ملی داشت، تأثیر این بازیکن را در روند موفقیت تیم ملی 
به عنوان یک بازیکن کلیدی چه در داخل زمین و چه بیرون 
زمین از لحــاظ حرفه ای گری و از لحاظ اخــالق و از لحاظ 

کیفیت بازی دیده اید. 
در راســتای منافع تیمی فقط با یک کلمــه می توانم 
ســید جالل را توصیف کنم؛ احترام. ما در ســاختمان پک 
دیواری داریم که به نام ســاختمان مفاخر نامگذاری شده، 
آن دیوار متعلق به 6 بازیکن برتر تاریخ فوتبال ایران است، 
جالل یکی از ان ســتون هایی است که در ساختمان پک و 
در تاریخ فوتبال ایران ثبت شــده ولی االن ما جام جهانی و 
در آینده جام ملت های آسیا را در پیش داریم. باید در چنین 
وضعیتی فضایی بسازیم تا نفرات جوان تر به تیم ملی بیایند 
و در آینده کمک حال مان باشند. نفراتی مثل مجید حسینی، 
مرتضی پورعلی گنجی، خانزاده، روزبه چشــمی  و بازیکنان 
جوان دیگر. باید رو به جلو حرکت کنیم. با تمام احترام قلبی 
که برای سید جالل حسینی قائل هستم مخصوصا خودم ولی 
همین احترام را باید برای نسل آینده فوتبال ایران نیز داشته 
باشیم. آنهایی که در آن رشد می کنند باید چنین احترامی  را 
برای شان قائل باشــیم. ما نمی توانیم یک تیم ملی داشته 
باشیم که فقط در حالت رکود باشد، بلکه باید رو به جلو حرکت 
کنیم. یک بار دیگر تاکید می کنم که سید جالل حسینی در 
لیست انتظارمان خواهد ماند و هر لحظه که احتیاج باشد او 
به تیم ملی ملحق خواهد شد. ســید جالل حسینی از جمله 
بازیکنانی بود که با الگوی اخالقی و فنی که همیشه از خود 
نشان داده باعث شده که من عاشق بازیکنان ایرانی شوم و 
یکی از دالیلی که باعث شد من 7 سال در ایران بمانم همین 

سید جالل حسینی بود.«
آیا پاسخ های کی روش موج مخالف خوانی ها را تخفیف 
خواهد داد؟ هر چه هست خیلی ها اعتقاد دارند او در آستانه 
خداحافظی با تیم ملــی فوتبال ایران و پایــان قراردادش با 
فدراسیون فوتبال حکم جعبه سیاهی را دارد که هر آن امکان 

دارد جنجال های بزرگی به پا کند. 

دروازهبانها:
علیرضا بیرانوند، پرسپولیس

رشید مظاهری، ذوب آهن
امیر عابدزاده، ماریتیموی پرتغال

مدافعان:
علی قلی زاده، سایپا

مجید حسینی، استقالل
میالد محمدی، اخمت گروژنی

محمد خانزاده، پدیده

مرتضی پورعلی گنجی، السد قطر
پژمان منتظری، استقالل

رامین رضاییان، اوستنده بلژیک
روزبه چشمی، استقالل
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احسان حاج صفی، المپیاکوس یونان
کریم انصاری فرد، المپیاکوس یونان 

مسعود شجاعی، آ اک آتن یونان 
مهدی  ترابی، سایپا

امید ابراهیمی، استقالل

سعید عزت اللهی، روستوف روسیه 
مهاجمان:

علیرضا جهانبخش، آلکمار هلند
اشکان دژآگه، ناتینتگهام انگلیس

مهدی طارمی، الغرافه قطر
رضا قوچان نژاد، هیرنوین هلند
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وحید امیری، پرسپولیس
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آســتانهخداحافظیباتیمملیفوتبالایــرانوپایان
قراردادشبافدراسیونفوتبالحکمجعبهسیاهیرا
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فدراسیونقائلبهشفافسازینیست
حرفهایکیروشدربارهخطخوردنحسینیوغفوری

عقالنیوفنینیست

اجازه بدهید قبل از هر چیزی تکلیــف خودمان را با 
تیم ملی فوتبال کشورمان روشــن کنیم. همه ما تیم ملی 
را دوســت داریم. عالقه مندیم که تیم ملی در جام جهانی 
نتیجه الزم را کســب کند و بتواند عملکرد خوبی داشــته 
باشد. با این مقدمه می خواهم عرض کنم در همه جای دنیا 
یا فدراسیون یا ســرمربی تیم ملی در برهه هایی که اهالی 
فوتبال، افکار عمومی یا رسانه ها برای شان ابهامات جدی 
به وجود آمده، سعی می کنند پاسخگوی ابهامات باشند و 

شفاف سازی کنند. 
اما در فوتبال 

مــا 

فدراســیون فوتبــال اساســا به ایــن موضــوع اعتقادی 
ندارد. ســرمربی تیم ملی هم که اصال قائل نیست درباره 
ایرادهایش نقدهــا را بپذیرد یــا اینکه دربــاره تصمیمات 
عجیبش توضیح قانع کننده ای بدهد. در چنین شــرایطی 
مردم به رسانه ها نگاه می کنند. منتظرند که ببینند رسانه ها 
چه واکنشی نشان خواهند داد. آیا پاسخ سوال های خود را 

دریافت خواهند کرد یا خیر ؟ 
ســوال ها اما بعد از اعالم اســامی  تیم ملی روشــن 
اســت. مردم عال قه مندند که بدانند چــرا باز یکنانی مثل 
سید جالل حســینی و وریا غفوری یا حتی کاوه رضایی به 
تیم ملی دعوت نشــده اند. حســینی و غفوری همواره در 

اردوهای تیم ملی حاضر بوده اند. در بازی های مقدماتی 
نقش موثری داشته اند و در بازی های دوستانه هم حضور 
داشــته اند. با این حال در فاصله کمی تا شروع بازی های 
جام جهانی از لیســت تیم ملی خــط می خورند. من وقتی 
مصاحبه کــی روش درباره خط خــوردن ایــن بازیکنان را 
خواندم بســیار تعجب کردم. اما تعجب من این است که 
وقتی کــی روش در اردوهای متعــدد این بازیکنــان را به 
تیم ملی دعوت می کند، دلیلش این است که از استاندارد 
بودن این بازیکنان اطمینان حاصل کرده است، بنابراین 
خط زدن این بازیکنان آن هم در این شــرایط کار درستی 
نبود. هیچ یک از این باز یکنان از شرایطی که یک بازیکن 
استاندارد باید داشته باشد، خارج نشده اند. در طول فصل 
همواره بهترین ها بوده اند. بنابراین ریشه این تصمیمات 
را باید در  مسا ئل دیگری  جستجو کرد. با این حال خیلی ها 
منتظرند که ببینند کی روش ۱۴ خرداد چه لیستی را نهایی 
خواهد کرد و کدام بازیکن را کنار می زند و کدام بازبکن را به 
تیم ملی اضافه می کند. او فقط حق دارد یک تغییر دیگر در 
تیمش ایجاد کند و من بعید می دانم که سیدجالل حسینی 

یا وریا غفوری شانسی برای بازگشت دا شته باشند.
نکته دیگری که برای من جای سوال پیدا کرده این 
اســت که چند بازیکن از نفراتی که کــی روش به تیم ملی 
دعوت کــرده دچار مصدومیت هســتند. به عنــوان مثال 
می توان از اشــکان دژاگه نام برد کــه اصال طی ماه های 
اخیر نتوانســته بازی کند اما به رغم اینکه اصال در شرایط 
بازی کردن قرار ندارد از سوی کی روش به تیم ملی دعوت 
شده. بازیکنان دیگری هم هستند که چنین شرایطی دارند 
اما کی روش آنها  را به جالل حسینی و وریا غفوری  ترجیح 
داده است. این سوال ها به نظرم پاسخ منطقی نمی تواند 
داشته باشد. با این حال معتقدم عده ای حق دارند بگویند 
سیدجالل حســینی و وریا غفوری با محرومیت از حضور 
در جام جهانی از سوی کی روش به 
سختی تنبیه شده اند؛ تنبیهی که از 
نظر من به صــالح تیم ملی فوتبال 

ایران تمام نخواهد شد . 
کــی روش در واکنش به همه 
انتقادهایی کــه درباره خط خوردن 
جالل حسینی و وریا غفوری مطرح شــده این گونه پاسخ 
داده که حســینی را به دلیل سن و ســالش کنار گذاشتم و 

بیژنذوالفقارنسب

کارشناسفوتبال

وریاغفوریاز
بهترینبازیکنان
لیگفوتبال
ایرانبود

یادداشت
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تصمیمکیروشدربارهسیدجاللدرستاست
حسینی،قربانیلجبازیکیروشباشفرشد

من به کارلوس کی روش حــق می دهم کــه تیم ملی را با 
بازیکنانی بسازد که خودش صالح می داند. این سرمربی تیم است 
که باتوجه به حریفان تیم ملی در جام جهانی می تواند بازیکنانش 
را انتخاب کند. در این بین طبیعی اســت کــه برخی تصمیمات 
شوکه کننده باشــد. من فکر می کنم بخش مهمی  از انتقادهای 
نسبتا تندی که این روزها درباره تصمیمات کی روش مطرح می شود 
به این دلیل است که او بازیکنانی از استقالل و پرسپولیس را خط 
زده است. تصور کنید اگر این باز یکنان در تیم هایی جز استقالل 
و پرســپولیس بازی می کردند چنین موج حمایتی درباره شان به 
راه می افتاد یا خیر؟ به طور حتم خیر. از این گذشته کی روش در 
مصاحبه خود به نکاتی اشاره کرده که به نظرم خیلی مهم هستند. 
او گفته دالل هایی با نفوذ به اردوهای تیم ملی درصدد برآمده اند 
که در اردوهای تیم ملی بازیکنانی را از یک باشگاه به باشگاه دیگر 
متمایل کنند. بعد هم تاکید کرده که ا جازه نخواهد داد که پای این 
دالالن به جام جهانی هم باز شود و برای تیم ملی حواشی تازه ای 
ایجاد کنند. این حرف ها برای من خیلی شوکه کننده بود. بسیار 
بیشتر از خط خوردن حسینی و غفوری از مواجه شدن با چنین وقایع 
تلخی شوکه شدم.  با همه اینها عده ای بحث سیدجالل حسینی و 
وریا غفوری را مهم تر می دانند. باید عرض کنم که به خودم اجازه 
نمی دهم درباره تصمیم روش درباره لیســت تیم ملی انتقادی را 
وارد بدانم. شاید کی روش نمی توانست بهتر از اینها از تصمیمات 
خودش دفاع کند. شاید اصال بهتر از ا ینها می توا نست انتخاب کند 
اما فراموش نکنید که در تیم های بزرگی مثل اسپانیا و پرتغال هم 
تغییراتی ایجاد شده که در نوع خود عجیب است اما بعید می دانم 
در آنجا چنین هجمه ای علیه سرمربی تیم ملی شان شکل گرفته 
باشد. کی روش معتقد است سیدجالل حسینی در شرایطی قرار 
گرفته که سن و سالش به او اجازه نمی دهد در بازی های سنگینی 
در  سطح جام جهانی آن هم در مقابل مهاجمان بزرگ تیم های ملی 

اسپانیا و پرتغال یارای مقاومت دا شته باشد. در مورد وریا غفوری هم 
بنده اعتقاد دارم که کی روش تصمیم درستی گرفته. کی روش در 
توانمندی فنی این بازیکن شک ندارد اما باید به او حق بدهیم که 
بازیکنی را به  تیم ملی دعوت کند که در فصل اخیر در همان پست 
بازی کرده باشــد. عده ای می گویند پس چرا کــی روش از برخی 
بازیکنان در پست هایی استفاده می کند که در باشگاه خود پست 
متفاوتی را تجربه کرده اند. در پاسخ باید بگویم باید منتظر بمانیم 
و ترکیب یا ارنج کــی روش در بازی های جام جهانی را ببینیم. اگر 
در ارنج تیم خود ثابت کرد که حرف هایش متناقض بوده و از برخی 
بازیکنان در پست های غیر تخصصی شان استفاده کرد آن وقت 
همه ما حق داریم او را مورد شــماتت قرار بدهیم.  حرف من این 
است که اگر قرار است به این ماجرا حرفه ای نگاه کنیم در درجه اول 
باید یاد بگیریم که این سرمربی تیم است که بازیکنانش را انتخاب 
می کند و برای آنها  شرح وظایف تعیین می کند و در نهایت در قبال 
نتایجی که کسب می کند پاسخگو خواهد بود. اما مایلم درباره بازی 
دوستانه تیم ملی برابر ازبکســتان بگویم که بسیار بازی بی روح و 
سردی بود. بدون برنامه بودیم. هم در دفاع و هم در حمله برنامه ای 
نداشتیم. بازیکنان هم مراقب ســاق های خود بودند که آسیبی 
نبیند. دنبال فوتبال بازی کردن نبودند. در نیمه اول ما تیم واقعی 
کی روش را در زمین ندیدیم اما مساله آنجایی برای من نگران کننده 
است که در نیمه دوم تقریبا 70 درصد بازیکنانی که حاال در لیست 
نهایی تیم ملی هستند، در زمین حضور داشتند اما بازی بسیار بدی 
ارائه دادند. به هر حال امیدوارم بازی های تدارکاتی بعدی که قرار 
است برابر ترکیه،  یونان و لیتو انی انجام شود،  به آماده سازی بهتر 
بازیکنان بینجامد.  خود کی روش این روزها ناامید و نگران درباره 
درصد موفقیت تیم ملــی حرف می زند. این موضــوع برای هیچ 
یک از ما که عاشــق تیم ملی فوتبال کشورمان هستیم خوشایند 
نیست اما  بنده امیدوارم ظرف روزهای آتی کی روش بتواند تیمش 
را به خوبی جمع و جور کند تا بتوانیم از بازی های بســیار سختی 
که پیش رو داریم ســربلند بیرون بیاییم. در حال حاضر جامعه ما 
و به خصوص جامعه خبری ما عالقه مند است درباره خط خوردن 
حسینی و غفوری صحبت کند. من ایرادی در این قضیه نمی بینم. 
به هر حال هر کســی نظری دارد اما این را هم در نظر بگیرید که 

