
هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و  نود / 7 بهمن 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

عملکرد دولت و ریزش 
رای اصالح طلبان 

گفت وگو با محمد علی وکیلی

رفقای نیمه راه
سیده مسعوده میرمسعودی 

اصالح طلبان هم اهل
»بگم بگم« شدند 

گفت وگو با محسن پیرهادی 

جنگ ذهنیت سازی
نوذر شفیعی

رئیسی در راه پارلمان؟

بی اعتمادی بازار به دولت 

محافظه کاری

تیر آخر آقای شهردار

پروژه ها
خوابیده

برزخ 

منطقه ممنوعه

اینکه بگویند همه اش تقصیر قبلی هاست، برای مردم مشمئزکننده 
است / زمانی که نجفی در شورا بود انتقاد به قالیباف
نداشت /  وضعیت شهرداری در حال بازگشت به قبل
سال 82 است / اگر طبقه دوم اتوبان صدرکمکی
به ترافیک نمی کند، آن را ببندند

گفت وگو با مهدی چمران؛ از قالیباف تا نجفی

ممکن است ابراهیم رئیسی از مشهد 
قم یا تهران نامزد مجلس شود

چرا قیمت ارز باال رفته است؟

گفت وگوی تلویزیونی حسن روحانی 
هیجان انگیز نبود

اصالح طلبان در مقابل بدنه 
رادیکال خود چه می کنند؟

آمریکا توانسته غرب را برای 
مذاکره موشکی با ایران قانع کند 

آیا نجفی در سال 97
شهردار تهران می ماند؟



استان هرمزگان -كتابخانه عمومي شرفا  شرفایی جناح
كتابخانه عمومي شرفا شرفایی جناح در سال 82 به همت مرحوم شرفاشرفایی احداث شد و در حال حاضر 
به عنوان بزرگترین كتابخانه عمومی هرمزگان و چشم فرهنگی منطقه شناخته مي شود.  این كتابخانه با 
زیربناي 1140 متر مربع به بخش هاي مخزن، نشریات، كودك و نوجوان، مرجع، هرمزگان شناسي، كتب 
كمک درسي، موزه مرحوم شرفایی، بخش خانواده و سبک زندگی مجهز است و بیش از سی و چهارهزار 

جلد كتاب ارزشمند كم یاب  و  تعداد زیادی نشریه و مجله را در خود جای داده است.
گفتني است، جناج ، شهری در 2۵0 كیلومتری غرب بندرعباس و از توابع شهرستان بستک،  خاستگاه ادبا 
و بز رگان بسیاري بوده است. عالقمندان براي استفاده از این كتابخانه مي توانند به خیابان فرهنگ، جنب 

اداره آموزش و پرورش منطقه جناح مراجعه كنند.
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طرح:عمادصالحي،تهران

.......................................... جوان ترین رهبر نام كتاب
نویسنده........................................ نادره عزیزی نیک
......................... مركز اسناد انقالب اسالمی انتشارات
......................................... 228 صفحه تعداد صفحات

به همت کتابداران ســرپل ذهاب، از هشــتم دی ماه بخش کودک 
کتابخانه عمومی رسالت در کانکس مســتقر در محوطه کتابخانه 

فعالیت خود را از سر گرفت.
به همین مناسبت برنامه هایی مفرح و متنوع ازجمله مسابقه نقاشی، 
کاردستی، قصه گویی، بازی و سرگرمی برای کودکان اجرا شد. نظر 
به استقبال کودکان منطقه، زین پس به منظور ایجاد روحیه نشاط 
در میان کودکان زلزله زده فعالیت های این بخش به صورت هفتگی 

برگزار خواهد شد. همچنین به دنبال تعامل با مدارس شهرستان، 
برگزاري نشســت های ماهانه کتاب خوان مدرســه ای نیز به زودی 

آغاز خواهد شد.
شایان ذکر است، پس از تعطیلی کتابخانه های عمومی شهرستان های 
ثالث باباجانی، ســرپل ذهاب و قصر شــیرین در زلزلــه اخیر، با 
هماهنگی های انجام شــده، در آذرماه ســال جاری کتابخانه های 

عمومی سیار در این شهرستان ها دایر شده است.

احياي بخش کودك کتابخانه 
عمومی رسالت سرپل ذهاب 

در کانکس

خبرويژه

براي مشاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 

روبه رو عكس بگیرید
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ی  مه ا هبــر« سرگذشــت نا یــن ر ن تر ا »جو
داستانی از دوران زندگی »سید مجتبی نواب 
صفوی« فرزند ســید جواد میرلوحی است که 
شــهرت نواب صفوی را از مــادر بزرگوارش 
گرفــت. این کتــاب بــا بیانی شــیوا و زبانی 
بعاد اجتماعی، سیاســی و مذهبی  ســلیس ا
زندگی کوتاه این مبارز شــهید را بر اســاس 
مصاحبه با خانواده شــهید و تحقیق و تفحص 

یت می کند. ر روا بسیا

اگر مایلید در آستانه شــصت ودومین سالروز 
شــهادت شــهید نواب صفــوی )۷۲ دی ماه 
۴۳۳۱( بــا زندگــی و مجاهدت هــای رهبر 
ئیان اســالم آشنا  یثارگر جمعیت فدا مؤثر و ا
شــوید و هم زمان مطالعه دلپذیــر یک کتاب 
جــّذاب را تجربــه کنید کتــاب »جوان ترین 
رهبر« از فهرســت کتاب خــوان دی ماه نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور انتخاب مناسبی 

خواهد بود.

استان تهران - كتابخانه عمومي كوهسار
كتابخانه عمومی كوهسار تهران در سال ۱۳۸4 و در فضای عمومی بوستان كوهسار واقع در 
شهرک رضويه )كاروان( تأسيس شد. اين كتابخانه در سال ۱۳94 بازسازي شد و هم اكنون با 
داشتن ۱7 هزار منبع به بيش از ۱۱00 عضو فعال ارائه خدمت می كند. اين كتابخانه به بخش های 
مخزن، كودک و نوجوان، نشريات، تازه های كتاب و دو سالن مطالعه مجزا مجهز است و همه روزه 

از ساعت 7:۳0 صبح لغايت 20:۳0 به ارائه خدمات كتابخانه ای می پردازد.
كتابخانه عمومي كوهسار در بوستان كوهسار شهرک رضويه )كاروان( تهران واقع شده است.
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طرح:احسانگنجي،ایران
سوميندورهدوساالنهكارتونكتاب

نام كتاب.....................................   نقشه نقش بر آب
انتشارات......................... انتشارات انقالب اسالمی
تعداد صفحات...................................... 24۸ صفحه

نشست افتتاح طرح »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« 
طرح مشترکی از نهاد کتابخانه های عمومی کشور و دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران با حضور مدیران و مسئولين دو نهاد 

برگزار شد.
طرح پژوهشــی »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« با 
هدف شناسایی خدمات جاری کتابخانه ای در سطح ایران و 

جهان، انتخاب خدمات جدید کتابخانه ای که در ایران قابليت 
استفاده و پياده سازی دارد و همچنين طراحی خدمات انتخاب 
شــده با اســتفاده از روش های علمی و به روز در بسته های 
خدمتی طی ۲۰ ماه اجرا می شود تا از این طریق موجب رونق 
فعاليت ها، استفاده از امکانات بالقوه و ایجاد انگيزه در کتابداران 

کتابخانه های عمومی کشور شود.

طرح پژوهشی »خدمات 
کتابخانه های عمومی 

ایران« افتتاح شد

خبرویژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد
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این کتاب، مشــتمل بر فرازهای مهمی از 
رهنمودهای رهبر معّظم انقاب اســامی، 
در طول ســال های ۸۸ و ۹۸، پيرامون فتنه 

سال ۸۸ است. 
فصل نخســت کتاب به بررســی و تحليل 
اهمّيت انتخابات در نظام اســامی، تاش 
دشــمنان برای ســرد و تعطيل یــا بدنام 
و مخــدوش کــردن انتخابــات، وظایف 
جداگانــه  مــردم و نامزدهــا در انتخابات، 
نکاتی در آسيب شناســی انتخابات و برخی 
پيش بينی های رهبر معّظــم در خصوص 
حضور پرشــور مردم در انتخابات پرداخته 
است. فصل دوم به ذکر برخی از مهمترین 

مواضع رهبر انقاب از پس از انتخابات تا نماز 
جمعه ۹۲ خرداد اختصاص دارد. مفّصل ترین 
فصل این کتاب، فصل سّوم آن است که در 
عناوین متعّددی به بررسی حوادث پس از 
انتخابات پرداخته است. یازده راهکار برای 
مقابله و دفع فتنــه، برگرفته از بيانات رهبر 
معّظم انقاب اسامی، نظير پایبندی به قانون 
و کسب بصيرت، ابراز اعتماد نخبگان به نظام، 
پرهيز از شایعه پراکنی عليه مسئوالن و... از 

دیگر مطالب مهم این بخش است.
در فصل  چهــارم این اثر با عنوان »کســب 
بصيرت«، عاوه بر تشریح معنا، ابعاد و سطوح 
بصيرت و نيز ضرورت و اهمّيت آن، مصادیق 

این مفهوم مهم در منظومــه  بيانات رهبر 
معّظم انقاب پيرامون فتنــه ۸۸ تبيين و 
تحليل شده است. الزامات کسب بصيرت، 
نتایج فقدان بصيرت و وظيفه خواص در ایجاد 
بصيرت در خود و دیگران، از دیگر موضوعات 
مورد بررسی در این فصل هستند. همچنين  
موضوعات دیگری چون اهمّيت جنگ نرم، 
معنا و منشأ جنگ نرم، هدف دشمن از جنگ 
نرم، خطوط اصلی در جنگ نــرم، راه های 
مقابله با جنگ نرم دشــمن، نقش افسران 
جوان جنگ نرم )دانشجویان(، نقش اساتيد 
در فرماندهی جبهه ی جنگ نرم و... بررسی 

شده  است.



استان تهران - كتابخانه عمومي كوهسار
كتابخانه عمومی كوهسار تهران در سال ۱۳۸4 و در فضای عمومی بوستان كوهسار واقع در 
شهرک رضويه )كاروان( تأسيس شد. اين كتابخانه در سال ۱۳94 بازسازي شد و هم اكنون با 
داشتن ۱7 هزار منبع به بيش از ۱۱00 عضو فعال ارائه خدمت می كند. اين كتابخانه به بخش های 
مخزن، كودک و نوجوان، نشريات، تازه های كتاب و دو سالن مطالعه مجزا مجهز است و همه روزه 

از ساعت 7:۳0 صبح لغايت 20:۳0 به ارائه خدمات كتابخانه ای می پردازد.
كتابخانه عمومي كوهسار در بوستان كوهسار شهرک رضويه )كاروان( تهران واقع شده است.
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طرح:احسانگنجي،ایران
سوميندورهدوساالنهكارتونكتاب

نام كتاب.....................................   نقشه نقش بر آب
انتشارات......................... انتشارات انقالب اسالمی
تعداد صفحات...................................... 24۸ صفحه

نشست افتتاح طرح »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« 
طرح مشترکی از نهاد کتابخانه های عمومی کشور و دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران با حضور مدیران و مسئولين دو نهاد 

برگزار شد.
طرح پژوهشــی »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« با 
هدف شناسایی خدمات جاری کتابخانه ای در سطح ایران و 

جهان، انتخاب خدمات جدید کتابخانه ای که در ایران قابليت 
استفاده و پياده سازی دارد و همچنين طراحی خدمات انتخاب 
شــده با اســتفاده از روش های علمی و به روز در بسته های 
خدمتی طی ۲۰ ماه اجرا می شود تا از این طریق موجب رونق 
فعاليت ها، استفاده از امکانات بالقوه و ایجاد انگيزه در کتابداران 

کتابخانه های عمومی کشور شود.

طرح پژوهشی »خدمات 
کتابخانه های عمومی 

ایران« افتتاح شد

خبرویژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد
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این کتاب، مشــتمل بر فرازهای مهمی از 
رهنمودهای رهبر معّظم انقاب اســامی، 
در طول ســال های ۸۸ و ۹۸، پيرامون فتنه 

سال ۸۸ است. 
فصل نخســت کتاب به بررســی و تحليل 
اهمّيت انتخابات در نظام اســامی، تاش 
دشــمنان برای ســرد و تعطيل یــا بدنام 
و مخــدوش کــردن انتخابــات، وظایف 
جداگانــه  مــردم و نامزدهــا در انتخابات، 
نکاتی در آسيب شناســی انتخابات و برخی 
پيش بينی های رهبر معّظــم در خصوص 
حضور پرشــور مردم در انتخابات پرداخته 
است. فصل دوم به ذکر برخی از مهمترین 

مواضع رهبر انقاب از پس از انتخابات تا نماز 
جمعه ۹۲ خرداد اختصاص دارد. مفّصل ترین 
فصل این کتاب، فصل سّوم آن است که در 
عناوین متعّددی به بررسی حوادث پس از 
انتخابات پرداخته است. یازده راهکار برای 
مقابله و دفع فتنــه، برگرفته از بيانات رهبر 
معّظم انقاب اسامی، نظير پایبندی به قانون 
و کسب بصيرت، ابراز اعتماد نخبگان به نظام، 
پرهيز از شایعه پراکنی عليه مسئوالن و... از 

دیگر مطالب مهم این بخش است.
در فصل  چهــارم این اثر با عنوان »کســب 
بصيرت«، عاوه بر تشریح معنا، ابعاد و سطوح 
بصيرت و نيز ضرورت و اهمّيت آن، مصادیق 

این مفهوم مهم در منظومــه  بيانات رهبر 
معّظم انقاب پيرامون فتنــه ۸۸ تبيين و 
تحليل شده است. الزامات کسب بصيرت، 
نتایج فقدان بصيرت و وظيفه خواص در ایجاد 
بصيرت در خود و دیگران، از دیگر موضوعات 
مورد بررسی در این فصل هستند. همچنين  
موضوعات دیگری چون اهمّيت جنگ نرم، 
معنا و منشأ جنگ نرم، هدف دشمن از جنگ 
نرم، خطوط اصلی در جنگ نــرم، راه های 
مقابله با جنگ نرم دشــمن، نقش افسران 
جوان جنگ نرم )دانشجویان(، نقش اساتيد 
در فرماندهی جبهه ی جنگ نرم و... بررسی 

شده  است.





کتابخانه دکتر محمدجوادی  
هسته اولیه اين کتابخانه در سال 1380 در منزل پدری دکتر محمد جوادی با 5 هزار عنوان کتاب 
و بودجه ايشان تأسیس شد. در سال 1384 عملیات احداث ساختمان جديد در منطقه صفائیه 

يزد آغاز شد و در سال 1394 به بهره برداری رسید.
اين کتابخانه خیر ساز با مساحت 900 متر و زيربنای 2700 مترمربع در 3 طبقه، به صورت استاندارد 
ساخته شده و پس از تجهیز توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان يزد، در حال حاضر با 

بیش از 32 هزار عنوان و حدود 38 هزار نسخه کتاب به 2600 عضو فعال خدمات ارائه می دهد.
کتابخانه دکترمحمدجوادی در منطقه صفائیه يزد به نشاني بلوار شهیدان اشرف، روبروی ورودی 

بصیرت دانشگاه يزد، کوچه دکتر مسعود جوادی واقع است.

سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

طرح:عليآقایي،ایران

نام کتاب............................... قنات، مظهر روشنايی
نويسنده...................................... محمدرضا افضلی
انتشارات..................... شرکت انتشارات فنی ايران
تعداد صفحات........................................ 32 صفحه

نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور و نیروی 

انتظامی تفاهم نامه 
همکاری امضاء کردند

خبرویژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد کتابخانه هاي عمومي 

کشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگیريد

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

خالقیت و دانش پیشینیان ما در فن 
قنات سازی، به قدری عالمانه و بديع 
بوده که تاکنون شبكه های آب رسانی 
در نقاط تاريخی ايران، کارشناسان و 
پژوهشگران باستان شناس جهان را 

شگفت زده و متحّیر می سازد.
»قنات، مظهر روشــنايی«، کتابی 
داستانی مخصوص مخاطبان گروه های 
سنی »ب« و »ج« است که در خالل 
داستانی جّذاب، گرم و صمیمی و در 

محیطی فارغ از هیاهوی دنیای مدرن، 
کودکان و نوجوانان را با آداب ورسوم 
قديمی، شــیوه های ساخت و  فوايد 

کاريز يا قنات آشنا می کند.
کاوه، نوجوان شهرنشینی است که 
همراه پدر برای ديدار با پدربزرگش، 
راهی يک روستای کويری می شود و 
در طول اين سفر جّذاب با ماجرای حفر 
قنات آشنا شده و ضمن آن، اطالعات 
فراوانی در خصوص قنات ها و چگونگی 

حفر آن ها و شاکله کلی آن ها می آموزد 
و در پايان داستان به وجود ارزشمند 
پدربزرگ و خطه آبــا و اجدادی اش 

افتخار می کند.
خواندن اين کتاب در ارتقاء خودباوری 
مّلی و عزت نفس کــودک و نوجوان 
ايرانی مؤثر و مفید است و آن ها را با 
پیشینه پرافتخار سرزمین گهر خیز 

ايران اسالمی، آشنا می کند.

تفاهم نامه همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با هدف ترویج 
کتابخوانی، کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین 
ایجاد کتابخانه های مشــارکتی در مراکز ناجا به امضا 

رسید.
تعهــدات نهاد در ایــن تفاهمنامه شــامل حمایت از 
کتابخانه های واجد شــرایط ناجا با اولویــت مراکز با 

جمعیت باالی ۷۰۰ نفر در قالب کتابخانه های مشارکتی، 
معرفی کتابخانه های عمومی به ناجا جهت اســتقرار 
نیروی پلیس در محدوده کتابخانه، برگزاری مسابقات 
کتابخوانی با اســتفاده از منابع پیشــنهادی ناجا در 
کتابخانه های عمومی و برگزاری جلسات نقد کتاب و 
نشست کتابخوان در مناســبت های مختلف در مراکز 

معرفی شده از سوی ناجا است.







جلد دوم

  آماده برای پرش

سرنوشت تلخ ارز در دولت های مختلف





10 
- 1

5
16 

- 2
1

26
 - 

43

 
هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

گفتارها
بازگشت به میز مذاکره
جنگ برای صلح !

مقابله با نفوذ آمریکا 
دغدغه های   ترامپ در اجالس داووس

خبرنامه
محافظه کاری
رئیسی در راه پارلمان؟
بحران صندوق های بازنشستگی
وزارت تنهایی

سیاست
تیر آخر آقای شهردار
برزخ
اصالح طلبان هم اهل  »بگم  بگم« شدند
عملکرد دولت و ریزش رای اصالح طلبان

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

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی ها  
حنیف غفاری

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

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

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

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

امریکایی، عدل امریکایی یعنی چــه؟ یعنی هرکس خاضع لزوم مقابله مسلمین جهان با ظالمین
به من شد، آن یک چیزی اســت که ما او را قبولش داریم، 
هرکس منافع مملکتش را به ما دادمــا او را قبول داریم ! از 
آن ور شــوروی هم همین اســت، همه این قدرتهای بزرگ 
اینطوری هســتند و ما بایــد در مقابل تمام اینها بایســتیم، 
همان طوری که جوان های ما بحمدالله االن درجبهه ها این 
پیروزی ها را، این پیروزی های بزرگ را به دست آوردند، باید 
تا آخر این مطلب باشد، باید هیچ درش سستی نشود تا وقتی 

که ان شاءالله علم را به دست صاحب علم بدهند. 
بنابراین عید نــوروز ما، یک عید نوروزی اســت که در 
یک وقتی واقع شده است که حجت بر ماست و او این است 
که زندگی سیدالشــهدا، زندگی حضرت صاحب - سالم الله 

و ما امروز مبتالی به این معنا هستیم، 
مســلمان ها مبتالی بــه این معنا هســتند، 
مسلمان هامی بینند که این دولت های بزرگ، 
این قدرتهای بزرگ و این کســانی که اذناب 
آنها هستند،کســانی که فرمانبر آنها هستند 
االن با مســلمین، با مردم، با مســتضعفین، 
حتی با آن کســانی که مال خودشــان است 

چه می کنند. 
تمام اینها ظاهر می گوینــد که ما اقامه 
عدل می خواهیم بکنیم، اما چه عدلی؟ عدل 
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عملکرد دولت و ریزش 
رای اصالح طلبان 

گفت وگو با محمد علی وکیلی

رفقای نیمه راه
سیده مسعوده میرمسعودی 

اصالح طلبان هم اهل
»بگم بگم« شدند 

گفت وگو با محسن پیرهادی 

جنگ ذهنیت سازی
نوذر شفیعی

رئیسی در راه پارلمان؟

بی اعتمادی بازار به دولت 

محافظه کاری

تیر آخر آقای شهردار

پروژه ها
خوابیده

برزخ 

منطقه ممنوعه

اینکه بگویند همه اش تقصیر قبلی هاست، برای مردم مشمئزکننده 
است / زمانی که نجفی در شورا بود انتقاد به قالیباف
نداشت /  وضعیت شهرداری در حال بازگشت به قبل
سال 82 است / اگر طبقه دوم اتوبان صدرکمکی
به ترافیک نمی کند، آن را ببندند

گفت وگو با مهدی چمران؛ از قالیباف تا نجفی

ممکن است ابراهیم رئیسی از مشهد 
قم یا تهران نامزد مجلس شود

چرا قیمت ارز باال رفته است؟

گفت وگوی تلویزیونی حسن روحانی 
هیجان انگیز نبود

اصالح طلبان در مقابل بدنه 
رادیکال خود چه می کنند؟

آمریکا توانسته غرب را برای 
مذاکره موشکی با ایران قانع کند 

آیا نجفی در سال 97
شهردار تهران می ماند؟

طراح جلد: مصطفی مرادی

اقتصاد
  آماده برای پرش

بی اعتمادی بازار به دولت
ارز، بورس را ضربه فنی کرد

افزایش نقدینگی قیمت ارز را باال   برده

ورزش
موج جدید مربی بزرگ

فاجعه
شفر محبوب!

مجمع به سوابق من رای مثبت داد

سیاست خارجی
فریب

 جنگ ذهنیت سازی
یارکشی واشنگتن

نسخه دموکرات های آمریکا برای برجام

 گرافیک و صفحه آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
 افشین جم و محمد محمودی

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  امیر طالیی کیوان- عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیال شاکری - امیر عزیزی، نرگس حاجیلو و فاطمه پورمهر  
مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 

سازمان آگهی ها: محمد شکراللهی  
بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو

امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 
انفورماتیک: شهرام زحمتی  

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت اله ابراهیمی- دکتر عیسی رضایی 
  مهندس صدوقی حسین محمد پورزرندی - محمدابراهیم محمد پورزرندی 

حسین مجاهدی - حاج آقاتوکلی- علیرضا حسن زاده  - هادی انباردار 

سازمان آگهی ها:  تلفن: 0912-8505848  
چاپ: هنر سرزمین سبز  - پردازش تصویر رایان

توزیع: نشر گستر امروز 
 نشانی : تهران، خیابان شهید عباسپور)توانیر(، خیابان نظامی گنجوی، کوچه پناه، 

پالک 19
 تلفن : 88198207

علیه - زندگی همه انبیــای عالم، همه انبیــا از اول، از آدم 
تا حاال همه شــان این معنا بوده اســت کــه در مقابل جور، 
حکومت عدل را می خواســتند درســت کننــد - حکومت - و 
مع االسف به قدری به گوش ما خواندند، به قدری به گوش 
ملت ما خواندنــد، به گوش ملت های ضعیــف خواندند که 
حکومت به شما چه کار دارد، شما برو نمازت را بخوان، شما 
مسجدت رابرو، همین! البته، ما اگر فقط مسجد برویم و دعا 
بکنیم و بعد هم دعا به - عرض بکنم که -آن بزرگان چه بکنیم، 

همه با ما خوب می شوند!
 اما وظیفه این اســت که ما برویم مسجدبنشینیم دعا 
بخوانیم یا وظیفه این اســت که ما باید قیام بکنیم ؟ وظیفه 
این است که ما همه باید همه چیز خودمان را در راه اسالم 

فدا بکنیم، چنانچــه اولیای ما ایــن کار را کردند. و 
امروز شــما می بینید که این صــدام را که بحمدالله 
سیلی خورده است و االن محو این سیلی است، االن 
نمی فهمد دارد چه می کند؛ شــما ببینید که اینهمه 
پیروزی ای که واقع شــده، اصال این انکار می کند 
که اینجا چیزی واقع شــده، این نمی فهمد که فردا 
این خبرنگارها، این خارجی ها می آیند می روند آنجا 
می بینند چه خبر است. این یک همچوحیوانی است 
که مملکت خودش را، افراد خودش را، اشــخاصی 
که مربوط به خودش هستند، آنها را بمباران می کند، 
بمباران شــیمیایی می کند که باید پاسدارهای ما به 

داد آنهابرسند.



بدون چالش
گفت وگوی تلویزیونی حسن روحانی با موجی از انتقادها مواجه 
شــد. مهم ترین منتقدان این گفت وگــو اصالح طلبــان بودند. برخی 
می گویند چه نیازی بوده که این گفت وگوی تلویزیونی انجام شود اگر 

از اول هم بنا نبوده حرف تازه ای مطرح شود. خبرنامه

در میان همه واکنش هایی که به گفت وگوی تلویزیونی 
زنده حســن روحانی در فضای مجازی و رســانه ای مطرح 
شده بود یکی هم در توییتر نوشــته بود که »سخنرانی های 
تلویزیونی حسن روحانی مانند بازی های تیم ملی آلمان است 
که باید تا دقیقه90 منتظر باشی«. گفت وگوی حسن روحانی 
تمام شد اما خیلی ها بودند که از آنچه رئیس جمهور گفته بود 

نه خشنود بودند و نه راضی؛ از همیشه بیشتر اصالح طلبان.
آنها  توفان عجیبی به راه انداختند و تندتر از همیشــه 

هر چه توانستد خطاب به روحانی مطرح کردند.
آنها البته تنها ناراضیان این مصاحبه تلویزیونی پر حاشیه 
نبودند. روحانی درست در شرایطی که اولین گفت وگوی زنده 
بعد از ناآرامی های اخیر را برگزار می کرد که همه انتظار داشتند 
او با ایده ای تازه برای حل مشکالت به میدان آمده باشد. او 
اما از همیشه آرام تر بود؛ ســاده ترش این است او در قامت 
یک محافظه کار تمام عیار جمالتش را بیان می کرد. حتی 
تالش های رشیدپور برای اینکه به مخا طبان القا کند این یک 
مصاحبه چالشی است نیز نتوانست از تصنعی بودن سواالت و 
پاسخ های به اصطالح پینگ پونگی بکاهد. حاال حتی برخی 
می گویند چه نیازی بوده که این گفت وگوی تلویزیونی انجام 

شود اگر از اول هم بنا نبوده حرف تازه ای مطرح شود.

  اصالح طلبان ناراضی
آن چنان که گفته شد مهم ترین منتقدان این گفت وگو 

اصالح طلبان بودند.
تندترین واکنــش را البته صادق زیباکالم داشــت که 
نوشت:» کاش آقای روحانی متوجه می شدند که هر بار که با 
مردم صحبت می کنند بخش دیگری از 24 میلیون رای شان 
را از دست می دهند.  کاش ایشان می توانستند متوجه شوند 
که وقتی به جای پرداختن به مشــکالت و مســائل جدی و 
واقعی جامعه به سوال و جواب های تصنعی، پوک و سطحی 
می پردازند در حقیقت به شعور مردم توهین می کنند.« بعد از 
او محمد علی ابطحی نوشت: » مصاحبه رئیس جمهور با کلی 
توقع که ایجاد شده بود پایان یافت. متاسفانه سواالت آقای 
رشید پور متفاوت نبود. حتی نگذاشت طعم سخنرانی های 
آزاد خود روحانی را داشته باشد. از سیاست داخلی و خارجی 
و حتی اقتصاد حرف مهمی  پرســیده نشد  و جواب هم طبعا 

داده نشد. کشور غرق در ناامیدی است. به مشکالت اخیر 
اشاره نشد. حتی سواالت از برنامه های عادی رشید پور هم 
خیلی محافظه کارانه تر بود. کشور به مصاحبه دیگری احتیاج 
داشت.« عباس عبدی هم به فا صله یک روز به این مصاحبه 
واکنش نشان داد و به روزنامه شرق گفت: »در این گفت وگو 
هم مطابق انتظار نکات مثبت قطعا وجود داشت. همچنین 
ایشان سعی کردند به جامعه آرامش بدهند و این موارد در جای 
خودش مثبت بود. در مورد شکل گفت وگو باید بگویم به طور 
کلی معتقدم هر مسئولی  باید جلوی یک یا چند روزنامه نگار 
مستقل و قابل اعتماد و توانا حرف بزند ولی اگر این شیوه را 
نمی خواهد، بهتر اســت به تلویزیون برود و یکطرفه حرف 
بزند. بنده این نوع اخیر را نسبت به گفت وگوی دونفره صوری 
 ترجیح می دهم. خودشــان می توانند مســائل را ریز کنند و 
بگویند این مسائل وجود دارد، این نکات هم مطرح است و 
این هم پاسخ ها و برنامه من است. اصال نیاز نیست کسی از 
او سوال کند؛ چراکه همه می دانند این سواالت چندان جدی 
نیست،  بنابراین این مصاحبه ها بیشتر مصنوعی می شود. 
بنابراین  ترجیح من این است که رئیس جمهور یا هر مسئول 
دیگری به طور مستقیم در تلویزیون در مقابل مردم قرار گیرد 
و یکطرفه با مردم حرف بزند. هیچ نیازی هم به پرسش و پاسخ 
نیست چراکه سواالت مردم معلوم است و اگر او به سواالت 
بی ربط دیگری پاسخ دهد، مردم از گفت وگوی مزبور رضایت 
نخواهند داشت و اگر هم به ســواالت درست جواب دهد، 
مردم هم متوجه می شوند که او سواالت مردم را فهمیده است 
و می داند که نکته ابهام کجاســت. حاال یا او می تواند رفع 
ابهام کند یا نمی تواند. بنابراین فکر می کنم باید از این فضای 
گفت وگوی دونفره خارج شد. اما در کل گمان نمی کنم آقای 
روحانی قادر باشد بخش اعظم سواالت مقدر جامعه و مردم 
را پاسخ دهد. بخشی از این ناتوانی ناشی از ضعف دولت است 
و بخشی از آن هم ناشی از وضعیت عمومی مملکت است؛ 
چراکه اساســا او در مقامی  نیســت که به بعضی از سواالت 
جواب دهــد. بنابراین این نــوع ســوال و جواب ها کمکی 
بنیادی در رفع ابهام ها نمی کند، بلکه در بهترین حالت این 

گفت وگوها ابهام جدیدی به وجود نمی آورد.«
او نگاهش نسبت به سایرین اندکی مثبت بود. شاید او 
نظر شبیه غالمحسین کرباسچی داشته باشد که به رسانه ها 

گفته است: »اینکه رئیس جمهوری با مردم به صورت مستقیم 
صحبت می کند، کار خیلی خوبی اســت. در واقع بخشی از 
وظیفه مسئوالن کشــور این است که گزارشــی از عملکرد 
خود را به اطالع مردم برســانند. هرچقــدر متن گفت وگوها 
در این برنامه ها واقعی تر باشــد، نتایج آن بهتر خواهد بود. 
آقای روحانی سخنور خوبی هســتند. صحبت های رسمی 
و چارچوب دار اگرچه برای برخی از مردم خوشــایند اســت 
و آنها با این نوع گفتــار ارتباط خوبی برقــرار می کنند، اما به 
نسبت ایام انتخابات و گفت وگوهای هیجانی آن زمان افراد 
کمتری تحت تاثیر قرار می گیرند. وقتی صحبت ها عادی 
و صحبت از اعداد و ارقام اســت، طبیعی است که نقدها به 
این گفتار بیشتر می شود و جاذبه کمتری برای خیلی از مردم 
دارد. البته مجری برنامه و طرف صحبت هم می تواند در روند 
گفت وگو تاثیرگذار باشد اما آنچه مورد مطالبه مردم است، این 
است که مسائل با شفافیت بیشتر بیان شود. در گفت وگوی 
تلویزیونی اخیر رئیس جمهور بهتر بود که مسائل شفاف تر 
بیان می شد. از طرف دیگر گفت وگو در اتاق رئیس جمهور 
یا استودیوی صداوسیما و با بیان القاب رسمی نمی تواند آن 
تاثیر مورد انتظار را بر عامه مردم داشته باشد. رئیس جمهور 
باید در صحنه های واقعی زندگی مردم حضور داشته باشد و 
درباره این مســائل واقعی با مردم حرف بزند. مثال در حادثه 
کارگری اراک من نوشــته بودم آقــای رئیس جمهور باید به 
اراک ســفر کرده و در آنجا به صورت واقعی با مردم صحبت 
کند. این رفتار بسیار تاثیرگذارتر است و می تواند تا مدت ها 
در خاطره مردم به جای بماند. مــن فکر می کنم در حوادث 
اخیر رئیس جمهــور باید به زندان می رفــت و با زندانی های 
حوادث اخیــر که معترض مســائل معیشــتی، فرهنگی یا 
سیاســی بودند، صحبت می کرد. در شــرایطی که تبلیغات 
جهانی حول محور مسائل حقوق بشــری علیه ایران انجام 
می شود، این رفتار بسیار ماندگارتر می شــد. مثال در تاریخ 
خیلی از مردم شاه عباس را با حضور ناگهانی او در میان مردم 
به خاطر دارند یا امروزه فضای رسانه ای و مجازی به گونه ای 
است که نشان می دهد سالیق مردم عوض شده است. مردم 
به اخبار کپسولی که با زندگی واقعی آنها سروکار دارد، بیشتر 
رغبت نشان می دهند تا گوش دادن یک برنامه یک ساعته 
رسمی تلویزیونی. رئیس جمهور و مســئوالن باید بتوانند با 

تیتر   یک

محافظهکاری
گفت وگوی تلویزیونی حسن روحانی 
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اســتفاده فضاهای مجازی مثل توییتر یا دیگر شبکه های 
مجازی به سواالت روزمره مردم شفاف پاسخ بدهند. مثال در 
این برنامه رئیس جمهور گفت 9۸ درصد طلب سپرده گذاران 
موسسات مالی غیرمجاز به آنها پرداخت شده است. چقدر 
خوب بود که وزیر اقتصاد یــا رئیس بانک مرکزی یک بار در 
میان تظاهرات کنندگان حاضر می شــدند و از این جمعیت 
می پرســیدند که شما چقدر در این موسسه ســپرده دارید یا 
دولت چقدر از طلب های شــما را پرداخت کرده است ؟ غیر 
از رئیس جمهور همه وزرا و مدیران رده باال باید در کنار مردم 
حضور داشته باشــند و با آنها گفت وگو کنند. خاطرم  هست 
زمانی که من در شــهرداری تهران بــودم بارها چنین کاری 
را انجام مــی دادم. حتی برخی از مــردم می گفتند فالنی با 
دوچرخه به کارگاه یا فالن خیابان سرکشی کرده است؛ اگر چه 
من همیشه با ماشین رفت وآمد می کردم ولی حضور در میان 
و کنار مردم در لحظات واقعی، سرمایه اجتماعی ارزشمندی 
برای مدیران اســت که با تبلیغات رســمی نمی توانند به آن 
دســت یابند.« در این میان آیت الله عباس کعبی، نماینده 
خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، نیز در  توییتی نوشت: 
 »آقای رئیس جمهــور اگر می خواهد مشــکل ریزگردهای 
خوزستان را حل کند، در اقدام اول بهتر است آقای کالنتری 
را عزل کند .  فردی که ایشان برای حل مشکل ریزگردها به 
استان خوزستان فرســتاده اند، خود یکی از عوامل مشکل 
است.  ایشان به نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی 
گفته بود شما آب زیاد دارید. جالب اســت که همین آقای 
کالنتری به استان خوزستان آمده و در اولین موضع گیری، 
عامل خارجــی را عمده  عامل بحــران ریزگردها دانســته و 
سیاست های غلط انتقال آب رودخانه های استان خوزستان 
و اقدامات غلط و بی تدبیری ها را نادیده گرفته اســت.  این 
در حالی است که خود ایشــان پیش از این گفته بود »منشأ 
ریزگردهای پاییزه و زمستانه ای که در کشور داریم، عمدتا 
داخلی است«.   فردی که تا این حد دچار تناقض گویی است 
و نظر غیرکارشناســی می دهد، صالحیت مدیریت سازمان 
مهم محیط زیست را ندارد«. علیرضا رحیمی، نماینده مردم 
تهران و عضو فراکسیون امید در واکنش به برنامه تلویزیونی 
رئیس جمهور در کانــال تلگرامی  خود نوشــت: »مصاحبه 
رئیس جمهور گرچه تاحدی در فرم و فریم متفاوت بود اما در 
محتوای مطالب حرف جدیدش هوشــمندی دکتر روحانی 
بود. زمانی چنین گفت وگوهایی را می شود پربار ارزیابی کرد 
که اقال بر دو میلیون بیننده و 5٠ نماینده مجلس تاثیر مستقیم 
داشته باشد. گویا قرار بر این بوده است که گفت وگو اصال وارد 
مقوله سیاسی اعم از داخلی و خارجی نشود و زاویه توییتر و 
فیلتر هم تعریضی کنایی بود و نه سوالی اصلی. پرداختن به 
وضعیت نرخ ارز و هوای خوزستان و تاحدی حادثه سانچی 
موضوعــات روز بودنــد که در ســوال ها به چشــم می آمد. 
امیدواریم تیم رسانه ای دولت و نیز ســیمای ملی هر دو در 
عمل، درستی رویکرد و واقع نگری بیشتری نسبت به ظرفیت 

و تاثیر چنین گفت وگوهایی از خود نشان دهند.«
عبدالله ناصری، فرد نزدیک به سید محمد خاتمی هم 
یکی از ناراضیان این گفت وگو بود. او گفت: »رئیس جمهور 
در گفت وگوی زنده خود نتوانســت بــه دغدغه های جدی 
مردم پاســخ دهد. این اولین حضور او بعــد از ناآرامی های 
اخیر در تلویزیون بود؛ شــاید من اگر جای او بودم، ســعی 
می کردم ریشه یابی اعتراضات اخیر را که به  نوعی از سوی 
همه به رسمیت شناخته شــد، مدخل بحث خود قرار دهم. 

اگرچه این پذیرش نارســایی هایی هم داشــت؛ اما بهترین 
مدخل برای ورود به بحث بود. بسیاری از مسائلی که مردم 
دنبال می کردند، می شد به این صورت مطرح کرد. یا موضع 
اخیر وزیر دفاع را که در آن گفته شــد نیروهای مسلح باید از 
فعالیت اقتصادی کنار بکشــند؛ این خبر بسیار خوبی برای 
جامعه اســت. حتما باید آقای روحانی از ایــن موارد حرف 
می زد. اگر این خبر جدی باشد، بازگوکردن ابعاد آن از سوی 
رئیس جمهور که وزیر کابینه خودش آن را خبری کرده بود، 
بسیار تاثیرگذار می بود. از طرفی دیگر، باید ابعاد اعتراضات 
اخیر گفته می شــد. این اعتراضات به جز اینکه به مســائل 
معیشتی برمی گشت، مطالبه گری در حوزه سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی هم بود؛ اما در گفت وگوی دیشب مغفول واقع شد. 
مثال گروه های هنری در برخی از استان ها بالتکلیف هستند. 
از زمان جنگ تا امروز این وزارت ارشاد بود که آیین نامه ها و 
مجوزها را صادر می کرد؛ اما در شــرایط حاضر، امام جمعه 
فالن اســتان به قانــون بی توجهی کــرده و مانــع تحقق 
خواست مردم می شــود. اینها مواردی بود که باید روحانی 
در گفت وگــوی خودمانی بــا مردم مطرح می کــرد. اگرچه 
پرسش گر نیز در جهت دادن به مصاحبه خیلی مهم است؛ اما 
رئیس جمهور می توانست با هوشمندی خود، مسیر بحث را به 
نفع خود تغییر دهد. به تازگی وزیر کشور که در اوایل انتخاب 
او انتقادهای زیادی به عملکردش وارد بود و گفته می شد بین 
امر توسعه سیاسی، شعار انتخاباتی رئیس جمهور و انتخاب 
وزیر اصولگرای غیرمعتقد به توسعه سیاسی، همخوانی وجود 
ندارد؛ اما شورای گفت وگوی احزاب مطرح شده است. امید 
می رفت در این برنامه صداوسیما، بیشتر درباره ابعاد این طرح 
با مردم و معتقدان به امر توســعه سیاسی گفت وگو می شد. 
تاثیر گفت وگوهای کلی، فرمایشی و خطابه ای روی مردم 
خوب نیست. اگرچه نوع گفت وگوها نسبت به قبل بهتر شده 
بود. شــاید اگر به جای یک مجری رسمی، فعال یا کنشگر 
سیاسی بی رودربایســتی با رئیس جمهور گفت وگو می کرد، 

این بحث ها اثرگذارتر می بود.«

  نظرسنجی معنا دار
در این میان آشنا مشاور رئیس جمهور  حین گفت وگو 
نظرسنجی گذاشت و نظر مردم را در مورد پاسخ های روحانی 
پرسید. نتیجه نظرســنجی به طور عجیبی شوکه کننده بود. 
تنها 5 درصد مردم از این سخنان رضایت داشتند. 19 درصد 
به گزینه متوسط رای دادند و 76 درصد شرکت کنندگان این 
مصاحبه را بسیار ضعیف ارزیابی کردند. نظرسنجی مشابهی 
نیز در اکانت تو ییتر سایت اصالح طلب جماران مطرح شد که 

با اندکی اغماض دقیقا همین نتایج تکرار شد. 

  نسخه آشنا
پایان مصاحبه وقتی با موج واکنش های منفی مواجه 
شد، حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری دست به کار شد تا شاید با طرح مسائل پر 
حرف و حدیث عملیات روانی انجام داده و فضا را تغییر دهد. 
او بالفاصلــه پــس از پایــان گفت وگــو نوشــت: 
»سالم؛ اگرچه در اثر کوتاه شــدن زمان گفت وگو بسیاری 
از ســواالت مجال طرح نیافــت ولی بر خــود الزم می دانم 
ضمن تشکر از کســانی که این مســیر را برای انتقال پیام 
خود به ریاســت جمهوری انتخاب کردند عرض کنم کلیات 
سواالت به اطالع ایشان رسیده است و جدول تفصیلی هم 

به اطالع ایشــان و همگان خواهد رســید. تالش می شود 
که ریاســت جمهور - نه فقط روحانی - وارد سطح جدیدی از 
قرارگرفتن در قاب تلویزیون شود. مصاحبه خبرنگار می خواهد 
نه فقط مجری! اگر برنامه زنده اســت باید تعاملی تر باشد. 
نزدیک شــدن به اســتانداردهای گفت وگویی و استفاده از 
فناوری های تعاملی در برنامه های آتی دنبال خواهد شد.« 
گفتی است که آشنا کمی بعد از مصاحبه حسن روحانی یک 
نظرسنجی توییتری نیز برای بررسی عملکرد رئیس جمهور 
انجام داد که تا ساعت پایانی آن حدود هفت  هزار و 5٠٠ نفر 
عضو توییتر در آن شرکت کردند. در این نظرسنجی بیش از 
۸0 درصد »پاسخ های« رئیس جمهور را »ضعیف« ارزیابی 
کردند. آذر منصوری، قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت هم 
به ایسنا گفت: »مهم ترین نقد در ارتباط با آخرین گفت وگوی 
تلویزیونی رئیس جمهور به این است که فضایی ایجاد شد که 
انگار قرار است در این گفت وگوی یک ساعته آقای روحانی 
به همه مشکالت اشاره کنند و راه حل همه ضعف ها را بیان 
کنند. مسائل سیاسی و اقتصادی مهمی  در سخنرانی دیشب 
رئیس جمهور مطرح شد، از جمله آنکه به موضوع موسسات 
مالی و اعتباری اشاره شد. ایشان باید در این سخنرانی برای 
مردم تشــریح می کردند که چگونه این موسســات شــکل 
گرفتند؟ چگونه بدهکار شدند  و چگونه هزینه های گزافی را 
برای دولت فعلی به جای گذاشــتند ؟ این در حالی است که 
پرداخت بدهی موسسات اصال بر عهده دولت نبوده است و 

تنها در راستای تأمین منافع موسسات شکل گرفته است.«

  سواالت پیش پاافتاده
محمد هاشمی اما انتقادش بیشتر به نحوه سواالت بود 
تا پاسخ ها. او به انتخاب گفته است: »بیشتر این سواالت 
ســطحی و پیش پاافتاده و بعضــا غیرمعقول بــود که هیچ 
ارتباطی هم به رئیس جمهور و وظایف او نداشــت. به طور 
مثال اینکه چرا شما با ماشــین ضدگلوله از مناطق زلزله زده 
بازدید کردید؟ مگر رئیس جمهور مسئول حفاظت از خودش 
اســت؟ رئیس جمهور تیم حفاظت دارد که با دستورالعمل 
مشخصی عمل می کنند و ترکیب محافظان نیز معلوم است. 
اشکال اساسی در سواالتی بود که در اختیار مجری گذاشته 
شــده بود. این ســواالت مربوط به صداوســیما و منتقدان 
رئیس جمهور بود و تنها می خواســتند از رئیس جمهور قول 
بگیرند و او را اذیت کنند. طرح مســائل سطحی و جزئی در 
این برنامه باعث شــد تا به طور مثال نه گــزارش چهار ماهه 
رئیس جمهور به ملت را شاهد باشــیم و نه سخنرانی ای بود 
که رئیس جمهور در آن حق انتخاب داشــته باشد. طراحان 
سوال های گفت وگوی رئیس جمهور بســیار ناشیانه عمل 
کردند و با ایــن کار خود هم وقت ملــت را گرفتند، هم وقت 
رئیس جمهور را. البته در نهایت این موضــوع به ضرر خود 
جریانی است که صحنه را این گونه صحنه آرایی و اجرا کرد.« 
اما عزت الله ضرغامــی  برخالف محمد هاشــمی در کانال 
تلگرامی اش نوشته است: »سخنان »تکراری«! کلیشه ای 
و غیرمتفاوت رئیس جمهور باعث شد تا همه قضاوت ها به 
سمت مجری برود و این خوب نیست! پیشنهاد می کنم آقای 
روحانی به خاطر اســتفاده از کلمه »قوطی« برای ســرپناه 
میلیون ها نفر از مــردم عزیزمان از آنــان عذرخواهی کند. 
درست اســت که خانه آنان در مقابل خانه های دولتمردان، 
 حکــم قوطــی را دارد؛ ولــی روضه مکشــوف هــم خوب 

نیست!«  
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ابراهیم رئیســی از آن دســت آدم هایی نبود که بعد از 
انتخابات از صحنه رســانه ها محو شود. بررســی روند اخبار 
مربوط به او نشان می دهد که خود وی نیز همچنان ماندن 
و تاثیرگذاری در عرصه سیاســت را می پسندد. به سفرهایی 
در استان های مختلف می رود، با فرزندان شهدا و جانبازان 
دیدار می کند، میهمانان اجالس جهانی را پذیرایی می کند، 
با علما، نخبگان و دانشجویان دیدار می کند و در شهرهای 
مختلف از جمله قم به سخنرانی می پردازد. روند برنامه ها و 
سخنرانی هایش اگرچه سیاست نیست اما درعین حال در متن 
جامعه قرار دارد. خصوصا در میان طیف و بدنه ای که به او در 
انتخابات رای داده بود، بیشتر و بیشتر حضور پیدا می کند. 
حرف های سیاسی تند نمی زند تا دیده شــود اما با این حال 
حضورش در میان توده های هوادار چشمگیر است. آن طور 
که برخی متصور هســتند، ممکن اســت رئیسی شخصا از 

دوباره نامش بر ســر زبان ها افتاده اســت، این بار نه 
برای ریاست جمهوری بلکه هدف، انتخابات 9۸ و احتمال 
سر لیستی اصولگرایان برای مجلس یازدهم است. ابراهیم 
رئیســی که یک بار با حمایــت اصولگرایان پــا در میدان 
رقابت های انتخاباتی گذاشت ، موفق نشد تا حسن روحانی، 
رئیس جمهور مستقر را شکست دهد. اما اخیرا زمزمه هایی 
در مورد اینکه احتمــال دارد وی وارد عرصه رقابت مجلس 

شود به گوش می رسد.
محمدمهدی زاهــدی، از اصولگرایان مجلس دهم 
و عضو جمنا در پاسخ به این ســوال که آیا جمنا قرار است 
رئیســی را به عنوان سرلیســت انتخابات 9۸ معرفی کند یا 
نه، هفته گذشته به نامه نیوز گفته بود: »من فکر نمی کنم 

این موضوع در جبهه اصولگرایان بررســی شده باشد بلکه 
نیروهایی که دل در گرو نظام و انقالب دارند مشــغول کار 
هســتند و هنوز بر مصادیق وارد نشــد ه اند چراکه باید اول 
به راهکارهایی دســت پیدا کننــد که آن راهکارهــا بتواند 

استراتژی را برای ورود به انتخابات آینده مشخص کند.«
زاهدی با بیان اینکه » مشخص کردن سرلیست یک 
فرآیند طوالنی است و به هیچ عنوان االن درمورد مصداق 
خاصی نه بحث شده  و نه مصلحت است که بحث شود«، 
می گوید:  » مادامی که استراتژی ها مشخص شد از دل این 
استراتژی ها برنامه ها مشخص شود و بر اساس آن برنامه ها 

افرادی که توانایی انجام آن را دارند مشخص شود.«
او درباره اینکه این روزها صحبت بر سر این موضوع 

پررنگ شده است، گفت: »اگر از من می پرسید ، می گویم 
هنوز چنین بحثی وجود ندارد.«

اما رئوفیــان، فعال سیاســی معتقد اســت : »قطعا 
رئیسی به عرصه انتخابات مجلس ورود خواهد کرد؛ البته 
نه به عنوان نامزد چون ایشان به احتمال زیاد برای انتخابات 

ریاست جمهوری 1400 بار دیگر کاندیدا خواهد شد.«
عضــو جبهــه پیــروان خط امــام و رهبــری اضافه 
کرد: »آقای رئیســی باید بــا آسیب شناســی از انتخابات 
ریاست جمهوری برای انتخابات مجلس آینده برنامه ریزی و 
به دور از تخریب رقبای خودش وارد عرصه رقابت ها شود.« 
رئوفیان هدف رئیسی از ارائه لیست برای انتخابات 
مجلــس 9۸ را تقویــت زمینه هــای پیــروزی در انتخابات 
ریاســت جمهوری 1400 ارزیابــی کرد و گفت: »رئیســی 
قطعا با نگاه به انتخابــات ریاســت جمهوری 1400 برای 
انتخابات مجلس یازدهم لیســت می بندد تــا زمینه جذب 
 آرای بیشــتر به منظــور حضورشــان در انتخابــات 1400 

فراهم شود.«  

مشهد یا تهران کاندیدای انتخابات مجلس شود. مدل دیگر 
می تواند این باشد که لیست انتخاباتی  با امضای وی در چند 
شهر مهم از جمله: تهران، مشهد و قم به مردم عرضه شود. 
حضور  یا ارائه لیست انتخاباتی او در مشهد با اصالح طلبانی 
که شورای شهر را از آن خود کرده اند، می تواند تضاد مهمی 
 را ایجاد کند. ضمن اینکه نه حجت االســالم رئیســی و نه 
امام جمعه این شهر از واگذار شدن کرسی های شورای این 
شهر به اصالح طلبان خرسند نیستند. از طرف دیگر حضور 
شــخص وی  یا ارائه لیســت از طرف رئیســی در شهر قم، 

ادامه 
سیاست ورزی

الریجانی را با مشــکل مواجه خواهد کرد ؛ کسی که در چند 
دوره اخیر از این شــهر به مجلس راه پیدا کرده و بر کرســی 
ریاست آن نشسته اســت. فراموش نکنیم که الریجانی در 
انتخابات اخیر هم به خاطر عدم حضور در لیست اصولگرایان 
با چالش بزرگی در صندوق رای شهر قم روبه رو بود. اما مهم تر 
از همه نقش او در لیست تهران خواهد بود که تاثیرزیادی بر 
لیست اصولگرایان خواهد داشت. هرچه هست، نمی توان 
در وقایع پیش روی عالم سیاســت چشــم از او برداشت. او 

می تواند معادالت زیادی را ایجاد یا تغییر دهد.  

رئیسی در راه پارلمان؟
ممکن است ابراهیم رئیسی از مشهد، تهران یا قم نامزد مجلس شود

1

2

درخواست از رئیس دولت اصالحات 
برای تذکر به دولت

محمود صادقی، نماینده تهران با اشاره به دیداری که 
اخیرا صورت گرفته و با بیان اینکه در این دیدار مطرح شد 
که اگرچه اصالح طلبان هم اکنون در مصدر امور نیستند 
اما به لحاظ پشتیبانی ای  که آقای خاتمی هم در دوره اول 
و هــم در دوره دوم از روحانی داشــت االن انتظار از آقای 
خاتمی این است که به نوعی ابراز موضع کنند و نقدهایی 
که به آقای روحانــی وجــود دارد را بیان کننــد و به نوعی 

به دولــت تذکر دهنــد، گفت: 
»آقــای خاتمــی هــم تاکید 
داشتند که باید بین اصالحات 
و اصالح طلبی تمایز قائل شد. 
اشخاصی ممکن است در نام، 
اصالح طلب باشــند اما منش 
و روش اصالح طلبی نداشــته 

باشند.« 

اعتراض شدید مهناز افشار به دولت
اخیــرا حجــم انتقادات 
فعــاالن مجــازی و خصوصــا 
ســلبریتی هایی کــه ســابقا  از 
دولت حمایــت می کردند باال 
گرفته است. تا آنجا که مدتی 
پیش حتی هشتک پشیمانیم 
به یــک  ترند در توئیتــر تبدیل 
شــد. در پــی انتشــار تصاویر 

کودکان کار شهرستان بروجرد در کانال رسمی شهرداری 
این شــهر و برخورد مجرمانــه با این کودکان که اســباب 
جریحه دار شدن احساســات عمومی را فراهم کرد، مهناز 
افشــار، بازیگر و ســخنگوی پویش بدسرپرســت تنها تر 
اســت در نامه ای سرگشــاده از معصومه ابتــکار، معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درخواست کرد پیگیر 
حقوق این کودکان آسیب دیده باشد و لبخند را به لب های  

آنها بازگرداند.

حسین کمالی: عارف نماد جریان 
اصالحات نبوده است

اخیرا عــارف در مصاحبــه ای گفته بود که ســکوت 
می کند و فحش می خــورد، اما تالش می کنــد تا کارهای 
اصالحات به پیش برود. حسین کمالی به خبرآنالین گفت: 
»آقای عــارف که نماد جریــان اصالحات نبوده اســت.« 
باالخره هر جایــی مدیری دارد و کســی را انتخاب می کنند 
و مدیر قرار می دهند اما او که نماد نمی شــود. نماد تعریف 
ایدئولوژیک و مرامنامه ای دارد و باید بیانگر مانیفست باشد. 

پس ویژگی های خاص خود را 
داراست. شما یک موضوعی در 
ذهن تان است می خواهید آن 
را جا بیندازیــد...، آقای عارف 
در شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبــان فقــط مدیــر 
جلسات بود و شــورای 40-۳0 

نفره آنجا را اداره می کرد.

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه
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اگر موج اعتراضات اخیر از مالباختگان و سپرده گذاران 
موسســات مختلف آغاز شــد، موج بعدی را نوع دیگری از 
سپرده گذاران شکل خواهند داد که »بازنشسته« لقب دارند.
این را احمد میــدری، معاون رفــاه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی پیش بینــی می کند. پیش بینــی برآمده از 
تحقیق و پژوهش که البته نشانه های وقوع آن از هم اکنون 
نیز به وضوح مشخص است؛ مثل نشانه هایی که در بودجه 
ساالنه کشــور قرار دارند و بحران پیش رو را فریاد می زنند. 
تنها کافی است  بدانیم که بیشترین رقم در بودجه سال آتی 
در میان وزارتخانه ها به وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
تعلق گرفته و دریابیم این بودجه بزرگ نه برای کارآفرینی و 
مباحثی از این دست، که اغلبش برای نجات صندوق های 
بازنشســتگی از ورشکســتگی در نظر گرفته شــده است؛ 
بودجه ای بــرای ممانعــت از غرق شــدن امثــال صندوق 
بازنشستگی کشوری که مدت هاســت  ورشکسته هستند ؛ 
اتفاقی که کارشناســان دلیل بروز آن را دســت درازی های 
فراوان و دامنه دار مسئوالن به منابع این صندوق ها در ادوار 
مختلف، عزل و نصب های  بی ضابطه و سپردن اختیار به افراد 
فاقد صالحیت و توانمندی، اعمال برخی تصمیمات مخرب و 
هزینه آفرین مانند افزایش  بی ضابطه حقوق مستمری بگیران 
و  کاهش سن بازنشستگی و... می دانند. مجموعه عواملی 
که اگر فکــر می کنید اکنون متوقف شــده اند، ســخت در 
اشتباهید.  کافی است به اتفاقاتی که در این صندوق ها در 
ماه ها و ســال های اخیر رخ داده و می دهد، دقیق شویم تا 
دریابیم چگونه در نتیجه ســوءمدیریت مسئوالن، روز به روز 
بحران صندوق های بازنشستگی شــدت می گیرد و اوضاع 
وخیم تر می شود ؛ اتفاقاتی مانند آنچه در شرکت ملی نفتکش، 
در زیرمجموعه صندوق بازنشســتگی کشوری رخ می دهد 
و با حادثه نفتکش ســانچی تا حد زیادی خودنمایی کرد. یا 
تالش نمایندگان مجلس برای ادغام صندوق ورشکست شده 
بازنشســتگان فوالد در صندوق بازنشســتگی کشوری که 
ورشکست شده تر است . همه اینها در حالی است که نتیجه 
برخی تصمیمات گرفته شــده توسط مســئوالن در گذشته 
و البته برخی تغییرات رقم خــورده در جامعه نیز از بین نرفته 
و همچنان نقش بســزایی در به قهقرا بــردن صندوق های 
بازنشستگی ایفا می کند. امثال تصمیماتی که دولتمردان 
برای کاهش سن بازنشستگی در یک دهه اخیر گرفتند و به 
دو دو تا های ســاده ای که مردود بودن و زیان آفرینی اش را 

ثابت می کرد،  بی توجهی کردند ؛تصمیمی  که وقتی در کنار 
افزایش امید به زندگی در کشــورمان قرار گیــرد، دورنمای  
ترســناکی را  ترســیم می کند که امثال ژاپنی ها هــم از آن 
وحشــت دارند، چراکه یک بــار طعم آن را چشــیده و برای 
مقابله با آن، دســت به تغییرات وسیعی زده اند؛ تغییراتی نه 
از جنس تصویب ردیف بودجه برای تزریق به صندوق های 
بازنشستگی و افزایش ساالنه آن، که از جنس افزایش سن 
بازنشســتگی و تالش برای برقرار کردن تعادل در ورودی و 
خروجی این صندوق ها. نسخه ای که میدری، مشابه آن را 
تجویز می کند و در توضیح چرایی تجویز آن می گوید: »اگر 
فکری برای صندوق های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک 
با وضعیتی بحرانی روبه رو می شویم؛ مشابه با وضعیتی که 
برای موسســه های مالی غیرمجاز به وجود آمد. هم اکنون 
هم مرتب با تحصن بازنشستگان مواجهیم. تصور می کنم در 
تاریخ ایران،  بی سابقه باشد که بازنشستگان ارتش، در برابر 

مجلس تحصن کرده باشند.« 
معاون وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی می افزاید: 
»متوسط ســن بازنشســتگی در ایران، 51 ســال است که 
با افزایش  20ســاله ســال های امید به زندگی طی  ۳0سال 
گذشته، عمال فشــار بر صندوق های بازنشستگی و بودجه 
دولت، افزایش یافته است، به طوری که در سال 1۳95 تنها 
دو صندوق دولتی )بازنشستگی کشوری و نیرو های مسلح( 
معــادل ۳7 هزار میلیارد تومان کســری داشــته اند. ما باید 
تالش کنیم در کشورمان درباره افزایش سن بازنشستگی، 
اجماع ســازی کنیم. حکومت باید بپذیرد که این موضوع، 
مانند مرز های کشور حیاتی است. شوخی بردار هم نیست.« 
میدری در ادامه می گوید: »فرد در نظام اداری ایران، به طور 
متوسط 22 سال، 10 درصد حقوقش را مستمری می دهد و 
27 سال بازنشستگی می گیرد. این سیســتم، ژاپن را زمین 
 زده اســت؛ ما که جای خود داریم. وضعیت مــا مثل ژاپن 
است. آنها به رغم اینکه در 67 سالگی بازنشسته می شوند، 
27 سال مستمری بازنشستگی می گیرند. البته این به دلیل 
باال رفتن »امید به زندگی« و مقررات بازنشستگی است. سن 
بازنشستگی در ایران در سال 1۳۳2، 65 سال بوده و حاال به 
پنجاه سال رسیده است. امید به زندگی در ایران افزایش یافته 
و سن بازنشســتگی کاهش پیدا کرده. واضح است که این 
سیستم بحران زاست. ایجاد تغییر در این وضعیت جرأت و 

جسارت باالیی می خواهد.«  

بحران صندوق های بازنشستگی
احمد میدری می گوید، موج بعدی اعتراضات متعلق به  بازنشسته ها است

باهنر: با 
احمدی نژاد 

معرکه ای داشتیم
باهنــر در مــورد دوران 
احمدی نژاد می گوید: »متأسفانه 
ریاســت جمهوری  زمــان  در 
آقــای احمدی نــژاد از همــان 

اول قرار بــود 50 درصــد یارانه نقــدی به مــردم بدهند و 
۳0 درصد به بخــش تولیــد و 20 درصد را به خــود دولت 
 بدهنــد، امــا از همــان روز اول کار را منحــرف شــروع 

کردند.«
 او ادامــه داد: »بحث های ما بــا دولت احمدی نژاد 
معرکه ای داشــت؛ یعنــی ما می گفتیــم و ایشــان انجام 
نمی داد. ما دعوا و ســوال می کردیم، ایشان دوباره طور 
دیگری جواب می داد و تا آخرش کار به انجام سوال رسمی 
از رئیس جمهور رسید. متأسفانه ایشــان در بی قانونی ید 

طوالیی داشتند.« 

سناریوی علی مطهری برای افزایش 
قیمت بنزین

علی مطهری، نایب رئیس مجلس در مورد افزایش 
نرخ بنزین می گوید: »بهتر است قیمت بنزین دو نرخی 
و حتی ســه نرخی شــود، به عنوان مثال این پیشــنهاد 
می تواند در مجلس مورد بررســی قرار بگیــرد که برای 
میزان مصرف بنزین تا ۸0 لیتر در ماه، یک هزار تومان، 
برای میزان مصرف تــا 120 لیتر در مــاه 1200 تومان 
و برای میزان مصرف از 120 لیتر بــه باال در ماه قیمت 
1500 تومــان در نظــر گرفته شــود.  افزایــش قیمت 

200 تومانــی و 500 تومانی 
می تواند به عنوان اخذ مالیات 
و منبع درآمدی بــرای دولت 
در نظر گرفته شــود که آن را 
یا در مسیر اشتغال زایی یا در 
مسیر بهبود حمل و نقل کشور 

استفاده کند.«

آل هاشم؛ امام جمعه محبوب

حجت االسالم  آل هاشم 
دســتور داد تــا نرده هایی که 
بین مردم و مســئوالن فاصله 
ایجاد می کرد برداشته شود. با 
دستور مستقیم حجت االسالم 
ســید محمدعلی  والمسلمین 
کــه  نرده هایــی  آل هاشــم 
صــف مســئوالن را از مردم در 

نماز جمعه جدا می کرد برداشته شــد تا دیگر هیچ دیواری 
بین خدمتگــزاران نظــام و ملت قــرار نگیــرد. اقدامات 
نماینده ولــی فقیه در اســتان زبانزد خاص و عام اســت و 
در طول مدت کوتاهی میــزان محبوبیت وی در بین مردم 
آذربایجان شــرقی به صــورت چشــمگیری افزایش یافته 

است.
 حجت االسالم آل هاشــم پیش تر نیز با تماس های 
غافلگیرانه خود و حضور در مترو، اتوبوس و  تردد با تاکسی 

در داخل شهر خبرساز شده بود.

شمخانی: امکان مذاکره مجدد 
درباره برجام تحت هیچ شرایطی 

وجود ندارد
دبیر شورای عالی امنیت 
ملی در گفت وگو با العالم گفت: 
»اقدامات اخیر آمریکا برای به 
چالش کشاندن برجام رفتاری 
غیر قانونــی بــوده و امــکان 
مذاکره مجدد در مورد این سند 
کامل و غیر قابل تجزیه، تحت 
هیچ شــرایطی وجود نــدارد. 
به رغم پایبندی کامل ایران به تعهدات خود، هنوز بخشی 
از گشــایش های اقتصــادی که می بایســت در چارچوب 
تعهدات آمریکا و حتی اروپا محقق می  شــد انجام نشــده 

است.«
شــمخانی با بیان اینکــه »صحبت کــردن در مورد 
بازبینی برجام، بیانی وقیحانه و ناشی از توهم رئیس جمهور 
آمریکاســت« ،تاکید می کند: »هیچ گونــه مذاکره ای در 
موضوع موشــکی و توان دفاعــی خود با هیچ کشــوری 

نخواهیم داشت.«

انتشار ویدئویی از جلسه انتخاب 
رهبری خیانت بود

آیت الله مقتدایی درباره 
انتشــار ویدئــو ی آرشــیوی از 
جلسه خبرگان به اعتماد گفته: 
»آن صحبت های مقام معظم 
رهبری از تواضع است و از نظر 
اخالقی یکــی از تواضع های 
بسیار مهمی  اســت. به همین 
خاطــر انتشــار آن خیلــی کار 

خطایی بود ولی در عیــن حال باید توضیــح داد که مردم 
بدانند این اظهارات یک روش اخالقــی و تواضع در بین 
مراجع بوده و االن هم هســت و ادامه دارد و کســی فکر 
نکند که مطالبی که ایشــان فرمودند اظهار یک واقعیتی 
است، بلکه یک تواضع اســت.« مقتدایی در واکنش به 
انتشــار این ویدئو تاکید کرد: »یک خیانتی بوده است که 
 رفتند مطلب محرمانه را منتشــر کردند و این موضوع باید 

پیگیری شود.« 
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه 

را مشاهده کنند.