تیم های حاضر در جام جهانی شاید از برخی بازیکنان باالی ۳5 
سال خود استفاده کنند اما تحت چه شرایطی؟ تحت این شرایط که 
آن بازیکن از لحاظ فیزیکی و سرعت بسیار آماده باشد. بازیکنانی 
که واقعا می توانند ۱2 کیلومتر بدوند. حال آنکه سیدجالل با تمام 
احترامی  که برایش قائل هستم در این مورد کند است. باتوجه به 
روحیه ای که از کی روش ســراغ داریم بعید به نظر می رسد که او 
به دالیل غیرفنی حسینی را کنار گذاشته باشــد. کی روش اگر با 
بازیکنی مشکل داشته باشد امکان ندارد که این گونه از او تعریف 
و تمجید کند. اما می بینیم که با چه ادبیات توام با احترامی  درباره 
ســیدجالل صحبت کرده اســت. به نظر من تصمیم کی روش 
صحیح است. او می گوید دور باید به جوانان برسد. این حرف از نظر 
من قابل دفاع است. البته به نظرم خیلی خوب می شد که به پاس 
قدردانی از زحمات سیدجالل حسینی این بازیکن در کنار تیم ملی 
قرار می گرفت تا به عنوان یک وزنه روحی به دیگر بازیکنان انید و 
انگیزه بدهد. حضور این بازیکن در کنار تیم ملی می تو انست اتفاق 
خوبی باشد.  مورد بعدی که مایلم درباره اش صحبت کنم این است 
که نباید کی روش را به خاطر توجه ویژه اش به لژیونرها ســرزنش 
کنیم. به طور حتــم بازیکنانی که در لیگ های ســخت و معتبر و 
استاندارد جهانی بازی می کنند از نظر روانشناختی یک سر و گردن 
باالتر از بازیکنانی هستند که در لیگ داخلی ما بازی می کنند. آنها  
در بازی های خارجی تنه به تنه بازیکنان یا تیم های بزرگ می زنند 
اما بازیکنی که در لیــگ داخلی ما بازی می کنــد نهایتا می تواند 
خود را در بازی های آسیایی آن هم مقابل تیم های عربی محک 
بزند. بنابراین بازیکنان شاغل در لیگ های خارجی نه تنها از نظر 
روانشناختی بلکه از نطر فنی و تاکتیکی هم بسیار انعطاف پذیری 
باالتری نسبت به بازیکنان حاضر در لیگ داخلی مان  دارند.  اما 
ایرادی که می توانم درباره لیست تیم ملی بگیرم جدا از مساله وریا 
غفوری که به نظرم کی روش می توانست به دیده اغماض به او نگاه 
کند و او را با تیم ملی به جام جهانی ببرد به موردی برمی گردد که این 
روزها اتفاقا مورد بحث قرار گرفته است. به نظرم انتخاب عابدزاده 
به عنوان دروازه بان ســوم تیم ملی و خط زدن  حسینی، لجبازی 
کی روش با شفر بود. وقتی شفر ، حســینی آماده را روی نیمکت 
گذاشت و مهدی رحمتی که بازیکن مغضوب کی روش است را 
به دروازه بان اصلی تیمش تبدیل کرد کی روش هم لجبازی کرد. 
قربانی شدن  حسینی در دل این دعوا تاسف برانگیز است چون به 
عقیده من این دروازه بان می توانست به تیم ملی کمک کند. با همه 
اینها چاره ای جز انتظار نداریم. باید منتظر بمانیم و ببینیم کی روش 
در جام جهانی چه خواهد کرد. امیدوارم تیم ملی مان موفق شود و 

مردم عزیزمان خوشحال باشند. 
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قبل از هر چیز فراموش نکنیم که هر مربی با فلسفه 
خاص خودش کار می کند. بعضی مربیان گاهی در ترکیب 
تیم شان دســت به تغییراتی می زنند که خیلی های دیگر 
شــاید آن تغییرات را نپذیرند. اما آنها  باتوجه به طرز فکر 
خودشان دست به این تغییرات زده اند. آنچه  درباره لیست 
تیم ملی می توانم مطرح کنم این اســت که من بخشی از 
این تغییرات را قابل توجیه  می دانم و برخی از تغییرات را از 

لحاظ فنی قابل توجیه نمی دانم. 
در مورد بیت آشــور،  نورافکن یا سروش رفیعی قابل 
توجیه اســت که کی روش بخواهد انتخاب های دیگری 
داشته باشد اما در مورد ســیدجالل حسینی و وریا غفوری 
تصمیم کی روش بــرای من به معمایی تبدیل شــده. هر 
 قدر فکر می کنم می بینم برای عبــور از این بازیکنان هیچ 
توجیه فنی وجود ندارد. در سالی که گذشته هم سید جالل 
حسینی و هم وریا غفوری جزو بهترین های تیم خود بودند. 
حســینی در پرســپولیس عملکرد فوق العاده ای داشت و 
دیدید که در لیگ قهرمانان آســیا بود و نبــود این بازیکن 
چقدر روی ســاختمان دفاعی تیم تاثیر داشــت. در بازی 
برابر الجزیره هم با آن گل خوبش ناجی پرســپولیس شد. 
وریا غفوری هم در اســتقالل فصل خیلی خوبی را پشت 
سر گذاشــت و ثابت کرد که یک بازیکن خوش تکنیک و 
خوش فکر است که هر مربی می تواند روی توانمندی های 

فنی اش حساب ویژه ای باز کند.
 این دو بازیکن هر گاه در تیم ملی بودند هم عملکرد 
خوبی داشتند. کی روش حاال تصمیم گرفته این دو بازیکن 
را خط بزند و با تیم ملی به جام جهانی نبرد. وقتی هم افکار 
عمومی و رســانه ها پاســخ را جویا شــده اند، گفته است 
حســینی من را عاشــق بازیکنان ایرانی کرد و کلی از این 
بازیکن تعریف و تمجید کرده و در نهایت گفته بهتر است 
جوانگرایی کنیم و بازیکن جوانی را به جای او به روســیه 
ببریم. این توجیــه از لحاظ فنی همان انــدازه برای من 
قابل قبول نیست که توجیه ایشان درباره وریا غفوری. 
آقای کی روش ! شــما می گویید چون شــفر از وریا در 
پست  هافبک اســتفاده کرده اســت پس این بازیکن 
به درد من نمی خورد در حالی که خود شــما وینگر راست 
تیم ســایپا را در تیم ملی در دفاع چپ گذاشته ای. پژمان 
منتظری دفاع وسط را  هافبک وسط تیم ملی گذاشته ای. 
این ایراد نیست ، اصال قصد ندارم بگویم کی روش اجازه 

این کار را نــدارد. نه ، بر عکس. همــه مربیان چنین حقی 
دارند ، همــه مربیان بازیکنان تیم شــان را در پســت های 
مختلف قرار می دهند که بدانند کارایی این بازیکن در کدام 
پست بیشتر است. اگر وریا در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا وینگر راست بوده، شما این بازیکن را به عنوان دفاع 
راست تیم ملی انتخاب کن و از توانمندی های این بازیکن 
اســتفاده کن. ایرادی نــدارد. بازیکنی که ســال ها دفاع 
راست بوده و حاال یک فصل  هم وینگر بازی کرده فراموش 
نکرده که دفاع راســت چه پستی اســت و چگونه باید کار 
کند. بازی کردنــش که یادش نرفتــه، بنابراین همان طور 
که کی روش حق دارد بازیکنان را در پســت های مختلف 
بسنجد، مربیان باشگاه ها هم حق دارند که چنین تغییراتی 
را در تیم های خــود ایجاد کنند. مســاله ما حــاال با آقای 
کی روش این اســت که می گوید من حــق دارم اما دیگر 

مربیان هیچ حقی ندارند که دست به تغییر بزنند.
 در مورد ســیدجالل حســینی هــم بایــد بگویم که 
کی روش وقتی دربــاره جوانگرایــی حرف می زنــد و این 
موضوع را دلیل کنار گذاشــتن سیدجالل می داند، من به 
عنوان یک مربــی نمی توانم این توجیــه را بپذیرم. چون 
تیم ملی به اندازه کافی جــوان دارد. اتفاقــا نگرانی همه 
ما این اســت که تیم ملی در رقابت های بزرگ و حساســی 
مثل جام جهانــی بازیکنان با تجربه زیــادی ندارد. میدان 
جام جهانی با همــه تورنمنت ها فــرق دارد. جو خاصی به 
این مســابقات حاکم اســت و شــما نمی توانید در فاصله 
یک ماه به شــروع مســابقات بازیکن باتجربه تیم ملی که 
اتفاقا از لحاظ آمادگی بدنی هیچ چیز کم ندارد را صرفا به 
خاطر سن و سالش کنار بگذارید. شــما می توانید بگویید 
من فالن بازیکن را بیشتر می پســندم اما وقتی در توجیه 
خط زدن ســیدجالل می گویید بهتر است یک جو ان جای 
او را بگیرد کمی سخت اســت که با این حرف کنار بیاییم. 
از این گذشــته بازیکنان جوان ما هم کم تجربه نیســتند. 
سردار آزمون،  محمدی،  گوچی و خیلی های دیگر ؛ اینها 
بازیکنانی هستند که در اروپا بازی می کنند و موفق هستند 
اما در جام جهانی شما به امثال حسینی نیاز پیدا می کنید. 
شــما می توانید از  پنج  بازیکــن باتجربه اســتفاده کنید و 
جوان ها را هم دورچین کنید که از هر نظر خیال خودتان را 
راحت کرده باشید. از سرعت جو ان ها استفاده می کنید و 

از تجربه بازیکنان قدیمی تر. 
کی روش البته روی تجربه پژمان منتظری،  مســعود 
شجاعی و اشــکان دژاگه حســاب باز کرده. با همه اینها 
باید عرض کنم که تا 2۴ ساعت بعد از اعالم لیست اسامی 
 بازیکنان تیم ملــی خود من گمان می کردم که شــاید این 
لیست تغییر کند اما وقتی موج انتقادها درباره دعوت نشدن 

حسینی و غفوری را دیدم و بعد کی روش مصاحبه کرد و از 
تصمیم های خودش آن گونه دفاع کرد، مطمئن شدم که 
این بازیکنان به تیم ملی دعوت نخواهند شد. به خصوص 
اینکــه خیلی ها از ایــن دو بازیکــن حمایــت کرده اند که 
کی روش اساسا با آنها  مشــکل دارد. به همین دلیل باید 
عرض کنم کی روش آن قدر لجباز هســت کــه از تصمیم 

خودش عقب نشینی نکند. 
 از طرفی من گمــان می کنم حــق کاوه رضایی هم 
بود که به تیم ملی دعوت شــود. به نظرم او گزینه بهتری 
بود تا گوچی. گوچی البته بازیکن خیلی خوبی است و در 
صعود تیم ملی به جام جهانی نقش خیلی موثری داشــته 
امــا در همین بازی دوســتانه آخر مقابل ازبکســتان هیچ 
کاری نکرد. هیچ کار مثبتی از او ندیدیم و من فکر می کنم 
این مهاجم مدتی اســت که مثل ســابق زهردار نیســت. 
شــما عملکرد این دو مهاجم را با هم مقایسه کنید. کاوه 
رضایی در لیگ بلژیک عالــی عمل کرده. تعداد گل های 
این دو مهاجم با یکدیگر قابل مقایسه نیست. زمان نشان 
می دهد که کی روش چه بازیکنی را از دســت داد. کاوه ۳ 
یا شاید ۴ پســت بازی می کند و این فوق العاده است. این 
موضوع نشان می دهد که او چقدر می توانست به تیم ملی 
کمک کند. او هم سانتر فوروارد است- و ما در استقالل از 
او در پست های وینگر چپ و راست هم استفاده کردیم  و 
هم هافبک پشــت فوروارد  می تواند بازی کند.  این نشان 
می دهد که این بازیکن چقدر قابلیت های باالیی به لحاظ 
فنی و تاکتیکی دارد. با این حال ابهامات هنوز برای خود 
من حل نشده. به عنوان مثال نمی دانم چرا کی روش که 
از تغییر پست وریا صحبت می کند چرا احسان حاج صفی 
را دعوت کرده. این بازیکن هم در تیم باشــگاهی اش در 
یونان در پست متفاوتی بازی می کند که در تیم ملی در آن 
پست قرار نگرفته است. چرا ســلیقه خودتان را به گردن 
شــفر می اندازید ؟ فکر می کنم دالیل کی روش برای خط 
زدن برخی بازیکنان برای خیلی ها غیر قابل قبول اســت. 
فکر می کنــم مســائل دیگــری در کار اســت. در همین 
مصاحبه اش هم عنوان کــرده که برخی دالل ها شــبانه 
بازیکن را از اردوی تیم ملی به پرسپولیس برده اند یا  مسا ئل 
دیگری که مطرح کرده است. در مورد وریا هم شنیدم که 
 یکی دو جا نافرمانی هایی داشــته که بــه مذاق کی روش

 اصال خوش نیامده. 
 کــی روش مربی بســیار ســختگیری اســت  و برای 
او نظم و انضبــاط در اولویت قــرار دارد. با همــه اینها باز 
هم اعتقــاد دارم که بــه جای ایــن بهانه جویی هــا بهتر 
بود کــی روش می گفت این لیســت ســلیقه من اســت و 
خودم پاســخگوی آن خواهم بود. در ایــن صورت دیگر 
هیچ بحثی باقــی نمی ماند. در پایان بایــد عرض کنم که 
عــده ای در مورد دعوت شــدن امیرعابدزاده بــه تیم ملی 
هم واکنش های منفی نشــان داده اند. این عده معتقدند 
به جــای او باید سیدحســینی دعوت 
می شــد. هر دو دروازه بان  جوان 
هستند. شــما به لیســت تیم ملی 
که نــگاه کنیــد متوجه می شــوید 
که بخــش مهمــی  از اعضــای تیم 
ملی مــا را لژیونرها تشــکیل داده اند. 
داده  نشــان  سال ها ســت  کــی روش 
که اعتقــاد خاصی بــه بازیکنان شــاغل در 
لیگ های خارجی دارد. شاید بیراه هم نباشد. 
به نظرم اگر  حســینی خــارج از لیگ مــا بازی 
می کرد حاال گلــر اول تیم ملی بــود. به هر حال 
امیدوارم شرایط به گونه ای پیش برود که تیم ملی 
ما بتوانــد برابر تیم های بزرگ جام جهانی از شــأن و 
 اعتبار فوتبال ایران دفــاع کند و عملکرد آبرومندانه ای

در روسیه داشته باشد. 