اعتراضرئیسیبهبلندمرتبهسازی
اطرافحرممطهر

حاشیهنگاریمداحمعروفاز
تصحیحبرگهامتحانی

بهماپیامکبزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

صــادق زیبــاکالم، فعــال سیاســی اصالح طلب و 
استاد دانشگاه روز گذشته در گفت وگو با روزنامه »شرق« 
درباره کمک های مردمی  که برای زلزله زدگان کرمانشــاه 
جمع آوری کرد، نوشت: »پولی که توسط بنده تهیه شده و 
تا به امروز سه میلیارد و 4٠٠ میلیون شده، از این پول به جز 
٣٠ میلیون تومان که همان ابتدای کار برای کمک های 
فوری برداشــت شــد، مابقی ســرجایش قرار دارد؛ یعنی 
حدود سه میلیارد و ٣٧٠ میلیون تومان دست نخورده باقی 
مانده و ما تعمدا   نه وارد کار کانکس و چادر شدیم و نه وارد 
کار دارو شدیم، به این علت که مهم تر از کانکس ، چادر ، 
شیرخشک  دارو و مناظر و مدارســی که از بین رفته، زلزله 

واقعی در کرمانشاه و کردستان، فقر است.«
این صحبت هــای وی با واکنش هــای متفاوتی در 
شبکه های اجتماعی روبه رو شد که در ادامه بخشی از این 

واکنش ها را می خوانید:
یاســین طاهری در این بــاره در تو ئیترش نوشــت: 
 »زیباکالم می خواد کمک هــای مردمی رو بدون توجه به 
نظر مردم زلزله زده و طبق نظر خودش هزینه کنه. شما بهتر 

از مردم می فهمی؟ خالف دموکراسی نیست؟«
کاربر دیگری با اشاره به سودی که به این چند میلیارد 
پول تعلق می گیرد، خاطرنشان کرد: »یکی بگه سود این 

پول در حساب این فرد چقدرمیشه؟«
مائده رضوی توییت کرد:»آقای زیباکالم از نرگس 
کلباســی یادبگیرن. به نظــرم داره بی هیاهــو کار می کنه 
اشتغال زایی می کنه برای ریال به ریال پول درست و منطقی 

برنامه ریزی داره.« کاربری به نام علیرضا میری هم به این 
نکته اشــاره کرد: »خوب شــد هالل احمر دست صادق 
زیباکالم نبود وگرنه کرمانشــاهی ها تا االن توی سرما یخ 
می زدن و ایشون هم داشت توی تخیالت خودشون شهر 
نمونه می ســاخت!« رضا حاتمی وفا نوشــت: »زیباکالم 
گفته پوالیی که بــرا زلزله زده ها جمع کــردم رو هنوز خرج 
نکردم،  احتماال بزرگوار گذاشــته تو انتخابات بعدی خرج 

توسعه دموکراسی کنه.«
در حساب کاربری »زکی پدیا« آمده است:  »زیباکالم 
پول کمک های مردم برای کرمانشاه رو نگه داشته می گه 
می خوام بعدا روستای نمونه درســت کنم،  مدیونین فکر 

کنین نظر خود زلزله زدگان غیر از اینه.«
کاربر دیگری نوشــت: »گری نویل، مدافع ســابق 
منچستر مفسر تلویزیونی شده بود از همه ایراد می گرفت 
خودش شــیش ماه مربی والنسیا شــد گند زد به همه چی 
تا بیرونش کردن. درســت عین صــادق زیباکالم که جو 
گرفتش برای کمــک به زلزله زده ها پــول جمع کرد هنوز 
خرج نکرده و مطمئنــا افتضاح باال میــاره.« »زیباکالم 
مرزهای مدیریت بحر ان  جابه جا کرده. مردم کمک های 
نقدی کردن که مردم زلزله زده ســرپل توی ســرما بیرون 
نباشــن بعد جنــاب زیبــاکالم تشــخیص داده پول توی 
حسابش بمونه بعدا هر وقت دلش خواست با سه میلیارد 
ریشــه فقر ؛ توی اســتان های کرمانشــاه و کردســتان 
ریشه کن کنه«، مطلبی بود که حســاب کاربری پینوکیو 

به آن اشاره کرد. 

کاربران مجازی به حساب زیباکالم رسیدند

l   چرا مسکن که نیاز اولیه زندگی است دست یک 
عده سرمایه دار باید باشد؟ راهکار ساده ای دارد؛ 
هر کد ملی یک سند به نامش باشد. فکر می کنم 

مشکل مسکن برای همیشه رفع می شود.

l    از آقــای آذری جهرمــی،  وزیــر ارتباطــات و 
فناوری اطالعات خواهشمندیم طبق بیانات اخیر 
ریاست محترم جمهور مبنی بر اینکه اگر بخواهیم 
رسانه های اجتماعی برای مردم مفید و موثر واقع 
شــود به جای فیلترینگ باید برای فرهنگ سازی 
اقدام کرد و با عنایت به شــعار انتخاباتی ریاســت 
محتــرم جمهــور مبنــی بــر حــذف فیلترینگ از 
رسانه های اجتماعی و اســتفاده آزادانه و قانونی 
مردم از آن رسانه ها، لطفا رفع فیلترینگ رسانه های 
اجتماعی توئیتر و فیس بوک را در دســتورکار خود 

قرار دهید و آن رسانه ها را رفع فیلترینگ کنید.

l   جناب جهانگیــری فرمودند مــردم حق دارند 
مطالبات خود را بر سر مسئوالن فریاد بزنند. کامال 
حرف منطقی به نظر می آید. البته برخی مسئوالن 
هم فعال ایــن حق را به خــود داده انــد که ضمن 

طلبکار بودن از مردم گوش شان بدهکار نیست.

l    معــاون امور رفاهــی وزیر کار خــط فقر ملی 
را اعــالم فرمودند، بلــه در صورتی کــه اعضای 
یک خانوار کف خیابان زندگی کنند و هزینه های 
مســکن، رفت و آمد، درمــان، تحصیــل و... را 
نداشته باشــند خط فقر ملی به درستی اعالم شده 

است.

l   مگر قــرار نبود شــرکت گاز آبونمــان نگیرد؟ 
خدمات مستمر باز چیست؟

l    کارت ملی هوشمند مانند پرچم کشورم هویت 
ایرانی بودنــم را نشــان می دهد. کســانی که در 
 بی کیفیت بــودن آن ســودی به جیــب زده اند به 
هویت های این ملت خیانت کرده اند! دولت باید 

پیگیر باشد! 

l   همه چیز ما تقلید از غرب اســت. هر روز مرکز 
فست فود و پیتزافروشی افتتاح می شود. تبلیغات 
تلویزیونی هم برگرفته از فیلم و سریال های غربی 

است مانند تبلیغ شامپو و مجالس پرخرج و...

l    جای تاسف دارد که اعضای تیم مذاکره کننده 
برجام از حضور و پاسخ گویی در مناظره جلوی چشم 
ملت پرهیز می کنند و یکسویه حرف می زنند. ای 
کاش حرف نزنند، عمل کنند و بــه انتقادات ملت 
گوش کنند! واقعا ملت پس از گذشــت دو سال، 

حق ندارد بفهمد نتایج برجام چه بوده و چه شده؟

خبرنامه
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وزارتتنهایی
خبر انتصاب زنی در انگلستان به عنوان وزیر تنهایی 
به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و بازتاب گسترده ای 
داشت. بســیاری از آن به عنوان پیشرفت های مهم غرب 

یاد کردند.
عبدالله گنجی ذیل عنوان »معنای حیات انســانی -
 اجتماعی در غرب و وزارت تنهایی« در همین باره نوشــت: 
»دستکاری حیات آدمی  توسط تمدن غرب و سرک کشیدن 
آنان )به واســطه عمل ( به تمام قلمروهای انســانی کار را 
به »نبود تازه ها« در حیات انســان غربی رســانده است و 
به قول عالمه اقبــال الهوری که در غــرب زندگی می کرد 
»من ها ی ســرگردان« جامعه غربی را احاطه کرده است. 
بن بست در یافتن ابعاد جدید از حیات، غربیان را به عدول 
از  »عقل خود بنیاد « هم کشانده است. فیلم های سینمایی 
و سریال های غربی در دهه اخیر به ســمت تولید هیجان 
از طریق صحنه های تخیلی همانند هیوالهای افسانه ای 
و دایناســورهای عظیم الجثــه کــه وارد منــازل و مغازه ها 
می شــوند، می رود و این خود نشــان از نبود جذابیت تولید 

فیلم از زندگی های واقعی در غرب است.
تنهایی انســان ها در غرب در حدی رشد کرده است 
که احساس نیاز به وزارت تنهاها کرده اند. از سوی دیگر به 
صورت سریالی می شنویم و می بینیم که پدری سال هاست 
دختر خود را در زندان نگه داشته و به او تجاوز می کند. دو 
روز قبل مشخص شد پدر و مادری 1۳ فرزند خود را سال ها 
زندان کرده بودند و اخیرا با فرار یکی از آنها داستان لو رفت.

به قول اقبال الهوری »عشق در غرب به بردگی افتاده 
اســت و عقل در شــرق« اما گویی غرب به ســوی »پایان 
معنای حیات« یا احساس پوچ گرایی و غایت ستیزی می رود 
و شاید دلیل اصلی آن در این دو کلمه است که در جامعه ما 
هم رو به رشد است: »به تو چه« و »به من چه« انسان را به 

سمت تنهایی مفرط می برد.

بررسیرسانهایهفته

زنگخطر...

 صبح نو هفته گذشته  به یکی از سرمقاله ها و تیترهای خود درباب 
افزایش بی سابقه نرخ ارز اشاره کرد و نوشت: »این موضوع )غیر از تذکر 
رسمی( با دو واکنش متفاوت روبه رو شد که یک دسته از دوستان دلسوز و 
دغدغه مند آن را مضر به حال انقالب و شرایط کنونی کشور می دانستند 
و تیتر را بر سبیل سیاه نمایی تشــبیه می کردند و دسته دیگری که از تیتر 
موردنظر برداشت مطالبه از دولت برای اصالح وضع کنونی و حضور مثبت 
و فعال تر بانک مرکزی برای هدایت بازار را داشتند.  فرض این بوده و هست 

که دولت می تواند وضعیت شکننده بازار ارز را تحت کنترل خود در بیاورد و درثانی چرا به چنین فعالیت سرنوشت سازی بی توجه 
است و اقدام درخوری انجام نمی دهد؛ در این میان، نوع نظارت دولت و بانک مرکزی به نحوی ضعیف است که حتی صرافی ها 
به خود اجازه می دهند  دالر نفروشند و این در حالی است که مردم برای احتیاجات واقعی خود این روزها در مراجعه به صرافی ها 
با در بسته مواجه می شوند، در حالی که دولت به عنوان عرضه کننده ارز، باید شرایط را به نحوی پیش ببرد که متقاضیان با عدم 
فروش صرافی ها مواجه نشوند. مراد و غایت روزنامه از پرداختن مداوم به چنین مقوله ای، بلندکردن زنگ خطر بزرگی است که 
می تواند به موج سواری بیگانگان، افزایش شکاف های طبقاتی و پایین تر آمدن قدرت خرید مردم منجر شود. اگر این مهم از 
محل اطالع رسانی تأمین نمی شود، پس چه ساز و کاری می توان برای آن فراهم آورد، در حالی که چند ماه است به نظر می آید 
بانک مرکزی به بهانه تک نرخی کردن ارز، عامدانه افزایش نرخ دالر را دنبال می کند و با کاهش عرضه دالر به بازار به دنبال تحقق 
کسری درآمد دولت از این محل است؛ به همین منظور  بی ضابطه و بر اساس هیجانات بازار، قیمت افزایش یافته را به جامعه 
تحمیل می کند. اگر رسانه در جایگاه  مناسب خود نایستد، آیا این فرصت برای بدخواهان فراهم نخواهد شد که اهداف شوم 
خویش را در جریان سازی به کار ببندند؛ دوستانی که منتقد تیتر »صبح نو« بوده اند، از این زاویه دوم هم به پدیده بنگرند و این 

احتمال را بدهند که ممکن است ما نیز دغدغه مند حل مشکالت کنونی هستیم، فارغ از مجادالت سیاسی.

نقشایراندرکردستانعراق

حشمت الله فالحت پیشه در روزنامه ایران به سفر نچیروان بارزانی، 
نخست وزیر اقلیم کردســتان عراق به تهران اشاره کرد و نوشت این سفر 
در سایه وجود دو واقعیت اخیر یعنی مخالفت ایران با برگزاری همه پرسی 
استقالل کردستان و کنونی یعنی جنگ گسترده ترکیه علیه کردهای سوریه 
که ممکن است به یک امر کردی تبدیل شود، قابل ارزیابی است. در مورد 
مسائل منتج از مخالفت ایران با همه پرسی اقلیم، آنچه از سفر بارزانی به ایران برداشت می شود آن است که پیشینه مناسبات 
ایران با کردهای عراق به حدی گسترده و عمیق است که در درون خود ساز و کارهای مربوط به حل مسائل و اختالفات را دارد. 
فراموش نکنیم در شرایطی که برخی کشورها مانند ترکیه اقدام نظامی علیه کردها را مطرح کردند، جمهوری اسالمی ایران 
کامال خیرخواهانه و آینده نگرانه خواستار عدم برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق شد. دیدگاهی که درستی آن 
امروز هویدا شده است، زیرا با برگزاری آن همه پرسی شاهد هستیم که متاسفانه اقلیم کردستان عراق تبعات آن از جمله کاهش 
بودجه اقلیم از 17 درصد به 12 درصد و از دست رفتن بسیاری از حوزه های مدیریتی و اقتصادی در درون کردستان و مرزهای 
مربوطه را تحمل می کند. انجام این سفر باتوجه به چنین پیشینه ای نشانگر آن است که جمهوری اسالمی ایران می تواند 
همچنان با نگاهی مصلحانه ضمن تقویت دولت مرکزی و امنیت عراق و جلوگیری از امکان شکل گیری شرایط ایذایی دیگر 

مانند داعش به نحوی تسهیل کننده حل مشکالت داخلی این کشور باشد.

ریشههاوتبعاتگزاره»عبورازروحانی«

سعید حجاریان در بخشی از یادداشتی که در روزنامه اعتماد با تیتر 
»پس از روحانی« چاپ شده است، به بررسی ریشه ها و تبعات گزاره »عبور 
از روحانی« پرداخت و نوشت: »در یک نگاه اجمالی و با تکیه بر داده های 
موجود، می توان ریشه وقایع دی ماه سال جاری را در دو مقوله »سیاست« 
و »معیشت« جســت. در این اعتراضات، چندین شعار به گوش رسید. 
گروهی دغدغه های اقتصادی و معیشتی شان را مطرح کردند، گروهی 

اصالح طلبان را خطاب قرار دادند، گروهی دیگر خواستار برکناری روحانی بودند و گروهی مجموعه حاکمیت را زیر سوال 
بردند و دست آخر بعضی، از بازگشت سلطنت سخن گفتند.« وی بخش اول یادداشت خود را به بررسی ریشه ها و تبعات گزاره 
»عبور از روحانی« اختصاص داده و در بخش دوم نحوه مواجهه با این اعتراضات را تشریح کرده بود.  حجاریان با اشاره به روند 
مدیریت احمدی نژاد در فربه کردن دولت معتقد است که با این پیش زمینه »روحانی، امروز با چندین ابرچالش مواجه است که 
اگر هر کدام از کاندیداهای دیگر ریاست جمهوری در سال 92 رای آورده بودند هم با آن روبه رو بودند ؛ چالش هایی مانند: کم آبی 
کشور، آلودگی هوا، حاشیه نشینی، صندوق های بازنشستگی، موسسات مالی و اعتباری که ممکن است آفت شان به بانک ها 
نیز سرایت کند و بیکاری که اگر ساالنه 6٠ میلیارد دالر هزینه شود، پس از ١٠ سال تنها می توان نرخ بیکاری را در حد امروز نگه 
داشت. روحانی در چنین وضعیتی و در حالی که آماج حمالت رقیب است، باید سه سال دیگر در پاستور بماند؛ سه سالی که 
دستخوش اعتراضات پی در پی خواهد بود ؛ اعتراضاتی که مانند موج دریا عقب می روند و با شدت بیشتر باز می گردند. در این 
شرایط، آنهایی که از ابتدای دولت روحانی در روضه هایشان و از  تریبون صداوسیما و نماز  جمعه یأس و ناامیدی پمپاژ می کردند 
و می خواستند روحانی را بی کفایت نشان دهند، فرمان »نه_به_روحانی« را صادر کردند و شعار »مرگ بر روحانی« سر دادند در 
حالی که نگفتند پس از روحانی به چه فرد یا نهادی می رسند. پاسخ روشن است؛ عبور از روحانی یعنی گذر از دولت و رسیدن به 

حاکمیت و اصل نظام و در آخر عبور از جمهوری اسالمی.«

در هفته های گذشــته موضــوع رونمایی از کشــتی 
طال از سوی بسیاری از فعاالن مجازی به نقد کشیده شد. 
فعاالنی که هم اصولگرا بودند و هم اصالح طلب. محسن 
مهدیان درباره این کشتی نوشــت: »بعد از طرح انتقادها 
درباره کشــتی قرآنی مطال 2 پاســخ ارائه شــد کــه به نظر 
می رسد بیشــتر آدرس غلط اســت. 1-اول اینکه گفته شد 
وزن طال چنین نیست و چنان است. اما آیا وزن طال اهمیت 
دارد؟ واقعیت این اســت که اساســا وزن طال و خصوصی 
و دولتی بودن واقف کشــتی اصال مهم نیست.  این اقدام 
نمادی از یک فرهنگ غلط اســت؛ فرهنــگ خودنمایی و 
ظاهرگرایی تبخترآمیز که متاسفانه به امضای روحانیت هم 
رسیده است. کسی که وارد »ورود ممنوع« می شود، مهم 

نیست صدمتر ورود کند یا 100 کیلومتر.
2- دوم اینکه گفته شده اســت اگر کشتی مطال ایراد 
دارد، پس چرا به  طالی ضریح و گنبد ائمه انتقاد نمی کنیم؟ 
پاسخش خیلی روشن است. این دو متفاوتند. در این دست 
موارد رجوع به فهم عرفی جامعه بسیار راهگشاست. مردم از 
تماشای طالی ضریح و گنبد و بارگاه احساس شوکت سلطانی 
و معنوی می کنند؛ آیا با دیدن کشــتی مطال نیز دچار همین 
احساس می شوند؟ طالی گنبد و ضریح ائمه تاثیر مستقیم بر 
معنویت آستان و رابطه موثر بر زیارت زائر و مزور دارد. اساسا 
معماری اســالمی به جهات ویژگی های هنری آن هزینه بر 
است و البته هزینه کردن در این سرا به جهات نگه داشتن این 
محتوای معنوی در اماکن مقدسه کامال ضروری است. حال 

سوال این  است که کشتی مطال نیز چنین کارکردی دارد؟«

دو»آدرسغلط«درباهکشتیمطال
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گفتارها
عاقبت شاخه زیتون

عملیات شاخه زیتون یا همان حمله نظامی ترکیه به منطقه عفرین در شمال سوریه بار 
دیگر آنکارا و نقش پرفرازونشیبی که در بحران سوریه داشته را در راس اخبار قرار داده است. 
اکنون این پرسش ها مطرح است که آیا این عملیات با چراغ ســبز آمریکا بوده و اینکه نگاه 
تهران، مسکو و دمشق نسبت به این اقدام آنکارا چگونه است؟ همچنین چشم انداز این اقدام 

ترکیه نیز با توجه به شرایط پیچیده منطقه در هاله ای از ابهام قرار دارد.

تهاجم نظامی ترکیه کوتاه خواهد بود

بازگشت به میز مذاکره
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ترکیه یکی از بازیگران قدرتمند در منطقه خاورمیانه 
به ویژه از بدو شروع بحران سوریه به شــمار می رود که در 
کنار ایران و عربستان بر تحوالت سیاسی و عرصه میدانی 
آن اثرگذار بوده است. بنابراین در بدو شروع ناآرامی های 
گسترده، ترکیه به عنوان کشور همسایه و قدرتمند سوریه 
تالش کرد که با هدف ســاقط کردن نظام سوریه با محور 
عربی و غربی همــکاری کنــد و بنابرایــن یک هارمونی و 
هماهنگی میان آمریکا، عربســتان و حتی رژیم اسرائیل 
برای ایجاد تنش بیشــتر و تداوم درگیری هــا و ایجاد فضا 
برای مداخالت نظامــی به وجود آمد. البته ترکیه بیشــتر 
به عنوان کنشــگر نقش منفی در کنســرت ضدسوری ایفا 
می کرد. تداوم بحران و فراگیر شدن آن با ورود بازیگران 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای و تجهیز گروه های ســلفی-
تکفیری برای تجزیه سوریه، حضور نظامی سنگین روسیه 
در این کشور را به دنبال داشت. درواقع روسیه پیش از این 
حضور نیز چند پایگاه  نظامی در این کشــور داشت  و یک 
اتحاد استراتژیک میان دمشق و مسکو برقرار بود. بنابراین 
بعد از حضور نظامی روسیه در ســوریه و حمالتی که علیه 
تکفیری ها به ویژه علیه داعش و گرو ه های وابسته به شبکه 
القاعده از جمله جبهه النصره انجام  دادند، روابط مسکو-
آنکارا به سمت تیرگی بیشــتر رفت. پس از آن نیز در یک 
مقطع زمانی و پیش از کودتا در ترکیه، هواپیمای روس ها 
توسط ترکیه سرنگون شد و تنش های میان دو قدرت اصلی 

و تاثیرگذار در تحوالت سوریه به اوج خود رسید. 
برخی از کارشناســان اینگونه تحلیــل می کردند که 
تــداوم این بحــران ممکن اســت به یک جنــگ جهانی 
فراگیر و منطقه ای منجر شود. اما مدیریت بحران و کوتاه 
آمدن ترک ها و ســپس نیز رویکرد و نگاه شــان به شرق به 
ویژه مســکو و با هدف حل و فصل سیاسی آن، باعث شد 
از خصومت روابط ترکیه و روســیه به مرور کاسته شود. تا 
به امروز نیز سه کشــور گام هایی را در آستانه قزاقستان با 
هدف حل و فصل سیاسی بحران ســوریه برداشته اند. از 
جمله  این گام ها می توان به ایجــاد مناطق کاهش تنش 
بین دولت ســوریه و معارضان آن کشور اشاره کرد که این 
اقدامات باعث شد روابط آنکارا- مسکو گرم تر شود و ترکیه 
رغبت بیشــتری داشــته باشــد تا در کنار ایران و سوریه به 
حل و فصل موضوع سیاسی سوریه اقدام کند. اما به رغم 
تمام تحوالت مثبتی که در مواضع ترکیه نسبت به سوریه 
می بینیم، شاهد هستیم که آنکارا همچنان به سوریه بدون 
بشار اســد فکر می کند و می خواهد یک ســاختار سیاسی 
جدیدی را با افزایش قدرت برخی از معارضان ضدســوری 
به ویژه ارتش آزاد و نیز بازماندگان گروه ســلفی-تکفیری 
وابســته ایجاد کند. این مســاله، نقطه کلیدی و  محوری 
اختالفات میان روســیه و ایران با ترکیه اســت و این سه 
کشور هنوز نتوانسته اند این مشکل و معضل کلیدی را در 
گفت وگوهای سیاسی آســتانه به نوعی حل وفصل کنند. 
باوجــودی  که زوال داعــش در منطقه از چنــدی پیش از 
عراق آغاز شد و در ســوریه نیز این گروه تکفیری در حال 
نابودی اســت، باید به این نکته هم اشاره کرد که برخی از 
گروه های تکفیری- سلفی به نوعی همچنان از سوی ترکیه 
حمایت می شوند؛ در راس آن ارتباطات پیدا و نهانی میان 
برخی از گروه های وابســته به القاعده نظیر جندی الشام 
و جبهه النصــره با ترکیه وجــود دارد. ایــن گروه ها از نظر 
ایران و روســیه، همچنان یک گروه تروریستی هستند اما 
ترکیه این گروه ها را به عنوان یک گروه معارض و میانه رو 
می داند و با آنها ارتباطاتی دارد. همچنین یک متغیر مهم 

و تاثیرگذار در ادامه تنش در منطقه را باید سیاســت های 
دولت دونالد ترامپ دانست؛ چراکه ایاالت متحده آمریکا 
بعد از آنکــه نتوانســت در قبــال حضــور، نقش آفرینی و 
قدرت نمایــی روســیه و ایــران در منطقــه به خصوص در 
ســوریه، با سیاســت های اعمالی خویش و حتی ائتالف 
گسترده بین المللی به اصطالح مبارزه با تروریسم راهبردی 
خود را پیش ببرد، آمریکا به یک قدرت درجه دو در منطقه 
به ویژه در تحوالت ســوریه تبدیل شــده اســت. بنابراین 
از دیدگاه استراتژیســت های آمریکایی با از دســت دادن 
موقعیت این کشور در سوریه، وضعیت موقعیت آمریکا در 
کل منطقه به خطر افتاده است. بنابراین آمریکا همچنان 
تالش دارد از برخی کارت های برنده خود چون کردها  برای 
حضور در ســوریه اســتفاده کند و مناطقی را تحت اشغال 
خود داشته باشد. حتی واشــنگتن اگر بتواند مایل است با 
ادامه اشغال بخش های شمالی سوریه و تجزیه این کشور 
حاکمیت نظام بشار اسد را با موانع جدی تری روبه رو سازد؛ 
این استراتژی و راهبرد نشــان می دهد که بحران سوریه 
به رغم توفیقــات محور مقاومت در کنار روســیه همچنان 
حاد است و به همین ســادگی حل شدنی نیست. در بحث 
بحران سوریه یک اختالف دیدگاه نیز میان ترکیه و آمریکا 
وجود دارد؛ یعنی دو متحد استراتژیک و عضو پیمان ناتو 
بر سر چگونگی حضور نیروهای معارض سوری در سوریه 
با یکدیگر اختالف نظر دارند. بحث اصلی این اســت که 
اقدامات دولت آمریــکا مبنی بر قــرار دادن تجهیزات در 
اختیار کردهای سوری با هدف بازپس گیری رقه یعنی مرکز 
خالفت دولت اسالمی در سوریه موجب قدرت یابی کردها 
شد که این مساله به عنوان معضلی امنیتی از سوی آنکارا 
تلقی می شود. درواقع از نظر ترکیه حضور کردهای سوری 
که مقامات ترکیه، آنها را شاخه ای از پ.ک.ک به عنوان 
یک گروه تروریســتی می دانند، برای امنیت این کشــور 

مشکل ساز و خطرآفرین است.
 در نتیجه تمــام تالش های سیاســی ترکیــه برای 
محکوم کــردن کردهــا و عدم حمایــت آمریــکا و برخی 
دولت هــای اروپایــی از این گــروه به نتیجه مشــخصی 
نرسیده اســت. به این ترتیب ترکیه در روزهای اخیر و بعد 
از تهدیدهایــی مبنی بــر اینکه به هیچ وجــه اجازه حضور 
گروه هــای کــردی را در مرزهای جنوبی خــود نمی دهد، 
به عفرین در شمال سوریه حمله ور شــد و از طریق ارتش 
آزاد که از متحدین این کشــور محســوب می شود تالش 
دارد ضمن پاکســازی این گروه های کرد که از نظر ترکیه 

تروریســتی به شــمار می روند، یــک منطقه امــن و نفوذ 
درمرزهای خود با سوریه ایجاد کند. 

در رابطه با چشــم انداز و  آینده این اقدام ترکیه یعنی 
حمله نظامی به شمال سوریه چندین سناریو مطرح است؛ 
نخست آنکه برخی از ناظران بر این باورند که حمله ترکیه به 
منطقه عفرین با هماهنگی آمریکا و حتی چراغ سبز روسیه 
صورت گرفته اســت؛ به زعم آنها، عقب نشینی نیروهای 
روســی از این منطقه و واگذاری این مناطــق برای تداوم 
حمالت ترکیه از یک ســو و عدم واکنش جدی واشنگتن 
به این حمالت از ســوی دیگر بیانگر آن اســت که شاید 
آمریکایی ها مایل هســتند از کردها کــه زمانی متحد آنها 
به شــمار می رفتند به عنــوان یک عنصر ابزاری اســتفاده 
کنند و به همین خاطر در مقابل تهاجم گسترده ترکیه هیچ 

حمایتی از این گروه انجام نخواهند داد. 
ســناریوی دیگــر اینکه ممکن اســت ایــن تهاجم 
کوتاه مدت باشــد و با میانجیگری روســیه و فشــارهای 
دیپلماتیک ایــران به آنکارا، بعد از مدتــی و پس از آنکه 
ترکیــه برخی از پایگاه هــای کردهــا را از طریق حمالت 
هوایی بمباران کرد، این منطقه را تخلیه کند. ســناریوی 
بعدی نیز بر این اســاس اســت که ترک هــا بخواهند با 
تــداوم حمالت نظامــی ضمن ایجــاد منطقــه حایل در 
مرز با سرکوب کردها به فکر اشــغال پایدار در بخشی از 
شمال سوریه باشــند. البته ممکن اســت این سناریو در 
آینده هزینه های نظامــی و امنیتی ترکیه را افزایش دهد. 
به این مفهوم کــه داخل ترکیه حداقــل 20 یا 25 درصد 
از جمعیت ترکیه را کردها شــامل می شوند. به خصوص 
گــروه پ.ک.ک و دیگر پیکارجویان وابســته به کردها 
در داخل ترکیه از نفــوذ زیادی برخوردار هســتند. حتی 
برخی از گروه هــای مخالف رجب طیــب اردوغان نیز با 
سناریوی تهاجم گسترده و ماندن در خاک ترکیه موافقت 
نکردند. بنابراین ادامه حمالت و آسیب رساندن به مردم 
عادی عالوه بر آنکه ممکن است در خود منطقه به ایجاد 
آشــوب بینجامد و مداخله کشــورهای دیگر را به همراه 
داشــته باشــد، احتمال دارد در داخل ترکیه نیز به ایجاد 
ناامنی هایی منجر شود. در قسمت شــرق ترکیه پیش تر 
چنین حوادث تلخی را شــاهد بوده ایــم. بنابراین گزینه 
دیگری که محتمل تر به نظر می رسد این است که ترکیه 
از طریق میانجیگری و گفت وگوهای سیاسی به نوعی به 
کاهش تنش و عقب نشینی کامل از این منطقه و بازگشت 

به میز مذاکرات آستانه تن بدهد. 
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در ژانویه 2018 ترکیه سلسله عملیات هوایی و زمینی 
را علیه پ.ک.ک و یگان های مدافــع خلق و گروه های 
دیگر تحت عنوان گروه های تروریستی آغاز کرد. آمریکا 
آن را دفــاع ترکیه در برابــر تهاجم تروریســت ها نامید، از 
عملیات شــاخه زیتون حمایت ضمنی کرد و هر دو طرف 
را به خویشــتنداری دعوت کــرد. این در حالی اســت که 
آمریکا بانــی یک گروه 30 هزار نفری از کردها در شــمال 
شرقی ســوریه برای مبارزه با داعش و القاعده بوده است. 
از طرفداری بی چون وچرای بازیگران منطقه ای مثل قطر 
گرفته تا توصیه به خویشــتنداری بازیگران فرامنطقه ای 
مثل فرانســه، همه وهمه باعث شــد تا ترکیه عزم خود را 
جزم کند و اکنون نیز به زعم خود با تمام قوا در حال اجرای 
برنامه پاکسازی نیروهای تروریستی در مرزهایش است. 
همین موضع، در چند روز اخیر فضای نسبتا سنگینی را در 

منطقه به وجود آورده است.
اکنون پرسش اینجاست که به راستی ترکیه در عفرین 
به دنبال چیست؟ هدف از عملیات جنگی و تجاوز به خاک 
همسایه آسیب دیده، آن هم به نام زیتون که مظهر صلح 

است، چه می تواند باشد؟
ترکیه در توجیه این عملیات، خــود را پیام آور صلح 
می داند و هدف از این عملیات را در درجه اول ریشه کنی 
گروه های تروریستی خصوصا یگان های مدافع خلق و در 
درجه دوم ایجاد یک  »منطقه امن « به عمق سی کیلومتر 
برای 3 میلیون و پانصد آواره ســوری پناهنده به ترکیه در 

طول جنگ داخلی سوریه عنوان کرده است؛ آوارگانی که 
ترکیه را نه برای مقصد بلکه به عنوان مسیر  ترانزیتی برای 

رسیدن به اروپا فرض کرده بودند.
ترکیــه در اوج جنگ داخلی ســوریه بــا داعش هم 
توانســت با اتحادیه اروپا و با کارت بازی آوارگان، جایگاه 
خــود را به عنوان حائلــی مهــم در ارتباط با اروپــا کلیدی 
جلوه دهد و از این موضوع برای پروژه قدیمی  پیوســتن به 

اتحادیه اروپا بهره برداری کند.
به هرحال ترکیــه در منطقه در اکثر اوقات سیاســت 
دوگانه ای داشــته و یــک بازیگــر حرفه ای اســت که از 
فرصت های به دست آمده در زمان های مختلف بیشترین 
اســتفاده را می کند. همچنیــن در هر اقدامی  چراغ ســبز 

قدرت های بزرگ را هم لحاظ می کند.
 ترکیه در عملیات شــاخه زیتون در عفرین، چندین 
هــدف دارد؛ در هــدف اصلی ســعی دارد که با ســرکوب 
دشــمنان دیرینه خود یعنــی پ ک ک و یگان های مدافع 
خلــق و گروه هــای وابســته بــه آن، چشــم زهری هم از 
کردهای داخل کشــور بگیرد. در حافظــه تاریخی رجب 
طیب اردوغان، کردها همیشه برای ترکیه غیرخودی بودند 
و او سعی دارد از قدرت گرفتن کردها حتی در خارج ترکیه 

نیز جلوگیری کند.
به عنوان دومین هدف، ترکیه با این عملیات تالش 
می کند جایگاه کلیدی خود را به بازیگران اروپایی نشــان 
دهد و هــدف از ایجــاد منطقه امــن هم به نوعــی ایجاد 
احساس امنیت به اروپا  بابت آوارگان سوری است؛ آوارگانی 
که هدف شان رفتن به اروپا است و این مساله یک مساله 
مهم برای اتحادیه اروپا که مرز مشــترک با ترکیه دارد، به 

شمار می رود. 
ترکیه با ایجاد این منطقه امن، سعی دارد اروپا را بار 

جنگ برای صلح !
یک تیر و چند نشان ترکیه از عملیات شاخه زیتون

دیگر برای پیوستن ترکیه به اتحادیه، به فکر وادارد و اروپا 
را متقاعد کند که ترکیه می تواند یک حائل بســیار مهم در 

ایجاد امنیت در اروپا از جانب ورود آوارگان سوری باشد.
ســومین هــدف ترکیه، داشــتن ســهم در ســوریه 
پســاداعش اســت و مهمتــر از آن به نوعــی گرفتــن 
فرصت هایی که کردها در آینده ســوریه می توانند داشته 
باشند. ترکیه یک حکومت همسو و تحت سلطه  خود را در 
سوریه خواستار آســت و تحمل دولت کردی در سوریه را 
ندارد؛ بنابراین سعی دارد به نوعی کردها را در صحنه سوریه 

پساداعش کم ارزش جلوه دهد. 
چهارمین هدف ترکیه این است که نبض هر دو قدرت 
فرامنطقــه ای یعنی هم آمریکا و هم روســیه را در دســت 
داشته باشــد و تا حدودی هم قادر به بازی با این کارت ها 
باشد. روســیه برای انتقال بازی با آمریکا از زمین  »خارج 
نزدیک « به خارج دور یعنی سوریه، روی کمک های ترکیه 
به عنوان متحد حســاب می کند و آمریکا نیز در ســوریه با 
رویارویی با روســیه و ایران به عنوان متحدان بشــار اسد، 
به ترکیــه به عنوان بازیگــر میانجی نیــاز دارد. پس ترکیه 
حکم نخودی را در جنگ داخلی ســوریه داشــت و گاهی 
هم مبــادالت اقتصادی ترکیــه با گروه  داعــش به گوش 
می رســید. درنتیجه ترکیه فرصت طلب توانسته بود از هر 
 تهدید بازیگران صحنه سوریه، یک فرصت مناسب برای 

خود بسازد.
در آخرین هــدف ترکیه در پی اثبات خــود به عنوان 
قدرت منطقه ای اســت. از نظر ترکیه، سه کشور کلیدی 
در خاورمیانه شامل عربســتان، ایران و ترکیه هستند. در 
این میان به زعم آنکارا، عربستان درگیر اصالحات جدید 
ملک سلمان و جنگ یمن است. ایران نیز درگیر موضوع 
برجام اســت، پس ترکیه می تواند گوی سبقت را از رقیبان 
منطقه ای خود ربــوده و عنوان قدرت منطقــه ای را از آن 

خود بکند.
ترکیه با عملیات شاخه زیتون سعی دارد در خاورمیانه 
به عنوان کشور ضدتروریستی شــناخته شود و درک کرده 
که قدرت های بزرگ نیز برای ایجــاد صلح و امنیت نیاز به 
یک نماینده صلح طلــب در خاورمیانه دارنــد. بنابراین در 
اینجا ترکیه سعی دارد خود را به عنوان کشور صلح طلب و 
مبارز تروریسم معرفی نماید و علت نامگذاری این عملیات 

به عنوان شاخه زیتون هم، دلیلی بر این مدعا است. 
البته زیتون نماد صلح است ولی آیا می توان با جنگ، 

صلح به دست آورد؟
ترکیه با این اهداف و با چراغ ســبز روسیه و حمایت 
ضمنی آمریــکا وارد چاله ای شــده که اگر بتوانــد از این 
درگیری خود خواسته، ســالم بیرون بیاید در داخل کشور 
دچار مشکل خواهد شد؛ چون  کردهای داخل کشور نیز به 
حمایت کردهای عفرین خواهند برخاســت. البته شاید در 
زمان نزدیک این اتفاق نیفتد ولی در طوالنی مدت شکاف 
عمیقی بین دولت آنــکارا و کردها ایجاد می شــود. ترکیه 
همیشه با سیاست های دوگانه توانســته مسیر ویژه ای را 
برای ارتباط با بازیگران منطقــه ای و فرامنطقه ای ایجاد 
کند ولی مســیر صلحی که این روزها با نام عملیات شاخه 
زیتون شروع کرده کمی متفاوت است؛ اگر زودتر آن را به 
اتمام برساند، می تواند از پیامدهای آن برای محدودسازی 
گروه های مخالف خود استفاده کند ولی با ادامه عملیات، 
هزینه های بیشتری بر خود تحمیل خواهد کرد. اردوغان 
بایــد در حافظه تاریخی خــود موضوع کودتــای نافرجام 
ترکیه را از یــاد نبرد چون اگــر دوباره این موضــوع تکرار 
شــود قاعدتا کودتای دوم همیشــه تلفات بیشتری دارد. 
درنهایت شاید به جرات بتوان گفت ترکیه خود را در باتالق 
سوریه برای هدفی کوچک درگیر کرده و اگر بتواند به موقع 
خویشــتنداری داشته باشــد، شــاید متحمل هزینه های 

کمتری شود.  
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حکومت حــزب عدالــت و توســعه به رهبــری رجب 
طیب اردوغان سیاســت منطقه ای را بــا محوریت آمریکا و 
دست نشــاندگان این کشور و صهیونیســت ها در منطقه از 
جمله عربستان ســعودی، قطر و امارات متحده عربی آغاز 
و در سوریه به اوج رساند. سیاست اشــتباه اردوغان از سال 
2011 تا اواخر 2016 درباره ســوریه ادامه داشت. سیاست 
ســوریه ای حکومت ترکیه متکی بر براندازی بشار اسد بود 
که نتیجه حاصل  چیزی جز کشتار مردم این کشور، تخریب 
شدید شهرها، آوارگی میلیون ها نفر از مردم سوریه و نابودی 
قدرت مقاومت سوریه و مردم فلسطین در مقابل تهدیدات و 
حمالت رژیم نژادپرست و اشغالگر اسرائیل بود. اردوغان، 
پایگاه های نظامی ترکیه را برای دخالت در سوریه در اختیار 
نیروهای نظامــی و اطالعاتی آمریکا، فرانســه و انگلیس 
قرار داد. شــورای ملی و ارتش آزاد ســوریه را در اســتانبول 
سازماندهی کرد. آنکارا همچنین گروه های سلفی و تکفیری 
وابسته به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی را 
وارد صحنه ســوریه کرد. هدف اردوغان، تسلط بر سوریه و 
تبدیل سوریه به کشور وابســته به ناتو و آمریکا، سازشکار با 
رژیم صهیونیستی و شکست محور مقاومت به رهبری ایران 
در منطقه بود. چنان که دکتر »بسمة قضمانی« عضو شورای 
ملی سوریه در 31 می  تا 3 ژوئن 2012 در شصتمین اجالس 
بیلدربرگ که در شهر Chantilly ایالت ویرجینیا آمریکا برگزار 
شد، به عنوان نماینده شورای ملی مخالفین سوریه شرکت 
و تاکید کرد که حکومت بشار اسد باید سرنگون و یک رژیم 

دوست ناتو در سوریه حاکم شود. 
این در حالی اســت که حمایت جمهوری اســالمی 
ایران و حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد و ارتش سوریه 
و ســپس ورود نیروی هوایی روسیه باعث شــد که ارتش 
ســوریه بر گروه های ســلفی -تکفیری و ارتش آزاد سوریه 
پیروز و اکثر شهرهای بزرگ از  تروریست ها پاکسازی و آزاد 
شوند. بعد از آزادی حلب، حکومت اردوغان در اواخر سال 
2016 ناچار شد که به محور ایران، حزب الله، بشار اسد و 

روسیه نزدیک شود. 
حکومــت اردوغــان تــالش کرد کــه حــزب اتحاد 
دموکراتیک که خود را پیرو اندیشــه های عبدالله اوجاالن 
می داند، تحت امر شــورای ملی و ارتش آزاد ســوریه قرار 
دهد. اما این حزب  بی طرفی خــود را اعالم کرد. در نتیجه 
اردوغان این حزب را سازمان تروریستی وابسته به پ ک ک 
اعالم و ارتش آزاد، جبهه النصره و داعش را برای مبارزه با 
حزب اتحاد دموکراتیک در شــمال سوریه وارد عمل کرد. 
اما همه آنها در مقابل این حزب شکست خوردند. اردوغان 
برای براندازی حکومت بشار اســد به آمریکا و دولت های 
غربی پیشنهاد کرد : »مناطق حائل، مناطق امن و مناطق 
پرواز ممنوع« ایجاد شود. اما آمریکا طرح های پیشنهادی 
ترکیــه را نادیده گرفت. آنــکارا به بهانه مبــارزه با داعش و 
حزب اتحاد دموکراتیــک و همچنین برای پیشــگیری از 
به هم پیوســتن کانتون های جیزره و عین العرب)کوبانی( 
به عفرین که تحت تســلط حزب اتحــاد دموکراتیک قرار 
دارند، در 24 آگوست 2016 ارتش خود را در شمال سوریه 
وارد عمل کرد؛ ارتش ترکیه با اجرای عملیات ســپر فرات 

ســازمان های تروریســتی را از مناطق »جرابلس، الباب، 
سوران، دبیک، الراعی و به خصوص عزاز« پاکسازی کرد. 
بدین ترتیب جرابلس - ماری – عزاز و الباب« به مساحت دو 
هزار کیلومتر را تصرف و این منطقه را به ارتش آزاد سوریه 

وابسته به ارتش ترکیه واگذار کرد. 
باید توجه داشت که آمریکا، ترکیه را برای ورود دوباره 
به ســوریه تحریک کرد. چنان که رایان دیلون، سخنگوی 
نیروهای ائتالف بین المللی به رهبــری آمریکا در بغداد 15 
ژانویه 2018 اعالم کرد که پنتاگون ارتش ســی هزار نفری 
تحت عنوان »نیروهای حفاظت مرزی« که بخش عمده آن 
PKK/ متشــکل از »یگان دفاعی خلق و نیروهای پ ک ک

YPG« هستند را در شمال سوریه تاسیس خواهد کرد. این 
نیرو در مرزهای شــمال ســوریه با ترکیه و مرزهای سوریه با 
عراق مستقر خواهند شــد. در پی اعالم نظر رایان دیلون، 
ترکیه عملیات علیه عفرین را طراحی کرد. بر اساس استراتژی 
امنیتی و نظامی جدید ترکیه، این کشــور مراکز تهدید را در 
خارج از مرزهای خود نابود و اجازه انتقال تهدیدها به داخل 
کشــور را نخواهد داد. اردوغان نسبت به سیاست  ترامپ در 
قبال سوریه امید بســته بود. همچنان که اردوغان، باراک 
اوباما را به دخالت نظامی در ســوریه فراخوانده بود. آمریکا 
هم به بهانه مبارزه با داعش وارد سوریه شده و به جای ارتش 
ترکیه، حزب اتحاد دموکراتیک را به عنوان پیاده نظام خود در 
سوریه مورد بهره برداری قرار داد و شاخه نظامی این حزب را 
آموزش داده و مسلح کرده است. در نتیجه بین حکومت آنکارا 

و واشنگتن تنش هایی به وجود آمد.
در این میان اســتراتژی  ترامپ در سوریه شامل موارد 

زیر است: 
 ادامه حضــور نیروهای اشــغالگر آمریکا در شــمال 
شرق فرات »کرد نشــین« تا رقه و دیرالزور به بهانه نابودی 
کامل داعش در سوریه، تالش برای وادار کردن بشار اسد 
به کناره گیری،  پیشگیری از تسلط ارتش سوریه در مناطق 
شمال و شرق سوریه، تضعیف و شکســت محور مقاومت 
از طریق ممانعت از ارســال ســالح و کمک هــای ایران از 
سوی عراق و ســوریه به حزب الله لبنان، تضعیف همکاری 
ایران، عراق و سوریه برای پشتیبانی از فلسطین و مقاومت 
ضد صهیونیستی و پیشــگیری از آزادی احتمالی تپه های 

جوالن. 
ترکیه هم تالش می کنــد که حوزه مســاحت منطقه 
عملیاتی سپر فرات را تا عفرین و منبج گسترش داده، منطقه 
امن و حائل به مساحت 5 هزار کیلومتر مربع را تحت تسلط 
خود قرار دهد  و بخشی از پناهندگان سوری را به این مناطق 
منتقل و مســتقر کرده و از ورود ارتش سوریه به این مناطق 

پیشگیری کند. 
 عفرین، حلقه ضعیف کانتون های تحت تسلط حزب 
اتحاد دموکراتیک و تحت کنترل روســیه قرار دارد. آمریکا 
در این منطقه حضور ندارد. سالح های پیشرفته آمریکا در 
مناطق شــرق فرات در اختیار حزب اتحاد دموکراتیک قرار 
دارد. ترکیه به جــای حمله به مرکز اصلی تهدید در شــمال 
سوریه با توافق روسیه به عفرین حمله کرده است. عفرین از 
موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار است. عفرین در نزدیکی 
سواحل دریای مدیترانه قرار دارد. ترکیه مدعی است که اگر 
کانتون های جیزره و کوبانی به کانتون عفرین متصل شوند، 
PKK/YPG به دریای مدیترانه دسترسی پیدا خواهند کرد. بین 

عزاز با عفرین 14 کیلومتر فاصله است.
 کارشناســان ترکیه معتقدند که اهداف اســتراتژیک 

ترکیه در عملیات عفرین که در بیســتم ژانویه شــروع شده 
است، عبارتند از: 

- نشــان دادن اراده مصمم و قاطع در راستای مبارزه 
با تروریسم در داخل و خارج از کشور ترکیه - نمایش قدرت 
نظامی در عملیات برون مرزی ارتش ترکیه - افزایش قدرت 
و نفوذ ارتش آزاد ســوریه در منطقه کــه در چارچوب طرح 
»آموزش و تجهیز« سازماندهی شــده است - در عملیات 
عفرین 25 هزار نفــر از اعضای ارتش آزاد شــرکت کرده و 
تحت حمایت نیروهای مســلح ترکیه بــا پ ک ک و یگان 
مدافعین خلق در حال مبارزه هســتند - ارتش آزاد ســوریه 
امنیت مناطق پاکســازی شــده از گروه های تروریستی را 
تامین و حفظ کرده و در میان مدت و دراز مدت به یک نیروی 
منظم نظامی و امنیتی تبدیل خواهند شد - آمریکا به آموزش 
و تجهیز سازمان تروریستی PYD/YPG ادامه می دهد؛ در 
نتیجه ترکیه در مســاله ســوریه به جای آمریکا، به مواضع 
روسیه نزدیک شده و به همکاری با مسکو ادامه می دهد. 
همچنین ترکیه به کشــورهای منطقه و جامعه بین المللی 
نشــان داد که برای مقابله با تهدیدات مرزی و ملی ناشــی 
از تحوالت سوریه با اجرای عملیات زمینی و هوا یی مقابله 

خواهد کرد. 
از دیگر سو ترکیه تالش می کند که شورای ملی کرد 
سوری را که روابط نزدیکی با آمریکا دارند، تحت آموزش و 
تجهیز بارزانی و ترکیه قرار دارند و در شــمال عراق مستقر 
هستند، به جای حزب اتحاد دموکراتیک در شمال سوریه 
و مناطق کردنشین مستقر کند. مولود چاووش اوغلو، وزیر 
خارجه ترکیه گفته است که باید »شورای ملی کرد سوری« 
به عنوان نماینده کردهای ســوری در »کنگره گفت وگوی 
ملی ســوریه« در 29-30 ژانویه در اجالس سوچی شرکت 
کنند. ترکیه »حــزب اتحــاد دموکراتیک/ یــگان دفاعی 
خلق« را تروریست وابسته به پ ک ک می داند. اما روسیه و 
اتحادیه اروپا این گروه را در لیست تروریسم قرار نداده اند. 
در نتیجه ترکیه در این مورد نیز تنها مانده اســت. اردوغان 
به جای مبارزه با تکفیری های مستقر در ادلب، از اقدامات 
شورای عالی مخالفین ســوریه حمایت و از شمال ادلب، 
جنوب عفرین را تحت محاصره قرار داده اســت. چنان که 
بســمة قضمانی، عضو شــورای عالی مذاکرات مخالفین 
ســوریه درباره نتایج ســفر اعضای این شــورا به آمریکا با 
خبرگزاری آناتولی مصاحبه کرده و گفته بود: »اگر آمریکا 
در مذاکرات سیاســی صلح سوریه شــرکت نکند، راه حل 
متعادل به وجود نخواهد آمد. واگذاری اختیار و ابتکارعمل 
برای برقراری صلح و راه حل سیاســی به روســیه، اقدامی  
متعادل نخواهد بود و مخالفین میانه رو را از دور مذاکرات 
خارج خواهد کرد. در عین حال آمریکا صحنه سوریه را به 
روسیه واگذار کرده و در نتیجه نفوذ ایران در سوریه افزایش 
یافته است. روسیه در ســوریه کامال به عملکرد نیروهای 
تحت حمایت ایران وابسته شده اســت. اگر آمریکا واقعا 
می خواهد که با تروریسم مبارزه کند، هما ن طور که در چهار 
سال اخیر از آن سخن می گوید، باید درباره ادلب طرحی را 
تدوین و اجرا کند. حکومت باراک اوباما با بی چارگی تمام 
ناظر سقوط حلب شــد و اکنون نیز آمریکا در مقابل فاجعه 

انسانی در ادلب به همان وضعیت دچار خواهد شد.«
در نهایــت اینکه حکومــت ترکیه مدعی اســت که 
چشــم طمع بر خاک ســوریه ندارد. اما بــرای اثبات این 
ادعا حکومت اردوغان باید برای مبارزه با تروریسم، احیاء 
تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و وادار کردن آمریکا 
به خروج از سوریه با بشار اسد و ارتش سوریه همکاری کند. 
احزاب مخالف و کارشناســان امنیتی ترکیه معتقد هستند 
که عملیات عفرین نتیجه ای در بر نخواهد داشــت. برای 
حفظ تمامیت ارضی ســوریه و شکســت طرح آمریکایی 
و صیهونیســتی در منطقه، تنها راه نجــات اتحاد ترکیه با 

ایران، عراق و سوریه است.  

چراغ سبز مسکو
عملیات عفرین نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت

 سید علی قائم مقامی
کارشناس مسائل ترکیه
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مقابله با نفوذ آمریکا
آیا ایران، روسیه و سوریه با عملیات ترکیه موافق هستند؟

با توجه به باقی ماندن گروه های معارض سوری مانند 
جبهه النصره و کردهای ســوری مخالِف بشار اسد در شرق 
سوریه، تسلط آنها بر منابع انرژی و چاه های نفتی و همچنین 
پشتیبانی و حمایت وسیع و لجستیک آمریکا از این نیروها، 
باید بگوییم دوران مذاکره و دوران بازسازی سوریه، دوران 
ســختی خواهد بود. تحوالت شرق ســوریه و قدرت یابی 
نیروهای کردی مخالف ترکیه، بیش از هر بازیگری به ضرر 
ترکیه بوده و آمریکا می خواســت  از این حربــه برای تغییر 

موضع رجب طیب اردوغان استفاده کند. 
هرچند ایاالت متحده آمریکا بارها از قطع کمک های 
تسلیحاتی به کردهای سوری و حتی بازپس گیری آنها سخن 
گفت، اما در عمل اتفاق نیفتاد و به تعبیر اردوغان بعد از قول 
 ترامپ مبنی بر قطع کمک ها به کردهای ســوری، بیش از 
چهار هزار کامیون ســالح و خودروهای زرهی به آنها داده 
شد. بنابراین چشم انداز روابط  آنکارا - واشنگتن بیش از هر 
زمانی تیره و تار شده است. پرونده عدم استرداد فتح الله گولن 
و بحران روادید هم از دیگر موارد تخریب روابط دو کشــور 
است که بر تحوالت اخیر سوریه سایه افکنده است. مواردی 
که بارها از زبان رهبران دو طرف و برای فشار بر طرف مقابل 
شنیده می شود. بنابراین باوجودی که توافقی بین آمریکا و 
ترکیه انجام نشد، اما به نظر می رسد  توافق ترکیه با ایران و 
روسیه قطعی است.  برگزاری رفراندوم استقالل کردستان 
عراق در 25 سپتامبر 201۷ )ســوم شهریور96(  و همزمان 
با آن، برگزاری انتخابات مســتقل در شــمال سوریه، خطر 
تشــکیل کریدور کردی از شمال سوریه تا شــمال عراق و 
در مرحله بعد، تشکیل  »کشور کردســتان  « را به رهبران و 

تصمیم گیرندگان ایران و ترکیه گوشزد کرد. 
تحریم گمرکی کردســتان عراق، حضــور و دخالت 
ایران در کرکوک و کمک بــه دولت عراق بــرای به پایین 
کشیدن پرچم کردســتان از این مناطق و همچنین تسلط 
بر چاه های نفتی و بازگشت کردستان به مرزهای 2003، 
نشان داد که انکارا و علی الخصوص تهران به بحرانهای 

اتی ُکردها نیز حساس خواهند بود.

هرچند ترکیه، تشکیل کردستان عراق را خطر آنچنانی 
ارزیابــی نمی کرد و چــه در صــورت اســتقالل و چه عدم 
اســتقالل، منافع اقتصادی خود را می برد، اما قدرت یابی 

کردهای سوریه را در جنوب خود، خطری بزرگ یافت.
رجب طیــب اردوغــان از کریــدور کــردی به عنوان 

»کریدور ترور« و »تشکیل ارتش تروریستی« یاد می کند.
اشــاره اردوغان به ســخنان تیلرســون، وزیر خارجه 
آمریکاست که هدف کشــورش از حضور در شمال سوریه 
را  »آموزش نیروهای بومی  در مناطق آزاد شــده از ســیطره 
داعش« خوانــد. ارتــش ترکیــه در اوت 2016 بــه بهانه 
پاک سازی جرابلس و الباب سوریه از وجود تروریست های 
داعشی و برای بازگشت هفتاد هزار پناهنده سوری، عملیات 
»سپر فرات« را آغاز کرد و مناطقی از شمال استان حلب از 
جرابلس تا اعزاز و الباب را به تصرف خود درآورد. در ژانویه 
2018 ترکیه با ســکوت و رضایت ضمنی روســیه و ایران، 
عملیات »شاخه زیتون« را برای پاک سازی منبج و عفرین 
شروع کرد. ترکیه در عملیات سپر فرات 2016 هم به مواضع 
»ی پ گ« در منطقه عفرین حمله کرده بود. از این رو پایان 
عملیات سپر فرات را به تحقق اهداف عملیات عفرین پیوند 
می زند. اردوغان در حاشیۀ نشســت گروه 20 در  هامبورگ 
هشدار داده بود که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که یک 

دولت کرد در مرزهای جنوبی خود با سوریه تشکیل شود.
ســتاد مشــترک ارتــش ترکیــه روز 18 ژانویــه طی 
بیانیه ای هدف عملیات عفرین »شــاخه زیتون« را تامین 
امنیت و ثبات مرزها و نجات مردم کشــور دوســت و برادر 
از ظلم و فشــار گروه های تروریســتی، مبارزه و پاک سازی 
گروه های تروریستی .ک.ک/پ.ی.د/ی.پ.گ و داعش 
و بر اســاس حق دفاع مشــروع بین المللی، قطعنامه های 
مبــارزه بــا ترورریســم 1624 )2005(، 21۷0 )2014( و 
21۷8 )2014( و ماده 51 منشــور ســازمان ملل با احترام 
به حفظ تمامیت ارضی ســوریه توصیف کــرد. همزمان با 
بمباران مواضع تروریست ها در عفرین، » هاکان فیدان«، 
رئیس سازمان اطالعات ترکیه برای مذاکره و جلب رضایت 
پوتین به مسکو سفر کرد. از این رو روسیه، نظامیان خود را از 
عفرین خارج کرد. همچنین با سفرای روسیه و ایران در مورد 
این عملیات گفت وگو شد. هرچند بیانیه اعتراضی از سوی 
ســوریه علیه انکارا به خاطر نقض حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی اش صادر شد، اما برای اولین بار بعد از 2011 شاهد 

ارتباط مستقیم ترکیه و سوریه هســتیم.  بن علی یلدیریم، 
نخست وزیر ترکیه، دولت بشار اســد را »بخش ضروری از 
عملیات عفرین« عنوان کرد. از این رو »ایلکر باشــبوغ«، 
رئیس سابق ستاد مشــترک ارتش ترکیه عنوان کرد: »الزم 
است دولت ترکیه در اسرع وقت با دولت سوریه ارتباط برقرار 
کند و ارتش سوریه در مرزهای سوریه با ترکیه قرار بگیرد.« 
همان طور که گفته شــد، به نظر می رسد  اتحاد طبیعی بین 
ترکیه و ایــران در این قضیه وجود دارد. در واقع بخشــی از 
اهداف ایران ، همچون تضعیف گروه های کردی و مقابله با 

نفوذ آمریکا در شمال سوریه را ترکیه محقق می کند.
از این زاویه بود که رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا 
روز چهارشنبه 2۷ دی ماه )1۷ ژانویه( و تنها یک روز قبل از 
آغاز بمباران عفرین، از ادامۀ حضور نظامی گسترده کشورش 
در ســوریه به دالیلی از جمله »محدود کردن نفوذ ایران در 
منطقه« خبــر داده بــود. از طرفی باتوجه بــه فرمانبرداری 
گروه های معارض سوری )مخالفین بشــار اسد( از ترکیه، 
احتمال عقب نشینی این نیروها از جنوب سوریه وجود دارد ؛ 
موضوعی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده است. بنابراین 
احتمال معاملــه ترکیه با ایران و روســیه در این مورد )یعنی 
عقب نشینی معارضان از جنوب سوریه که منجر به افزایش 
اقتدار دمشــق پایتخت و قطع ارتبــاط گروه های معارض 
با اردن می شــود( بسیار زیاد اســت. از این رو وزارت خارجه 
ایران، ضمن اشــاره به نگرانی تهــران از تحوالت عفرین، 
نسبت به پایان فوری عملیات ابراز امیدواری کرد. اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه، هدف از عملیات عفرین را حل مشکل 
»کریدور ترور« عنوان کرد و از نامگــذاری آن به  »کریدور 
کردی« شکایت کرد. او عنوان کرد: »زمان پایان عملیات 
عفرین مشــخص نیســت. من از آمریکا می پرســم زمان 

عملیات شما در افغانستان و عراق پایان می یابد؟«
البته باتوجه به اینکه افکار عمومی داخلی ترکیه و افکار 
عمومی جهانی برای آغاز این عملیات آماده نشــده است، 
شاهد اعتراضات پراکنده از سوی گروه های قومی  و احزاب 
مخالف علیه تحرکات ترکیه هستیم. برای مثال هزاران کرد 
در شهرهای المان علیه اقدام نظامی ترکیه در شمال سوریه، 
دست به تظاهرات گسترده زدند. به طوری که در مرحله بعد به 
درگیری بین طرفداران دولت اردوغان )ترک ها( و کردهای 
مقیم  آلمان منجر شد. اعتراض کردهای ایرانی هم به صورت 
بیانیه و امضای اساتید کردی دانشگاه های مختلف و حتی 
به صورت قرائت بیانیه از سوی نماینده  کرد مجلس شورای 
اسالمی خود را نشان داده است. بنابراین باتوجه به مخالفت 
احزاب چپ در ترکیه، طوالنی بودن این عملیات امکان پذیر 
نخواهد بود و آنکارا با کمک جنگنده هایش به ســریع ترین 

راه حل ممکن می اندیشد.  

محمدعلی هژبری

کارشناس روابط بین الملل
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دغدغه های   ترامپ در اجالس داووس
انعکاس ضعف داخلی بر سیاست خارجی آمریکا

دونالد  ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا با 
»دولتی تعطیل« و در ســایه بحران های داخلی شدیدی 
که میان کاخ سفید و ســنای این کشور حاکم است، راهی 
اجالس داووس شده است. این در حالی بود که بحران در 
داخل آمریکا به اندازه ای شدید بود که در ابتدا زمزمه هایی 
مبنی بر لغو سفر رئیس جمهور آمریکا به سوئیس نیز شنیده 
شــد. با این حال دونالد  ترامپ در صدد اســت میان حوزه 
سیاســت داخلی و خارجی خود مرزی پررنگ  ترسیم کند  با 

تالشی که قطعا محکوم به شکست خواهد بود.
اگرچه ایاالت متحده آمریکا از خود به عنوان  »دولت 
مقتــدر« و »هژمون« در نظــام بین الملل یــاد می کند  اما 
ضعف داخلی و انزوای بین المللی دو مقوله ای هستند که 
خصوصا طی ســال های اخیر بر ضریب آسیب پذیری این 
کشور افزوده اســت. به عبارت بهتر، اساسا رئیس جمهور 
آمریکا نمی تواند در کســوت یک »سیاستمدار قدرتمند« 
در اجالس داووس و دیگر نشست های بین المللی حضور 
داشته باشد. بدون شک، اجالس داووس نقطه آشکار ساز 
صعف رئیس جمهور آمریکا و همراهانش در نظام بین الملل 
خواهد بود. در این خصوص نکاتی وجود دارد که الزم است 

مورد بررسی قرار گیرد:
1- این نخستین بار نیســت که بحران های سیاست 
داخلی آمریکا به حوزه سیاســت خارجی این کشور سرایت 
می کند. این روند در دوران ریاست جمهوری دونالد  ترامپ 
تشدید شــده اســت. بهمن ماه سال گذشــته و در جریان 
برگزاری کنفرانس امنیتی مونیــخ )در حالی که تنها دو ماه 
از حضور  ترامپ در کاخ سفید سپری شده بود(، شاهد ابراز 
خشــم و عصبانیت جان مک کین، ســناتور شناخته شده 
آمریکایی از  ترامپ در مونیخ بودیــم. مک کین در جریان 
برگــزاری کنفرانــس امنیتی مونیــخ، از وجود بحــران در 
دولت آمریکا پرده برداشــت. مک کیــن در آن کنفرانس 
تصریح کرد که استعفای فلین، مشاور امنیت ملی  ترامپ 
انعکاس مشکالت عمیق دولت جدید آمریکا است. سناتور 
جمهوریخــواه آمریــکا در این خصوص تاکید کــرد:  »به 
نظر من مساله فلین به روشــنی گویای آن است که دولت 
جدید آمریکا در بســیاری از ابعاد، دچار  بی نظمی  اســت و 
باید در این زمینه کارهای بسیاری انجام دهد.  ترامپ بیانیه 
صادر می کند و ســپس در موقعیت زمانی دیگری خودش 
را نقض می کند و ما عادت کرده ایم بــه اینکه ببینیم آنچه 
 ترامپ انجام می دهد دقیقا مخالف آن چیزی اســت که او 

می گوید...«
در سال گذشــته، منازعات سیاســت داخلی ایاالت 
متحده آمریکا به کنفرانس امنیتی مونیخ کشیده شد. این 

بار نیز همین اتفاق در داووس رخ می دهد. 
2- دونالــد  ترامــپ ســعی دارد در جریــان اجالس 
داووس، به بررسی برخی مسائل غیر مرتبط با این کنفرانس 
بپردازد تا صرفا به دیگران اثبات کند که بحران سیاســت 
داخلی این کشور بر رفتار واشنگتن در حوزه سیاست خارجی 
آن تاثیر نگذاشــته اســت. »هربرت مک مســتر« مشاور 
امنیت ملی کاخ ســفید اعالم کرده است که رئیس جمهور 
آمریکا قرار است در حاشیه اجالس ساالنه مجمع جهانی 
اقتصاد در شهر داووس ســوئیس، با »بنیامین نتانیاهو« 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی، »پل کاگامه« رئیس جمهور 
روآندا و ســایر رهبران جهان دیدار و گفت وگو کند. هربرت 
مک مستر محور گفت وگوی دونالد  ترامپ و بنیامین نتانیاهو 
در این دیدار را برنامه موشکی تهران و افزایش حضور ایران 
در منطقه عنوان کرد. این در حالی  اســت که مشابه چنین 
گفت وگوهایی بارهــا میان نتانیاهو و  ترامپ برگزار شــده و 
حتی در ســطوح پایین تر میان دیگر مقامــات آمریکایی و 
صهیونیستی نیز جریان دارد. مک مســتر و دیگر مقامات 
آمریکایی اصــرار دارند کــه در برهه زمانی فعلــی، رفتار و 
حضور  ترامپ در اجالس داووس را طبیعی جلوه دهند، این 
در حالی است که با تشدید منازعه سناتورهای آمریکایی و  

ترامپ، وی وضعیت سختی را در کاخ ســفید می گذراند. 
بدون شــک بــا شکســت احتمالــی جمهوریخواهان در 
انتخابات میاندوره ای کنگره در ســال 2018 )سال فعلی( 
و تسخیر کنگره توسط دموکرات ها این روند تشدید خواهد 

شد.
3- دونالد  ترامپ در صدد اســت با حضور در اجالس 
داووس، وا نمود کند که بحران داخلی این کشور و تعطیلی 
دولت فدرال موضوعی تکراری و کم اهمیت است. اگرچه 
دولت فدرال آمریکا برای نوزدهمین بار در تاریخ اســت که 
تعطیل می شــود اما این بار موضوع تا حد زیادی با دفعات 
قبلی متفاوت است! نباید فراموش کرد که این تعطیلی در 
پایان نخستین ســال حضور  ترامپ در کاخ سفید رخ داده 
است، آن هم در حالی که محبوبیت  ترامپ  نزد شهروندان 
آمریکایی به زیر 40 درصد کاهش یافته اســت. به عبارت 
بهتر، این تعطیلی نشــان می دهد که  ترامپ هم  نزد افکار 
عمومی کشورش و هم  نزد سیاستمداران آمریکایی جایگاه 
خود را از دست داده است. از ســوی دیگر، تعطیلی دولت 
فدرال آمریــکا در حالــی رخ داده  که تــالش  ترامپ برای 
تصویب بودجــه موقت نیز در ســنای آمریــکا رای نیاورد! 

اگرچه رئیس جمهور آمریکا با زبانی طعنه آمیز، این مساله 
را هدیه ای از سوی دموکرات ها به خو د دانسته و سعی دارد 
حزب رقیب خود را مســبب این تعطیلی جلــوه دهد، اما بر 
همگان مســجل اســت که این ادعای  ترامپ با واقعیات 
جاری در آمریکا منطبق نیســت. دموکرات هــا هم اکنون 
اکثریت سنا را در دست ندارند و دارای 49 کرسی هستند. از 
سوی دیگر، عدم رای آوردن بودجه موقت )برای جلوگیری 
از تعطیلی دولت ( نشــان داد که تعدادی از ســناتورهای 
جمهوریخواه نیز بــا دموکرات ها در مســیر تعطیلی دولت 
همراهی کرده اند.  »چاک شومر « رهبر دموکرات های سنا 
و دیگر سناتورهای دموکرات نیز تاکید کرده اند که تعطیلی 
دولت آمریکا معلول همراهی عده ای از جمهوریخواهان با 
دموکرات ها نیز بوده و نباید دموکرات ها را در این خصوص 
مقصر قلمداد کرد. بنابرایــن، تعطیلی دولت  ترامپ  زمانی 
صورت گرفته اســت که اکثریت ســنای آمریکا در دستان 
حزب جمهوریخواه )حزب حامی  ترامپ در انتخابات سال 

2018( بوده اســت. بدیهی اســت که اگر معادله در سال 
2018 میالدی برعکس شود، کار برای  ترامپ دشوارتر و 
قدرت مانور وی در معادالت سیاست داخلی و خارجی این 
کشور محدود خواهد شــد. در چنین شرایطی »شخصیت 
سیاسی مســتقل«  ترامپ، یعنی دقیقا چیزی که وی االن 
اصرار می کند که دیگران آن را بپذیرند، از بین خواهد رفت. 
این بدترین خبر ممکن برای دونالــد  ترامپ و همراهانش 

مانند مک مستر و مایک پنس خواهد بود.
در نهایــت اینکه بحــران عــدم مقبولیــت مردمی، 
بحران های موجود میان کنگره و کاخ سفید و فراتر از همه، 
نارضایتی بین المللی از رئیس جمهور آمریکا سبب شده  تا  
ترامپ در وضعیت سختی به ســر ببرد. در چنین شرایطی 
حضور وی در اجالس داووس و دیدار وی با رهبران دیگر 
کشورهای جهان، نمی تواند منجر به الپوشانی بحران های 
چندگانه موجود در قبال ایاالت متحده و دولت  ترامپ شود. 
بدون شــک در آینده ای نزدیک، شاهد تاثیرپذیری بیشتر  
ترامــپ و تیم همــراه وی از بحران های سیاســت داخلی 
آمریکا و تعمیم این مساله به سیاست خارجی ایاالت متحده 

خواهیم بود.  