بهتاشفریبا

مربیفوتبال

حسینیدراینفصل
رکوردکلینشیترا

شکست

یادداشت
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روزانه
شنبه

دوشنبهیکشنبه 

همه از هم می پرسیدند که آخر چرا این همه هزینه؟ مراسم عروسی تجمالتی شاهزاده 
هری و مگان مارکل، 42/8 میلیون دالر هزینه داشته که بیشتر آن هم از جیب مالیات دهندگان 
انگلیسی پرداخت شده است. گزارش ها حاکی از آن است که هزینه لباس عروس مگان مارکل 
هم ۵۵۰ هزار دالر بوده است. لباس ابریشــمی  سفید مگان مارکل بوسیله »کالر کلر«، طراح 
انگلیســی مشــهور طراحی شــده بود. همچنین روی تور ۵ متری او گل های نماد کشورهای 
مشترک المنافع دوخته شــده بود. این ریخت وپاش ها برای برگزاری مراسم عروسی نوه ملکه 
انگلیس در حالی انجام شده که فقر در جامعه انگلیس بیداد می کند. طی سال های اخیر حزب 
حاکم محافظه کار با سیاست های ریاضت اقتصادی تالش کرده که هزینه های دولتی را کاهش 
دهد؛ این درحالی اســت که فشار این تالش ها فقط بر دوش مردم اســت و بر اساس آمار ملی 
بریتانیا، یک سوم مردم این کشور در فقر به سر می برند. حسین شهاب، بازیگر سینما و تلویزیون 
که به دلیل مشکالت کلیوی و نارسایی کبد مدت طوالنی در بیمارستان بستری بود، درگذشت. 
او در بیمارستان محب کوثر دار فانی را وداع گفت. این بازیگر در فیلم های مختلفی همچون 
»ماموریت«، »برزخی ها«، »بازداشــتگاه« و... به ایفای نقش پرداخته بــود. آمار قربانیان 
حادثه هولناک تیراندازی در مدرسه تگزاس به 1۰ نفر افزایش یافت. در این جنایت وحشیانه 
1۰دانش آموز نیز زخمی  شدند. 8صبح جمعه یک پسر 17ساله با دو قبضه سالح وارد دبیرستان 
سانتافه در حومه شهر هیوستون شد و دانش آموزان را به رگبار بست. پلیس تگزاس می گوید در 
جریان این تیراندازی 1۰ نفر کشته شدند. کالنتر ناحیه هریس در جنوب هیوستون تایید کرده 
که تیرانداز یک دانش آموز 17ساله است که بازداشت شد. گرئگ ابوت، تیرانداز از یک تفنگ دو 
لول و یک اسلحه کمری ۳8 میلی متری برای این حمله استفاده کرده است. او این اسلحه ها را از 
گنجه پدرش برداشته که به طور قانونی آنها را خریداری کرده و مجوز مالکیت سالح داشته است. 

در آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران در حضور حســن روحانی رئیس جمهوری، مسعود 
ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی، کروز به نمایندگی از 
کادرفنی و مسعود شجاعی، احسان حاجی صفی، اشــکان دژاگه، کریم انصاری فرد، پژمان 
منتظری، رضا قوچان نژاد و علیرضا بیرانوند به نمایندگی از بازیکنان و ساکت دبیر کل فدراسیون 
فوتبال و سرپرســت تیم ملی تجلیل شــد. روحانی همچنیــن از تیــم داوری ایرانی حاضر در 
جام جهانی روسیه تقدیر کرد. علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری گروه داوری 
ایران در جام جهانی روسیه هستند. در این دیدار رئیس جمهوری به هر کدام از ملی پوشان و 
تیم داوری 1۰ ســکه بهار آزادی به عنوان پاداش اهدا کرد. در این مراسم پیراهن شماره 12 
تیم ملی فوتبال کشورمان به حسن روحانی اهدا شد. اعضای تیم ملی پس از این دیدار، راهی 
تاالر وحدت شدند تا در مراســم بدرقه برای حضور در جام جهانی 2۰18 روسیه شرکت کنند. 
حسن روحانی در این دیدار گفت: »با توجه به آموزش، تالش، کوشش و روحیه باالی شما، 
موفقیت و پیروزی دور از دسترس نیست. موفقیت تنها پیروزی در برابر یک تیم نیست و اینکه در 
یک بازی گل بزنیم یا گل نخوریم، تنها فاکتورهای موفقیت نیست. ممکن است تیمی در یک 
بازی برنده شود ولی بازی طرف مقابل برای میلیاردها بیننده یک موفقیت و پیروزی واقعی لحاظ 
شود. خیلی توجه خودتان را صرف این موضوع نکنید که تیم مقابل شما چه تیمی است. اراده 
شما از هر عاملی قوی تر است و تالش کنید با اتحاد و استفاده از همه توانمندی ها و تجربیات 

خود برای کشورمان موفقیت و افتخار کسب کنید.«
مراســم بدرقه تیم ملی هم در تاالر وحدت برگزار شــد. در این مراســم از آهنگ رسمی 
فدراسیون فوتبال برای جام جهانی 2۰18 روســیه رونمایی شد. ساالر عقیلی این آهنگ را به 

نام 11 ستاره اجرا کرده است. 

آمار وحشتناک است، باید فکری کرد هم در سطح کالن و هم در سطح خانواده ها . ایرج 
حریرچی سخنگوی وزارت بهداشــت گفت: »۳/4 درصد نوجوانان 1۳ تا 1۵ ساله در کشور، 
مصرف کننده مواد دخانی هستند که سهم پسران 4/8 و دختران 2/1 درصد است. 2/8 درصد 
این نوجوانان مصرف کنندگان سایر مواد دخانی به ویژه قلیان هستند که سهم پسران 11/1 و 
دختران 6/6 درصد است.« وی در ادامه نسبت به مصرف ریتالین در فصل امتحانات هشدار 
داد و گفت: »بررسی ها نشان می دهد میزان مصرف ریتالین در فصل امتحانات ۵۰ درصد باال 
می رود. این دارو برای کودکان بیش فعال موثر است اما مصرف آن برای سایر افراد عوارض 
خطرناکی به دنبال دارد، در حالی که ۵ درصد دانشجویان و 4/۵ درصد دانش آموزان سال آخر 

دبیرستان در فصل امتحانات ریتالین مصرف می کنند.«
»مرگ بر اثر مصرف قارچ سمی«؛   این خبر هم  در روزهای گذشته تیتر رسانه ها شده و 
به نظر می رسد با باالرفتن آمار افراد فوت شده باید نسبت به این موضوع و خطرات آن هوشیار 
بود. قارچ به عنوان یکی از مواد غذایی متداول در ســبد غذایی، این روزها دردسرســاز شده 
اســت. جامعه ایرانی که از دیرباز تا  امروز به جامعه ای سنتی شهره است، عالقه ای خاص به 
محصوالت طبیعی دارد. به همین دلیل این روزها قارچ های موجود در طبیعت توســط افراد 
گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد که متاسفانه تاکنون جان 11 نفر را گرفته است. ۹۰ درصد 
مسمومیت های شدید توسط قارچ ها، به دلیل ماده ای سمی  به نام »آماتوکسین« است که این 
ماده بیشتر روی کبد تاثیر مخرب می گذارد. یادمان باشد که قارچ های سمی  از لحاظ ظاهری 
شباهت زیادی به قارچ های خوراکی دارند و تشخیص آنها  توسط افراد عادی میسر نیست . در 
ماه مبارک رمضان فضای کشور معنوی است و مردم بیشتر از همیشه با قرآن مانوس می شوند. 

عکس روز را به قرآن خوانی در حرم مطهر شاهچراغ در شیراز اختصاص دادیم. 
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سه شنبه 

اردیبهشت سال جاری، برای سی وسومین نوبت کتاب »چهل نامه کوتاه به همسرم« اثر زنده یاد نادر ابراهیمی  از سوی نشر 
روزبهان تجدید چاپ شد؛ اثری که نام آن و محتوایش خاطرات و نوستالژی های بسیاری را برای بخش زیادی از اهالی کتاب در 
ایران به همراه دارد و بدون شک داســتان نگارش این اثر نیز برای مخاطبان بالقوه آن می تواند جذاب باشد. همزمان با این خبر 
مصاحبه ای از همسر نادر ابراهیمی  منتشر شد. فرزانه منصوری، همسر نادر ابراهیمی  آن قدر از بدقولی های مسئوالن گالیه مند 
است که گفت اگر موفق به دایرکردن »کتابخانه موزه نادر« نشود، تمام کتاب های همسرش را وسط حیاط خانه آتش می زند. پس 
از این مصاحبه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 6 گفت: »تمامی  مکاتبات الزم با سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
به منظور اختصاص فضایی در پارک شفق به آثار این نویسنده بزرگ انجام گرفت اما پس از تغییر مدیریت این سازمان، موضوع موزه 
مرحوم ابراهیمی  نیز به دست فراموشی سپرده شد و پیگیری های مجموعه منطقه نیز بی ثمر بود چراکه برای فضای مورد نظر کاربری 
دیگری تعریف شده است. با این وجود باتوجه به تاکید و پیگیری شهردار محترم منطقه در حال رایزنی برای تامین فضای دیگری 
برای موزه مرحوم نادر ابراهیمی  هستیم.« اگر اهل هنرهای تجسمی هستید یک پیشنهاد خوب برای شما داریم، نمایشگاهی از 
11۰ اثر منتخب گنجینه موزه هنرهای دینی امام علی)ع( در ماه مبارک رمضان برپا شده است. آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه 
از میان 8۰۰ اثر مرتبط با امیرالمومنین علی)ع( موجود در گنجینه موزه هنرهای دینی امام علی)ع( انتخاب شده و شامل آثاری در 
قالب نقاشی و خوشنویسی است. عکس روز هم به سی امین محفل انس پیشکسوتان جهاد و شهادت اختصاص دارد که در محل 

مسجد ولیعصر)عج( با حضور دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان پیشین جنگ تحمیلی برگزار شد. 

چهارشنبه

خبر خوب این است که این روزها سینمای ایران یک صنعت پول ساز شده، این را همه از جمله وزیر ارشاد تایید می کنند. 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در توئیتی درباره فروش امسال ســینمای ایران نوشت: »فروش سینما در 
اردیبهشت امسال، بیش از 1۰ میلیارد تومان فروش بوده و یک میلیون مخاطب بیشتر در مقایسه با اردیبهشت ۹6 داشته است. 
افزایش فروش و مخاطب دو ماه نخســت ســال ۹7، خبر خوبی برای فرهنگ، هنر و اقتصاد سینماست.« دوم اینکه براساس 
جدیدترین اطالعات پلیس مواد مخدر در ایران و مسئوالن ستاد مبارزه با موادمخدر، شیشه به عنوان یکی از پرمخاطره ترین 
ماده مخدر ایرانی میان مصرف کنندگان با رشد قیمت سه برابری مواجه شده است. به طوری که تا سال گذشته، هر گرم شیشه 
چیزی حدود ۳۰ هزار تومان به فروش می رســید که حاال براســاس جدیدترین اطالعات ســتاد مبارزه با مــواد مخدر، هر گرم 
شیشه به رقمی حدود 1۰۰ هزار تومان رسیده  است. افزایش قیمت شیشه اما متاثر از چند عامل است، نخست عزم مسئوالن 
انتظامی در برخورد و منهدم کردن البراتوارهای تولید شیشه زمینه ســاز کاهش تولید شیشه در این مکان های زیرزمینی شده و 
دوم اینکه نوسانات نرخ ارز، سوداگران این حوزه را ترغیب به افزایش قیمت این مخدر کرده است. حاال افزایش قیمت شیشه 
در ایران، این سوال و نگرانی را ایجاد می کند که ممکن است معتادان دســت به رفتارهای پرخطری چون مصرف هروئین یا 
تزریق ارزان مخدرها بزنند.  سوم اینکه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان قرعه کشی شد و پرسپولیس و استقالل رقبای 
خود را شناختند. استقالل با السد قطر و پرسپولیس با الدحیل روبه رو خواهد شد. تصویری شگفت آور هم از لحظه ورود توفان به 
شهر ابوزیدآباد از توابع آران و بیدگل در شبکه های اجتماعی به واکنش های متفاوتی منجر شد. این عکس از جمله عکس های 

پربیننده سایت های مختلف است. 

پست محسن رضایی در روز آزادسازی خرمشهر

عکس دیده نشده از ابراهیم حاتمی کیا 
در شبکه های مجازی

حمایت رامبد جوان از کودکان فلسطینی

رضاقوچان نژاد بعد از دیدار با رئیس جمهور

آنالین

26

69 شماره 398   | مثلث  



مرد نماز و اسلحه 
حجت االسالم غالمرضا حسنی درگذشت 

با حضور حداکثری مردم، پیکر مرحوم حجت االسالم 
غالمرضا حســنی، نماینده ســابق ولی فقیه در آذربایجان 
غربی و امام جمعه اســبق ارومیه در جوار یادمان شهدا در 
باغ رضوان این شــهر آرام گرفت. این حضور پرشور مردم 
روزه دار حکایت از یک شــناخت عمیق دارد، از مردی که 
نماد وحدت و شجاعت بود. شاید بسیاری حجت االسالم 
غالمرضا حسنی، امام جمعه ارومیه را در اواخر دهه هفتاد 
با تیترهای برخی از روزنامه ها شناختند اما واقعیت این است 
که آن روی سکه در زندگی آیت الله حسنی و واقعیت های 
زندگی پرفراز و نشیب و پرحادثه اش برای اکثر مردم ایران 
ناشناخته است؛ چرا که او با اکثر روحانیون معاصر متفاوت 

بود و زندگی پرفراز و نشیبی داشت. 
این روحانــی نســتوه صحنه هایی بــه یادماندنی در 
تاریخ آذربایجان خلق کــرده و روایت ایثار و فداکاری های 
وی هرگز از ذهن ملت قهرمان این خطه از ایران اسالمی 
پاک نمی شود. حجت االسالم حسنی در مبارزه مسلحانه 
مردم ارومیه با طاغوت و پس از آن با عوامل ضد انقالب، 
تشکیل اولین بسیج مردمی انقالب اسالمی، خنثی سازی 
توطئه حزب دموکرات در نقده، دفاع از پادگان پیرانشهر و 
ده ها رویداد تاریخی آذربایجان و کردستان نقش محوری 
داشــت. پیش از وقوع انقالب- مخصوصا در آستانه آن- 
عرصه را برای عوامل نظامی چون شهربانی تنگ و جبهه ای 
مردمی علیه عناصر حاکمیت وقت سازماندهی کرده بود. 
در هر اقدام و عملیاتی بعد از انقالب هم مشارکت داشت و 
در صف اول قرار می گرفت. در جریان تکوین انقالب هم 
او از روحیه مبارزه ای خــود فاصله نگرفت. او یک انقالبی 
به معنای واقعی آن بــود؛ تا آن اندازه که بــا فرزند خود نیز 

معامله نکرد. 