حنیف غفاری 
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تراژدی زندگی ما »جســت وجوی خانه« نیست بلکه 
پرســش از »امکان خانه داری« است. چهره اصلی زندگی 
انسان، دنبال کردن بی پایان خانه است و چون به خانه ای 
نمی رسد، آن را می ســازد. اگر در گذشــته  تراژدی آدمی، 
گم کردن خانه و جســت وجوی آن بود اما تــراژدی امروز، 
رویاروشدن با اصل پرسش وجود خانه است. نسبت انسان 
با خانه آینه ای برای درک تاریخ تراژدی زیستن آدمی است. 
وقتی ســخن از »خانه« به میان می آید، ظاهرا هرکســی 
می تواند در این بــاره وارد گفت وگو شــود اما اغلــب، واژه 
»خانه« برای افراد، وجه شاعرانگی را برجسته می کند. ما 
»خانه« را می شناســیم و به آن نیاز داریم. بر این اساس، 
خانه نداشتن احساس بدی است و با خانه داشتن می توان 
این احســاس بد را از بین برد. اما گاهی انسان »احساس 
بی خانگــی« عمیق تــری دارد که با داشــتن خانــه از بین 
نمی رود. اینجــا »بی خانگی« یک امر وجودی اســت که 
انســان باتوجه عمیق به اصل بودنش دچار رنج می شــود. 
»خانه« از واژه هایی است که گاهی برای بیان درک عمیق تر 
از بودنش به یک »استعاره« بدل می شود. اینجاست که نیاز 
داریم واژه ها، نشانه ها، عکس ها و آثار هنری را به گونه ای 
به کار گیریم که احساس، عاطفه و دریافت ما را آشکار کند 
و این »شأن هنر« است. در مقام تفکر هم این گونه است. 
انسان موجود متفکر است. »هنر« یکی از گونه های بروز 
پاسخ های عمیق آدمی از »اصل وجود خود« است. نگاهی 
تاریخی به تفکر و هنر نشان می دهد در تاریخ فلسفه شاهد 
تحولی بنیادین هســتیم؛ ایــن تحول بنیادی بــا نام نیچه 

در تنگنای بیم و امید 

کتاب »در تنگنای بیم و امید؛ پژوهشی درباره 
زندگی مهاجران مســلمان در کانــادا« حاصل کار 
پژوهشی چند ساله ای اســت روی داده های مربوط 
به سرشــماری ها، نظرســنجی ها، مصاحبه هــای 
رودررو، مباحثات طوالنی با ســایر پژوهشگران، و 
باالخره مشاهدات نویسنده. نسخه  انگلیسی کتاب 
با عنــوان »مســلمانان به مثابه معضــل در کانادا: 
روایت پیوندی ناقص« را انتشارات دانشگاه بریتیش 
کلمبیای کانادا در ۲۰۱۴ منتشــر کــرد. این کتاب 
نخستین بررسی جامع وضعیت مسلمانان در کانادا 
است؛ کشوری که به لحاظ تجربه جهانی مهاجران 
در کشورهای مقصد، غالبا به مثابه استثنایی بر قاعده 
شناخته می شود. آگاهی از این تجربیات باید برای 
خواننده  ایرانی اهمیت ویژه ای داشــته باشد چراکه 
ســاالنه نزدیک به ۱۰ هزار ایرانی کشــور خود را به 
قصد اقامت دائم در کانــادا ترک می کنند؛ رقمی که 
در ده سال گذشته ایران را به یکی از ده کشور عمده  
مهاجرفرســت به کانادا تبدیل کرده است. نویسنده 
در مقدمه ای که بر ترجمه فارســی نوشته مخاطبین 
ایرانی کتاب را بــه دو بخش تقســیم می کند: آنها 
که به »مهاجــرت« فکــر می کننــد و آنهایی که به 
»موضوع مهاجرت« فکر می کنند. دســته نخست 
افــرادی از جامعه اند که در فکر مهاجــرت از ایران 
بوده یا هستند و دسته دوم کسانی اند که به پژوهش 
یا سیاست گذاری درباره مهاجرت و سایر موضوعات 
اجتماعی مرتبط با آن مشغول اند. این کتاب می تواند 
برای هر دو دسته این مخاطبان بالقوه سودمند باشد. 
برای دسته نخست حاوی اطالعاتی درباره مهاجرت 
و بعضی مســائل پس از آن اســت که شــاید پیش 
از مهاجرت به آنها نیندیشــیده باشــند و برای دسته 
دوم مشــتمل بر نکاتی تئوریک یا روش شناختی و 
همچنین اشاراتی به پیشینه پژوهش در این خصوص 
اســت. این ســودمندی بالقوه برای گروه نخســت 
وقتی روشن تر می شود که بدانیم همه ساله ایرانیان 
بسیاری مهاجرت می کنند و تعداد بسیار بیشتری نیز 
متقاضی مهاجرت اند بدون تصویر چندان روشــنی 
از آنچه در کشــور مقصد می گذرد. برای گروه دوم 
هم همین بس که بدانیم به رغم وجود چنین جریان 
عظیم مهاجرتی و با اینکه در بسیاری کشورها مطالعه 
مهاجرت به موضوعی جاافتاده تبدیل شده است،  در 
ایران هیچ مرکز و نهادی وجود ندارد که به طور جدی 

درگیر چنین مطالعاتی باشد.

کرسی عرضه و نقد ایده علمی  معیارهای عدالت سیاسی 
در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی با ارائه مرتضی 
یوسفی راد، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، هفته 
گذشته برگزار شد. یوسفی راد با طرح این سوال که معیارهای 
سیاسی عدالت خواجه نصیرالدین طوسی کدامند و در کدام 
سطح تحلیل قرار می گیرند؟ گفت: »معیارهای سیاسی عدالت 
از دیدگاه خواجه نصیر عبارتند از اعطا یا ادای حقوق مردم به 
حسب شأن ها و استعدادها و اســتحقاق ها نسبت به حقوق 
شخصی افراد، اعطا یا ادای حقوق مردم به نحو برابر و مساوی 
در بهره وری همگانی از خیرات عمومی مثل امنیت و آسایش 
و فرصت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. تقسیم و توزیع 
خیرات عمومی به همگان به میزان استحقاق ها )همان عدالت 
توزیعی مبتنی بر استحقاق ها با هدف برابری اجتماعی با حفظ 
تمایزها و میزان ســودمندی برای جامعه اســت(. در خیرات 
عمومی و مشترک حق همگان است که به میزان نیازشان از 
آن بهره مند شوند.« او ادامه داد: »پاســداری از حقوق مردم 
)اســتیفای حقوق(، شایسته ســاالری، رعایت تناسب ها در 
سیاستگذاری ها، رعایت تکافی ها در سیاستگذاری ها میان 

گروه ها، اصناف و اقشار مختلف الزم است تا به تکمیل بینجامد. 
مثل زن و مرد، سیاســت تعدیل و توازن و تعــادل در مناصب 
اجتماعی و... و برابری در برابر قانون و حقوق عمومی، قانون و 
شریعت از دیگر معیارهای سیاسی عدالت از دیدگاه خواجه نصیر 
هستند. به زعم خواجه توازن و میانه روی، نمی تواند فاقد معیار و 
مبنای روشن باشد. به طور کلی فقدان مبنا و معیار مساوی فقدان 
توازن است.« یوسفی راد گفت: »خواجه نصیر معتقد است 
عدالت و معیارهای آن برای پایایی حقوق و پیشگیری از ظلم 
است. او می گوید عدالت برای حق، تناسب، تساوی، رعایت 
قانون و نظم است تا در سایه آن جامعه و نظام سیاسی متوازن و 
تعادل شود و در نتیجه به شکوفایی استعدادها و کماالت انسان 
بینجامد.« او با اشاره به اینکه عدالت سیاسی به معنای وضع 
الشی فی موضعه نسبت به افراد مدنی مادامی  که طبع آنها به 
مصلحت یا مفسدت جامعه اثر گذارد گسترش می یابد، گفت: 
»خواجه طوسی ضمن تقسیم بندی فلسفی از طبایع افراد مدنی 
معتقد است اگر طبع بعضی شرارت است و این طبع مخل به 
اخالق جامعه و تعامالت مدنی است، باید به اصالح آن برآمد 

واال شرارتش به اخالق مدنی جامعه آسیب می رساند.« 

عدالت طوسی  
مرتضی یوسفی  راد 

پیوند خورده است. اگر ما واژه خانه را با بار استعاری وطن، 
ســرزمین، ناکجاآباد، خویشــاوند به کار بریم، آن گاه این 
مقطع شکل گیری تفکر نیچه اهمیت خود را آشکار می کند. 
انســان در »فهم خانه« همیشــه عالقه مند به رســیدن به 
خانه بوده است. انسان گمشده ای داشته و در تالش برای 
رسیدن به آن بوده اســت. در همه فرهنگ ها صورت های 
مختلف جست وجوی خانه و وطن دیده می شود. برخی از 
این وطن ها و خانه ها فرازمانی اســت و برخی در زمان آمده 
اســت. خانه ها و وطن ها گاه »آرمان شهرهایی« بودند که 
آدمی با تصور ســکنی گزیدن در آنها آرامش را جســت وجو 
می کرده اما پرسشــی که نیچه مطرح می کند این است که 
اصال مگر خانه ای هســت؟ خانه ها ســاخته خود مایند. ما 
خانه و آرمان های مان را می سازیم. ارزش های هر فرهنگ 
ساخته آن فرهنگ است. اتوپیاها و خانه ها تنها، کوششی 
برای ترمیم رنج های ماســت. نیست انگاری نیچه واژگونی 
خانه هایی اســت که انســان در طول تاریخ درصدد یافتن 
آنها بوده اســت. از همین  رو هایدگر تعبیر »بی خانمانی« را 
به جای نیست انگاری به کار می برد. این پرسش قرن بیستم 
به بعد است و نیچه با بازگرداندن همه چیز به قدرت، از پایان 
حقیقت و مــرگ هنر حرف می زند. خــدای هر فرهنگ، در 
واقع، آفریننده آن فرهنگ برای ترمیــم دردها و رنج هایش 
است و این همان »چهره تراژیک زندگی« است. از این رو 
»تراژدی« پیوند عمیقی با »خانــه« دارد؛ به عبارت دیگر، 
چهره اصلی زندگی انسان، دنبال کردن بی پایان خانه است 

و چون به خانه ای نمی رسد، آن را می سازد. 

تراژدی آدمی  
جست وجوی خانه یا امکان خانه داری 

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقالنیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.

از دریچه ای دیگر
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 نشست »شکل گیری ایدئولوژی تاریخ غرب در عصر 
روشــنگری و بیراهه های نگرش تاریخی در ایران« هفته 
گذشته در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با 
سخنرانی پرویز پیران جامعه شناس و پژوهشگر برگزار شد. 
پیران در این جلسه گفت: »در برخی مباحث به دیالکتیک 
خاص و عام نیاز داریــم. یعنی دانش عام بایــد باتوجه به 
مسائل فرهنگی و قومی  با شرایط بومی  تطبیق داده شود. 
متأســفانه عمده تاریخ مــا را غربی ها برای مــا جمع آوری 
کرده اند. ما متاسفانه غرب را هم به درستی نمی شناسیم. 
روشنگری یکی از مهمترین دوره های حیات بشری است. 
ایدئولوژی غربی در عصر روشنگری با بزرگ  کردن اندیشه 

یونان شروع می شود.«
 او ادامــه داد: »دو نگاه افراطی و تفریطی نســبت 
به مدرنیته در کشــور ما وجود دارد؛ یا به کلی غربی شدن 
را توصیــه می کنــد یا به کلــی رد مدرنیته و فاســد شــدن 
غرب به واســطه مدرنیته را عنــوان می کنــد. در مباحث 
علمی  و تاریخی انصاف و مســتند و دقیق صحبت کردن 
)Exactness( خیلــی مهــم اســت. مدرنیتــه محصــول 
درون زای غرب است. مدرنیته یک مبنای عقالنیت دارد و 
سه رکن صنعتی شدن، شهری شدن و دموکراسی سیاسی. 
انسان در مدرنیته محور قرار می گیرد.« این جامعه شناس 
یادآور شد: »عصر روشنگری زمینه را برای انقالب فرانسه 
و انقالب ایاالت متحده فراهم می کند. تغییرات فرهنگی 

ســید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد دولت 
دوازدهم در پنجمین روز از برگزاری سی وششمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر به تماشــای نمایــش »دریازدگی« 

نشست. 
او ســپس در جمــع خبرنــگاران درباره مســائل روز 
هنرهای نمایشی مانند بحث پرداخت تمام و کمال بودجه 
تخصیصی در فاصله دو ماه مانده به پایان ســال، حرکت 
هنرمندان در مسیر کیفیت گرایی و پاره ای حاشیه سازی ها 
علیه تئاتر به اظهارنظر پرداخت. او در پاسخ به این سوال 
که به نظر می رســد عرصه تئاتر نیز همچون حوزه کتاب و 
موسیقی به رایزنی  برای جلوگیری از پاره ای حاشیه سازی ها 
نیاز دارد، گفت: »من جزو افراد خوشبین هستم و به همین 
دلیل تصور نمی کنم این اتفاقات به گونه ای باشد که فضا 

را به شکل تهدید آمیز تصویر کند.
 در حــوزه موســیقی و کتــاب تالش هایــی صورت 
گرفت و شــرایط امیدوار کننده اســت. بر همین اســاس 
معتقــدم شــرایط در عرصه تئاتــر هم به همیــن صورت 
پیش می رود.« وزیر ارشــاد همچنین با صحه گذاشــتن 
بر ســالمت عملکرد هنرمندان تئاتر و آثار نمایشی در این 

و اجتماعی شــکل می گیــرد و زمینه برای ســرمایه داری 
صنعتی آماده می شــود. منطــق ســرمایه داری در جهت 
انباشت سرمایه برای ســرمایه گذاری مجدد پدید می آید. 
در این شرایط رفورم مذهبی کامال با این منطق هماهنگ 
می شــود. مارتین لوتر به دلیل فساد و بحران کلیسا رابطه 
انســان با خدا را مســتقیم اعالم می کند و می گوید دیگر 
نیازی به کلیسا نیست. صحبت از اصالح مذهب می کند 
نه نابودی مذهــب. در اینجــا کار ریاضت کشــانه بدون 
لذت مطرح می شــود که می بینیم با انباشت سرمایه برای 

سرمایه گذاری مجدد هماهنگ است.«
 این پژوهشــگر اظهار داشــت: »بیکــن می گوید 
دانش قدرت است. شــبیه شــعر توانا بود هر که دانا بود. 
اما فردوســی دانا بودن را در رابطه بــا ۱۰ نوع عقل مطرح 
می کند. درحالی   که منظور بیکن از دانا بودن همان عقل 
ابزاری اســت. در مدرنیته غلبــه عقل ســابژکتیو بر عقل 
آبژکتیو را شاهد هســتیم. دانش غربی از یونان آغاز شد و 
گفته می شود یونانیان چون نژاد برتر و ژن برتری داشته اند 
خودشــان خودبه خود به این دانش ها رســیده اند. برخی 
مدعی شــده اند که ریشــه تفکر یونانیان برگرفته از ایران 
اســت. همچنین از مصریان تاثیر گرفته اند. اما در تاریخ 
این تاثیرپذیری ها را حذف می کنند. از ارسطو تا مونتسکیو 
نگاه دوگانه به جهان مبتنی بر شرق بربر و غرب دموکرات 

را می بینیم.« 

باره که بعضی جریان ها قصد دارند ســالن های نمایشی را 
به عنوان محلی نامناســب برای حضور خانواده ها  ترسیم 
کنند، اظهار داشت: »حضور در ســالن های نمایش با در 
نظر گرفتن این ویژگی که خانواده ما یک خانواده ســنتی 
 است به خودی خود نشــان می دهد حتما تئاترهای خوب

 کم نیست.« 
او ادامه داد: »فضای امروز تئاتر ما در ســبک های 
مختلــف نمونه هایی دارد که در بخــش تجربه های اولیه 
ممکن است هنوز احتیاج به پیشرفت داشته باشند و برخی 
هم به بلوغ رســیده اند. به همین دلیل تاکید می کنم باید 

راه های رفته و راه های نرفته را با هم ببینیم.« 
صالحــی دربــاره پرداخت نشــدن بیــش از نیمی  از 
بودجه تئاتر گفت: »همه از شــرایط کشــور و مشکالت 
تخصیص اعتبارات محدودی که وجود دارد آگاه هستیم. 
گاهی وقتــی این اعتبــارات محدود هــم تخصیص پیدا 
می کند مــا همچنان در حــوزه فرهنــگ و هنــر در زمینه 
پرداخت ها با مشکل مواجه هستیم و می دانیم که بودجه 
 حوزه های فرهنگ و هنر و به طور خاص بودجه تئاتر بودجه

 محدودی است.«

شکل گیری ایدئولوژی  
سه رکن صنعتی شدن غرب 

خوشبینی آقای وزیر  
صالحی: از تئاتر حمایت می کنیم 

مرکز پژوهش های مجلس در جدیدترین گزارش 
خود درباره بودجه هدفمندی یارانه ها اعالم کرده است 
که در تبصره هــای ١۴ و ١٨ الیحه بودجه ســال ١٣٩٧ 
به موضــوع هدفمندکــردن یارانه هــا و افزایش قیمت 
حامل های انرژی پرداخت شده است. طبق تبصره ١۴، 
سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از منابع حاصل از 
فروش داخلی حامل های انرژی، ٣٧ هزار میلیارد تومان 
تعیین شده اســت. همچنین در مصارف سازمان مزبور 
٢٣ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی در نظر 
گرفته شده است که به معنای حذف حدود ٣٣ میلیون نفر 
از جامعه هدف قانون هدفمندکردن یارانه هاست. نکته 
مثبت تبصره١۴ عدم اجازه برداشــت از بودجه عمومی 
دولت به منظور تأمین مصارف ســازمان هدفمندسازی 
است. در تبصره ١٨ الیحه بودجه سال ١٣٩٧ پیشنهاد 
افزایش قیمت حامل های انرژی برای کسب ١٧ هزارو 
۴٠٠ میلیــارد تومان درآمد جدید مطرح شــده اســت. 
این پیشنهاد شــیوه افزایش قیمت حامل های انرژی را 
مشخص نکرده اســت؛ بنابراین آثار و تبعات اجتماعی 
آن را نمی تــوان تعییــن کرد. عــالوه بر ایــن مصارف 
این تبصره نیز کامال مبهم و نامشــخص است و به نظر 
می رسد تکرار طرح شکست خورده بنگاه های زودبازده 
ســال ١٣٨5 است. همچنین گفتنی اســت این تبصره 
مغایر قوانین باالدســتی از جمله قانون هدفمندکردن 
یارانه ها، ماده ٣٩ قانون برنامه ششم توسعه و ماده یک 
قانون الحاق برخــی مقررات به قانــون تنظیم برخی از 
مقررات مالی است؛ بنابراین پیشــنهاد می شود ضمن 
حذف بند الف تبصره ١٨ منابع حاصل از افزایش قیمت 
حامل های انــرژی در تبصره ١۴ لحاظ شــود و مصارف 
آن با نگاهی به قوانین پیش گفته بازنویســی شــود. در 
تبصره ١٨ به طورکلــی به مابه التفــاوت افزایش قیمت 
حامل های انرژی در ســال ١٣٩٧ نسبت به سال ١٣٩6 
اشاره شده و مشخص نیســت کدام گروه از حامل های 
انرژی مشمول افزایش قیمت هستند. این در حالی است 
که در قانون هدفمندکردن یارانه هــا حامل های انرژی 
به صورت مجزا تعیین تکلیف شــده اند. این موضوع بر 
ابهام های تبصره ١٨ افزوده است. در این گزینه درباره 
بنزین سهمیه بندی اعمال می شــود تا آثار تغییر قیمت 
بر دهک های پاییــن جامعه که عمومــا کم مصرف تر 
هم هستند کاهش یابد. البته در اجرای این گزینه الزم 
است با استفاده از پیشرفت های حاصل شده در مدیریت 
مصرف نفت و گاز و تعمیم آن به تاکسی ها و وانت بارها 
از مشکالت و مفاسد احتمالی سهمیه بندی پیشگیری 
کرد. در این گزینه بنزین ســهمیه ای ١5 درصد و بنزین 
آزاد به قیمت فوب خلیج  فــارس افزایش قیمت می یابد 
 و به طورکلــی بنزیــن آزاد از نظام قیمت گــذاری دولتی

 خارج می شود. 

تکرار طرح 
شکست خورده 

فقه پارلمان
 تفاوت قانونگذاری اسالمی
 و سکوالر

چراغ سبز 
تویتر رفع فیلتر می شود؟ 

مورد عجیب رشیدپور 
 انتخاب مجری گفت وگوی تلویزیونی

رئیس جمهور خبرساز شد 
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»بودجــه گردوغبار خوزســتان حذف شــد« 
این تیتر خبری بود که هفته گذشــته روی خروجی 
خبرگزاری ایسنا آمد و بازتاب های زیادی هم داشت؛ 
آن هم درســت در روزهایی که یکی از شدیدترین 
موج های گردوغباری نه فقط آسمان خوزستان که 
استان های ایالم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
لرستان، بوشهر و... را هم به اشغال درآورده است. 
خبــر را معاون توســعه مدیریــت، حقوقــی و امور 
مجلس ســازمان حفاظــت محیط زیســت اعالم 
کــرد: »در الیحه بودجــه پیشــنهادی به مجلس 
شــورای اســالمی، ۱5۰ میلیون دالر برای مقابله 
با گردوغبار جنوب کشــور، از جمله خوزستان، در 
نظر گرفته شده بود که متأسفانه توسط کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسالمی حذف شد«. درست 
سه ســال پیش، در بهمن ٩٣، در اوج روزهایی که 
خوزســتان با آلودگی شــدید هوا دســت به گریبان 
بود و تیــغ تیز انتقــادات متوجه ســازمان حفاظت 
محیط  زیست و کم کاری های آن در این زمینه بود، 
معصومه ابتکار، رئیس وقت این سازمان، نمایندگان 
مجلس در کمیســیون تلفیق را عامل اصلی حذف 
بودجه پیشنهادی ســازمان حفاظت محیط زیست 
برای سال ٩۴ برای مقابله با گردوغبار دانسته بود. 
درباره جزییات ماجرا کریم شافعی، معاون توسعه 
مدیریت، حقوقی و امور مجلس ســازمان حفاظت 
محیط زیست، با اشــاره به آخرین وضعیت بودجه 
ســازمان محیط زیست در ســال ۹۷، گفته است: 
»پیشــنهاد بودجه برای ســازمان حفاظت محیط 
زیست چند بخش دارد؛ در حوزه جاری با پیشنهاد 5۷ 
میلیارد تومانی سازمان تقریبا موافقت شده است. 
البته اعتبارات استانی محیط زیست مستقل است 
و جداگانه لحاظ می شــود«. او با اشاره به پیشنهاد 
ســازمان محیط زیســت برای پیش بینــی بودجه 
گردوغبار در سال ۹۷ تصریح کرد: »در الیحه بودجه 
پیشنهادی به مجلس ۱5۰ میلیون دالر برای مقابله 
با گردوغبار جنوب، از جمله خوزستان در نظر گرفته 
شده بود که متأســفانه از ســوی کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی حذف شد«. معاون سازمان 
حفاظت محیط زیســت با این بیان اینکه سازمان 
حفاظت محیط زیســت امســال با تدبیر شــخص 
رئیس جمهور پیشــنهاد جدیــدی در الیحه بودجه 
دولت گنجانده بود، گفت: »ما مخالف این حذف 
هستیم و اصرار داریم که این میزان بودجه تصویب 
شود.« در همین حال اما رئیس کمیسیون تلفیق 
بودجــه ۹۷ در واکنش به این خبــر این طور گفت: 
»ردیف ریزگردها در بودجه سال آینده باقی خواهد 
ماند«. غالمرضا تاجگردون با اشــاره به اظهارات 
معاون سازمان محیط زیســت درباره حذف بودجه 
مقابله با گردوغبار خوزســتان در ســال ۹۷، گفت: 
»متأســفم از اینکه در دو ماه بررسی بودجه کشور، 
مسئوالن محیط زیست کشــور، از رئیس تا معاون 
ایشان، حتی یک بار دنبال موضوع آلودگی محیط 
زیست و ریزگردها نیامدند، متأسفانه اعتبار مربوط 
به ریزگردها را بدون اذن در بودجه گذاشتند که مردم 
عزیز خوزســتان را طبق معمول عالف تصمیمات 

غیرمسئوالنه خودشان کردند.

دوره آموزشــی »رویکردشناســی فقه حکومتی« با 
ســخنرانی آیت الله عباس کعبی، نماینده مجلس خبرگان 
و عضو پیشــین شــورای نگهبان، به همت مدرســه آفاق 

برگزار شد.
 آیت الله کعبــی پیرامــون عرصه قانون گــذاری بر 
پایه فقــه حکومتی، با طــرح این ســوال که قــوه مقننه 
اســالمی و قوه مقننه ســکوالر چــه تفاوت هایــی دارند، 
گفت: »قوه مقننه سکوالر به فقاهت و اسالم کاری ندارد 
و براســاس طــرح و لوایح کــه محصول کار کارشناســی 
اســت، قانون گذاری می کنند. قانون هم در جامعه تولید 
ارزش می کند. قوه مقننه اسالمی تشریع می کند. مشِرع 
و قانون گذار خداســت. تبیین شــریعت به عهده رســول 
خدا و ائمه اطهار اســت. بعــد از تبیین، مرحلــه ای به نام 
تشــخیص داریــم. تشــخیص در عصر غیبــت به عهده 
مجتهدین جامع الشــرایط اســت. مجموعــه آنچه فقها 
تشخیص می دهند برای اجرا شدن نیاز به چند مرحله دارد. 
اول برنامه ریزی اســت. برنامه ریزی با کارشناسان عادل 
اســت. بعد از برنامه ریزی نوبت مرحله اجرا و پیاده سازی 
 اســت. نقطه عزیمت قانون گذاری تشــخیص مجموعه
 قوانیــن اســالمی اســت.  مرحلــه آخــر هم نظــارت بر 
 اجراست. نقطه آغاز و پایان قانون گذاری بر عهده اجتهاد

 است.« 
کعبی در نقد شرایط امروز قانون گذاری بیان کرد که 
نقطه عزیمت به عهده فقها و مجتهدان نیســت و فقه در 
اینجا فعال نیست، بلکه منفعل است. او با اشاره به سه نوع 
فقه گفت: »یکی فقه مســاله محور است که خروجی اش 
رساله عملیه است. دوم، فقه نظریه محور است. نوع سوم 

رضا رشــیدپور در حالی دوشنبه شــب هفته گذشته 
مقابــل حســن روحانــی رئیس جمهــوری نشســت کــه 
از همــان دقایــق آغازیــن اعالم نامــش بــا واکنش ها و 
حاشــیه های زیادی از تعریــف و تمجید گرفته تــا انتقاد 
و گالیه همراه شــد. از صبح زمانی که اعالم شــد اجرای 
این برنامــه برای نخســتین بار به رضا رشــیدپور ســپرده 
 شــده اســت، نگاه  رســانه ها و مخاطبان بیش از گذشته

 به این برنامه جلب شد. 
برخی این گونــه تحلیل کردند که رشــیدپور که این 
روزها با برنامه صبحگاهی »حاال خورشــید« در شبکه سه 
رضایت نســبی مخاطبــان را به دســت آورده، می تواند از 
مقبولیت کافی برای اجــرای این برنامه برخوردار باشــد. 
برخی نیز پیش بینــی کردند کــه به دلیل حــوادث اخیر، 
گفت وگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی کمی متفاوت تر 
از دوره های گذشته باشد و انتخاب چنین فردی برای اجرا 

بتواند کمک کننده باشد. 
گفت وگوی زنده حجت االســالم حســن روحانی از 
ساعت ۲۱ و 5۰ دقیقه دوشنبه شب گذشــته آغاز شد و از 
همان ابتدا رشــیدپور تاکید کرد که مخاطبان گفت وگوی 
»خاص و متفاوتی« را تجربه خواهند کــرد و البته بر این 
عبارات تــا انتهای مصاحبــه نیز چند بار دیگر از ســوی او 
تاکید شــد. زمان چندانی از آغاز مصاحبه نگذشته بود که 

هم فقه نظام اســت. فقهــی که مبنــای قانون گذاری 
است، فقه نظریه و نظام است نه فقه مسائل. مجموعه 
اســتنباطات فقها برای اینکه به قانون تبدیل شود، به 
تنقیح و تدوین و طراحــی و تطبیق بــا موضوعات نیاز 
دارد. بعد از رســول خدا و ائمه، تشخیص مصلحت در 

قوانین متغیر به عهده فقیه جامع الشرایط است.
 مرحله تشخیص، اســتنباطی نیست بلکه تحت 
عنــوان تدابیــر شــرعی یا »سیاســت های شــرعیه« 
شناخته می شود.« کعبی این مســاله را مطرح کرد که 
قانون گــذاری طبق قانون اساســی بایــد در چارچوب 
اصول مذهب رسمی کشور باشد و این مساله به عهده 
مجلس است و تشخیص این مســاله به عهده شورای 
نگهبان اســت اما به نظــر می آیــد اراده قانون گذار در 
قانون اساســی این بوده که مجلــس در زمینه قوانین 
متغیر قانون گــذاری کند نــه اصول و احــکام مذهب 
رسمی کشور. او یادآور شد: »ما قوانین مدون اسالمی 
داریم که قبل از مجلس وجود داشــته اند. اصل ۱56 
یکی از وظایف قــوه قضاییه را اجــرای قوانین مدون 
جزایی اســالم اعالم کرده اســت. معلوم می شود که 
یک دســته قواعد مدون اســالمی داریم که ســاخته 
و پرداخته مجلس نیســت.  در حال حاضــر طبق رویه 
موجود، مجلس هم درباره قواعد ثابت و هم متغیر نظر 
می دهد. قوانین ثابت خارج از حیطه صالحیت مجلس 
شورای اسالمی است. البته نمی گویم قوانینش خالف 
شرع است چون توسط شــورای نگهبان تایید می شود 
 اما به نظــر، رویه دیگــری وجــود دارد که بایــد به آن 

دقت شود.« 

واکنش های زیادی دربــاره عملکرد رضا رشــیدپور در 
گفت وگو بــا رئیس  جمهوری در شــبکه های اجتماعی 

آغاز شد.
 برخی معتقــد بودند کــه این مصاحبه نســبت به 
ساختارهای کلی ســازمان صداوســیما در گفت وگو با 
روسای جمهوری کامال متفاوت بوده است و به همین 
دلیل هم توانســته مخاطبان بیشــتری را به ویژه مردم 
عادی به دیدن ترغیب کند، از طرفی دیگر عده ای نیز 
بر این باور بودند که سواالت رشیدپور از حسن روحانی 
چالشــی و مهم نبود و به غیر از تاکیدات او بر متفاوت 
بودن این گفت وگــو، تفاوت دیگــری در این مصاحبه 
دیده نمی شد. ادامه این حواشی، واکنش رضا رشیدپور 
در برنامه سه شنبه گذشــته »حاال خورشید« را به دنبال 

داشت.
 او در این برنامه با تشــکر از نقدهای مردم درباره 
مصاحبه او با رئیس جمهوری، در واکنش به این نقدها 
چنین گفت: »ســه نکتــه را مردم بدانند؛ من مســئول 
مصاحبه با رئیس جمهوری بودم نه مناظره با ایشــان. 
وظیفه داشــتم از مشــکالت و دغدغه مردم پرســش 
کنم، نه اینکه به آنها پاســخ دهــم. زمــان برنامه باید 
 طوالنی تــر می بود چراکــه بخش مهمی از پرســش ها 

باقی ماند.« 

فقه پارلمان  
تفاوت قانونگذاری اسالمی و سکوالر 

جنوِب خاکی 

مورد عجیب رشیدپور  
انتخاب مجری گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور خبرساز شد 
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»گشــتی در موزه کمونیســم« عنوان کتابی اســت 
از اســالونکا دراکولیچ کــه به تازگی با ترجمه ســما قرایی 
توسط نشر هنوز منتشــر شده اســت. دراکولیچ نویسنده و 
روزنامه نگاری است که در سال ١٩۴٩ در کرواسی متولد شد 
و از او آثاری داستانی و غیرداستانی به  چاپ رسیده است که 
غالب آنها درباره وضعیت اروپای شرقی در دورانی است که 
هنوز حکومت شوروی از بین نرفته بود. »هولوگرام ترس«، 
»پوســت مرمرین«، »طعم مرد«، »اس« و »تختخواب 
فریدا« از جمله رمان های دراکولیچ است.»گشتی در موزه 
کمونیسم«، روایت هایی داستانی و تمثیلی از زبان حیوانات 
مختلف است. در این کتاب داستان هایی درباره کشورهای 
که جزیی از بلوک شــرق بوده اند روایت شــده و هرکدام از 
داســتان ها را حیوانی خاص روایت کرده است. استفاده از 
حیوانات برای نوشتن داستان هایی تمثیلی سابقه زیادی در 
ادبیات دارد و دراکولیچ نیز در این کتاب از این شیوه استفاده 
کرده است. در توضیح پشت جلد کتاب درباره این شیوه آمده 
است: »استفاده از حیوانات برای روایت این داستان های 
تمثیلی در کتاب موفقیت آمیز بوده است. دراکولیچ با راوی 
قراردادن حیوانات )که عمدتا حیواناتی خانگی اند( توانسته 
از موضوع ها فاصله بگیرد و با درک و دریافتی بیشتر به آنها 
نظر کند. مثال اســتفاده از طوطی تیتو یا گربه رهبر ســابق 
لهستان امکانی برای نویسنده فراهم کرده تا از این مردان 
چهره ای انسانی تر ارائه کند.« اســتفاده از حیوانات برای 

نوشتن داســتان های کتاب این امکان را به نویسنده داده 
تا مسائل را عینی تر شــرح دهد. دراکولیچ در ابتدای کتاب 
خطاب به خواننده نوشــته: »ببینید، من متوجه هستم که 
بعید نیست خواننده ناآشنا با وضعیت اروپای شرقی در دوران 
کمونیســم برخی از داســتان های این کتاب را، اگر نگوید 
دروغ و توهم محض است، دســت کم فوق العاده جعلی و 
ساختگی بداند. بنابراین متاسفانه باید خیال تان را صددرصد 
راحت کنــم که اصــال از این خبرهــا نیســت. کاری ندارم 
داستان مذکور از زبان یک ســگ حکایت می شود یا گربه 
یا یک حیوان خانگی، وحشی یا ناشناخته دیگر، به هرحال 
تمامی این ها از دیدگاه اشخاص و رویدادهایی که شرح شان 
آمده اتفاق افتاده اند. اطمینان از صحت و سقم شــان هم 
کاری ندارد. راستش خود من که داستان نویسم از تخیالت 
و تصورات سیاســتمداران که مدارک و شــواهد فراوانش 
در همین کتاب آمده اســت، اغلب عرق شرم به پیشانی ام 
می نشــیند! ولی بعد از ســال ها که فــراوان دربــاره دوران 
حکومت کمونیســم و عواقبی که برای مردم عادی داشت 
نوشتم، به این نتیجه رسیدم که ما، آن طور که اغلب درباره 
این تکه از دنیــا می گویند، تاریخچه زیــاده از حد نداریم، 
بلکه بیش از اندازه خاطره و کلی داستان و اسطوره داریم.« 
دراکولیچ به عنــوان روزنامه نگار با نشــریات مختلفی مثل 
نیویورک تایمز، نیورپابلیک و... کار کرده و همچنین یکی 

از سردبیران نشریه نیشن هم بوده است.