  پیش از انقالب 
مرحــوم حجت االســالم حســنی در یــک خانواده 
مذهبی و البته زمین دار با تمکنی قابل قبول بزرگ شــد. او 
تحصیالتش را تا ششم دبستان در روستا ادامه داد و سپس 
برای خوانــدن درس عربی و طلبگی بــه مکتب مالمجید 
اخباری رفت. آموزش های مالمجیــد وی را راضی نکرد و 
تصمیم گرفت به حوزه ای بزرگ تر برود. او در 2۰ ســالگی 
به حوزه علمیه ارومیه و پــس از آن برای ادامه تحصیالت 
حوزوی به قم رفت. او پدرش را در 14 سالگی از دست داد 

و دو ســال بعد از آن به توصیه مادرش یک اسلحه ورندل 
تهیه کرد تــا بتواند از خــود و خانواده اش دفــاع کند، این 
نخستین آشــنایی این طلبه جوان با اســلحه بود که بعدها 
هیچ گاه از وی جدا نشــد. این مجاهد نستوه درباره دقتش 
در تیراندازی چنین گفته بود: » من از ۵۰ تا 6۰ متری نوک 
سیگار را می زدم« . حجت االســالم حسنی از سال 1۳24 
علیه حکومــت پهلوی مبــارزه می کرد و زمانــی که الیحه 
انجمن های ایالتی و والیتی در سال 1۳41 شمسی توسط 
حکومت شاه مطرح شد، همچون بسیاری دیگر از روحانیان 
آن زمان مخالفت کرد. وی در دهه 4۰ علم مبارزه با رژیم را 
در دست گرفت و با سخنرانی کوبنده در مسجد اعظم ارومیه 
نسبت به تشکیل و ســازماندهی گروه های انقالبی اقدام 
کرد. ارومیه نخســتین شهر کشــور بود که قبل از پیروزی 
انقالب اســالمی با هدایت مرحوم حجت االسالم حسنی 
جرقه مبارزه مسلحانه در آن زده شد. اوج مبارزات مسلحانه 
وی دوم بهمن سال ۵7 در حادثه به توپ بسته شدن مسجد 
اعظم ارومیه به عنوان اولین اقدام مســلحانه ایران علیه 
رژیم پهلوی شکل گرفت. در این روز مسجد اعظم ارومیه 
که مبارزان انقالبی را در خود جــای داده بود، مورد هدف 
گلوله های ماموران رژیم طاغوت قرار گرفت و بســیاری از 
مبارزان به شهادت رسیدند اما قیام مسلحانه مردم از همین 
مسجد شروع شد و ســربازان طاغوت به رگبار بسته شدند. 
نقش و تاثیر این جنگ مسلحانه در تقویت حرکت انقالبی 
مردم ایران به حدی بود که در ســال های نخستین جنگ 
تحمیلی حضرت امام خمینی)ره( فرمودند که همه باید مثل 

آقای حسنی مسلح شویم. 

  پس از انقالب 
حجت االسالم حسنی از همان روز های اول انقالب 
با حکــم امام خمینی)ره( نماینده ایشــان در ارومیه شــد. 
براساس این حکم، وظیفه برگزاری نمازجمعه ها بر دوش 
او بود. بعد از رحلــت امام خمینی)ره( حکــم وی از طرف 
مقــام معظم رهبــری تمدید شــد. او که پیــش از انقالب 
مبارزه مســلحانه با حکومت پهلوی را آغاز کرده بود، پس 
از انقالب ریاست کمیته های انقالب در آذربایجان غربی 
را برعهده گرفت. مبارزات مســلحانه این روحانی مبارز در 
درگیری گروهک های ضدانقالب پس از انقالب نیز ادامه 
داشت. باتوجه به مبارزات انقالبی و حرکت در مسیر والیت 

و رهبری سه بار از سوی گروهک های ضدانقالب در تهران 
و ارومیه هدف ترور ناموفق قرار گرفت. معروف ترین ترور 
علیه او زمانی شکل گرفت که تروریست انتحاری در قامت 
نمازگزاران مسجد جامع به سمت حسنی رفت و خواست او 
را در آغوش بگیرد و بمب را منفجر کند. درست در آن لحظه 
حساس، حســنی که متوجه ماجرا شــده بود، قبل از آنکه 
تروریست بمب را منفجر کند، با ضربات رزمی  او را به زمین زد 
و محافظانش بر سر او ریختند و در زیر لباس هایش نارنجک 
و تی ان تی یافتند. حســنی یک  بار دیگر هم در تهران ترور 
شد و جالب اینکه خودش شــخصا با تروریست درگیر شد و 

دقایقی به تبادل آتش با یگدیگر پرداختند. 
زمانــی که غائلــه گروه های تجزیه طلــب دموکرات 
کوملــه شــمال غرب کشــور را فراگرفــت و درگیری های 
شــهرهای  در  تجزیه طلــب  گروه هــای  مســلحانه 
آذربایجان غربی آغاز شــد، تجزیه طلب ها، حتی به قصد 
تصرف ارومیه نیز پیش آمدند و درگیری های مسلحانه در 
بخش »بند« و خیابان دانشــکده ارومیه آغاز شد. حسنی 
در آن زمــان، خود ســالح به دســت گرفت و بــه جنگ با 
تجزیه طلبان رفت. حتی زمانی که شهر نقده نزدیکی ارومیه 
به محاصره تجزیه طلبان درآمد، حسنی تفنگش را برداشت 
و خطاب به مردم گفت: »من درحال عزیمت به سمت نقده 
هســتم. هرکس می آید، بیاید.« بدین ترتیب ســپاهی از 
نیروهای مردمی  با فرماندهی حسنی که سوار بر نفربر شده 
بود، شکل گرفت و شــهر آزاد شد. حســنی در اولین دوره 
انتخابات مجلس با نزدیک بــه 8۰ هزار رای به مجلس راه 
پیدا کرد. او عضو کمیسیون دفاع شد. او در دوره اصالحات 
به یکی از چهره های موثر آن سال ها در جریان اصولگرایی 
تبدیل شد. او یک تنه در آوردگاه سیاسی آن سال ها حضور 
داشت و برای اصالح طلبان حریفی قدرتمند بود. او همین 
روحیه را تا سال های آخر عمر نگه داشت و دریچه نگاهش 
را به اصالحات تغییــر نداد. اصالح طلبان نیز نتوانســتند 
از حدی بیشــتر به او نزدیک شــوند. 14  فروردین  1۳۹۰ و 
در جلســه اعضای هیات دولت، مرحوم حجت االســالم 
حسنی »نشان درجه یک شــجاعت« را دریافت کرد. این 
نشان به خاطر سوابق مبارزاتی حسنی پیش از انقالب ۵7، 
مبارزات مرزی در سال های نخست پس از پیروزی انقالب و 

حضور در جنگ ایران و عراق به او داده شده  است. 
درمورد حجت االســالم ایــن نکته هم بســیار قابل 
اعتناست. او قبل از انقالب، کشاورزی و دامداری می کرد، 
مرغداری داشت و باغ بزرگ سیب در روستای بزرگ آباد. او 
بعد از انقالب هم باوجود آنکه از امکانات سیاسی فراوانی 
برخوردار بود، باز به همان کشاورزی و دامداری ادامه داد 
و چند نفــر از فرزندانش را نیز در همین عرصه مشــغول به 
کار کرد و به جبهه های جنگ ٨ســاله ایــران با عراق میوه 

می فرستاد. 

چهرهها
درگذشت روحانی شجاع و فداکار و مجاهد جناب 
حجت  االسالم آقای حاج شــیخ غالمرضا حسنی 
رحمه الله علیه را به خاندان محترم و عالقه مندان 
آن مرحــوم و به روحانیــت معظم و عمــوم مردم 
انقالبی ارومیه و آذربایجان غربی تســلیت عرض 
می کنــم. مجاهدت های مســتمر و همه جانبه آن 
مرحوم در طول سال های متمادی چه در سنگرهای 
نظامی و چه در جایگاه رفیــع امامت جمعه، چه در 
مقابل مهاجمان بعثی در دوران دفاع مقدس و چه 
در برابر ضدانقالب مزدور داخلی، برگ های ماندگار 
و بی تکــراری اســت از دفتر زندگی یــک روحانی 
انقالبی و مبارز. از خداونــد رحمت و مغفرت و علو 

درجات را برای آن مرحوم مسألت می کنم. 
سید علی خامنه ای

پیام تسلیت رهبری 
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حجت االسالم والمسلمین ســید مهدی طباطبایی، 
مبــارک  مــاه  روز  نخســتین  در  مشــهور  خطیــب 
درگذشــت.  ریــوی  عارضــه  دلیــل  بــه  رمضــان 
حجت االسالم و المســلمین ســید مهدی طباطبایــی 
متولــد اول فروردیــن ۱۳۱۵ در رفســنجان و فرزنــد 
سیدمحمدحســین طباطبایــی، از همکفــران و یاران 
سید نواب صفوی و از قدیمی ترین شــاگردان و یاران 
امام راحل بود. وی از آغاز کودکی در شــهر مقدس قم 
ســاکن شــد و در زمانی که امام راحل برای اقامت وارد 
شهر قم شــدند، با ایشــان ارتباط برقرار کرد. مرحوم 
مهدی طباطبایی از معدود افرادی است که پیش از آغاز 
نهضت امام در سال 42 به زندان افتاد. علت دستگیری 
وی همکاری با مجموعه فدائیان اسالم و شخص شهید 
نواب صفوی بود. . وی درباره عالقه به شخص شهید 
نواب صفوی گفتــه بود: »مــا مرحوم نــواب را فداکار 

می دانیم. بنده از شــجاعتش خوشــم می آمد و با او در 
مشهد آشنا شدم. من عاشق مرحوم نواب بودم و واقعا 
باور نمی کردم که یک آخوند تا این اندازه جگر داشــته 
باشد. من مرید او بودم و شــب اعدامش برایش گریه 

کردم و برای همین گریه کردن ها کتک می خوردم«. 
ســیدمهدی در طــول دوران اقامــت در شــهر 
مقدس قــم، از محضــر آیت الله العظمــی  بروجردی، 
امام خمینــی)ره( و ســایر مراجع بهره برد و ســپس به 
مشــهد رفت و اوج فعالیت های انقالبــی اش به دوران 
مشهد برمی گشت و از جمله شاگردان حضرت امام بود 
که نامه امام راحل به علمای مختلف را درباره نهضت به 
آنها  می رساند. او از سال 42 تا پیروزی انقالب اسالمی 
قریب 6 ســال به زندان افتاد و سخت ترین شکنجه ها 

را تحمل کرد. 
آن مرحوم بعد از پیروزی انقالب مســئولیت های 

مختلفــی را پذیرفــت از جملــه سرپرســتی بنیــاد 
مســتضعفان، نمایندگی مردم تهران در مجلس هفتم 
شورای اسالمی و. . . اما بااین حال از جمله کارهایی که 
هیچ گاه رها نمی کرد، حضور در منبر و تبلیغ، رسیدگی 
به امــور مــردم و مســتضعفان و روضه خوانی حضرت 
اباعبدالله بــود و همواره در این جایــگاه به ملت خدمت 

می کرد. 
مرحوم حجت االسالم والمســلمین ســید مهدی 
طباطبایی بعد از یک دوره بیماری به دلیل عفونت شدید 
ریوی که در یکی از بیمارستان های تهران بستری بود، 
سرانجام در نخستین روز ماه رمضان در سن 82سالگی 
درگذشــت. پیکر پاک ایــن عالــم ربانی در حســینیه 
بیت االحزان در شــرق تهران تغسیل و سپس از مقابل 
مسجد موسی بن جعفر در خیابان آیت الله سعیدی که 

سال ها در آن اقامه جماعت می کرد، تشییع شد. 

درسوگ معلم اخالق
درگذشــت خطیــب و معلــم اخــالق جناب حجت االسالم والمسلمین سید مهدی طباطبایی درگذشت 

حجت  االسالم آقای حاج ســیدمهدی طباطبایی 
رحمت الله علیه را به خاندان گرامی  و اخوان مکرم 
و همه بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ایشان 
تسلیت عرض می کنم. آن ســید بزرگوار در ده ها 
ســال از زندگی خویش تالش دینــی مغتنمی  در 
ارشــاد معنوی و اخالقی مومنین بــا بهره گیری از 
جایگاه منبر و محراب برعهده گرفتــه بودند و در 
عرصه های انقالب نیز با حضور در مجلس شورای 
اسالمی در برهه  ای از زمان، به این وظیفه خطیر 
اشتغال داشــتند. از خداوند متعال شمول رحمت 
و مغفرتش را برای آن مرحوم و صبر و تساّل برای 

بازماندگان مسألت می کنم. 
سیدعلی خامنه ای

غیرقابل مقایسه و تطبیق است، همچنین در حوزه های دیگر 
هم این ارقام دیده می شود. امروز چندین هزار موسسه قرآنی 
در کشور داریم که نشانه تکاپو های قرآنی در کشور است. 
برگزاری مسابقات قرآنی کشور از دیگر اتفاقات خوب انقالب 
اسالمی است. هر سال چند صد هزار نفر در مسابقات قرآن 
شرکت می کنند، همچنین مسابقات بین المللی قرآن اتفاق 
بزرگی است که فرصت ارتباط جمهوری اسالمی را با فضای 

قرآنی در داخل و خارج کشور ایجاد می کند.«
صالحی به رشد و توسعه  ترجمه های قرآن اشاره کرد 
و گفت: » ترجمه قرآن به زبان فارســی و دیگــر زبان ها از 
کار های انجام شده در سال های انقالب است و ترجمه های 
مختلف فرصتی فراهم کرده تا آنها یی کــه می خواهند به 
قرآن کریــم رجوع کنند، کارشــان راحت تر باشــد.  ترجمه 
قرآن به دیگــر زبان ها هم فرصت ســازی کــرده که بتوان 
مفاهیم قرآن را در جهان گســترش داد. یکــی از اتفاقات 
قرآنی انقالب اسالمی نمایشگاه قرآن است که امروز از ربع 
قرن آن عبور کردیم و وارد بیست وششــمین سال برگزاری 
آن شدیم. این نمایشگاه منحصر به تهران نیست و در کل 
کشور نمایشــگاه های قرآنی برپا می شود و نمایشگاه قرآن 
پهنه اش در کل ایران اســت. همچنین نمایشگاه قرآن به 

بیست وششــمین دوره نمایشــگاه بین المللی قرآن 
کریم با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی و جمعی از 
اهالی رسانه و عالقه مندان کار خود را آغاز کرد. سیدعباس 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در  آیین افتتاحیه 
نمایشــگاه بین المللی قــرآن کریم طی ســخنانی انقالب 
اسالمی را بر اساس قرآن دانست و گفت: »جریان احیای 
تمدن اسالمی با قرآن آغاز شد و جمهوری اسالمی افتخار 
دارد که ریشــه هایش بر اساس قرآن اســت و این انقالب 
با قرآن شــروع شــد. همچنین کســانی که در پایه گذاری 
جمهوری اسالمی تأثیر گذار بودند، کار را با باز خوانی معارف 
قرآنی آغاز کردند و حرکتی که در تاریخ 4۰ ساله انقالب رخ 

داده با همین نگاه بوده است.«
وی نام نمایشــگاه قرآن را برگرفته از تاریخ 4۰  ســاله 
انقالب دانست و گفت: »نام نمایشگاه امسال هم بر اساس 
تاریخ 4۰ ســاله جمهوری اســالمی و خدمات آن به قرآن 
است و سهم اتفاقات قرآنی در جمهوری اسالمی با قبل از 
آن قابل قیاس نیست. در حوزه تولید اندیشه و کتاب در 4۰ 
سال گذشــته ۳8 هزار عنوان کتاب چاپ شده که 16 هزار 
عنوان در فضای علوم قرآنی و ۹ هزار عنوان در حوزه تفسیر 
قرآن بوده است که اگر با قبل از انقالب مقایسه کنیم این رقم 

پرچمدار قرآن
بیست وششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم آغاز به کار کرد

علت گستره تنوع موضوعی اش فرصت های زیادی را برای 
بازدید کنندگان ایجاد می کند و نمایشگاه از لحاظ مخاطب و 

موضوع به همه اقشار و سنین مربوط می شود.« 
 وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی تالش هــای قرآنی 
جمهوری اسالمی را گســترده اما ناکافی دانست و گفت: 
»به نظر می رسد همه این خوبی ها کافی نیست و ما نیازمند 
اتفاقات بهتر و بیشتر در عرصه قرآن هستیم. ایران که پرچم 
قرآن را بین جوامع اسالمی باال برده است، طبیعتا تعهدات 
بیشتری را نسبت به جوامع مسلمانان خواهد داشت. ما هنوز 
باید گام هایی را طی کرده یا گام های خود را باشتاب بیشتر 
برداریم.« در این مراسم از قرآن منسوب به حضرت علی)ع( 
و تمبر اختصاصی بیست وششــمین دوره نمایشگاه قرآن 

کریم رونمایی شد. 



اکران
جنب پالسکو  

درباره فیلم چهارراه استانبول ساخته مصطفی کیایی 

اگر دو فیلم قبلی مصطفی کیایی یعنی »خط ویژه « 
و »بارکد« را دیده اید و دوســت داشتید، چهارراه استانبول 
هم فیلمی  مثل آن است و چیزی بیشــتر از آن ندارد. اگر 
دوست نداشــتید که هیچ... »چهارراه استانبول« همان 
مسیری را می رود که »بارکد«، »عصر یخبندان« و سایر آثار 
کیایی پیموده اند. در این دسته همواره جوانانی زحمتکش 
و گرفتــاری که در تالشــی  تراژیک برای بهبــود وضعیت 
اقتصادی خود با بن بست روبه رو شده اند، تالش می کنند تا 
با استفاده از میان بر عقب ماندگی مالی خود را جبران نمایند 
و در این میان بیش از هر چیز تقدیر است که مسیر زندگی 
آنها و بالطبع آن مســیر داســتان را تغییر می دهد. شوخی 
و طنزهــای کالمی  »حامــد« )بهــرام رادان( و »میالد« 
)محسن کیایی( در فیلم قبلی او یعنی »بارکد« اینجا ادامه 
 دارد. نوع طنز دیالوگ ها و حتــی برخی عبارات عینا همان 
است.  چهارراه استانبول قرار است درباره یک حادثه بزرگ 
صحبت کند، یک فاجعه که قلب همه را لرزاند؛ حادثه  تلخ 
پالسکو. قصه از این قرار اســت که بهمن و احد تولیدی 
ورشکسته ای در پالســکو دارند که از دســت طلبکاران و 
اهالی پالسکو فراری اند و روز حادثه بهترین زمان برای فرار 
از دست طلبکاران است. هرچند از شب قبل آنها برنامه فرار 
را فراهم کرده اند اما ماجرای پالســکو و روز حادثه کمک 
می کند تا بهمن و احد با اقداماتی که انجام می دهند نام خود 
را جزو حبس شدگان زیر آوار پالسکو جای دهند... می بینید 
که در همین قصه هم چهارراه استانبول به حاشیه رفته است 
و جز اشــاره نامی  به آن، هیچ ارتباط دیگری به این حادثه 
ندارد. فیلم همچنین ملغمه ای از انواع معضالت اجتماعی 

است که در خرده پیرنگ های فیلمنامه قرار داده شده اند و 
تعدادشان به حدی زیاد است که بسیاری از آنها در اواسط 
داستان به حال خود رها می شــوند تا کیایی در جدیدترین 
اثرش به طرح سوال بی پاسخ مبادرت ورزیده باشد. طرح 
موضوعاتی مانند دختــر فراری و قمار و گرفتــن دیه از راه 
خالف، ازدواج اجباری و... از جمله موضوعات مورد بحث 
در »چهار راه استانبول« هستند. این فیلم روایتگر چندین 
معضــل اجتماعی در کنــار هم به صورت خطی اســت که 
باید گفت اغلب آنها هم در ســطح شعار باقی مانده اند. اثر 
جدید مصطفی کیایی نه به درستی توانایی خنده گرفتن از 
مخاطبش را دارد و نه در بخش معضالت اجتماعی می تواند 

حرف زیادی برای گفتن داشته باشد. 
»چهارراه استانبول« در کنار ضعف هایش نقاط قوتی 
هم دارد که بی انصافی اســت ذکری از آنها به میان نیاید. 
در میان نقاط قوت فیلم جلوه های ویــژه برگ برنده اصلی 
فیلم اســت و توانســته به میزان قابل توجهی به بازسازی 
حادثه پالســکو بپردازد. صحنه حضور آتش نشــان ها در 
ساختمان و حضور در کنار آوارهای آن توانسته خاطرات آن 
روز تلخ را در ذهن بیننده زنده کند و او را برای دقایقی درگیر 
اضطراب خانواده های جانباختگان کند. استفاده درست از 
تصاویر آرشیوی در کنار این جلوه های ویژه کمک شایانی 
به خلق این فضــای پرالتهــاب کرده اســت... اما کاش 
فیلم بهره درســت تری از قهرمانان آن روزهای ایران یعنی 
آتش نشان ها می برد و ادای دین بیشتری به آنها می کرد و 
به جای انتقادهای جناحی گل درشت، یکی از معضل های 

اجتماعی را تا انتها می برد... .

نگاه کارگردان

   وقتی حادثه پالسکو رخ داد، من تصمیم 
گرفتم داســتانی بنویسم که بخشــی از آن 
ادای دینی به آتش نشــانان باشــد و در واقع 
بخش هایی که درباره کار آتش نشــان ها در 
فیلم نشان داده شد، کامال بر اساس واقعیت 
است. در عین حال فیلم درام خودش را دارد 

و قصه خودش را روایت می کند. 
   هدف ما در اصل پالســکو نبــود. مثل هر 
فیلمی  کــه به یک واقعــه گره خــورده و درام 
روایتگر یــک ماجرای واقعی اســت. طبیعی 
اســت که ما هم به انــدازه نیازمــان به حادثه 
پالســکو بــه عنــوان ماجرایی واقعــی ورود 
کردیم، بنابراین به اندازه نیاز داستان و درام 
در این فیلم بــه این ماجــرا ورود کردیم. اگر 
کســی انتظار دارد کل فیلم درباره پالســکو 
باشد این انتظار برای او در این فیلم برآورده 

نمی شود. 
   من مطمئن بودم اگر سراغ این داستان 
نمی رفتم کسی به این موضوع نمی پرداخت. 
من با ســه میلیارد از هزینه شــخصی خودم 
ایــن فیلــم را ســاختم؛ هزینــه ای کــه اگر 
از تهیه کننــدگان دیگــر می خواســتم آن را 

بپردازند، قبول نمی کردند. 
   نســبت به جامعــه ای کــه در آن زندگی 
می کنــم بی تفــاوت نیســتم. بحــث تولید 
ملی از ســال ها پیش دغدغه ذهنی من بود. 
صنعت پوشاک ما امروز به شدت تحت تاثیر 
کاالهــای چینی و ترکیه ای قــرار گرفته و من 
 سعی کردم در بستر اتفاق تلخ پالسکو به آن 

بپردازم. 
   لحن طنزی هــم کــه در فیلم هایم دیده 
می شود جزء الینفک داستانگویی من است. 
چون فکــر می کنم فیلم مثل زندگی اســت و 
ترکیبی است از لحظات شاد و غم. در چهارراه 
استانبول اگر کنایه ای به مشکالت اقتصادی 
زدم، اتفاقا مثل فیلم های قبلی ام خیلی توأم 
با لحن شــوخی نبود و درجه طنزش پایین تر 

آمده است. 
مصطفی کیایی

بازتاب ها 

     بهرام رادان )بازیگر(: »چهارراه استانبول« سومین همکاری ام با کیایی بود و امیدوارم این همکاری ها 
در آینده نیز ادامه داشته باشد. من خوشحالم که بارکد به گونه ای بوده که در ذهن مخاطب نشسته و امروز ما 
را با نقش مان در آن مقایسه می کنند. من وجود این دو دوست و شباهتش به بارکد را ضعف نمی دانم چرا که 

فکر می کنم در آینده زوج چهارراه استانبول به یاد تماشاچیان بماند. 

     مهدی پاکدل )بازیگر(: بازی در نقش آتش نشــان به دالیل زیادی برای من ماندگار است. یکی اینکه از 
این ماجرا زمان زیادی نمی گذرد و هنوز هم برای ما زنده اســت و هم اینکه هنوز ما می توانستیم با بازماندگان 
حادثه از جمله آتش نشان ها گفت وگو کنیم. این نقش پیش از هر چیز برای من یک بار مسئولیت داشت چون 

آن قدر مهم بود و به آن نگاه می شود و از آن توقع می رود. در این فیلم سعی کردم این توقع را پاسخ دهم. 

     حسین امیدی )بازیگر(: در »چهارراه استانبول« نقش سرایدار ساختمان پالسکو را ایفا می کنم؛ شخصیتی 
که هم قرار است شیرین باشد و هم بار بخشی از داستان را بر دوش بکشد. با وجودی که این شخصیت هم از لحاظ 

ظاهری و هم ویژگی های رفتاری با من متفاوت است اما از نقشی که ایفا کردم، راضی هستم. 
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خارجازدید

سرقت طالیی دله دزدها 

کمپانی پرزیدنت سابق مذاکره غول ها

استیون اسپیلبرگ و لئوناردو دی کاپریو هر دو در حال مذاکره هستند تا 
در فیلمی زندگینامه ای درباره اولیس اس گرانت شرکت کنند. خبر ساخت این 
فیلم سال پیش مطرح شده بود و دی کاپریو تهیه کنندگی آن را پذیرفته بود. 
از این فیلم با عنوان »گرانت« یاد می شود که شخصیت اصلی فیلم و رهبری 
نظامی بود که در زمان آبراهام لینکلن نقشی مهم در جنگ های داخلی آمریکا 
داشت. لینکلن برده داری را از میان برد و تالش زیادی برای نابود کردن گروه 
نژادپرست کوکلوس کالن کرد. دیوید جیمز کلی فیلمنامه اقتباسی این فیلم 

را می نویسد. 
اســپیلبرگ هشــتمین نامزدی کارگردانی اســکار را برای ساخت فیلم 
»لینکلن« در سال 2۰1۳ با بازی دنیل دی لوییس دریافت کرد. دی لوییس 
با ایفای این نقش ســومین اســکار بازیگری خود را کســب کرد. اسپیلبرگ 
در عین حال یک تجربه مشــترک از همــکاری با دی کاپریــو دارد که با فیلم 
»اگه می تونی منو بگیر« در ســال 2۰۰2 رقم خورد. دی کاپریو قرار است به 
زودی در فیلم کوئنتین تارانتینو با عنوان »روزی روزگاری در هالیوود« جلوی 
دوربین برود. در عین حال اسپیلبرگ با کمپانی خودش امبلین انترتینمنت و 
با همکاری کمپانی برادران وارنر در حال تولیــد فیلمی  ماجراجویی با عنوان 
»شاهین سیاه« هستند که احتمال کارگردانی اسپیلبرگ برای آن هم مطرح 
 است. جدیدترین فیلم های اسپیلبرگ »پست« و »بازیکن شماره یک آماده«

 بود.

رئیس جمهوری سابق و همسرش برای شبکه آنالین نتفلیکس برنامه های تلویزیونی و فیلم می سازند. 
اوباماها با قراردادی چند ساله به نتفلیکس پیوستند.

 آنها  یک کمپانی تولید فیلم با عنوان »Higher Ground Productions« تاسیس کرده اند تا از طریق 
آن بتوانند به تولید محتوا برای سرویس آنالین نتفلیکس مشغول شوند. نتفلیکس با اعالم منعقد شدن این 
قرارداد اعالم کرد این همکاری شامل ســریال های تلویزیونی، برنامه های دنباله دار، سریال های مستند 
و فیلم مستند و داستانی می شــود.  اوباما نیز با صدور اعالمیه ای در این باره گفت: »یکی از لذت های ما 
در دوران ریاست جمهوری دیدار با افراد مختلف از همه قشر بود و کمک به آنها  برای به اشتراک گذاشتن 
تجربیات شان با مخاطبان وسیع تر، به همین دلیل هم میشل و من بسیار هیجان زده هستیم که با نتقلیکس 
همکاری می کنیم تا استعدادها و صداهای خالق را که می تواند موجب همدلی و درک بزرگ تری بین مردم 
شود به همه دنیا معرفی کنیم.« میشل اوباما هم در بیانیه خودش از قدرت قصه گویی برای الهام بخشی به 
دیگران یاد کرد و گفت این کار کمک می کند تا دیگران را بهتر درک کنیم. همکاری با نتفلیکس اولین قدم 
جدی اوباما پس از خروج از کاخ سفید در ژانویه 2۰17 است. سال پیش وی یک قرارداد کتاب به مبلغ 6۵ 

میلیون دالر با پنگوئن رندوم هاوس امضا کرد. 
گفته می شود که قرار است در این برنامه ها موضوعاتی که برای اوباما مهم و ارزشمند هستند، توسط 
او مطرح و به بحث گذاشته شود؛ موضوعاتی مانند سیستم بهداشــت و درمان آمریکا، سیاست خارجی، 
مهاجرت و تغییرات آب وهوایی. در برنامه های تهیه شده توسط میشل نیز قرار است به موضوعاتی پرداخته 
شود که او در مدت 8 سال اقامت خود در کاخ سفید، برای موفقیت در آنها  تالش کرده است؛ از جمله  ترویج 
ورزش و تغذیه سالم برای مردم آمریکا. این مجموعه برنامه ها شــامل بخش های مستند و حتی تخیلی، 

حاوی ایده ها و ارزش های مد نظر آقای اوباما نیز خواهد بود. 