گشتی در موزه کمونیسم  
اروپای شرقی در دوره شوروی 

درحالی که به دلیــل تجربه های پیشــین در برخورد 
با شــبکه های اجتماعی، مردم نگران دائمی شدن فیلتر 
اینســتاگرام و تلگرام بودند، اما با دستور رئیس جمهوری 

رفع فیلتر اتفاق افتاد. 
حسن روحانی هفته گذشته در گفت وگوی تلویزیونی 
به محدودیت های ایجادشده برای فضای مجازی اشاره 
کرد و در توضیــح اینکه چرا با وجود تاکید بر اینکه دســت 
وزیر روی دکمــه فیلترینگ نمــی رود، این اتفــاق افتاد، 
گفت: »اگر این فضا برای چند روزی محدود شد برخی در 
اذهان شــان این بود که این بهانه ای بوده که این فضا را 
برای همیشه ببندیم اما این گونه نیست. هر چیزی ممکن 
است در یک مقطعی به دلیل اضطرار انجام شود اما مهم 
این اســت که دائمی نشــود. البته باید از اخالق و ایمان 
مردم هــم در این زمینه حفاظت شــود.« رئیس جمهوری 

درباره محدودیت های اعمال شــده در فضــای مجازی و 
شبکه های اجتماعی مانند توییتر از سویی و استفاده اکثر 
مسئوالن از این فضا از سوی دیگر و تناقض این وضعیت 
اظهار داشت: »اشکال شما به نظر من اشکال واردی است 
و ما در حد توان مان در دستگاه مجریه تالش خود را انجام 

داده ایم که این فضا برای مردم بازتر باشد.« 
وعــده آزادی و عدم محدودیت در فضــای مجازی 
همواره یکی از درخواســت های مردم بوده است و حسن 
روحانی هم در اولین دوره ریاســت جمهوری خود و هم در 
زمان تبلیغات برای آغاز دومین دوره، همواره به  آن تاکید 
داشت. اینکه قرار نیست مانند دولت های قبلی شبکه های 
اجتماعی فیلتر شــوند و فیلتر بمانند. شــاید انتخاب یک 
وزیر جــوان برای حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
یکی از مهم ترین گام ها برای تحقق وعده های او باشد. 
کمااینکه محمدجواد آذری جهرمی هم از ابتدای نشستن 
بر مســند وزارت بر لــزوم آزادی در فضای مجــازی تاکید 
داشته و ایستادگی در برابر فناوری و پیشرفت در این عرصه 
را منطقی نمی داند. اگرچه فیلترینگ شبکه های اجتماعی 
نظیر فیس بوک، توییتر، وایبر و وی چت در مقاطع مختلف 
رخ داده و با فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام انتظار می رفت 
این پیام رسان ها نیز به سرنوشت پیشینیان خود دچار شوند، 
با رفع فیلتر آنها یکی از بزرگ ترین تفاوت ها آشــکار شد؛ 
اگرچه رئیس جمهوری وعده داده دســت وزیر ارتباطات 
روی دکمه فیلترینگ نرود، اما اگــر بنا به مقتضیات زمان 
و فضای جامعــه برای مدتی ایــن اتفاق افتــاده، دائمی 

 نخواهد بود. 

چراغ سبز  
راز صبر توییتر رفع فیلتر می شود؟ 

آیت الله مجتبی تهرانی
بحاراالنوار ج92 ص 285 و ص 292

روی عن ابی الحسن الرَِّضا 
علیه الســالم قال: َرَأى َعِلی ْبُن 
اْلُحَســیِن علیــه الســالم َرُجال 
یُطوُف ِباْلکْعَبِة َو ُهَو یُقوُل اللَُّهمَّ 
ْبَر َقاَل َفَضَرَب  ِإنِّی َأْســَأُلک الصَّ
َعِلی ْبُن اْلُحَســیِن علیه السالم 
َعَلى کِتِفِه َقاَل َســَأْلَت اْلَباَلَء ُقِل 
اللَُّهــمَّ ِإنِّــی َأْســَأُلک اْلَعاِفیَة َو 
کَر  ــکَر َعَلى اْلَعاِفیِة َفِإنَّ الشُّ الشُّ

ْبِر َعَلى اْلَباَلء. َعَلى اْلَعاِفیِة َخیٌر ِمَن الصَّ
 روایت از امام رضا صلوات الله علیه منقول است 
که حضرت فرمودنــد: روزی زین العابدین صلوات الله 
علیه در مسجد الحرام در حال عبادت بودند که دیدند 
شخصی در حالی که طواف کعبه می کند بلند می گوید: 

اللهم انی اسئلک الصبر. دارد فضرب بکتفه. 
امام زین العابدین علیه الســالم با دســت مبارک 
زدند به شــانه همین شــخصی که طواف می کرد. در 
ادامه روایت دارد. قال: ســئلت البالء. بــا این دعا از 
خدا تقاضــای بال می کنی. ما ســه نوع صبــر داریم: 
صبر بر طاعت، صبــر بر معصیت و صبــر بر مصیبت. 
درخواست صبر، یعنی بالهایی که سمت من می آید، 
تحملش را داشته باشــم. معلوم می شود به سراغ خط 
بال و مصیبت رفته ای و در آن خــط داری کار می کنی 
و می خواهی پاد زهرش را به دســت بیــاوری که کمتر 

تحت فشار باشی. 
حضرت به او فرمودند: ســئلت البالء. تو از خدا 
بال می خواهی که می گویی: اللهم انی اسئلک الصبر. 
به جای این دعا بگو: اللهم انی اسئلک العافیۀ و الشکر 
علی العافیۀ. خدایا من از تو عافیت می خواهم. دقیقا 
ضد بال اســت این دعا و حتــی توفیق شــکر گزاری را 
هم درخواســت می کنی. هم عافیت بده، هم توفیق 
شــکرگزاری که به خاطر این عافیتی که به من دادی 

شکر هم بکنم. 
حضرت به آن شــخص می فرمایند این را از خدا 
بخواه. روایت مفصل اســت. در ذیلــش حضرت این 
جملــه را فرمودند: فإن الشــکر علــی العافیۀ خیر من 
الصبر علی البالء. سپاسگزاری از عافیتی که خدا داده، 
بهتر است از صبری که نســبت به بال داده است. زیرا 
در مورد بال چاره نداری. بال آمــده، چه کار می خواهی 
بکنی؟ صبر در بال ارزش زیادی ندارد. به همان مقداری 
که جزع و فزع نکنی ارزش دارد. اما جایی که خدا به تو 
عافیت داده، شکرش با اختیار خود تو است و فشاری 
هم بر تو نیســت. ارزش این شــکر، از ارزش آن صبر 

خیلی بیشتر است.
 بنابراین حضرت به او فرمودند: فإن الشکر علی 
العافیۀ خیر مــن الصبر علی البالء. انســان باید نحوه 
دعا کردن را هم از اولیای خدا بیاموزد. ما نمی فهمیم 
که چگونه دعا کنیم. اولیای خدا مــا را از نظر ایمان، 
ارزیابی می کنند، بعد بــه ما یاد می دهنــد چگونه دعا 

کنیم. 
حضرت به آن شخص فرمودند: تو کجا و صبر بر 
بال کجا! برو از خدا عافیت بخواه. بعد هم بر آن عافیتی 
که به تو داده اســت شــکر کن که این شــکر موجب 

افزونی عافیت هم می شود. 
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حمله شهردار
محمدعلی نجفی بعد از انتشار گزارش علیه محمدباقر قالیباف، با موجی 
از واکنش ها مواجه شده تا آنجا که حتی برخی از اصالح طلبان و دولتی ها به 
او اعتراض کرده اند. در جدیدترین واکنش حتی وزیر کشور نیز از این رفتار 

شهردار تهران انتقاد کرده  است. سیاست

تیر آخر آقای شهردار 

آیا نجفی در سال 97شهردار می ماند؟
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محمد علــی نجفی روزهای ســختی را پشــت ســر 
می گذارند. خیلی ها معتقدند که او روزهای آخر حضورش 
را در ساختمان بهشــت پشت ســر می گذراند. می گویند 
اصالح طلبان از او ناراضی هســتند و به همین زودی باید 
در انتظار جایگزین شدن یک فرد جدید باشیم. درست در 
چنین شرایطی است که محمد علی نجفی تالش کرده تا با 
یک حمله ایذایی آخرین شانس خود را برای ماندگاری در 
شهرداری تهران آزمایش کند. او ساده ترین راه را انتخاب 

کرده است: »حمله به محمد باقر قالیباف«.

  روایت یک گزارش
در صحن شورای شهر همه منتظر شنیدن گزارشی 
از دستاوردهای شهردار جدید تهران بودند اما با سیاهه ای 
از وضع تهران در 12 سال اخیر روبه رو شدند. این گزارش 
100روزه به شــکلی بود که صدای اعضای شورای شهر 
اصالحــات را هــم در آورد. محمدجــواد حق شــناس در 
سی و هفتمین جلسه علنی شورای شــهر تهران، با اشاره 
به گزارش 100 روزه نجفــی گفت: » کاش در این گزارش 
به نقاط قوت گروه مدیریت قبلی نیز اشاره می شد چراکه آن 
موقع نگاه منصفانه تری می توان به این گزارش داشت . « 
حق شــناس در ادامه با بیان جمله ای طعنه آمیز به نجفی 
یادآور شــد:»اگر با نگاه منصفانه نقــد کنیم می توان این 
انتظار را از آیندگان داشــته باشــیم که آنها نیز ما را با نگاه 
منصفانه نقد کننــد«. نجفی از یک قــرارداد بیش از یک 
میلیاردی ســخن گفته که پــول آن صــرف انتخابات در 
اردیبهشت شده است. وی این اظهارات را براساس اقرار 
یک کارمند عنوان کرده اســت:» در بررســی های بیشتر 
متوجه شدیم که درست اســت این مبلغ به حساب شرکت 
مذکور واریز شــده اما تنها 1۷۳ میلیون تومــان را به این 
شرکت داده و مابقی را به یک حســاب دیگر که متعلق به 
رئیس دفتر یکی از معاونین قبلی بــوده واریز کردند و این 
پول نیز خرج انتخابات شده است. این در حالی است که 
آن فرد مذکور مکتوب اقرار کرده کــه از 1۷۳ میلیون تنها 
20 میلیون به خودش تعلق گرفته و مابقی ســهم دیگران 
بوده اســت.« عالوه بر چنین مواردی، شــهردار تهران 
با اظهارات یک جانبــه و اغراق آمیز مدیریت ســابق را در 
بسیاری از قراردادها، پروژه ها و کارکردها متهم به فساد و 
تخلف کرده و به جای  آنکه این کار را به نهادهای قضایی 
بســپارد خود در مقام قاضی قرار گرفته و  آنها را به خیانت 
متهم ساخته است. او اعداد نجومی  از بدهی ها و تخلفات 

مالی اعالم کرده است.

  واکنش ها به گزارش نجفی
این اظهارات نجفی البته بــا واکنش های مختلفی 
مواجه شــد. چنان که دادســتان تهــران از نامــه خود به 
شهردار تهران برای ارائه مستندانش درباره تخلفات مالی 
شــهرداری ســابق خبر داد .  عباس جعفــری دولت آبادی 
در مورد اظهارات اخیر شــهردار تهــران در جمع اعضای 
شورای شــهر و اعالم برخی تخلفات شــهردار پیشین از 
جمله انعقاد قرارداد میلیاردی پژوهشــی و صرف آن پول 
در هزینه های انتخاباتی اظهار کرد: »در اینجا از مسئوالن 
گله دارم. اگر آنها به فســادی می رسند ابتدا باید به مراجع 
رسمی کشور بگویند. به اندازه کافی روان و افکار مردم را 
با اخباری که بدون اثبات در اختیار دیگران قرار می دهیم 
پریشان می کنیم.  چهارشــنبه در نامه ای به آقای نجفی از 
ایشان مستنداتش را خواستم.« دادستان تهران با تاکید 
بر اینکه طرح و اعالم موارد فســاد بــدون دلیل و اثبات و 
بدون تصویب در مرجع رسمی محل اشکال است، ادامه 
داد: »آقایان مسئول از جمله شــهردار تهران اگر دالیلی 
برای فساد در جایی دارند اول به دستگاه قضایی، بازرسی 
کل کشــور و دادســتانی اعالم کنند. برهمین اساس نیز 

همان طور که گفتم طی نامه ای به قید فوریت از ایشــان 
خواســته ایم که ایــن کار انجام شــود.« وی همچنین از 
مسئوالن خواست که مبادا از  تریبون های رسمی فسادی 

را اعالم کنند که ثابت نشده باشد. 
اما این گزارش با واکنش منفی برخی اصالح طلبان 
هم مواجه شــد. احمد حکیمی پور، عضو چهارمین دوره 
شــورای شــهر تهران با بیان اینکــه بهتر اســت مدیران 
جدید عملکرد خــود را به اطالع مردم برســانند با انتقاد از 
رفتار هــای غیر اخالقی مدیران گفت: »بنــده معتقدم به 
جای آنکه علیــه مدیر قبلــی اظهارنظر کنیم بهتر اســت 
مدیران و مسئوالن جدید عملکرد و توفیقات خود را تبیین 
کنند چرا که نقد گذشــته وزیر ســوال بردن مدیران قبلی 
نه تنها رفتار صحیحی نیســت، بلکه آزار دهنده و بر خالف 
میل عمومی مردم اســت.  بی شــک اگر از این رفتار های 
سیاســی دســت برنداریم به زودی بــا واکنش های منفی 
مردم مواجه می شویم. هر مدیری که مسئو لیت جدیدی 
را می پذیرد بدون تحقیق و اطالع از وضعیت نهاد مربوطه 
پشت میز مدیریت نمی رود، بنابراین از وضع آن مجموعه 
اعــم از مثبت یا منفی آگاه اســت پس باتوجه بــه اینکه با 
علم به وضعیت موجود مســئو لیت را پذیرفته دلیلی برای 
نقد گذشته ندارد، بلکه عمده مسئو لیت وی کمک به رفع 
کاستی ها، اصالح گذشته و پیشبرد فعالیت ها به نفع جامعه 
اســت.«  حکیمی پور با تاکید بر اینکه اگر تخلفی صورت 
گرفته نهاد های نظارتی باید آن را بررسی کنند نه شهردار 
تهران افزود: »به نظر می رســد مســئوالن بایــد به جای 

ارائه نظر شخصی نقش دستگاه های بازرسی و نظارتی را 
پر رنگ تر کنند چرا که طبیعتا اگر در نهاد و ارگانی تخلف یا 
ابهامی  وجود داشته باشــد باید از طریق مسیر قانونی و از 
سوی نهاد های ذی ربط دنبال شــود، نه اینکه مدیر جدید 
به خودی خود نقش نهاد های نظارتی را ایفا کند و مدیران 

پیشین را مورد اتهام قرار دهد.«

  چمران: شوکه شدم
اما مهدی چمران که 11 سال از 12 سالی که قالیباف 
شهردار تهران بوده، رئیس شورای شــهر بوده است، در 
واکنش به گــزارش نجفی درباره عملکــرد قالیباف گفت: 
»این گزارش ســیاه نمایی بوده اســت و باید ثابت شــود. 
آقای نجفی خودشان شش سال در شورای شهر بوده اند و 
از نزدیک دیده اند که حسابرسان همه اسناد مالی را بررسی 
می کنند.« او بــا اعالم اینکه از گــزارش نجفی جا خورده 
و ناراحت شده اســت، گفت: »ادعاهایی که ایشان علیه 
مسئوالن گذشته مطرح کرده اند باید اثبات شود. ادعای 
خیانت و فساد چیز کوچکی نیســت که بتوان به راحتی از 
کنار آنها گذشت. بنابراین من تقاضا دارم که این حرف ها 
ثابت شود.« چمران با اشاره به اینکه شهرداری حتی قبل از 
دولت، سیستم بودجه نقدی و غیر نقدی را راه انداخته بود، 
گفت: »آقای نجفی اعالم کرده اند که بودجه شــهرداری 
به صورت دیمی  اختصاص پیدا می کرده و خرج می شده 
اســت، در حالی که چنین چیزی نبوده و همه چیز روشــن 
و شــفاف اســت.« او از معاونان شهرداری ســابق و خود 
قالیباف خواست که برای اعاده حیثیت شان شفاف سازی 
کنند و گفت: »از آنجایــی که تهمت هــای بزرگی به این 
افراد نسبت داده شده من خواهش می کنم که آنها در هر 
عرصه ای که می توانند توضیح بدهند تا اتفاقات شــفاف 
بشــود. مثال اینکه می گویند چندین هزار نفر اســتخدام 
شده اند یا 50 درصد حساب ها حسابرسی نشده است باید 

اثبات شود.«

  دفتر قالیباف: آسیاب به نوبت
در ادامه این اظهارنظرها، دفتر محمدباقر قالیباف، 
شهردار سابق تهران طی جوابیه ای، به برخی از گفته های 
صادق زیباکالم که او هم در راســتای گــزارش نجفی به 
قالیباف حمله کرده واکنش نشان داد که برخی پاسخ ها به 

 گزارش نجفی را نیز در ادامه داشت.
در ایــن متن آمده بــود: »این مرقومه پــر از ادعاها 
و ســوگیری های غیرمنصفانه علیه محمدباقــر قالیباف، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت و شــهردار سابق تهران 
است که الزم به پاسخ گویی است. الزم به یادآوری است، 
آنچه تحت عنوان گزارش 5٠٠  صحفه ای شهردار کنونی 
علیه مدیریت سابق در صحن شورا ارائه شد، پر از اغالط 

1
گمانه ها 
از پایان 

زودهنگام 
دوران 

شهرداری 
محمدعلی 

نجفی 
حکایت دارد

پرویز سروری گفته است 
نجفی راه روحانی را در 
پیش گرفته است

صادق زیباکالم با تکیه بر 
گزارش نجفی سخنانی علیه 
قالیباف مطرح کرده است
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و آمارســازی های ناصــواب و همچنیــن ادعاهای کذب 
است که برخی از اعضای شورای شهر ســابق و معاونان 
سابق شهرداری به تعدادی از اتهامات پاسخ داده اند. به 
اذعان کارشناسان این گزارش یک سیاه نمایی کینه توزانه 
نســبت به عملکرد مدیریت جهادی اســت که حتی برای 
خالی نبودن عریضه و واقعی نمایش دادن گزارش، شهردار 
محترم به تعداد اندکی از صدهــا ابرپروژه و طرح هایی که 
در مجامع بین المللی نیز مورد تمجید قرار گرفته اند، اشاره 

نکرده است.
آقــای زیباکالم عنــوان کرده اند شــهرداری تهران 
سال هاست که ورشکسته اســت. آیا یک بنگاه یا سازمان 
ورشکسته می تواند در یک دهه شهر تهران را متحول کند 
و در هر ماه یک پروژه بزرگ مانند پل طبیعت، برج میالد، 
ایستگاه های جدید مترو، خطوط بی آرتی، دریاچه شهدای 
خلیج فارس، تکمیل شــبکه بزرگراهی، ٢٢٠٠ بوســتان، 
پارک بــزرگ والیت، نهج البالغه، یــاس و... ایجاد کند ؟ 
زمانی که شهردار وقت تهران به عنوان هشتمین شهردار 
برتر جهــان انتخاب شــد، آیا جهــان به یک ورشکســته 
جایز ه داد؟ قرار گرفتن تهران  میان ١٠ شــهر برتر دنیا در 
سال ٢٠١١ توسط ســازمان ملل و چند انجمن تخصصی 
بین المللی و اعطای لوح برترین تجارب شــهری توســط 
قائم مقام ســازمان ملل در ســال ٢٠١٣ به شهردار تهران 
در ناپل ایتالیا، نشان از ورشکســتگی شهرداری داشت؟ 
نویسنده با استناد به گزارش شــهردار تهران بازهم بر عدد 
بدهی 5٢ هزار میلیاردی شهرداری پافشاری می کند؛ بدون 
آنکه این ادعا با سند اثبات شده باشد و مبنای دستیابی به 

آن مشخص باشد.
 درحالی کــه براســاس گــزارش حسابرســی در 
پایان دوران شــهردار ســابق بدهی شــهرداری مجموعا 
١6هزارمیلیارد بوده، مدیریت جدید با احتساب طرح های 
نیمه تمــام و پرونده هایی کــه در محاکــم قضا یی وجود 
دارد، این رقم را سه برابر کرده اســت. چرا آقای زیباکالم 
و همکاران او در ســال های اخیر چشــمان خود را بسته و 
این همه دســتاورد را در تهران نمی بینند. شــهردار سابق 
طول خطوط مترو را از ٧5 کیلومتر به ٣٢٠ کیلومتر رسانده 
که هزینــه بهره برداری از هــر کیلومتر بیــن ٢٠٠ تا ٢5٠ 
میلیارد تومان اســت. یعنی برای احــداث ٢٠٠ کیلومتر 
حداقل 4٠ هزار میلیارد تومان هزینه شــده است. هزینه 
بهره برداری از هر ایســتگاه مترو بین 4٠٠ تا 5٠٠ میلیارد 

تومان است. 
اگر ایــن اعــداد و ارقام جمــع زده شــوند، به خوبی 
مشخص می شــود بودجه تهران در ١٢ ســال گذشته در 
کجاهــا صرف می شــده که اینک شــاهد تهرانــی جدید 
هســتیم. پاســخگویی به هــر یــک از آمارســازی های 
گزارش 5٠٠ صفحه ای شــهردار وقــت به راحتی باتوجه 
به دســتاوردهای مدیریت جهادی  شــدنی اســت اما در 
این بخــش از جوابیه الزم اســت به نکات مهمی  اشــاره 
شود. محمدعلی نجفی شش ســال در شورای سوم شهر 
تهران حضور داشته و با رای اعضای اصالح طلب بود که 
محمدباقر قالیباف به عنوان شــهردار برگزیده شد. در این 
مدت شهردار کنونی تهران آیا شاهد حجم تخلفات نبودند 
که هیچ گزارشــی از تذکر نجفی به شــهردار وقت موجود 
نیست! چگونه می تواند مدعی این حجم از تخلفات و به 
اصطالح ویرانه بودن تهران باشد ولی در سال های حضور 
در شــورا تذکری نداد یا سوالی از شــهردار وقت نپرسید؟ 

بهتر نیست؟
 آقــای زیبــاکالم بــه ایــن تناقضــات بیندیشــند؟ 
در حالی که در تمامــی  گزارش های شــهردار وقت از 6٨ 
هزار کارمند شــهرداری ســخن به میان می آیــد، چگونه 
جناب آقای زیباکالم این عدد را رند کرده و به ٧٠ هزار نفر 
رسانده و مدعی اســت قالیباف ٣5 هزار کارمند شهرداری 

تهران را در ســال ٨4 به ٧٠ هزار نفر رســانده اســت؟ آیا 
جناب ایشــان اطالع دارند بیش از ٣٠ هزار نفر به صورت 
٢4ســاعته در زیر زمین تهران برای تکمیل خطوط مترو و 
احداث تونل ها در سال های اخیر مشــغول  کار بوده اند؟ 
آیا احداث ابرپروژه هایی مانند شــهر آفتــاب، باغ کتاب و 
صدها فرهنگسرا و سرای محله بدون وجود نیروی انسانی 
می توانستند سروسامان بگیرند؟ باید چندبرابر شدن حجم 
خدمات رسانی و توسعه و پیشرفت شهر تهران را متناسب 
با نیروی انسانی شهرداری در نظر گرفت. سال ٨4 تهران 
کجا قرار داشــت و اینک کجا قــرار دارد؟ قالیباف عالوه 
بر شورای دوم، منتخب شورای ســوم و چهارم نیز بود که 
از قضا دوســتان اصالح طلب چــون دکتر نجفــی نیز در 
شــورای ســوم به وی رای داده بودند. به هر حال عملکرد 
قالیباف و دســتاوردهایش پیش روی شــهروندان تهرانی 
قرار دارد و آینه تمام نما از یک عملگرایی مبتنی بر مدیریت 
جهادی اســت. این عملکرد بدون شک در آینده نزدیکی 
با کارنامه خالی شهردار کنونی مقایسه خواهد شد و چنین 
مقایسه ای کابوس روزهای حساس اصالح طلبان خواهد 
بود. ســیاه نمایی و نجومی ســازی تنها بــرای کوتاه مدت 
جوابگو خواهد بود اما در میان مدت و درازمدت شهروندان 
پایتخت به دنبال پاسخگویی مدیران جدید شهری نسبت 

به برنامه ها و وعده های انتخاباتی شان خواهند بود.«
حدود یک ماه قبل بود که روزنامه قانون در یادداشتی 
شــهردار تهران را فاقد صالحیت های الزم جهت تصدی 
این پســت دانســته بود و پیشنهاد اســتیضاح او را مطرح 
ســاخته بود: »به نظر می رســد چالش اعضای شــورای 
شهر تهران و شــهردار کمی پیچیده تر از این است که به 
نظر می رســد. اتفاقی که اگر از هم اکنون برایش تدبیری 
اندیشیده نشــود، می تواند باعث بروز یأس و ناامیدی در 
بدنه رای این جماعت شورا شــود... سخن این است که 
یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان برای روابط شــورا و 
شهرداری می تواند باشد. شورا اگر معتقد به این است که 
شهردار تهران در پیشبرد برنامه هایش با شورا سر لجبازی 

دارد، می تواند او را استیضاح کند.«
این گزارش ها در مجموع سلسله تولیدات رسانه ای 
در جبهه اصالحات علیه شــهردار تهران بابت انتصابات، 
عملکرد ضعیف و تقابل با اعضای شــورای شــهر بود و به 
نظر می رسد فشــارها ثمربخش بوده و نجفی در گزارشی 
500 صفحــه ای در روز یکشــنبه هفته جــاری به صورت 
کامال یکجانبــه و بدبینانه عملکرد شــهردار ســابق را به 
چالش کشیده و حتی یک مورد از دستاوردهای قالیباف را 

مورد اشاره قرار نداده بود. می توان گفت این سیاه نمایی، 
کادویی به اصالح طلبان برای کاهش انتقادات از عملکرد 

نجفی بود.

  این پایان ماجرا نیست
ولی آیا این پایان ماجراســت؟ براســاس گزارش ها 
و اخبار آنچه نجفی تحت عنــوان گزارش 500 صفحه ای 
علنی ساخت، نه تنها مســتند و علمی  نیست، بلکه دارای 
گاف های بزرگی اســت که فعالین اصالح طلب نیز به آن 
آگاهند. از این رو برخورد سیاســی با ایــن گزارش به جای 
برخورد تخصصی و فنی که به روشن شدن زوایای تاریک و 
غیرواقعی آن کمک می کند در دستورکار قرار گرفته است.
در عین حال انتقادات به عملکــرد نجفی و آینده ای 
کــه ایــن عملکــرد می توانــد در انتخابات بعــدی برای 
اصالح طلبان به عنوان دردسر تفسیر شود، باعث گردیده 
تا به قول یادداشت  نویس روزنامه قانون، پایان تلخ برای 
نجفی همچنان مدنظر باشد. به هر حال مقایسه عملکرد 
قالیباف و نجفی در ماههای آینده بیشــتر از امروز خواهد 
بود و شــهردار ناتوان تهران عمال خــود را در برابر حجم 
کارها و دشواری های مدیریت پایتخت باخته است که این 
می تواند ضربه مهلکی به حیثیت اصالح طلبان و اعضای 

شورای پنجم باشد.
شورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان که بانی 
اصلی معرفی لیســت اعضای شــورای شــهر بــوده، در 
این زمینه  طی جلســاتی احســاس نگرانی کرده و در حال 
رایزنی هایی برای رقم زدن این پایان تلخ هستند. از سوی 
دیگر در همان زمان انتخاب شهردار تهران، تقابل سخت 
میان کارگزاران و حزب اتحاد ملت که بیشــترین اعضای 
شورای پنجم متعلق به آنهاست، در جریان بود. براساس 
توافقــی درونی تصمیم بــه حمایت از نجفی شــد اما این 
حمایت مشروط تنها توانسته تا 5 ماه دوام بیاورد. بیشترین 
انتقادات از عملکرد نجفی از ســوی اعضای شورای شهر 
مرتبط به اتحــاد ملت صــورت گرفته و درگیــری یکی از 
اعضای شورا با نجفی در جلســه صبحانه کاری شهردار و 

شورا نیز خبرساز شد.

  بازی انحرافی
با وجود چنین جوی در میان مدیریت شــهری جدید 
اصالح طلبان یک بازی انحرافــی جدیدی راه انداخته اند 
تا نجفی از مجموعه مدیریت شــهری با هزینه های بسیار 
پایین تری برای جریان اصالح طلب کنار گذاشــته شود. 
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نجفی کــه از اعضای برجســته حزب کارگزاران اســت و 
در دولــت نیز نفوذ باالیــی دارد در صورت حــذف اجباری 
می تواند تمامی  معادالت شــورای شهر و اصالح طلبان را 

در برقراری روابط نزدیک شهرداری و دولت بر هم بزند.
از ســوی دیگــر هرگونه اختــالف نظــری در میان 
اصالح طلبان و پررنگ شدن این اختالف در میان افکار 
عمومی هزینه های بســیاری دارد که خود را در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و انتخابات شوراهای شهر در چند 

سال آینده نشان خواهد داد.
ترغیب نجفی برای تقابل بــا جریان رقیب و حمله به 
دســتاوردهای محمدباقر قالیباف از جملــه مواردی بوده 
که به گزارش  بی اســاس 500 صفحه ای نجفی انجامیده 
اســت. این گزارش را می توان گاف بزرگ نجفی دانست 
که با وجود ادعای مدیریت و حتی 6 سال حضور در شورای 

شهر به شاخص ها و آمارهای آن شک کند.
محمدعلی نجفی شش سال در شــورای سوم شهر 
تهران حضور داشت که همزمان با نیمی  از دوران مدیریت 
قالیباف است. حتی ورود قالیباف به ساختمان بهشت در 
شــورای ســوم با آرای اصالح طلبانی چون نجفی هموار 
شــد. در طور تمام آن دوره وی حتی یــک تذکر پیرامون 
عملکردش به شــهردار نداد. از این رو مشخص می شود 
گزارشــی که شــهردار کنونی تهران آماده کرده به دور از 
واقعیت های موجود و جاری در جلوی چشــم شهروندان 

تهرانی باشد.
بر این اســاس، مجمــوع عملکرد نجفــی در طول 
دوره کوتاه 5 ماهه از جمله عــدم حضور وی در زمان زلزله 
تهران به عنــوان مدیر بحران شــهر، توقف و کند شــدن 
پروژه های شهری و توسعه پایتخت، انتصابات پرشائبه و 
سیاسی و ریخت و پاش های مالی این ذهنیت را در جریان 
اصالح طلب ایجاد کرده که ادامه حضور وی در شهرداری 
مصادف با ریزش رای پایگاه اجتماعی اصالح طلبان و قهر 

آنها با صندوق ها خواهد شد.
تمامی  نشــانه ها از جمله گاف بــزرگ گزارش 500 
صفحه ای این موضوع را ثابــت می کند که اصالح طلبان 
آگاهانــه شــهردار تهــران را در یــک بــازی تقابلــی بــا 
رقیــب انداخته انــد تا زمینه هــای حذف وی نه به دســت 
اصالح طلبان بلکه در این بازی انحرافی پرهزینه و پرچالش 
با رقیب صورت گیرد. موضوعی که از البه الی گزارش ها و 
اخبار به بیرون درز کرده در شورای عالی سیاسیت گذاری و 
احزاب اصالح طلب رقیب کارگزاران از جمله حزب اتحاد 

ملت شنیده می شود.