که در یک توصیف ابتــکاری می توان فیلم های مهربانانه 
نامید.  این کارگردان ژاپنی، در 1۰ سال اخیر با پرداختن به 
مسائل خانوادگی موفقترین سال هایش را در جشنواره های 
بین المللی تجربه کرده اســت. چه این مسائل کودکان از 
یاد رفته در »هیچ کس نمی داند« باشــند، چه خانواده ای 
غمزده در »همچنان قدمزنان« و چه نوزادانی که در بدو تولد 
جابه جا شده اند در »پسر چون ندارد نشان از پدر«، یا رابطه 
میان سه خواهر در فیلم »خواهر کوچک ما« و حاال در فیلم 
»دله دزدها« داستان یک خانواده کوچک ناهنجار باشد؛ 
این فیلم هم مثــل باقی فیلم هایش یــک درام خانوادگی 

ماجرا از اسم فیلم شــروع می شود، نامی که هر کس 
بنا به سلیقه اش آن را با اصطالحی  ترجمه کرده است. واژه 
Shoplifters  را بعضــی دزدان فروشــگاه، جنس قاپ ها، 
دزدان خــرده پا و... دانســته اند اما شــاید بهترین  ترجمه 
همان اصطالحی باشــد که در زبان عامیانه فارســی دیده 
می شــود، اصطالح » دله دزدها« شــاید بهترین توصیف 
برای این فیلم باشد،  ترجمه ای که خیلی با سرنوشت فیلم 
همخوانی ندارد و این گروه دله دزد ژاپنی یک کار شاهکار 
کردند و نخل طالی کن را ربودند. ایــن اتفاق بزرگ برای 
هیروکازو کورئیدا است. کارگردانی که فیلم هایی می سازد 

درباره آخرین کورئیدا که نخل طالی کن را به دست آورد 

اوباما و همسرش برنامه تلویزیونی خواهند داشتهمکاری مجدد اسپیلبرگ و دی کاپریو

پیچیده و کالســیک ژاپنی اســت که می تــوان به راحتی 
نشــانه های مخصوص آثــار او را دید. این فیلــم نگاهی 
معاصر به قشر متوسط و محدود ژاپن دارد: دقیق، واقع بین 
و به شــفافی و آرامی  یک لیوان آب ســرد؛ اما با رگه هایی 
قوی از احساس.  داســتان فیلم به بخشی از زندگی اولیور 
تویست شباهت دارد، بخشی از قصه شاهکار چارلز دیکنز 
که فاگین سردسته گروه دزدان خرده پا بود و کودکان را به 
دزدی های کوچک وا می داشت، قصه »دله دزدها« از این 
قرار است که جایی در توکیو؛ اوسامو شیباتا و همسرش نوبیو 
زندگی فقیرانه ای را از سر می گذرانند. اوسامو هرازگاهی در 
مشاغلی َپست و البته موقتی مشغول  به  کار می شود و نوبیو 
هم کاری با دستمزدی بســیار پایین دارد. به نوعی امورات 
آنها  متکی بر آب باریکه بازنشســتگی مادربــزرگ خانواده 
اســت و البته خرده اجناسی که پسرشان شــوتا از بقالی ها 
بلند می کنــد! دراین میان؛ آشــنایی این خانــواده با دختر 
بی خانمانی به ناِم یوری را شاهد هســتیم که وقتی متوجه 
می شــوند ازســوی اعضای خانواده اش مورِد بی مهری و 
آزارهای متعددی قرار گرفته؛ او را به خانه محقر خود می برند 
و به رغِم عــدم تمکن مالــی، او را هم به نوعــی زیِرپروبال 
خود می گیرند. بــا ورود پلیس به جریان گم شــدن یوری، 
ماجراها رنگ دیگری به خود می گیرنــد... کورئیدا آن چه 
الهام بخش وی در ســاخته وپرداخته کردن ایده فیلم بوده 
را گزارش های متناوبی دانسته که شــبکه های تلویزیونی 
ِ اســتفاده از کودکان در خانواده های فقیر  ژاپن درباره سوء 
به منظوِر ســرقت از فروشگاه ها در ســال های اخیر پخش 
کرده اند.  »دله دزدها«، داستان گروهی از آدم های ترسیده 
و آســیب دیده اســت که فعالیت مشــترکی پیدا کرده اند و 
به واسطه همین فعالیت به یک خانواده تبدیل شده اند. با 
فرار از قانون، در تالش برای گذراندن هر روزشان به بهترین 
شکل. تا جایی که متوجه می شــوند نه تنها با کارهای خود 
اوضاع را بهتر نکرده اند، بلکه بیشــتر در بدی فرورفته اند. 
فیلم جدید کورئیدا همانند ســایر کارهای داستانی اش؛ بر 
جنبه های تاریک و مغفول مانده جامعــه ژاپن تاکید دارد و 
می خواهد بر این  نکته تصریح داشته باشد که می توان در 

دل سیاهی هم نوری از امید را جست وجو کرد. 
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الف الم خمینی 
رمزگشایی از شخصیت رهبر آخرین انقالب قرن بیستم

خواندنی

»امام بزرگوار ما شخصیتی درجه یک است که دوست 
و دشمن به عظمت او اعتراف دارند اما تاکنون چند کتاب 

درباره این شخصیت عظیم نوشته شده است؟«
این مطالبه و پرسشی است که سال گذشته از سوی 
رهبر انقالب در دیدار با شاعران در نیمه ماه مبارک رمضان 
مطرح شــده بود و اکنون در حالی که به سالگرد این جمله 
نرسیده ایم که اثر گران ســنگ »الف الم خمینی« به قلم 

هدایت الله بهبودی را در دست داریم. 
هدایت الله بهبودی، پژوهشگری است که بی درنگ 
ذهن شــنونده را به سوی کتاب ارزشمند »شــرح اسم« از 
همین نویســنده می اندازد و وقتی باخبر می شود که کتاب 
»الف الم خمینی« را نیز که زندگینامه امام خمینی )ره( است 
همین نویسنده به نگارش در آورده، در واقع مطمئن می شود 
که این کتاب را باید تهیه کند و شب و روز با امام پا برهنه ها 
از کودکی تا اســفند 1۳۵7 همراه شــود و فراز و فرودهای 
این روحانی تاریخ ســاز را مرور کند. امام  خمینی)ره( از آن 
شخصیت هایی اســت که قرائت های بســیاری پیرامون 
شــخصیت او وجود دارد و از غرب تا شــرق بــر بزرگی این 
شخصیت عظیم الشان صحه گذارده اند. حال در »الف الم 
خمینی« نیز خواننده با رموزی از شخصیت امام خمینی)ره( 

آشــنا می شــود که خود رمزی بر وجه دیگری از شخصیت 
این رهبر انقالبی است. از این منظر نام گذاری این کتاب 
خود دارای وجوهی است که هرکس می تواند بر بخشی از 
آن معرفت پیدا کند و این مانند شخصیت امام خمینی)ره( 
اســت که هرکس از زاویــه ای که مطلوبش اســت به وی 
نزدیک می شود. در واقع این کتاب رمزگشایی از شخصیتی 
است که دوســت و دشــمن به عظمت او معترف هستند. 
نثر این کتاب، روان است و  تردیدی در این نیست که اگر 
کتاب را شروع کنید، نمی توانید آن را زمین بگذارید. حتی 
آن قدر جذابیت دارد که می توانید آن را از هرجایی باز کنید 
و بخوانیــد و این یک نکته چشم پوشــی ناپذیر اســت که 
خواننده در روبه روشدن با »الف الم خمینی« گرفتار قالب 

نثر هدایت الله بهبودی خواهد شد. 
بهبــودی در یادداشــت ابتدایــی خــود چنیــن 
می نویســد: »کتاب »الف الم خمینی« با معرفی خاندان 
امام خمینی)ره( آغاز می شــود و ســیر زندگی روح الله را از 
تولد، نشو و نما، تحصیل در زادگاه، ادامه درس آموزی در 
اراک و مهاجرت به حوزه علمیه قم پی می گیرد. می توان 
این زندگینامه را به دو بخش کلی تقسیم کرد. اول، زندگی 
علمی  حضرت روح الله خمینی در قم، که بیش از چهل سال 

پسرک فالفل فروش 
زندگینامه شهید محمد هادی ذوالفقاری 

فلسفه پول
کتابی از زیمل 

»پســرک فالفل فروش« عنوان کتابی اســت که دربردارنده زندگینامــه و خاطرات 
بسیجی مدافع حرم، طلبه شهید محمدهادی ذوالفقاری است.  هادی ذوالفقاری، شهید 
مدافع حرم، جوان 2۹ ساله ای بود که زندگی و شغل ساده ای در منطقه جنوب شهر تهران 
داشت. وی از شهیدان مدافع حرم آل الله است که چند سالی می شد برای ادامه تحصیل در 
علوم فقهی عازم نجف شده بود. محمد هادی با شنیدن خبر هجوم داعش به سرزمین عراق 
و هتاکی شان به ساحت پاک خاندان رســول الله)ص( درس و بحث را رها کرد و به میدان 
جنگ با این طرفداران اسالم آمریکایی رفت و دفاع از اهل بیت)س( و ناموس وطن را هدف 
زندگی خود قرار داد. او مدتی پس از حضور در خاک عراق و ایستادگی در مقابل متجاوزان، 
توسط یک خودرو انتحاری به شهادت رسید. شهید ذوالفقاری، بیست وششم بهمن ۹۳ در 

سامرا به فیض شهادت نائل آمد. 
»پســرک فالفل فروش« حاوی مجموعه خاطراتی از پدر، مادر، خواهر و جمعی از 
دوستان و آشنایان شهید در ایران و عراق، از دوران کودکی تا زمان شهادت است و عنوان 
کتاب نیز برگرفته از عنوان یکی از همین خاطرات است. این کتاب در 16۰ صفحه منتشر 
شده و عالوه بر خاطرات، در انتهای کتاب، تصاویر شهید ذوالفقاری نیز چاپ شده است. 

کتاب »فلســفه پول« گئورگ زیمل منتشر شــد. فلســفه پول اثری میان رشته ای 
است و متعلق به هیچ رشته مشــخصی نیست. زیمل نمی خواهد به شــیوه معیار فالسفه 
فلســفه پردازی کند. او به صراحت می گوید که حتی یک ســطر از این پژوهش ها درباره 
اقتصاد نیست. جامعه شناسان و هنرمندان نیز فلسفه پول را جزو آثار علمی  جامعه شناختی 

محسوب نمی کنند؛ در عین حال همگان می توانند از آن به نفع رشته خود استفاده کنند. 
نویسنده کتاب »فلسفه پول« را در 6 فصل اصلی نوشته است. ارزش و پول، ارزش 
پول به مثابه ماده، پول در زنجیره اهداف، آزادی فردی، معادل پولی ارزش های شخصی 
و ســبک زندگی بخش اصلی کتاب را شامل می شود. »فلســفه پول« یک تحلیل به هم 
پیوسته و فشرده است که در آن پول چونان »پدیده اجتماعی کامل« بررسی شده که کل 
جامعه و نهادهایش را دربرمی گیرد یا اگر بخواهیم به زبانی زیملی بیان کنیم، پول چونان 
»نمادی« معرفی شده که همه روابط اجتماعی را در خود خالصه کرده و یکجا بیان می کند. 
گئورگ زیمل درباره این کتاب به هاینریش ریکرت نوشته است: »عالقه ام را... به 
هر چه پیش از فلسفه پول نوشته ام از دست داده ام. این یکی واقعا کتاب من است؛ بقیه 

برایم رنگ باخته اند، تو گویی هرکس می توانست آنها را نوشته باشد.«

مقاومت

زندگینامه

اندیشه

از عمر او را در بر گرفت. امام خمینی در این چهار دهه درس 
گرفت، درس داد، نوشت و ماترک چشمگیری از منشورات 
و شاگردان به جا گذاشــت. دوم، زندگی سیاسی حضرت 
امام است که از اواسط ســال 1۳41 شمسی آغاز می شود 
و با فراز و نشیب های فراوان شــانزده سال بعد، به پیروزی 
نهضت اســالمی در ســال 1۳۵7 می رســد. گشت وگذار 
تاریخی در هر دو مقطع با دشواری روبه رو بوده است؛ دوره 
اول به جهت نبودن اسناد و دوره دوم به علت فراوانی اسناد؛ 
چراکه تاریخ نگار برای یافتن روایت درســت و رســیدن به 
حقیقت واقع  باید از مسیر پرپیج وخم راستی آزمایی مدارک 
و یادهای به جای مانده عبور کند و در دام خبرها و خاطرات 

تبلیغی نیفتد.«
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تجارت فردا

اکونومیست تایم 

فرانس فوتبالنیوزویک 

پیشخوان

تجارت فردا در این شــماره الزامات سیاست گذاری 
در روزهای ســخت اقتصاد را مورد توجه قرار داده و همین 
موضوع با عنوان اصلی »آچارکشــی« روی جلد را به خود 
اختصاص داده است. به اعتقاد تجارت فردا بدترین حالت 
در سپهر اقتصادی آن است که پس از خروج آمریکا از برجام 

نتوانیم با اروپا به توافق برسیم و تحریم ها بازگردند. 

نشریه تایم یک جلد کامال انتقادی را درباره جامعه امروزی آمریکا  انتخاب کرده و این 
سوال را دارد که چگونه جامعه آمریکا به جایی رسیده که اکثر مردم این کشور می پرسند که 
چگونه صاحب بزرگ ترین اقتصاد جهان به جایگاه سقوط رسیده و دچار درآمد کم، نابرابری و 
دولت ناکارآمد شده است . تیتر اصلی تایم این است: »چگونه نسل من آمریکا را شکست؟« 

هفته نامه اکونومیست در شماره آخر عکسی از یک جوان فلسطینی را روی جلد خود 
را برده است که با تیرکمان به جنگ نیروهای غاصب صهیونیستی رفته است، این مجله 
»غزه« را به عنوان تیتر انتخاب کرده و در سر مقاله خود به طور شفاف و صریح اعالم کرده 

است که اسرائیل باید در مقابل کشتار در غزه پاسخگو باشد.

نیوزویک به بررسی مذاکرات میان آمریکا و کره شمالی 
پرداخته است و عکس  آن را به عنوان تصویر اصلی انتخاب 
کرده . هنــر توافق هــم تیتر اصلی اســت امــا آنچه جالب 
است شرح تیتر است که این ســو ال را مطرح کرده که آیا او 
باهوش ترین فرد در اتاق مذاکرات است؟ نیوزویک اعتقاد 

دارد که کیم به هیچ وجه یک جوان خام نیست. 

مجله معتبــر فرانس فوتبال محمد صــالح، بازیکن 
مصری تیم لیورپول را روی جلد خود برده است و این سو ال 
را مطرح کرده اســت که آیا این بازیکن اکنون به سطحی 
رسیده است که بتواند سلطه مسی و رونالدو در کسب توپ 
طالی فوتبال را از بین ببرد؟ فرانس فوتبال خود برگزارکننده 

مراسم توپ طالست. 

ایران 

انگلستان آمریکا 

فرانسه آمریکا 
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ویژه
نمادهای وفاداری  

خداحافظی با بازیکنانی که نماد وفاداری بودند 

قصه تلخی است، قصه پسربچه هایی که سرخوشانه 
وارد یک باشــگاه شــدند و حاال مجبورند با تحمل موهای 
سپید روی شقیقه از باشگاه خود جدا شوند. بازیکنان که هر 
کدام برای باشگاه خود نماد وفاداری بودند، هرچند بعضی 
هم در بعضی مواقع تیم خود را عوض کردند اما هواداران 
باشگاه هیچ گاه آنها را فراموش نکردند، مگر می توانستند 
کسی را فراموش کنند که مقابل چشم خودشان رشد کرد، 
بزرگ شد، ستاره شد، جام ها را باالی سر برد... و اینجاست 
که خداحافظی سخت می شود، سخت تر از همه ستاره ها، 
آنها برای تیم معنی خاطره می دهند، یعنی آنکه هر کدام از 
آنها ردپایی روی چند نسل گذاشته اند، ردپایی که به آسانی 
نمی تــوان آن را از دل ها شســت. برای همین اســت که 
لحظه خداحافظی آنها، پر از تصویرهای احساسی بود، پر 
از اشک های ممتد، پر از دست هایی که برای خداحافظی 
ناباورانه باال رفتند و تکان داده شــدند، این قصه غمناکی 

است، قصه تلخ وداع... 
نگاهی داریم به چند خداحافظی تلخ این هفته های 
فوتبال اروپا؛ هرچند به این لیست می توان نام های دیگری 
هم اضافــه کرد، نام هایــی مثل مایکل کریــک،  هافبک 

منچستریونایتد و یحیی توره،  هافبک تیم منچسترسیتی. 

  بوفون 
یازده ســال پیش بود کــه یوونتوس موفق شــد فتح 
سری بی را جشن گرفته و بعد از یک سال دوری از سری آ، 
دوباره حضور در ســطح اول فوتبال ایتالیــا را تجربه کند؛ 
نقطه عطف دوران ورزشی جان لوئیجی بوفون... سقوط 
بانوی پیر به ســری بی و داســتان کالچوپولی چه عادالنه 
بود و چه دلخراش، مهم ترین صحنــه انتخاب برای جان 
لوییجی بوفون بود؛ بســیاری مانند پت ویرا، زالتان و حتی 
زامبروتا و کاناواروی ایتالیایی نیز بانوی پیر را تنها گذاشتند 
و ستاره هایی چون  ترزگه، ندود و دل پیرو تصمیم گرفتند در 
تورین باقی بمانند. اما همه آنهایی که ماندند، در فصول آخر 
دوران ورزشی خود قرار داشتند و شاید در صورت جدایی از 
یوونتوس انتخاب حداقل بزرگ دیگری پیش رو نداشتند اما 
بوفون جوان، در بهترین روزهای دوران درخشان خود قرار 
داشت و بارسا، رئال مادرید و بسیاری دیگر از غول های بزرگ 
اروپا رویای داشــتن این دروازه  بان خوش سیما را در سنگر 
خود در ذهن می پروراندند اما بوفون جوان ماند تا اسطوره 

یک باشگاه باشد، نماد وفاداری در فوتبال جهان. 

...اما همیشه یک روز می رســد که باید خداحافظی 
کــرد، اگرچــه کابــوس شــنیدن خبــر جدایی بوفــون از 
ســال ها پیش هواداران یوونتوس، فوتبــال ایتالیا و حتی 
فوتبالدوســتان سراســر دنیا را آزار می داد اما جان لوئیجی 
بوفون اعالم کرد که دیدار برابر ورونا، آخرین حضور اسطوره 
فوتبال ایتالیا درون دروازه بیانکونری خواهد بود و او بعد از 
سال ها از این تیم جدا خواهد شــد. او در نامه خداحافظی 
خود نوشــت: »از تک تک شما متشــکرم. زیرا هر یک از 
شما در اینکه هر لحظه از زندگی من با پیراهن یوونتوس به 
اتفاقی ویژه تبدیل شود، نقش داشتید. پیراهنی که به پوست 
دوم من تبدیل شد. پوستی که آن را می پوشیدم، عاشقش 
بودم و به آن احترام می گذاشتم. پوستی که ارزش زیادی 
برایم داشــت ومانند بدنم از آن مراقبت می کــردم. با همه 
محدودیت هایی که داشتم و البته با همه شور و اشتیاقی که 
همیشه همراه من بود. با رســیدن فردا، یک سفر به پایان 
می رسد. یک کتاب که با هم آن را نوشتیم، تمام می شود. 
احساسات زیادی در وجود من است؛ خیلی زیاد و البته یک 
سفر جدید آغاز خواهد شــد. یک کتاب جدید که باید آغاز 
شــود.« برای هواداران یوونتوس سخت اســت بوفون را 
در لباس دیگری تماشــا کنند، چه فرقی می کند این لباس، 

پیراهن لیورپول باشد یا پاری سن ژرمن.

  اینیستا 
در دقیقه 81، اینیســتا با پاکو آلکاســر تعویض شد و 
هواداران، بازیکنان بارســا و بازیکنان سوســیداد، هنگام 
خروج دون اندرس بــرای آخرین بار با پیراهن بارســا، او را 
تشویق کردند. سپس مراسم اهدای جام اللیگا برگزار شد 
تا خداحافظی اینیســتا به باشــکوهی هر چه تمام تر انجام 
شود. بعد از جشن خداحافظی باشکوه و فراموش نشدنی در 
نوکمپ و بازی کردن برای آخرین بار با لباس بارسلونا، اینیستا 
منتظر ماند تا همه هواداران بلوگرانا استادیوم را ترک کرده و 
حتی چراغ های نوکمپ نیز خاموش شود تا او این بار جشن 
خداحافظی اش را به تنهایی و در خلوت نوکمپ برگزار کند. 
اینیستا بعد از تخلیه کامل استادیوم به تنهایی و با پای برهنه 
وارد چمن شده و در مرکز آن برای دقایقی نشست. احتماال 
کاپیتان بارسا در آن دقیقه خاطرات شــیرین و البته گاهی 
تلخ خود در لباس بارسا را مرور کرده و تمامی  این 16سال، 
از اکتبر 2۰۰2 تا می  2۰18 به ســرعت از مقابل چشــمان 
وی گذشته است. محصول بزرگ آکادمی  الماسیا به نوعی 

بیانگر سبک و فرهنگ فوتبالی بارسلونا بود. با قهرمانی در 
این فصل اللیگا مجموعا ۹ بار این رقابت ها را در لباس این 
تیم فتح کرده است. اینیستا الهام بخش پیروزی های بزرگ 
اسپانیا در یورو 2۰۰8، جام جهانی 2۰1۰ و یورو 2۰12 بود. 
شــاید حرف های او در آخرین مصاحبه اش می تواند برای 
همه یادآور آن روزها باشد، روزهای پر از افتخار و پیروزی: 
»روز سختی برای من بود ولی 22 سال استثنایی را پشت سر 
گذاشتم. برایم باعث افتخار اســت که از این پیراهن دفاع 
کرده ام و نماینده اش بودم، برای من، این تیم، بهترین تیم 
جهان اســت. از همه هواداران تشکر می کنم، از تک تک 
آنها. دلم بــرای همه تان تنــگ خواهد شــد. از هواداران 
تشکر می کنم، برای تمام عشــقی که به من هدیه کردید، 
از حمایت هایتان زمانی که یک پســربچه بــودم و حاال که 
مرد شــده ام و تیم را ترک می کنم. شــما را همیشه در قلبم 
نگه خواهم داشت. در پایان باید بگویم این هفته باعث شد 
نتوانم حرف خاصی بزنم. به پیش بارسا، به پیش کاتالونیا.«

  فرناندو تورس 
چند هفته قبل بــود که تــورس اعالم کــرد در پایان 
این فصل از اتلتیکو جدا خواهد شــد؛ دومین جدایی او که 
مطمئنا این بار بازگشــتی نخواهد داشت. هرچند تورس در 
این فصل کمتر برای اتلتیکو به میــدان رفت اما جدایی او 
با اتفاقات شیرینی همراه شــد. او هفته گذشته توانست با 
اتلتیکو قهرمانی در لیگ اروپا را جشــن بگیرد و در آخرین 
بازی اش با پیراهن این تیم، دو گل زد تا روز خداحافظی اش 
بــه یادماندنی تر شــود. بازیکنــان اتلتیکو هــم در ابتدای 
بازی بــرای او گارد افتخار تشــکیل دادند و هــواداران نیز 
برایش سنگ تمام گذاشــتند؛ یک وداع خاطره انگیز برای 
مهاجمی  که در هر دو مقطع حضورش در اتلتیکو، روزهایی 
به یادماندنی را برای هواداران این تیم رقم زد. فرناندو تورس 
درباره جدایی از اتلتیکو گفت: »زمانی که اتلتیکومادرید در 
سال 1۹۹6 دوگانه را کسب کرد، من تنها 11 سال داشتم. 
قهرمانی با اتلتیکو رویای کودکی من بود و حاال به واقعیت 
تبدیل شده است. بخشی از این تیم بودن واقعا فوق العاده 
است. این شروع یک راه مهم با دستاوردهای بزرگ است. 
برای من که یک پایان عالی بود. من همیشه سپاسگزار این 

تیم خواهم بود.«
مهاجم  اســپانیایی پنجمین گلزن برتر تاریخ باشگاه 
است و از لحاظ تعداد بازی در جایگاه هشــتم قرار دارد. او 
توانست در ســال 2۰16 برابر ایبار صدمین گلش را به ثمر 
برســاند. تــورس در مجمــوع 11 فصل، 4۰۳ بــازی برای 
مادرید ی ها انجام داده و 127 گل به ثبت رســانده اســت. 
تورس که به دلیل چهره کودکانه اش به »ال نینو« مشهور 
است ســابقه بازی کردن در لیگ برتر انگلیس و تیم هایی 

همچون چلسی و لیورپول را هم دارد. 



حوزهودانشگاه

نیایش و فلسفه 

توانا در مهندسی فرهنگ زمان آگاه 

شست »طالیه داران وحدت اسالمی؛ آرا و اندیشه های آیت الله شهید سید محمدباقر 
صدر« با سخنرانی دکتر مهدی گلشنی، استادتمام گروه فلسفه دانشگاه شریف و آیت الله 
محســن اراکی، دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اســالمی در پژوهشــگاه علوم انســانی و 

مطالعات فرهنگی برگزار شد. 
گلشنی در این نشســت با بیان اینکه شــهید صدر از اســتثنائات زمان بودند، گفت: 
»امام خمینی)ره( در پیامی  که به مناسبت شهادت ایشــان فرستادند، ایشان را مغز متفکر 
اسالمی نامیدند. شهید صدر چند ویژگی بارز داشتند که این ویژگی ها کمتر در یک نفر به طور 
همزمان وجود دارند. نبوغ، شهامت، رفتار اخالقی، جامع نگری و آگاهی به مقتضیات زمان 
از ابعاد شخصیتی ایشــان بود. مشــکل حوزه های علمیه ما در حال حاضر این است که به 
مقتضیات زمان آگاه نیستند. شهید صدر در سن 2۰سالگی به اجتهاد رسیدند و در 24سالگی 
کتاب »فلسفتنا« را نوشتند. در زمان ایشان دو مشکل اصلی وجود داشت؛ یکی مارکسیسم 
و دیگری پوزیتیویسم که در آن زمان کمتر کســی به مشکل پوزیتیویسم واقف بود. بیشتر 
به مارکسیسم توجه داشتند. به عنوان مثال ســید جمال در مناظره با ارنست رنان وقتی رنان 
می گوید من پوزیتیویست هســتم، اهمیت این نکته را متوجه نشــد و جواب او را به خوبی 
نداد. در جهان اسالم یک عالمی  کتابی نوشت و صریحا از پوزیتیویسم دفاع کرد که شهید 
صدر کتاب اقتصادنا و فلســفتنا را در جواب اینها نوشــتند.« در ادامه گلشنی بحث نظرات 
شهید صدر درباره فلســفه علم را پیش کشید: »مســأله علیت در کتاب فلسفتنا قابل توجه 
است. پوزیتیویسم از ابتدای تکوین علم جدید رواج یافت و آگوست کنت صریحا گفت دو 
دوره را گذرانده ایم و وارد دوره تجربه گرایی شده ایم. شهید صدر معتقد بود که اگر بر اساس 
حس بخواهیم مبدأ علیت را بشناسیم، موفق نمی شویم. چون حس و تجربه نمی تواند جزء 
تعاقب دو امر که محسوس هستند را به دست آورد؛ البته ابن سینا قبال این نکته را در اشارات 
گفته بود. هیوم هم بعدا تعاقب و تداعی معانی را مطرح کرد و گفت که لزوما با علیت مواجه 
نیستیم. شهید صدر معتقد بود اگر فکر در حدود تجربه زندانی باشد نمی تواند به عدم امکان 
چیزی از اشیا به طور کلی حکم کند. اگر اصل علیت را نپذیریم هیچ نظریه ای را نمی توان 

تثبیت کرد....«

آیت الله علی اکبر رشــاد، رئیس شــورای حوزه علمیه تهران، در سلســله بحث های 
»فلسفه فرهنگ« که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، در تهران برگزار شد، به بیان 
مسائل فلســفه فرهنگ پرداخت و گفت: »فرهنگ پژوهی نوعی انسان شناسی انضمامی 
 است. غایت فلسفه فرهنگ، کشف، تحلیل و تعلیل احکام کلی و اساسی فرهنگ است. 
فلسفه فرهنگ در عین اینکه یک فلسفه است اما می تواند از گزاره های وحیانی استخراج 
شــود. البته کارکردها غیر از غایت است که می تواند کارکردهای بســیار زیادی در فلسفه 
فرهنگ متصور بود. غایت چیزی اســت که علم به خاطر آن پدیــده می آید. غایت همان 
علت قائمه است. در حالی که کارکردها می توانند مقصود پدیدآورنده نباشند. غایت کشف، 
تحلیل و تعلیل احکام کلی اســت، ولی فایده قابل احصا نیســت. امروزه مهم ترین فایده 
فلسفه فرهنگ توانا شــدن بر مهندسی فرهنگ و مهندســی فرهنگی است.« او در ادامه 
به مقوله مهندسی فرهنگ و نقش متخصصان در این زمینه پرداخت: »مهندسی فرهنگ 
یعنی اینکه بتوانیم خود فرهنگ را مهندسی کنیم و مهندسی فرهنگی یعنی بتوانیم مسائل 
و مباحث مختلف همانند اقتصاد، سیاســت و... را به ســمت فرهنگی ســوق دهیم. این 
موضوع نیز تنها با فلسفه فرهنگ حل می شــود، چون تا زمانی که در این زمینه متخصص 
نداشته باشــیم نمی توانیم فرهنگ را مهندســی کنیم. این فایده در حدی بزرگ است که 
شــاید با غایت فلســفه فرهنگ هماوردی می کند. روش فلســفه فرهنگ فرانگر عقالنی 
است. رویکرد آن فرابرونی است. فلســفه کارش صدور باید و نباید و شاید و نشاید نیست، 
بلکه برآیند فلسفه در ساحت علم صدور حکم اســت، بنابراین فلسفه فرهنگ در این امور 
داوری نمی کند، اما برآیند آن تولید گزاره هایی برای مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی 
است.« او فقه فرهنگ را بیان احکام شــرعی معطوف به فرهنگ دانست: »دخل زمان و 
مکان در فقه هم عموما دخل فرهنگ در فقه اســت. دین در ساحت نفس االمری یا حتی 
در ساحت معصوم جزو فرهنگ نمی شود اما در ســاحت انسانی با فرهنگ پیوند می خورد. 
عقل، دیــن، فطرت اجتماعــی و فلســفه مطلق جزو مناشــی و سرچشــمه های فرهنگ 
 است. دین در ساحت الهی و معصوم فرهنگ ساز نیســت ولی در ساحت انسانی فرهنگ

 پیدا می کند.«

نمی کند، گفــت: »برخی فکــر می کنند نیایــش کار اهل 
ایمان و عشق و فلسفه کار اهل عقل اســت، در حالی که 
زبان فلسفه، زبان آداب دانی و عقل است و این عقل بنیادی 
دارد که این آغاز، آغاز همه چیز است، آغاز علم وجود است. 
فیلسوف باتوجه به تحوالت نفس سخن فلسفی را به زبان 
می آورد. نکته ای که مهم است، این است که ما معموال به 
آنی که در ما اتفاق می افتد، توجه نداریم در حالی  که همه 
چیز به آن ربط دارد. فیلســوف هم سخن فلسفی را از آنجا 
یاد می گیرد.«  وی با بیان اینکه برخی می پرسند آیا فالسفه 
اهل نیایش و دعا هستند، ادامه داد: »در پاسخ باید گفت 