  چرا حاال؟
اما در اظهارنظــری دیگر، مجتبی شــاکری، عضو 
شــورای چهارم شــهر تهران به گزارش 100 روزه نجفی 
اشــاره کرد و گفت: »بنده بعد از طرح موضوعات شهردار 
درخصوص عملکرد مدیریت شهری گذشته به این نتیجه 
رســیدم که اتفاقا ایشــان تیر خالصی بــه اصالح طلبان 
شورای سوم و شورای چهارم زد تا مدیریت شهری قالیباف. 
آقای نجفی شما و دوســتان اصالح طلب چند سال زمان 
نیاز داشــتید تا متوجه ســوء مدیریت قالیباف شــوید؟ آیا 
شش سال برای شما و چهار ســال برای 1۳ اصالح طلب 
شورای چهارم زمان زیادی نبود؟ مسلما شهردار تهران باید 
پاســخگوی عدم کارآمدی خود و دوستانش در شوراهای 

شهر پیشین باشد.«
وی با انتقــاد از شــهردار تهــران در اظهارنظرهای 
عنوان شــده بــا بیــان اینکــه ایشــان بایــد پاســخگوی 
دادخواست شان در برابر مردم باشند به دوران حضور آقای 
نجفی در شورای شهر اشاره  و خاطر نشان  کرد: »اظهارات 
آقای نجفی فرار رو به جلو برای عدم پاسخگویی در حوزه 
کاری خود در مجموعه مدیریت شــهری اســت. شهردار 

تهران همان رفتاری را انجام داد که آقای روحانی در پنج 
سال گذشته تکرار کرده اســت ، بار تمامی  ناکارآمدی ها و 
عدم پاسخگویی ها به مطالبات مردم را بر گردن مسئوالن 
قبلی انداختن مهم ترین راهبرد و راهکار آقایان در مواجهه 
با شدائد و مشکالت جامعه است.  هر چند که آقای نجفی 
نیز وامــدار پیاده کردن مــدل و الگوی آقــای روحانی در 
عیب جویی و انداختن تقصیر به گردن ســایرین است اما 
توجه به این نکته برای ایشــان و سایر دوستان شهرداری 
و شورای شهر ضروری است که رابطه شهرداری و شورای 
شــهر رابطه ای متقابــل و هماننــد برخــورداری از دو بال 
برای به پرواز درآمدن و حرکت کردن اســت. شــهردار در 
این رابطه موظف بــه عمل کردن به مصوبات شوراســت 
از این رو به صورت بسیار ساده می توان گفت آقای نجفی 
خود بایــد اولین نفر در پاســخگویی به دادخواســت خود 
تنظیم کرده اشان باشند! چرا ایشان به عنوان عضو شورای 
ســوم به شــهردار رای می دهند و دوســتان اصالح طلب 
ایشــان در ایــن ســال ها کوچک تریــن تذکر؛ ســوال یا 

استیضاحی از مدیریت قالیباف نداشته اند؟
بر فرض آقای نجفی سال اول متوجه سوء مدیریت 
قالیباف نشــدند کل شش ســال همچنان متوجه نبودند؟ 
چرا در آن ســال ها یقه شــهردار را نگرفتید و االن مدعی 
شــدید؟ به یاد دارم در آخرین جلسات شــورای سوم همه 
اعضای شورا عملکرد سال 91 شهرداری را مورد تایید قرار 
دادند. در آن جلسه که با حضور حسابرس شورا و حسابرس 
شــهرداری برگزار شــد در رای گیری همه عملکرد را تایید 
کردند. آیا آقای مســجد جامعی در شــورای سوم و چهارم 
حضور نداشت؟ آیا آقای ساالری در شورای چهارم و دوازده 
دوست اصالح طلب ایشان در این شورا امکان اظهارنظر 
نداشتند؟ آیا این دوستان هیچ مدرکی دال بر تایید طومار 
آقای نجفی ندیدند که آن روزها علیه سوء مدیریت شهردار 

عنوان کنند؟« 
در تحولی دیگر، پرویز سروری عضو شورای چهارم 
شهر تهران با اشــاره به اینکه نجفی هم مسیر سیاه نمایی 
رئیس جمهور شــده، گفت:»بــه احتمال زیــاد نجفی راه 
روحانی را در پیش گرفته اســت. دقیقا مثــل روحانی که 
طبق وعــده خود قــرار بود گــزارش صــد روزه از عملکرد 
موفقیت هــای دولت خــود را به اطــالع عموم برســاند، 
به ناگهان با گزارشــی ســیاه از ضعف های دولت گذشته 
مواجه شدیم! دولت یازدهم کارنامه فاقد عملکرد مثبتش 
و ناتوانی هایــش را متوجه دولــت قبلی کرد و متاســفانه 
آن گونه که مشــاهده می کنیم این روند بعد از گذشت پنج 

سال از ریاســت ایشــان بر دولت ادامه دارد! به نحوی که 
معاون اول رئیس جمهور به جای بیان عملکرد چند ســاله 
خود عنــوان می کند که به تازگی ماشــین ســقوط کرده را 
از ته دره بــاال آورده ایم! بنابراین مشــخص نیســت این 
ماشین تصادفی کی تعمیر شــود و امیدی اصال به تعمیر 
و حرکت آن شــاید نباشــد.آنچنان که یکی از متحدین و 
تئوریســین های اصالح طلب عنوان کرده هشتصد سال 
برای  ترمیم آســیب های دولت قبلی بایــد وقت بگذاریم! 
ظاهرا  آقای نجفی به علت اینکه کارنامه قابل ارائه ای در 
چهار ماه مدیریت خود ندارند  ترجیح داده اند راه دولت را در 

پیش گرفته و همان روند را تکرار کنند! 
شاید چهار ســال آینده اگر از آقای شهردار گزارشی 
بخواهیــم وی عدم انجــام امــور را به گردن شــهرداری 
قبلــی انداختــه ومدیریــت قالیبــاف را بــه محلــی برای 
»سرپوش گذاشــتن بر ناتوانی هــای خود تبدیــل کنند؛ 
هرچند که شــیوه بســیار نامطلوبی را اتخاذ کرده اند. بنده 
معتقدم گزارش 500 صفحه ای نجفی بیش از اینکه ناظر به 
بررسی فعالیت های مدیریت شهری در دوران قالیباف باشد 
یک گزارش سیاسی است. نجفی شش سال عضو شورای 
ســوم بوده اند و اتفاقا دکتر قالیباف با رای ایشان شهردار 
شــدند، یعنی نجفی شــش ســال تمام قد  مدافع عملکرد 
شــهرداری تهران بودند، حال باید از نجفی پرسید اگر به 
کارنامه شما در شورای سوم مراجعه کنیم چند بار به شهردار 
تذکر دادید؟ چند سوال و چقدر علیه عملکرد نامطلوب وی 
موضع گیری داشته اید؟ مگر شما شورای چهارم را متهم به 
فقدان نظارت بر شهرداری نکردید در حالی که عمر شورای 
سوم با حضور شما بیشتر از شورای چهارم بود! اتفاقا شما، 
قالیباف را شهردار کردید. در شش سالی که بهترین زمان 
ارائه خدمات مدیریت شهری بود آقایان چه نظارت و تذکر 

و کنترلی داشتند که امروز بتوانند از آن دفاع کنند؟«
در واکنشــی دیگــر معــاون ســابق منابع انســانی 
شهرداری تهران گفت:  »مردم تهران با گوشت و پوست 
خــود درک کرده اند که تهــران چقدر تغییر کــرده و دیگر 
نیازی نبــود با اطالعــات غلط گزارش دهــی کنند. کاش 
شهردار جدید تهران به عنوان یک مدیر اعالم می کرد که 
پس از 4 ماه چه برنامه ای برای بهبود کیفیت زندگی مردم 

خواهد داشت.«
ســیدجعفر تشکری هاشــمی گفــت: »در گزارش 
اعالم شده یعنی شهرداری طی 12 سال گذشته هیچ کار 
مثبتی انجام نداده بــود ، به جای اینکه شــهردار فعلی در 
نقش اپوزیســیون ظاهر شــود بهتر بود می گفتند پس از 

نگاه حزبی و جناحی او به قالیباف شاید 
نشان از واهمه اش برای ماندن در ساختمان 
شهرداری دارد. 
بهتر بود او به جای سیاه نمایی سعی می کرد، 
از کارآمدی قالیباف در اداره الگو بگیرد. 
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4 ماه برای شــهر چه برنامه ای داشــته اند و یک شهر را با 
جمعیــت 10 میلیون نفری چگونــه می خواهند اداره کنند 
نه اینکه همه چیز را سیاه و خاکســتری نشان دهند و این 
نهایت بی انصافی است، مردم پارک ها، بزرگراه ها، مترو، 
بی آر تی، ســرای محالت،  مجموعه های بزرگ فرهنگی 
و... را با چشــم خود دیده اند و دادن این نگاه منفی فقط 
دیدن نیمه خالی لیوان اســت که به دور از حق و انصاف 
خواهد بود،  اگر می خواهند انتقادی هم کنند باید از روی 
واقعیت صحبت کنند و بعد حســن انجــام کار را بگویند نه 

اینکه خالف واقع گزارش دهی کنند. 
اخبار متعــددی داریم کــه در ماه هــای اخیر جمع 
زیادی بدون کوچک ترین سابقه ای به شهرداری آمده اند 
و در انتصابات اخیر هم می بینیم که بسیاری از آنها خارج 
از شــهرداری بوده اند و این ایــراد به نظر می رســد جای 
پاسخ دهی دارد. آیا این پرســنل موجود در شهرداری که 
حدود 50 تا 60 هزار نفر می شــوند کافی نبوده که حاال از 
خارج از شهرداری استخدام کرده اند و اگر هم این درست 
بوده چرا برای مدیریت قبلی اســتخدام نیــروی جدید کار 
ناشایســتی اســت اما برای مدیریت فعلی خوب اســت. 
این نشــان می دهــد نــگاه بی طرفانه ای وجــود ندارد.« 
تشکری هاشمی در پاســخ به این سوال که پس چرا برای 
1۳5 هزار نفــر فیش حقوقی صادر شــده اســت،  گفت: 
»جای تعجــب دارد که چــرا اطالعــات نــاروا در جامعه 
منتشر می شــود به جای دادن اطالعات غلط کاش کمی 
 فکر می کردنــد و می گفتند چگونه 4 ســال آینــده را اداره 

خواهند کرد. 
ما در شهرداری شــرکت های پیمانکار داریم،  مثال 
پیمانکار فضای سبز داریم که گاهی حقوق نیروهای خود 
را از شهرداری می گرفت اما به موقع پرداخت نمی کرد که 
باعث تجمع و اعتراض نیروهایش شــده بود، در مدیریت 
قبلی تصمیم گرفتیم با توافق پیمانکاران لیست نیروها را 
به شهرداری بدهیم و از سرجمع صورت وضعیت ها حقوق 
کارگران داده شــود، پرســنل شــرکت بازیافت هم همین 
وضعیت را داشت. ما کمیته امداد نیستیم که افراد را تحت 

پوشش قرار دهیم.«
 

  تاکتیک دسته جمعی
در این میان یــک تحلیــل دیگر هم این اســت که 
نجفی در این اقدام خــود تنها نبوده و برخی اصالح طلبان 
دیگر نیز از قبل بــرای این پروژه برنامه ریزی داشــته اند. 
روزنامــه اصالح طلب آرمان پیش تر نوشــته بــود: »اگر 

ایــن موضــوع را بپذیریم کــه محمدباقــر قالیبــاف مرد 
کناره گیری از عرصه سیاســی نیســت و ســکوت او را به 
منظور ســازماندهی نیروهــای نزدیک به خــود برای فتح 
ســنگر مجلس بدانیم، باید افشــاگری محمدعلی نجفی 
را تیر خــالص اصالح طلبان به نقشــه های قالیباف برای 
ورد به مجلس یازدهــم بدانیم .« روزنامه آرمــان در ابتدا 
نگرانی خود را از حضور قالیباف در انتخابات و فعالیت های 
سیاســی کشــور چنینن بیان می کند: »بعــد از انتخابات 
ریاست جمهوری و پیروزی اصالح طلبان در این انتخابات 
و انتخابات شورای شهر تهران، محمدباقر قالیباف جز یک 
بار آن هم به صورت کوتــاه هیچ گونه اظهارنظر مهمی  در 
عرصه سیاسی نداشته است. در   همان یک بار هم او اعالم 
کرد اگر انصراف نمــی داد به طور یقیــن نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری تغییر می کرد. اگر این اظهارنظر را تنها 
اظهارنظر مهم قالیباف بعد از پذیرش شکست از روحانی 
و انصراف به نفع حجت االسالم رئیسی بدانیم، از فحوای 
ســخن وی می توان اینگونه برداشت کرد که قالیباف این  
سردار شکست خورده عرصه سیاست، قصد کناره گیری از 

عرصه سیاسی را ندارد. 
هرچند او این روز ها ســکوتی ســنگین را ســرلوحه 
کار خود قرار داده اســت اما برخی اعتقــاد دارند قالیباف 
درصدد تجدید قوا و احتماال اقدامات تشکیالتی بر محور 
جمنا و اصولگرایان در انتخابات مجلس آینده اســت. او 
به شــدت در حال رصد تحرکات اصالح طلبان و برخی از 
جدا شــدگان از مکتب اصولگرایی بــرای برنامه ریزی در 
جهت حضــور خود و مدیــران نزدیکش به همــراه برخی 
 اصولگرایان در مجلس یازدهم به منظور بازگشت به چرخه

 سیاست است.« این در حالی است که زیبا کالم از  فعاالن 
جریان اصالحات، افشاگری های اصالح طلبان را زمینه 
تخریب موفقیت ها و ســوابق اجرایی قالیباف – به عنوان 
یکــی از مهم ترین امتیــازت وی- می داند و می نویســد: 
»شاید تنها نقطه قابل اتکای قالیباف برای بقا در صحنه 
سیاســی کارکرد وی به عنوان یک نیــروی اجرایی موفق 
اصولگرا باشد که پر واضح است از این بابت هم عملکرد 
دوازده ســاله آقای قالیباف و حقایق و افشاگری هایی که 
در رابطه با دوره مدیریت وی هر روزه در حال مطرح شدن 
است، نشــان دهنده عدم کامیابی او به عنوان یک نیروی 
اجرابــی کارآمد اســت. حتی اگر ایــن فــرض را در نظر 
گرفته که تنها بخش کمی از اتهامات وارد شــده توســط 
اشــخاصی همچون دکتر حافظی و شــورای شهر فعلی 
تهران در رابطــه با عملکــرد آقای قالیبــاف  از جمله عقد 

قراردادهایی غیر شفاف در زمان تصدی وی، حجم باالی 
اســتخدام های بی ضابطه و بدهی هنگفت شهرداری به 
دولت و بخش خصوصــی صادق باشــد، در این صورت 
نمی توان نمره قابل قبولی به عملکرد او به عنوان شهردار 

تهران داد.«
در حالی که ناامید سازی اصولگرایان از باقر قالیباف 
در نوشته های جریان اصالحات به وضوح دیده می شود؛ 
صــادق زیبــا کالم همچنین دربــاره اثر افشــاگری های 
اصالح طلبان درباره قالیباف و تاثیر آن در آینده سیاســی 
وی نوشته است: »شــهردار ســابق  تهران، امروز چه در 
اذهان عمومی مردم و چه در طیف های مختلف سیاسی 
به ویژه اصولگرایــان به عنوان یک نیروی سیاســی تمام 
شده به حســاب می آید و هیچ گونه آینده   و جایگاه سیاسی 
را  چه در میان اصولگرایان چه خارج از محدوده این طیف 

نمی توان برای او متصور شد.
 آنچه مشخص اســت اینکه آقای قالیباف امروز چه 
در میان اذهان عمومی جامعه و چه در میان اصولگرایان 
و دیگر طیف های سیاســی به عنوان یک نیروی سیاسی 
و اجرایی پایان یافته اســت و نمی توان بــرای او آینده ای 
مشــخص متصــور بــود. مصطفــی درایتــی، از فعالین 
اصالح طلب نیز در راستای ناامید سازی جریان اصولگرا از 
آینده سیاسی قالیباف نوشته است: »از منظر دیگر گزارش 
نجفی آینده سیاسی قالیباف را مجهول کرده است. او که 
سابقه ای طوالنی در شهرداری تهران داشته، اکنون باید 
براساس گزارش شهردار تهران به افکار عمومی پاسخگو 
باشد. قالیباف همواره ســعی می کرد از سکوی شهرداری 
برای پریدن به پاستور اســتفاده کند که البته هر بار ناکام 
ماند. واقعیت آن اســت که باتوجه به شکست های پیاپی 
آقای قالیباف از نمایندگان جریــان اصالحات و عملکرد 
نه چندان شفاف وی در شهرداری تهران او دیگر فاقد آینده 
سیاسی روشــن اســت. قالیباف را باید تمام شده پنداشت 
و جریان اصولگرا نیــز اگر بخواهد آینده سیاســی خود را 
به قالیباف گــره بزند، نمی تواند دســتاورد موفقی در ورود 
به عرصه سیاســی داشــته باشــد. زمانی که یک شخص 
چندین بار خود را در معرض رای مردم قرار می دهد، دیگر 
نمی تواند به عاملی برای ایجاد کنش سیاسی در کشور  یا 
پویایی یک جریان سیاســی از منظر داخلی تبدیل شود. 
هرچند این فرد دارای ســابقه فراوانی باشــد. بســیاری از 
اصولگرایــان نیز به ایــن نتیجه خواهند رســید که دوران 
قدرتمندی سیاسی قالیباف به سرآمده است. در نتیجه اگر 
جریان اصولگــرا آینده خود را با قالیبــاف پیوند بزند، دچار 
خطای استراتژیکی شده اســت. بازی کردن با یک مهره 
نا موفق می تواند یک جریان سیاسی ناموفق را در معرض 

نابودی قرار دهد.
 گذشــته از اینکــه قالیبــاف در آینــده در میــان 
اصولگرایان چه وزنی خواهد داشــت و آیــا اصولگرایان 
تمایل دارند رای خود را در سبد قالیباف بریزند یا نه، واقعیت 
آن است که قالیباف اکنون باید در مقابل عملکرد خود در 
شورای شهر تهران پاسخگو باشد. بدهکارکردن شهرداری 
تهران آن هم به میزان درآمد ســه ســال ایــن نهاد چیزی 
نیست که از دید مردم مورد غفلت قرار بگیرد. از این گذشته 
نهاد هــای قضایی و نظارتی نیز به گزارشــات شــهرداری 
کنونی تهران در مورد عملکرد گذشته شهرداری ورود کنند 

تا سره از ناسره جدا شود.«
هر چه باشــد به نظر می رســد که محمد علی نجفی 

دیگر زمان زیادی برای ماندن در بهشت ندارد.
آیا او در سال 9۷ در بهشت خواهد ماند؟ نگاه حزبی و 
جناحی او به قالیباف شاید نشان از واهمه اش برای ماندن 

در ساختمان شهرداری دارد. 
بهتر بــود او به جای ســیاه نمایی ســعی می کرد، از 

کارآمدی قالیباف در اداره الگو بگیرد.  

دادستان تهران از نامه 
خود به شهردار تهران 
برای ارائه مستندانش 

درباره تخلفات مالی 
شهرداری سابق خبر داد 
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گفت وگو با مهدی چمران؛ از قالیباف تا نجفی

پروژه ها خوابیده 
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گزارش 100 روزه ای که آقای نجفی به شــورای 
شــهر تهران ارائه کرد، انتقادها و واکنش های 
زیادی را به همراه داشــت. خودتــان وقتی این 
گزارش را رویــت کردید و اخبار مربــوط به آن را 

شنیدید، چه ارزیابی ای داشتید؟
   من گزارش را ندیدم اما گفتند »گزارش مفصلی 
اســت«. من بخش هایــی از صحبت شــان را شــنیدم و 
بخش هایی را هم در رسانه ها دیدم ولی متاسفانه خود اصل 
و متن گزارش را با جزئیاتش ندیدم. معتقدم همه مسائلی 
که طرح می شــود باید مســتدل باشــد، حال آنکه بخش 
عمده ای از موضوعات مندرج در این گــزارش فقط ادعا 

شده بود و مدرک ، سند  و استداللی برایش وجود نداشت.
 آقــای چمران! شــما 13 ســال رئیس شــورای 
شــهر تهران بودید و آقای قالیباف نیز 12 سال 
مســئولیت مدیریــت شــهر تهــران را برعهده 
داشت. برخی موضوعات مطرح شده در گزارش 
آقای نجفی را به سیاه نمایی تعبیر می کنند، فکر 
می کنید مردم چه قضاوتی کردند وقتی با چنین 

گزارشی مواجه شدند؟
  باید از خود مردم ســوال بشــود که نظرشان در 
این مورد چیســت؟ من جزئیــات و مســائل را در جریانم 
و می دانــم، به خصــوص آنهایی کــه در ارتباط با شــورا 
اســت. حاال قراردادهایی گفته شــده که شــهردار  باید 
بیایــد قراردادها را اعالم کند، با چه  کســی، چگونه، چه 
زمانی بسته است؟ چون شــورا از قراردادهای شهرداری 
خبر نــدارد ولی آن مســائلی کــه در ارتباط با شــورا بود، 
ســیاه نمایی می دانم، یعنی اینگونه نبود که حســابداری 
ما  می باشــد، چون لغت ِدیمی  را به کار بردند، این سخن 
درستی نیست و هر کســی از اصول حسابداری و حساب 
و کتاب سر رشــته داشــته باشــد، می داند کــه چند هزار 
میلیارد تومان را نمی شــود ِدیمــی  برد و هزینــه کرد. ما 
برای تصویب بودجه شهرداری، شــرکت ها و سازمان ها 
کلی در شورا بر ســر و کول هم می زدیم؛ بعد برای تفریغ 
بودجه، بهترین حسابرســان قسم خورده  و درجه یک را با 
رای همه اعضا انتخاب می کردیم، یعنی شــهرداری در 
انتخاب آنها دخالتی نداشت. نتیجه هر سال حسابرسی 
را برای بررســی دقیق و موشــکافانه در یک کمیسیونی 
که روســای کمیســیون ها بودنــد، می آوردند و ســپس 
گزارش نهایی در صحن شــورا قرائت می شــد. االن هم 
بسیاری از حسابرســی ها مانده که هنوز نیاورده اند. باید 
بیاورند و این ها را قرائت کنند. حسابرس خودش می آمد 

همه بندهای حسابرســی را قرائت می کرد؛ مثل مجلس 
شورای اسالمی هم نبود که دیوان محاسبات بیایند و در 
عرض یک ساعت یا دو ساعت یک گزارش بدهد و تمام 
شــود؛ خیر. شــاید بیش از چند ماه قرائت گزارش های 
حسابرسی طول می کشــید چون بخش اعظم نظارت ما 
در همین بحث های حسابرســی بود. بــرای اولین بار در 
شــهرداری ما آمدیم و بحث نقــدی و غیرنقدی را مطرح 
کردیم چون در شــهرداری بخش غیرنقدی مطرح نبود، 
بنابراین حساب و کتابی برای بودجه های غیرنقدی اصال 
وجود نداشــت. ِچکــش را می  گرفتند و برای ســال بعد 
می گذاشــتند، بعد آن موقع وقتی نقد می شد، به حساب 
می آوردند، منتها مــا تمام غیرنقدی ها را هم به حســاب 
آوردیم و فشار زیادی را در دوره سوم تحمل کردیم که این 
نقدی و غیرنقدی را در سیستم حسابرسی شهرداری مورد 
توجه قرار دهیم؛ همان طور که گفتم قبلش به این دقت 
 نبود. البتــه من نمی گویم »ِدیمی«  بــود، بلکه می گویم 

»به این دقت نبود«. 
بعد از ایــن اتفاق دقــت کافی شــد، همان طور که 
االن هم اســت، ما خزانه داشــتیم و تمام پول هــا باید به 
حساب خزانه واریز می شــد و از آنجا به بخش های دیگر 
تخصیص داده می شد. بنابراین حساب و کتاب شهرداری 
را ما آنالین و هر روز داشتیم و می توانستیم کنترل کنیم و 
کنترل هم می کردیم. بعد هم حسابرسی ساالنه داشتیم. 
حسابرسی سال های اولی که ما آوردیم و انجام دادیم، خود 
حسابرسان گفتند »غیرقابل بررسی است«، به خاطر اینکه 
حساب و کتاب درستی نبود ؛ بعد یک مصوبه ای داشتیم که 
آنچه تا قبل از سال 82 است، همه را کنار بگذاریم، چون از 

آن موقع کلی ما فاقد داشتیم که مانده بود.
فاقد چیست؟

  فاقد یک اصطالحی در شــهرداری است، یعنی 

بودجه ای خرج شــده اما با برنامه انحراف داشــته است. 
بنابراین قبــل از ســال 82 را گذاشــتیم و از 82 بــه بعد را 
حسابرســی کردیــم. و این کار را تا ســال گذشــته انجام 
دادیم. چند روز پیش هم من خوشــحال شدم چون دیدم 
شــورای شــهر پنجم دوباره برای بررســی حســاب های 
سال گذشته شهرداری حســابرس انتخاب کرد. ما برای 
اولین بار در شرکت ها و ســازمان های شهرداری که طبق 
اساســنامه   خودشــان می توانســتند حســابرس بگیرند و 
نتیجه حسابرسی را ارائه می دادند، گفتیم این کار را قبول 
نداریم و باید شورا حسابرس معین کند. در واقع آنها برای 
خودشان حسابرس معین می کردند، ما نیز در شورای شهر 
حســابرس جداگانه ای را تعیین می کردیــم که مدتی هم 
بحث شد که این دو تا یکی شوند، اعضای شورا نپذیرفتند 
و گفتند ما کارمان را مستقال انجام می دهیم. برای اولین 
بار شرکت های شهرداری را هم حسابرســی و نتیجه  را در 
صحن علنی شــورا اعالم کردیم. این کار، یک کار دقیق 
حسابداری بود بنابراین گفتن اینکه حسابداری ِدیمی  بوده، 
دور از انصاف است و کالم صحیحی نیست. حاال مسائل 

دیگری هم مطرح شده بود . 
در مورد موضوع نیروی انسانی، من انتظار داشتم و 
انتظار دارم که معاونان یا خود جناب آقای شــهردار سابق 
بیایند و پاسخ دهند و ریز مسائل را روشــن کنند چون آنها 
در پایان دوره به طور کتبی و رسمی به صحن شورا گزارش 
ارائــه دادند. البتــه دیدم معــاون مالی مدیریت گذشــته 
شهرداری در یکی از رســانه ها دفاع کرده بود و رقم بدهی 
را 14/5هــزار میلیارد تومــان اعالم کرد و گفــت چقدر به 
کجاها شــهرداری بدهکار اســت. پس دقیقا رقم بدهی 
شهرداری مشــخص بود اما یکدفعه اعالم شد رقم بدهی 
شــهرداری 5۷ هزار میلیارد تومان است که احتماال جمع 
رقم پروژه های نیمه  تمام و بدهی های ســال  آینده  بیشــتر 
از این بشــود، البته گفتم آنها را بایســتی دوستان بیایند و 
خودشان پاســخ دهند. آنچه  در ارتباط با شــورا است،  در 
مورد حسابرسی، برنامه ریزی، بودجه ریزی و جزئیاتی  که 
هیچ وقت در گذشته دنبال نمی شــد، همه را با دقت تمام 
دنبال و در صحن شورا قرائت  شد  و حتی اگر خالفی می دید 
یا اعضای شورا خالفی را تشــخیص می دادند به سازمان 
بازرســی و قوه قضائیه ارسال می شــد تا در دادگاه مطرح 
شود و نتیجه اش را هم دستگاه قضایی اعالم می کرد که 
در خیلی از موارد گفتند »تخلفی نیســت«، البته بعضی از 
آنها هنوز هم در دادگاه مطرح است، بنابراین شورای شهر 
نه تنها آن حسابداری و حسابرســی را انجام می داد، بلکه 
اگر خالف را هم می دید، این تخلف را رســما به شهردار و 
مراجع قضایی منعکس و پیگیری می کرد تا رفع شــود و از 
شهرداری گزارش می خواستیم که نتیجه رفع آن خالف را 
هم ارائه دهد، بنابراین همین طور بخواهند مطالبی را بدون 
استدالل و پشتوانه عنوان کنند، غیرمنصفانه است. البته 
من یک بحث کلی هم دارم، گــزارش 100 روزه با اینکه، 
دیگران قبال 12 ســال پیش چه کرده اند، کامال متفاوت 
اســت. باید گفت چه کرده اید، نه دیگران چه کرده اند یا 
نکرده اند؟ در 12 ســال واقعا یک تهران دیگری ســاخته 
شد و کسانی که تهران را بعد از 12 ســال ببینند، به خوبی 
می توانند قضاوت کنند. اینکه االن  می شود و چه می کنند، 

بحث دیگری است. 
بایســتی بگویند چه می کننــد و االن چــه دارند چه 
اقدامی انجــام می دهند ؟ کدام پروژه را در دســت تکمیل 
دارند ؟ خط ۷ متــرو را تکمیــل می کنند؟ پــروژه پل های 
بزرگراه ارتش و بزرگراه امام علــی)ع( را تکمیل می کنند؟ 
بزرگراه شهید صیاد شیرازی، پل شهید الجوردی را که روی 
خیابان صنایع است تکمیل می کنند؟ بزرگراه یادگار امام که 
انتهایش باید به پل شهید کاظمی  متصل شود و به سمت 
فتح و میدان 9 دی برود در حال تکمیل اســت؟ پروژه 94 

مهدی چمــران در واکنش به گــزارش 100 روزه 
نجفی، شهردار تهران به شورای شهر گفت: »بخش 
عمده ای از موضوعــات مندرج در ایــن گزارش فقط 
ادعا شده بود و مدرک ،  سند  و استداللی برایش وجود 
نداشت.« رئیس شورای شــهر چهارم تهران یاد آور 
شد: »شورای شهر و شهردار  تریبون دارند و می گویند 
و صدا و سیما و روزنامه ها همه می نویسند اما  تریبون 
مدیریت قبلی چند سایت است ولی به عقیده من با ید از 

آنها هم سوال شود و آنها هم پاسخگو باشند.«

زمانی که نجفی در شورا 
بودف انتقاد به قالیباف

نداشت
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درصد تمام شده پایانه شرق را به اتمام رساندند؟ خیر، این 
پروژه ها همه خوابیده و کاری نمی شود. حاال آمده اند روی 
اینکه 12 سال پیش چه شده یا چه نشده، ایراد می گیرند. 
این فلسفه که همه اش بگوییم تقصیر قبلی ها است، برای 
مردم مشمئز  کننده است. االن بگویند که چه می کنند و چه 

کردند و چه در چنته دارند.
به طرح ادعاهای بدون ســند در گــزارش آقای 
نجفی اشــاره کردید که تداعی گر کارهای آقای 
احمدی نژاد اســت، او نیز برای  حرکت روبه  جلو 
چنین روش هایی را به کار می گرفت. همان دوره 
اصالح طلبان منتقد ایــن رویکــرد و رفتار آقای 
احمدی نژاد بودند. به نظر شما چرا خودشان در 

این وادی قرار گرفتند؟
  حاال من بــه رئیس جمهور قبــل کاری ندارم که 
چنین کاری می کرد یا نمی کرد، این دوستان منتقد بودند 
یا نبودند، ولی به طور کلی این روحیــه ای که آدم اول کار 
مدام بگوید فالنی بد کار کرده، مناســب نیست. یعنی ما 
متاسفانه در کشورمان یک روشی را پیش گرفتیم که همه 
می آیند و می گوینــد قبلی ها بد هســتند، چنین صحنه ای 
را وقتــی جوانی مشــاهده می کنــد چه قضاوتــی خواهد 
کرد وقتی می بیند همه این آدم ها پشــت ســر قبلی ها بد 
می گویند، در حالی که در زمان خودشــان آدم های خوبی 

قلمداد می شدند.
  این اعتماد عمومی را سلب می کند، بنابراین اگر بد 
هســتند و بد بودند، آن نقاط ضعف، تخلف بوده و به قول 
دادستان محترم برای قوه قضائیه بفرســتند، اینکه حاال 
بیایند و بایســتند و بگویند تخلف شــده، این دردی را دوا 
نمی کند. مثال من چند روز پیــش هم دیدم که گفتند بدی 
آب و هوا تقصیر قبلی ها است. خب این مد شده که هرچه 
می شود، می گویند تقصیر قبلی  هاست. این روش و نحوه 
برخورد درســت نیســت، باید نشــان دهند خودشان االن 

چندَمرده حالج هستند.
شما خودتان شش ســال در شورای شهر سوم 
با آقای نجفی از نزدیک ارتباط داشــتید. انتظار 
داشــتید آقای نجفی که آن دوره موافق عملکرد 
آقای قالیبــاف بود و هیچ انتقــاد و تذکر و اخطار 
صریح و جــدی هم بــه آقای قالیباف نداشــت، 

امروز چنین گزارشی را مطرح کند؟
  حاال انتظارداشتن یا نداشتن من صحیح نیست، 
هر کســی می تواند در زمان خودش تصمیــم مقتضی را 
مطابق همان زمان اتخاذ کنــد. البته بحث  نان به نرخ روز 
خوردن با آن فرق می کند. آدم می تواند در زمان حال فکر 
کند که باید این کار را بکند یا نه. بله، ایشــان جزو کسانی 
بود که به آقای قالیباف رای داد، حسابرســی ها را در شورا 
می شنیدند، تفریغ بودجه ها را شاهد بود و اصال خودشان 
در کمیســیون برنامه و بودجه حضور داشــت و من انتقاد 
شدیدی از ایشــان به آقای قالیباف در خاطر ندارم. حاال 
دقیقا یادم نیســت که تذکر داشــتند یا نه ولــی اعتراض 

شدیدی را ندیدم.
برخی می گویند حسابرســی 12 ســال مدیریت 
شــهرداری ظــرف 100 روز امــکان نــدارد. 
فکر می کنیــد واقعا ایــن گــزارش حداقل های 

کارشناسی را داشت؟
  من نمی دانم که چه کســی تهیه کــرده و چگونه 

تهیه کرده است.
با توجــه بــه شــناختی کــه به حــوزه شــهری و 

حسابرسی دارید بفرمایید.
  نه، اســناد و مدارکش حتما باید همراه آن باشد. 
گزارش رسمی، گزارش حســابرس است، یعنی حتی خود 
شــهرداری هم بیاید گــزارش دهد، باید ســند و مدرک به 
حســابرس ارائه دهد. معتقدم گزارش  حســابرس اســت 

که طبق قانون باید به اطالع مردم رســانده و برای وزارت 
کشور به صورت رسمی ارسال شود. این اهمیت دارد، حاال 
شــهردار خودش بیاید، یک گزارش دهد، فی نفسه بدون 
اینکه سند و مدرکی اعالم کند، آن گزارش، گزارشی نیست 
که بتوان رویش حساب  کرد، ولی روی گزارش حسابرس 
را می شود حســاب باز کرد. یعنی قابل اتکا  و مهم است. 
البته شــهرداری در 100 روز کمتر هــم می تواند گزارش 
تهیه کند اما این با گزارشــی که حســابرس تهیه می کند، 
متفاوت است. حسابرس تک تک اسناد را بررسی می کند، 
مدارک کمبود را می گیرد، اگر مدارک کمبودها را نتوانست 
تامین کند، در گزارش خودش با جزئیات می نویسد که من 
این مدارک را خواستم، ولی به من ندادند، به این گزارش 
می شود اســتناد کرد ولی گزارش هایی شــبیه آنچه آقای 

نجفی ارائه داد، قابل استناد نیستند.
بعد از اینکه آقای نجفی شــهردار تهران شــد، 
ظرف ک مدت کوتاهــی انتقادها بــه عملکرد او 
از ســوی اصالح طلبان شــدت گرفــت. برخی 
معتقدند »آقــای نجفی بــا ارائه ایــن گزارش، 
می خواســت فشــار این انتقادها را بــه خود کم 
کند.« فکر می کنید آقای نجفی موفق می شود با 
چنین روش هایی خودش را از زیر فشار انتقادها 