بیســت و دومین همایش بزرگداشــت مالصــدرا با 
عنوان »فلســفه، پرســتش و نیایش« با حضــور آیت الله 
ســیدمحمد خامنه ای رئیس بنیاد حکمت اسالمی صدرا، 
رضــا داوری اردکانی رئیس فرهنگســتان علوم، غالمرضا 
اعوانی، استاد فلسفه شهید بهشتی، کریم مجتهدی استاد 
فلسفه دانشــگاه تهران و دیگر اســاتید فلسفه در مجتمع 

فرهنگی آدینه برگزار شد. 
»فلسفه، پرســتش و نیایش« عنوان سخنرانی رضا 
داوری اردکانی رئیس فرهنگســتان علوم بود. وی با بیان 
اینکه مســأله این نیســت که فیلســوف نیایش می کند یا 

سخنرانی دکتر رضا داوری اردکانی 

آیت الله رشاد در بحث فلسفه فرهنگ سخنرانی دکتر گلشنی درباره  سید محمد باقر صدر

برخی فیلسوفان الهی هســتند و برخی هم الهی نیستند. 
در تاریخ فلسفه اولین کســانی که به نیایش توجه کردند، 
رواقیون بودنــد. آنها  جمع دین و فلســفه را مطرح کردند. 
اســاس نیایش این اســت که من، فقیر الی  الله هســتم. 
برخی می پرسند فیلسوف درباره نیایش چه حکمی می کند، 
فیلســوفان درباره نیایش نظــرات خوبی دارنــد. البته این 

مسأله در فلسفه قدری مشکل است.«
داوری اردکانی در ادامه به ســخنرانی 4۰ سال پیش 
خــود در کنگــره فارابی در تهران درباره تأســیس فلســفه 
اسالمی ارجاع داد: »در آنجا مطرح کردم فلسفه اسالمی 
با تلقی همه موجودات، به عنوان امکانات ذاتی و ماهیت، 
فلسفه اسالمی شــده اســت. این اصلی اســت که جلوه 
دیگرش، وحدت دین و فلسفه است و فارابی هم کوشید تا 
این وحدت را اثبات کند. نیایش جایگاه واالیی در دیدگاه 
فلسفه با محوریت دین دارد. مرحوم محسن مهدی در آن 
کنگره از من پرســید که آیا دعای فارابــی را خواندی؟ من 
پاسخ دادم تمام کتاب های فارابی را خوانده ام اما این یک 
کتاب را نخوانــده ام ولی در جریان آن هســتم. وی گفت 
مصداق وحدت دین و فلسفه در همین دعای فارابی مطرح 
می شود. وقتی نیایش فارابی را می خوانید، یک دوره درس 
فلسفه است، در واقع نمونه ای از جمع فلسفه و دین و امکان 
نیایش در فلسفه است.« رئیس فرهنگستان علوم با بیان 
اینکه فلسفه یک عقل اجمالی و یک عقل تفصیلی دارد، 
گفت: در عقل تفصیلی دعا جایی نــدارد، عقل تفصیلی، 
قال و عقل اجمالی، حال اســت. در بحث عقلی با مفاهیم 
و در دعا با حضور یا طلب حضور سر و کار داریم. فیلسوف 
نمی تواند بدون احوال فیلسوف شود، آغاز همه چیز احوال 
است و ما با احوال انسان شــده ایم، فیلسوف در گفتمان 

رسمی نیایش ندارد اما در احوالش می تواند دعا کند.«
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مدیرعامل شرکت نفت ایرانول از عرضه روغن موتورهایی با تاییدیه رنو و بنز به بازار خبر 
داد. 

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول، مهندس عیســی اسحاقی در 
مراسم تقدیر از عاملین برتر فروش شرکت نفت ایرانول، گفت: »شرکت نفت ایرانول در سال 
حمایت از کاالی ایرانی و در راستای افزایش کیفیت عالوه بر تاییدیه های خودروسازان مطرح 
جهانی، پنج محصول جدید طی ماه های آینده با سطح کیفی باال و تاییدیه های بنز و رنو به بازار 

عرضه می کند.« 

مهندس اسحاقی اظهار کرد: »در سال گذشته با همکاری پتروناس برای نخستین بار در 
کشور روغن دریایی تولید کردیم و به زودی روغن های صنعتی، موتوری و گریس را تولید و به 

بازار عرضه خواهیم کرد.« 
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در ادامه به برخی از اقدامات انجام شده در شرکت طی 
سال گذشته اشاره کرد و گفت: »سال 96 یکی از بهترین سال های شرکت نفت ایرانول از اول 
تاسیس تاکنون بوده اســت و توانســتیم رکورد تولید، فروش روغن موتور )با فروش نقدی( و 
صادرات را بشکنیم و بیشترین رشد فروش روغن موتور و افزایش سهم بازار را به خود اختصاص 

داده و خام فروشی را 40 درصد کاهش دهیم.« 
مهندس اسحاقی در ادامه با اشاره به پایانه صادراتی با مخازن 25 هزار تنی ایرانول در بندر 
امام گفت: »این مخازن مورد بهره برداری قرار گرفته که با این اقدام ذخیره سازی محصوالت به 

سه برابر افزایش خواهد یافت و ان شاءالله به زودی افتتاح رسمی خواهد شد.« 
در ادامه این مراسم کاظمی،  مدیر بازاریابی، فروش و صادرات شرکت نفت ایرانول نیز 
توضیحاتی در مورد سیاست های فروش این شرکت در ســال گذشته و برنامه های آینده بیان 

کرد. 
گفتنی است  در پایان این مراسم از عاملین برتر فروش شرکت نفت ایرانول با اهدای لوح، 
تقدیر به عمل آمد.  اســامی  عاملین حائز رتبه اول تا ســوم عبارتند از شرکت روانکاران صنعت 

پهلوانزاده، شرکت روانکار صنعت شاهوار و شرکت ریستاب روانکار ایرانیان. 

در پنجمین جشنواره ســتارگان روابط عمومی ایران، 
همــراه اول موفــق بــه دریافت نشــان »ســتاره ارتباطی 

پاسخگو« و لوح »ستاره شایستگی« شد. 
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطات 
سیار ایران، در پنجمین جشنواره ســتارگان روابط عمومی 
ایران که عصر روز چهارشــنبه، 26 اردیبهشــت در آستانه 
روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی در دانشــگاه 
 تربیت مدرس برگزار شــد، روابط عمومی های برتر کشــور 
در بخش های مختلف معرفی شــدند کــه در میان تمامی 
 شرکت ها و ســازمان های فعال، روابط عمومی همراه اول 
به دلیل درخشش در حوزه پاســخگویی به اصحاب رسانه 
و مشترکین در طول ســال 96، به عنوان »ستاره ارتباطی 

پاسخگو« معرفی شد. 
بر اساس این گزارش در بخش نهایی و اصلی معرفی 
ســتارگان روابط عمومی ایران، از بین روابط عمومی های 
برتر کشــور در حوزه های مختلف، عالوه بر اهدای نشان 
»ستاره ارتباطی پاســخگو« به روابط عمومی همراه اول، 
شــاهین آرپناهی، مدیرکل ارتباطات این اپراتور نیز موفق 

به دریافت لوح »ستاره شایستگی« شد. 
در این مراســم »محمدحســین مقیمی،  اســتاندار 
تهــران«، »رمضان شــجاعی کیاســری، قائم مقام وزیر 
کشــور در امور اطالع رســانی و روابط عمومی« و جمعی 
از اساتید، مدیران و دســت اندرکاران حوزه روابط عمومی 

حضور داشتند. 

همراه اول نشان »روابط عمومی پاسخگو« گرفت

مهندس اسحاقی در مراسم تقدیر از عاملین فروش 
شرکت نفت ایرانول خبر داد

عرضه روغن موتور با تاییدیه 
رنو و بنز

بازار
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به مناســبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، مدیرعامل بانــک دی با حضور در اداره 
روابط عمومی و تبلیغات از عملکرد قابل قبول همکاران این اداره تقدیر کرد. 

به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی؛  محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک 
دی، به مناســبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی در نشســتی صمیمی  با همــکاران اداره 
روابط عمومی و تبلیغات با بیان اینکــه روابط عمومی بانک دی از نظر عملکرد یکی از بهترین 
روابط عمومی ها در نظام بانکی اســت، گفت: »اقدامات شــایان توجه حوزه روابط عمومی و 
تبلیغات بانک دی در جهــت ارتقای معرفی خدمات و اقدامات ایــن بانک در اذهان عمومی 

قابل تقدیر است.« 
قربانی با بیان اینکه روابط عمومی قدرتمند نشانگر سازمان قدرتمند است و می تواند با نفوذ 
در عمق افکار عمومی و مطالعه و بررسی دقیق و کارشناسی اخبار و اطالعات بیرونی و پردازش 
این اطالعات جهت ایجاد تغییرات مطلوب در سازمان اقدام نماید، با اشاره به موفقیت های 
کسب شده توســط روابط عمومی بانک دی در سال گذشته گفت: »ســال 1396 سال بسیار 
پرتالشــی برای همکاران روابط عمومی بود که نتیجه این تالش ها بر اســاس ارزیابی های 
به عمل آمده توسط نهاد های تخصصی، دستیابی به موفقیت ها و نتایج قابل قبول بوده است.«
مدیرعامــل بانــک دی در ادامه بــا تبیین نقــش روابط عمومــی در پیشــبرد اهداف و 
ماموریت های بانک افزود: »امید است همکاران ارزش آفرین اداره روابط عمومی و تبلیغات 

بانک دی با پشتکار و تالش مجدانه چون گذشته افتخارآفرین باشند.« 
قربانی نقش اداره روابط عمومی و تبلیغات را در تحقق ماموریت های بانک حائز اهمیت 
دانست و خاطرنشان کرد: »فلسفه وجودی و نقش روابط عمومی در مدیریت افکار عمومی بر 
هیچ کس پوشیده نیست و خوشبختانه روابط عمومی بانک دی توانسته با تکیه بر ظرفیت های 

موجود از جمله همکاران متخصص و کارآمد در این زمینه به خوبی بدرخشد.« 
مدیرعامل بانک دی در پایان با اشــاره به نقش مهم روابط عمومی ها در شرایط حساس 
کنونی نظام بانکی و اقتصادی کشور تاکید کرد: »فعاالن این عرصه باید بتوانند با بهره گیری 
از دانش و تخصص حرفه ای نسبت به انتقال صحیح اطالعات به جامعه تالش نمایند و سعی 
بر آن داشته باشند که با شفاف سازی و انتشــار اخبار موثق در تنویر افکار عمومی نقش آفرین 

باشند.« 
در ادامه ایــن دیدار؛  جمشــید قزوینیان، رئیــس اداره روابط عمومــی و تبلیغات بانک 
دی ضمن ارج نهادن بــه حضور صمیمانه مدیرعامل بانک در جمــع همکاران روابط عمومی 
گفت: »مجموعه روابط عمومی در تحقق رســالت های از پیش تعیین شده بانک، همواره از 
حمایت های بی دریغ مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره بهره مند بوده است و توانسته با 

تالش بی وقفه در این زمینه به موفقیت های چشمگیری دست یابد.« 
رئیــس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانــک دی با بیان اینکه تــالش کردیم در تمامی 
 فعالیت ها تحقیق و پژوهش را چاشــنی کارمان کنیم، گفت: »طی یک سال گذشته 30 کار 

پژوهشــی و افکارســنجی در روابط عمومی صورت گرفت که بر اســاس آن موفق به دریافت 
جایزه خط کش طالیی و نشان افکار عمومی از سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی شدیم.«  

قزوینیان افزود: »سال گذشــته در یکی از مهم ترین رویدادهای علمی  کشور در حوزه 
تبلیغات توانستیم در رشــته های تبلیغات محیطی و کمپین های جامع تبلیغاتی با کسب رتبه 
اول، دو شاهین طالیی این رویداد را برای بانک به ارمغان بیاوریم. همچنین در طرح ارزیابی 

روابط عمومی های بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان روابط عمومی برتر را کسب کردیم.« 
رئیس اداره روابط عمومی بانک دی به تشریح اقدامات صورت گرفته در مدیریت شبکه 
خبری بانک پرداخت و گفت: »در سال گذشته، اخبار تولیدی بانک با افزایش دوبرابری نسبت 
به مدت مشابه مواجه شد و با تعامل مستقیم با 165 خبرنگار فعال در حوزه بانک، بیمه و بورس، 

اخبار بانک در حدود 17000 بار در رسانه های مختلف بازنشر شد.« 
وی با اشــاره به راه اندازی رادیو اینترنتــی »صدای دی« به عنــوان اقدامی  خالقانه در 
روابط عمومی گفت: »تولید سرود ســازمانی، یکپارچه سازی ال ســی دی های شعب، تغییر 
ظاهر وب سایت بر اساس استانداردهای روز جهانی، ارتقای 500 هزار پله صعود جهانی در رتبه 
وب ســایت، الگوگزینی و مذاکره با بانک های برتر دولتی و خصوصی کشور از دیگر اقدامات 

روابط عمومی در سال گذشته است.« 
قزوینیان ادامه داد: »در حوزه مسئولیت اجتماعی گام های موثری برداشتیم و توانستیم 
استراتژی حوزه مسئولیت اجتماعی را تدوین کنیم و تفاهم نامه های متعددی را منعقد کنیم و در 

همین راستا آموزش رایگان سواد مالی به فرزندان شاهد در دستور کار قرار گرفت.« 
وی با اشاره به موفقیت های چشمگیر روابط عمومی در حوزه شبکه های اجتماعی گفت: 
»بر اساس نتایج ارزیابی معیارهای شش گانه شبکه های اجتماعی در سال گذشته، توانستیم 
رتبه اول در معیار »تعداد بازدید از هر پست« را به خود اختصاص دهیم. همچنین در معیارهای 
»نفوذ محتوا در تلگرام«، »تغییر کیفیت محتوا نسبت به سه ماهه قبل« و »تعداد پست در هر 

ماه« نیز به ترتیب موفق به کسب رتبه های سوم، چهارم و پنجم شدیم.« 
در پایان این نشست، مدیرعامل بانک دی ضمن تبریک مجدد به مناسبت فرارسیدن روز 
ملی ارتباطات و روابط عمومی و تقدیر از تالش های بی وقفه تمامی  فعاالن عرصه اطالع رسانی 
و به ویژه همکاران روابط عمومــی ابراز امیــدواری کرد متخصصان عرصــه روابط عمومی و 
اطالع رسانی با ارتقای دانش و مهارت های خود در حوزه اطالع رسانی تخصصی به مخاطبین 

نقش آفرین باشند. 

به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

تقدیر مدیرعامل بانک دی از همکاران 

اداره روابط عمومی و تبلیغات 
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