خارج کند؟
  مسائل پشت پرده سیاســی را من نمی دانم، چرا 

که اگر آنها به او فشــار می آورند، این فشــار نــه به خاطر 
گزارش یا عدم گزارش بلکه به دلیل یک ســری معادالت 
سیاسی است که خودشان روی آن حســاب باز می کنند. 
من فکر می کنم آنچه االن اتفاق می افتد و فشــار است، 
برای آن است که چرا کاری انجام نمی شود؟ این را عموم 
مردم می گویند که چرا کاری انجام نمی شــود؟ اگر کاری 
هم در حــال انجام اســت چرا کنــد و اینقــدر َلخت پیش 
می رود ؟ حتی عــده ای هم می گویند »اگــر قراردادهای 
قبلی نبود، معلوم نبود االن وضع رفت و روب شــهر تهران 
چگونه بود«، چون امتداد همان قراردادهاست، ما انتظار 
داشتیم با همین ســرعتی که روند کار پروژه ها و قراردادها 
جلو می رفــت، ادامه می یافــت، نه اینکه متوقف شــود. 
االن دارد وضعیت به حالت قبل از سال 82 بر می گردد که 
چند سال شــهرداری متوقف بود و کار مهمی  در آن انجام 
 نمی شد، امروز نیز اقدامات شــهرداری به نزدیک توقف 
رســیده اســت.  حــاال اینکه ســوال شــد این گــزارش 
فشــارهای سیاســی را کــم می کنــد یــا خیــر؟ معتقدم 
فشــارهای مردمی  را بیشــتر می کند و بیشــتر هــم کرد. 
خوب توقعات مردم باال می رود، نــه اینکه باال رود، مردم 
می پرسند »شــما االن برای شــهر چه کردید؟« به فرض 
آن موقع اشــتباهاتی شــد،  به دادگاه بدهیــد، ولی االن 
بگویید چــه می کنیــد، االن چگونه ایــن کار را می کنید؟ 
همین که بگوییــد ما می خواهیم با فســاد مبــارزه کنیم، 
ادعاکردن این مســاله کافی نیســت. روش اش چیست 
و چه کار می خواهید بکنید، با فســاد گذشــته می خواهید 
 مبــارزه کنیــد یــا آنکــه روش کاری تــان را می خواهیــد 

روشن کنید؟«
 به نکته ای   اشاره کردید که انتظار دارید مدیران 
شهرداری دوره مســئولیت آقای قالیباف بیایند 
و پاسخ دهند به مواردی که در این گزارش 100 
روزه آقای نجفی وجود دارد. آیا شما انتظار دارید 

آنها چطور واکنشی نشان دهند؟
  من البتــه در برنامــه تلویزیونی دیــدم که مثال 
معاونت حمل و نقل در مــورد دوطبقه کردن اتوبان صدر 
صحبت می کردنــد، ایشــان می گفت »اگــر می گویید 
این پروژه بیخود اســت، آن را ببندیــد و ببینید چه اتفاقی 
می افتد«. البته مــن می گویم »هر بچه ای هم می تواند 

این روحیــه ای کــه آدم اول کار مدام 
بگویــد فالنی بــد کار کرده، مناســب 
نیست. یعنی ما متاسفانه در کشورمان 
یک روشــی را پیش گرفتیــم که همه 
می آیند و می گویند قبلی ها بد هستند، 
چنیــن صحنــه ای را وقتــی جوانــی 
مشــاهده می کند چه قضاوتی خواهد 
کرد وقتــی می بینــد همه ایــن آدم ها 
پشــت ســر قبلی ها بــد می گویند، در 
حالی که در زمان خودشــان آدم های 

خوبی قلمداد می شدند
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بفهمد وقتی ســه الین در پاییــن داریم، دو تــا الین در 
باال، ایــن وضعیت بــه تســهیل و روان ســازی  ترافیک 
کمک می کند« پس نیازی بــه بحث ندارد. حاال در مورد 
طراحــی اش و در مــورد مطالعه اش یا نحوه ســاختش، 
یک بحــث تخصصی اســت اگر کســی بحثی داشــته 
باشــد. این طرح حدود دو ســال می آمــد و می رفت، تا 
در شورا به تصویب رســید که انجام شــود؛ هم از جهت 
 ترافیکی و هــم از جهت کنترکســیون یا ســاختمان آن 
و ســایر مســائل و یکی از کارهــای ارزنده ای اســت که 
انجام شــده و کلی جایزه و مــدال بین المللی به آن تعلق 
گرفــت که انجام شــد؛ حاال اگــر می گویند کــه تاثیری 
نــدارد،  آن را ببندند و ببینند چه می شــود. اگــر االن باز 
اســت چون به  ترافیک کمک می کند. حــاال به هر حال 
من دیدم ایشان این پاســخ را داده بود و معاونت دیگری 
که معاونــت برنامه ریزی بود، آقای امانــی دیدم مفصل 
در مــورد آن 1۳ هزار تــا اســتخدام پاســخ داده بود که 
چنین ارقامی  نبوده اســت؛ در واقع یک عده ای را تبدیل 
وضعیــت کرده انــد و اســتخدامی  در کار نبوده اســت. 
بعــد در مورد معــاون مالــی دیدم کــه دربــاره بدهی نیز 
پاســخ داده که اینقــدر نبوده و نیســت بلکــه بدهی این 
میزان است. به هر حال می توانم بگویم که آنها در حال 
حاضر  تریبونی در دست ندارند.  شــورای شهر و شهردار 
 تریبــون دارنــد و می گویند و صــدا و ســیما و روزنامه ها 
همه می نویســند اما  تریبــون مدیریت قبلی چند ســایت 
 اســت ولی به عقیده من باید  از آنها هم سوال شود و آنها 

هم پاسخگو باشند.
به نظر شــما آقای نجفی و اعضای شورای شهر 
پنجم در پایان دوره کارنامه قابل ارائه ای هم وزن 
مدیریت شــهری در دوره چهارم یا دوره سوم یا 

حتی دوره دوم می توانند ارائه دهند؟
  مــن االن نمی توانم پیش بینی کنــم، آنچه  االن 
می بینم، این است که کار نمی شــود. نه تنها قابل قیاس 
نیست، اصال کار نمی شود که بخواهند قیاس کنند. برای 
اینکه همه تازه کار هســتند. مثال شــما تعداد مصوبات را 
ببینید، قابــل قیاس نیســت، کارهای عمرانــی را ببینید، 
قابل قیــاس نیســت، کارهای فرهنگــی را ببینیــد، قابل 
قیاس نیســت، کارهای اجتماعی را ببینیــد، قابل قیاس 
نیســت. حاال فکر جدیدی اســت که ما در همه کارهای 
شــهر ضرورت ندارد دخالت کنیم، فقط بــه کارهای خود 
شهرداری بپردازیم که این هم ایده ای است. البته از نظر 
من چندان پسندیده نیســت، چون شهرداری وظیفه اش 

فراتر از  این هاست، ولی به طور کلی االن کاری نشده که 
ما بخواهیم قیاس کنیم. حاال در آینده ان شاءالله که کار 
خوب شود. من این انتظار و توقع را دارم که بیایند و شروع 

به کار کنند.
به نظر شــما اگر همین مشــی و رویکردی که در 
گزارش 100 روزه از آقای نجفی شــاهد بودیم، 
بخواهد ادامه پیدا کند، چه آثاری برای مدیریت 
شــهری خواهد داشــت و ماحصلش برای خود 

جریان اصالح طلب چه خواهد بود؟
  من فکــر می کنم که یک شکســت اســت، اگر 
بخواهد به همین روش ادامه پیدا کنــد. قطعا و یقینا باید 
در روش کاری خودشان تجدیدنظر و واقعا کار کنند. اینکه 
مدام ایراد بگیریم، مساله و مشکلی از مردم حل نمی شود و 
حتی گفتم برای مردم مشمئزکننده است که مدام بخواهند 
بنشــینند و ایرادهای گذشــته را گوش کنند. دوستان باید 
بداننــد ایرادگرفتن تنها کافی نیســت. اگر بــا این روش 

بخواهند جلو بروند، به جایی نمی رسند.
در صحبتی که آقای رئیس جمهور با مردم انجام 
داد، قسمتی هم در مورد حمل و نقل عمومی بود. 
شما صحبت های رئیس جمهور را چگونه دیدید 

و نظرتان چیست؟
  من منتظر عمل هســتم، اینکه مــا هم می دانیم 
و چند سال است می گوییم مترو ســاخته شده و تونل ها و 
ریلش آماده اســت. خط هفت به عقیده مــن چون واگن 
نبود، تعطیلش کردند، وگرنه می توانســت کار کند. خرید 
واگن کاری نیست که شــهرداری بتواند رأسا انجام دهد. 
یک تعداد محدودی را در ســال می خرنــد و می آورند که 
شــهرداری تهران هم ایــن کار را کرده اســت، ولی باید 

فاینانس و گشایشــی باز شــود، واگن های متــرو از چین 
خریداری شــد. این ها را باید حســاب باز کننــد. االن هم 
فاینانس باز کننــد و بخواهند ســفارش دهنــد و پول اول 
را بپردازند، یک ســال تا یک ســال و نیم دیگــر واگن را 
به ما می دهنــد که تازه بایــد آن واگن هــا را بیاوریم اینجا 
مونتاژ کنیــم، چون مــا حــدود 50 درصد واگن هــا را در 
ایران می ســازیم. حاال بوژی، موتور و یک سری قطعات 
و تجهیــزات از چین باید خریداری شــود، بقیــه اش را در 
واگن سازی تهران می ساختند و هر از گاهی 50، 60و 80 
واگن را وارد مترو می کردیم. این کافی نیست، ما حداقل 
باید االن هزار تا واگن بیاوریم و این را باید االن ســفارش 
دهند که تا یک سال و نیم دیگر این واگن ها بیاید در خط 
قرار بگیرد. این مســاله می تواند آلودگی هوای تهران را 

تقلیل دهد.
 انتظارتان از آقــای نجفی چه بود، چون خودش 

در دولت یازدهم حضور داشت؟
  ایشان در جلســه ای که با نمایندگان مجلس در 
برج میالد داشت، اعالم کرد دولت تا به حال هیچ کمکی 
برای مترو و  اتوبوس نکرده است. ما وقتی مدیریت شهری 
را تحویــل دادیم هفــت هزار دســتگاه بــود، االن تعداد 
اتوبوس ها کمتر شده و اتوبوسی نیز وارد نشده است. این 
اتوبوس های دوکابین را هم شــهرداری باز رأســا و بدون 
کمک دولت خریــداری کرد و حتی گمرکــش را هم داده 
اســت. این دولت و دولت قبــل دیگر اتوبــوس به تهران 
و هیچ شــهری نداد، یعنــی نخریدند و ندادنــد. حاال اگر 
قول می دهند و قول داده اند کــه می دهند، چه بهتر؛ باید 
اتوبوس برای شهر تهران تهیه کنند. تا دو سال آینده باید 
اتوبوس های شهر تهران طبق طرح جامع ترافیک به 11 
هزار دستگاه برســد. در حالی که امروز آمار اتوبوس ها زیر 

هفت هزار دستگاه است.
 این نکتــه را هم یادآور شــوم که هر ســال حداقل 
هــزار دســتگاه اتوبــوس در تهران فرســوده می شــود. 
اتوبوس هایی هم که فرسوده شده، فعال جایگزین نشدند 
و اگر همین طــوری بخواهیم برویم، آمــار اتوبوس ها در 
ســال آینده به شــش هزار دســتگاه کاهش پیدا می کند، 
درحالی که باید زیاد می شــد. بنابراین باید اقدام شــود،  با 
حرف کار به جایی نمی رســد. برای مترو هم گفته بودند تا 
عید ما هزار واگن می آوریم اما این حرف نیز عملی نیست 
چون تا ســفارش دهند، خیلی  زود این اتفــاق بیفتد، یک 
ســال طول می کشــد تا بتوانند قطارهای مترو را بیاورند و 
مونتاژ کنند و حتی مونتاژشــده هم بخواهند بیاورند، کمتر 
از یک سال قطعا طول نمی کشــد. من خودم یادم  هست 
و آن موقع هم به آقای محسن هاشــمی که مسئول مترو 
بود، اصــرار می کردیم که ســریع تر قطارها را بــه ناوگان 
مترو  تهران اضافه کنند، ایشــان خودش می رفت چین، 
آنجا برنامه می گذاشت و دستور حمل می داد و کارهایش 
را می کرد، باز یک سال طول می کشــید تا بتواند قطارها 
تحویل بگیرد. بنابراین اینکــه ما فقط بگوییم باید این کار 
بکنیم، کافی نیســت. این حرف باید عملی شــود. واقعا 
باید واگن بخرنــد، واقعا بایــد اتوبوس بخرنــد، آن وقت 
 خواهند دید کــه آلودگی هوای تهران  بســیار کمتر از این 

خواهد شد.
صحبت هــای رئیس جمهور را هــم می فرمایید 

چطور ارزیابی کردید؟
  حــاال اجــازه دهیــد بــه صحبت هــای آقــای 
رئیس جمهور ورود نکنــم، چون بحث زیاد شــد، ولی در 
مورد شهر و در مورد آب و هوا و مترو و اتوبوس این بحث ها 
بود که خیلی خوب است، اگر اتوبوس بخرند، اگر به مترو 
کمک کنند کــه البته مــن در الیحه بودجــه ندیدم چنین 
چیزهایی گذاشته باشــند، حاال اگر می خواهند بگذارند، 

دیگر آن بحث دیگری است.  

هــر کســی از اصــول حســابداری و 
حساب و کتاب سر رشته داشته باشد، 
می دانــد که چند هزار میلیــارد تومان 
را نمی شــود ِدیمی  بــرد و هزینه کرد. 
ما برای تصویب بودجه شــهرداری، 
شرکت ها و ســازمان ها کلی در شورا 
بر ســر و کول هم می زدیم؛ بعد برای 
تفریغ بودجه، بهترین حسابرســان 
قسم خورده  و درجه یک را با رای همه 

اعضا انتخاب می کردیم
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انتخاب نجفی، مدیر پا به سن گذاشته اصالح طلب 
به عنوان شــهردار تهران را باید یکی از نقاط ضعف جدی 
شورای شــهر دانســت. نجفی پیش از این برای تصدی 
وزارت آموزش و پرورش از نمایندگان مجلس رای اعتماد 
نگرفت و بعد از آن هم از ریاســت ســازمان گردشــگری 
)یکــی از حیــاط  خلــوت دولت ها( بــه دلیل ســنگینی و 
دشــواری کار انصراف داد تــا راحت تر بتواند بــا قلبی که 
 آن را به تیغ جراهان ســپرده بود دوران کهنســالی خود را 

پشت سر بگذارد.
اما مطرح شــدن نام او و پذیر ش ســمت شهرداری 
تهران این سیاستمدار ســالخورده را دوباره به عنوان یکی 
از سوژه های اصلی رسانه های کشور بدل کرد. هرچند که 
پذیر ش شــهرداری پایتخت برای بسیاری غیرقابل هضم 
بود و هنوز هم مورد طعن بسیاری قرار دارد که چطور او اداره 
سازمان گردشگری را به دلیل فشــار و خستگی وانهاد اما 
حاضر شد  یکی از اجرایی ترین و خدماتی ترین سمت های 

موجود در کشور را بپذیرد؟
البته بیش از اینکه این انتقاد به شــخص نجفی وارد 
باشد، باید پیکان تند انتقاد را به سوی اعضای شورای شهر 
نشانه گرفت که بر اساس چه شاخص هایی و بدون توجه به 

وضعیت جسمانی نجفی به ریاست او در ساختمان خیابان 
بهشت رای اعتماد داده اند؟

البته بر کسی پوشیده نیست که جریان اصالح طلبی 
در کشور حرکت سیاسی را بر هر کنش دیگری ترجیح داده 
اســت، از این رو این خرده بر آنها شاید وارد نباشد که یک 
شــخصیت سیاســی اصالح طلــب را بر مســند بزرگترین 
شــهرداری کشــور )از لحاظ لجســتیک و امکانات( قرار 
داده انــد. نهادی که بیــش از هرچیزی خدماتی اســت و 
باید به صورت عینی و کامل به رتق و فتق امور جاریه مردم 
تهران بپردازد.  از سوی دیگر انتخاب این چنینی شخصی 
نشان از فقر شدید نیروهای اجرایی در میان اصالح طلبان 
است. کافی است  نگاهی به سر تا  پای این جریان سیاسی 
انداخت تا متوجه شــد که هســته مرکزی و ستوان فقرات 
آن را نیروهای روشــنفکر، کارشناســان سیاسی و عده ای 
از اساتید دانشگاه شــکل داده اند که اساســا با مقوله کار 

اجرایی و عملیاتی آشنا نیستند. 
ایــن تحلیــل را حتــی می تــوان کالن تر بــرد و به 
گزینه های آنها برای ریاســت جمهوری نگاهی انداخت . 
خاتمی، روحانی و عــارف هیچ کدام حتی موســس یک 
»خیابــان« نبوده اند که بــه صندلی قوه مجریــه )عامل 

اجرایی و عملیاتی کشور( تکیه زده اند. 
در واقع نجفی این روزها بر صندلی کســی تکیه زده 
اســت که مردم تهران او را با کارهای عظیم عمرانی اش 
می شناســند. شــخصیت محمدباقر قالیباف دقیقا همان 
نداشته بزرگ جریان اصالح طلبی است. »کار و عملیات 

قالیباف، نداشته بزرگ جریان اصالحات
تاملی بر رفتارهای سیاسی که علیه شهردار پیشین در جریان است

اجرایی« هیچ وقت در پازل سیاســی اصالح طلبان کامل 
نشد و آنها در این زمینه الگویی ندارند که به جامعه عرضه 

کنند. 
بنابراین طبیعی است که حضور این چنین شخصیتی 
)عملیاتــی و اصولگــرا( در حوزه های سیاســی همچون 
ریاست شهرداری تهران و کوشــش برای به دست گیری 

قدرت قوه مجریه هیچ گاه از سوی آنها تحمل نشود. 
به راه انداختن ماجرای فســاد در مسکن شهرداری 
تهران پیش از انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم و 
ارائه مجموعه اسنادی در 500 برگ که اخیرا از سوی آقای 
نجفی علیه قالیباف ارائه شــد، دقیقا بر همین محور قرار 
گرفته است. اصالح طلبان تحمل فردی عملگرا را ندارند، 
چرا که سیستم مشروعیت بخش سیاسی آنها »ادبیات« و 
»گفتمان« )شما بخوانید( حرف است. این در حالی است 
که قالیباف با »عملگرایی« و »کار« توانســته است برای 

خود اقبال و محبوبیت ایجاد کند.
از این رو ارائه اســناد تخلف از ســوی نجفی را باید 
سیاســی و به منظــور متهم ســازی قالیباف و در حاشــیه 
نگه داشتن او دانســت. بســیاری از تحلیلگران سیاسی 
اصالح طلب بر این باور هســتند که قالیباف سعی دارد  در 
انتخابات مجلس حضــور پیدا کند و از همین روســت که 
سعی می کنند با طرح مســائلی همچون فساد مالی و... 
برای او حاشــیه امنی به وجــود نیاورنــد. در واقع حضور 
قالیبــاف در عرصه سیاســت هرگــز بــرای اصالح طلبان 
قابل پذیر ش نیســت، چرا که حضور چنین فردی که زبان 
»عمل« را خوب می داند، برای آینده این جریان سیاسی 

خوشایند نیست. 
از سوی دیگر ارائه این اسناد در همان روزهای اول 
واکنش های جدی در پی داشت و دادستان تهران با اشاره 
به اینکه  اگر این اســناد قابل اعتبار هســتند بهتر است  به 
منظور پیگیری در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد و به نامه ای 
با قید فوریت به شــهردار تهران خبر داد تا او  این اسناد را 

برای پیگیری در اختیار قوه قضائیه قرار دهد. 
نکته قابل تامل در رفتار سیاسی نجفی و تیم مدیریتی 
شــهرداری تهران در اینجاست که  آقای شــهردار در دور 
سوم شــورای شــهر تهران نماینده مردم بوده و او یکی از 
رای دهندگان برای حضور مجدد قالیباف در شهرداری بوده 
است و در دوره چهارساله حضور خود هرگز شهردار را مورد 
ســوال قرار نداده و قالیباف در دوره ای به عنوان شهردار 
تهــران ماند که نیمی از اعضای شــورای شــهر مخالفان 
فکری او محســوب می شــدند، اما هرگز مورد بازخواست 

همین اعضای اصالح طلب هم قرار نگرفت. 
بهتر است  آقای نجفی به جای طرح این چنین مسائل 
حاشیه ای که هیچ وقت قابل اثبات نخواهد بود و همگان بر 
سیاسی بودن آن واقف هستند، به اداره شهرداری تهران 
به عنوان نهادی خدماتی  بپردازند و اگر کهولت و بیماری 
قلبی به او اجازه میدهد به مراکز زیر نظر خود بیشتر نظارت 
کنند تا فساد و رانت میلیاردی که امسال در جریان برگزاری 

نمایشگاه مطبوعات داده شد تکرار نشود.
این فســاد آنقدر بــزرگ بود کــه روزنامــه قانون که 
رویه ای اصالح طلبانــه دارد، به آن پرداخــت و مجبور به 
انتشــار برخی از ابعاد آن شــد. این روزنامــه اصالح طلب 
در 96/9/6 خبــر از رانــت برگزاری نمایشــگاه خــودرو در 
شــهر آفتاب  داد و اشــاره کرد که دو تن از مدیران ارشــد 
شهرداری های تهران و مشــهد افرادی هستند که از این 

رانت آشکار استفاده کرده اند.
به آقای نجفی باید پیشنهاد کرد که اگر دغدغه مبارزه 
با فســاد را دارند. نگاهی به گزارش این روزنامه بیندازند و 
دستور دهند در خصوص شرکت »هرمس« کمی تحقیق 
شود. شاید متوجه شوند در زیر دست ایشان چه اتفاقاتی 

در حال رخ دادن است.   
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چرا اصالح طلبان برای انتخاب شهردار تهران به 
نام نجفی رسیدند؟

  برای پاسخ به این سوال باید ابتدا ترکیب شورای 
شــهر تهران را از نظر گذراند. شــورای پنجم متشــکل از 
4 طیف اصلی اســت. گروه اول اصالح طلبان نزدیک به 
ســید محمد خاتمی و حزب مشارکت هســتند، دسته  دوم 
کارگزارانی ها هســتند. دسته ســوم افراد نزدیک به دولت 
که البته با بخش قبل اشتراکاتی هم دارند و بخش چهارم 
افرادی هســتند که در مجموع به صورت روشــن در هیچ 
یک از این ســه دســته قرار نمی گیرند ، اگر چه در مجموع 
اصالح طلب محسوب می شوند. اما دلیل قرارگیری آنها در 
لیست اصالحات، نزدیکی به یکی از چهره های شاخصی 
بوده که مسئول بستن لیست بوده اند. از این جهت شورای 
پنجم تقریبا برآیند این 4 دسته کلی است و گزینه  این شورا 

برای سمت شــهرداری تهران، باید مورد اتفاق هر 4 گروه 
باشد.  بنابراین گزینه ای مانند محســن هاشمی که کامال 
کارگزارانی اســت و چندان مــورد تایید جریان مشــارکت 

نیست، چندان اقبالی نخواهد داشت.
از سوی دیگر جریان اصالحات با یک چالش جدی 
رو به رو بود و آن هویت سیاسی نمایندگان و  ترس از ریزش 
و ســرخوردگی بدنه اجتماعی بود. اتفــاق مجلس 94 که 
140 نماینده با لیســت امید به مجلس رفتنــد اما 10۷ نفر 
در رای گیری انتخاب رئیس به عارف رای دادند، کار را به 
جایی رساند که اصالح طلبان این بار برای قراردادن اسامی 
 افراد در لیست انتخابات شورا، سفت و سخت عمل کنند و 
 بی گدار به آب نزنند. دقیقا به همین دلیل است که بسیاری 
از اعضای فعلی شورای شــهر پایتخت افراد ناشناخته ای 

برای عموم مردم هستند که فقط ســران جریان خودشان 
به آنها مطمئن هســتند و در واقع بــرای جریان اصالحات 
سربازان خوبی هستند. بنا به این تحلیل باید گفت چند فرد 
و گروه باالدستی، مهم ترین تصمیم شــورا یعنی انتخاب 
شــهردار را هدایت می کنند و انتخاب نجفی هم، تصمیم 
همان باالدستی هاست و بســیاری از اعضای شورا، صرفا 

به آن کسی که به آنها دیکته شده رای داده اند.

 آیا حضــور نجفــی در جایــگاه شــهردار تهران 
انتخاب مناسبی برای مدیریت شهری بود؟

  انتخاب نجفی از جهت سیاسی، انتخاب مناسبی 
بود و در واقع دقیقا مطابق بــا اهداف جریان اصالح طلب 
بود. نجفی توانســت وفاق خوبی در میان اعضای شورا و 
نفرات باالدستی جریان اصالح طلب و کارگزاران به وجود 
آورد، اما از جهت کاری و عملکردی ابدا به صالح نبود. آن 
قدر بخش سیاسی ماجرا در انتخاب شــهردار پررنگ شد 
که اصالح طلبان فراموش کردند باید شــهرداری انتخاب 
کنند که برای شهر کار هم بکند. شهرداری ابر شهری مانند 
تهران، فردی عملیاتی، اهل کار میدانی، پر تحرک و نسبتا 
جوان می خواهد که بتواند هم برای شهر درآمد کسب کند و 
هم برای آن هزینه کند، این در حالی است که آقای نجفی 

اساسا مدیر هزینه است. مدیری کامال ستادی و نه میدانی 
است و نزدیک به 40 سال در مسئولیت های مختلف بوده 
و امروز 6۷ ساله است. حتی در کشــورهای موفق دنیا در 
مسائل اداری و دولتی معموال شهرداران افراد جوان هستند 
و نمونه های فعلی آن شهرداران فعلی لندن، پاریس، برلین 
و توکیو هســتند  که همگی در زمان انتصاب بین 10 تا 25 

سال از شهردار فعلی تهران جوان تر بوده اند.
جالب است بدانید 10۷ سال است که از تاسیس نهاد 
شهرداری تهران می گذرد و تهران در این مدت 58 شهردار 
به خود دیده و غیر از چند نفر کــه اطالعات چندانی از آنها 
موجود نیست، آقای نجفی کهن سال ترین شهردار تاریخ 

تهران است.
از ســوی دیگــر، مدیریــت شــهر تهــران، نمونــه 
 کوچک تــری از مدیریت کل کشــور اســت و همــه  ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتــی بین المللی در آن 
وجود دارد. شهرداری تهران از آنجا که بودجه اش از طریق 
دولت تامین نمی شود، باید خودش به درآمد پایدار برسد و 
این یعنی شهردار تهران باید مدیر درآمد باشد، در حالی که 
آقای نجفی مدیر هزینه است و در مسئولیت های قبلی هم 

همین طور عمل کرده است.
آیا با نجفــی می توان امیدوار بــه بهبود مدیریت 

شهری یا حفظ وضعیت کنونی بود؟
  اگر بنا باشــد وضعیت به همین ترتیبی که در حال 
پیش رفتن است جلو برود، نه تنها تهران پیشرفتی نخواهد 
داشت، بلکه وضع موجود نیز حفظ نخواهد شد. شهر یک 
موجود زنده است و مرتبا رســیدگی می خواهد. به ویژه در 
تهران که در ســطح باالیی از پیچیدگی اســت و به عنوان 
مثال جمعیتش بالغ بر 9 میلیون نفر اســت و فقط اختالف 
جمعیت صبح و شب آن 5 میلیون نفر است. یعنی جمعیت 
شهر تهران از جمعیت بیش از 100 کشور دنیا بیشتر است. 
در حال حاضر تهران رکــود را طی می کند و ایســتایی آن 
نه تنها وضع موجود را حفظ نخواهد کرد بلکه شاخص های 
کیفیت زندگی در حوزه های رفاهی، حمل و نقل عمومی، 
زیست محیطی و ســرانه های آموزشی ، تفریحی و ورزشی 

کاهش خواهد یافت.
چرا بعد از مدت کوتاهــی اصالح طلبان به منتقد 
نجفی تبدیل شــدند؟ هجمه ها بــه نجفی  برای 

چیست؟
  مســاله اول در علل ایجاد نارضایتــی از نجفی در 
میان اعضای شورای شــهر، انتصابات اوست. باتوجه به 
ترکیب شــورا انتصابات صورت گرفتــه نمی تواند رضایت 
همه را جلب کند چرا که هر گروه تالش می کند افراد خود 
را در مســئولیت های مهم شــهرداری مهره چینی کند. از 
طرف دیگر طبیعی اســت که هر مســئولی پس از آنکه در 
بوته آزمایش به ویژه در مدیریت مشــکلی مانند شهرداری 
تهران قرار گرفت، اقداماتش موافق و مخالفینی پیدا کند، 
اعضای شورا چون برآمده از رای مردمند، مرتبا نارسایی ها 
ر ا گزارش می کنند و نوک پیکان مردم به ســمت آنهاست. 

نتیجه آن خواهد بود که آنها از شهردار ناراضی شوند. 
از سوی دیگر شورای شــهر باید نسبت به شهرداری 
دست باال را داشته باشــد و بر آن ناظر باشــد، اما اکثریت 
شــورای فعلی چــون از اعتبار و شــهرت کافــی در حوزه 
اجتماعی و سیاسی برخوردار نیســتند، در برابر شهرداری 
نمی توانند باالتر باشند و نظارت داشته باشند، به طوری که 
آقای دکتر نجفی که ۳0 سال پیش وزیر بوده، امروز نظارت 
و تذکر فردی که سن او از سابقه مدیریت خودش کمتر است 
را نخواهد پذیرفت و این عدم پذیرش و  بی توجهی طبیعتا 

نارضایتی اعضای شورا را به همراه می آورد.
از جهــت دیگــر ایــن یکــی از شــگردهای جریان 
اصالحاتی است که ابتدا با جلب  حمایت حداکثری فردی 
را به مسئولیت می رســانند و بعدا وقتی متوجه نقاط ضعف 

اصالح طلبان هم اهل  »بگم  بگم« شدند
گفت وگو با محسن پیرهادی

محســن پیرهادی، عضو شورای شــهر چهارم 
معتقد است: »گزارش شهردار به گفته  خود او توسط 
عده ای درون و بیرون شهرداری تهیه شد، اما بیش 
از آنکه گزارش باشــد یک بیانیه سیاســی است و در 
واقع کســی که در حال حاضر به واسطه مسئولیتش 
باید در موقعیت پاسخگویی باشد، با هجمه به دیگری 
و تخریب سازی، ســعی در پوشــش ناکارآمدی ها و 

نارسایی ها دارد تا زمان بخرد.«
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انتخاب خود می شوند حاضر نیســتند تبعات آن را بپذیرند 
و از آن مسئول فاصله می گیرند. مشابه همین اتفاق میان 
سران جریان اصالح طلب و دکتر حسن روحانی هم رخ داده 
تا جایی که حتی می گویند روحانی اصال اصالح طلب نیست 

و انتخاب ما هم نبود. 
گزارشی که نجفی در شورای شهر قرائت کرد و 
مدیریت قبلی شهرداری را مورد اتهام قرار داد، آیا 
تهیه شده توسط خود او بود؟ نجفی از طرح این 
گزارش چه هدفی داشت؟ آیا می خواست فشار 

اصالح طلبان را از روی خود بردارد؟
  گزارش شــهردار به گفته  خود او توســط عده ای 
درون و بیرون شهرداری تهیه شد  اما بیش از آنکه گزارش 
باشد یک بیانیه سیاسی اســت و در واقع کسی که در حال 
حاضر به واسطه مسئولیتش باید در موقعیت پاسخگویی 
باشــد، با هجمه به دیگری و تخریب،  ســعی در پوشــش 
ناکارآمدی ها و نارسایی ها دارد تا زمان بخرد. ضمن اینکه 
این اقدامــات موجب رادیکالیزه شــدن فضــای جامعه و 
شیفت محور مباحث و مطالبات از کار و خدمت به سیاست 
اســت. اما این دوام نخواهد داشــت و مردم حتــی اگر از 
پیشینیان ناراضی باشند، می خواهند بدانند مسئوالن فعلی 

چه برنامه ای دارند و برای بهبود اوضاع چه خواهند کرد.
این سلیقه سیاســی که همواره احمدی نژاد را به 
تمســخر می گرفت و می گفت او بدون استدالل 
نسبت به دیگران اتهام زنی می کند، چرا خود به 
الگوبرداری از رفتارهــای احمدی نژاد روی آورده 

است؟
  باید از خود آقای نجفی و جریان او پرسید که حاال 
چرا خودشــان احمدی نژادی عمل می کنند. تهمت های 
بیجــا، افشــاگری های دروغیــن، مدیریــت هیجانــی و 
غیر متعادل و به اصطالح راه انداختن »بگم  بگم« همان 
چیزی بــود که مــورد تمســخر اصالح طلبان بــود و حاال 
خودشــان به همان روش روی آورده اند. البته من معتقدم 
که احمدی نــژاد در این شــیوه ها از دوســتان حرفه ای تر 
عمل می کرد و اگر قرار بود این اقدامات دردی از کسی دوا 
کند برای احمدی نژاد موفقیتی ایجاد می کرد. سرگذشت 

چهره ها می تواند درس عبرت باشد.
به نظر شما وقتی این گزارش قرائت شد، چقدر 
در جامعه اثرگذار بود؟ مردم به گزارش نجفی چه 

واکنشی داشتند؟
  گزارش آقای نجفی از آنجا که در برابر محسوسات 
مردم قــرار گرفت، بیش از آنکــه باورهای مــردم در مورد 
تحوالت دهه گذشته تهران را زیر ســوال ببرد، گزارش را 
زیر ســوال برد. شهر تهران در 10  ســال گذشته با سرعت 
چشمگیری در اکثر حوزه ها رشد کرده و در مجموع سرمایه 

انسانی، اجتماعی و فیزیکی آن چند برابر شده است.
از همین جهت است که گزارش دکتر نجفی، نه تنها 
آن طور که خودشان انتظار داشتند موجی ایجاد نکرد، بلکه 

با واکنش منفی بسیاری از مردم رو به رو شد.
بــه نظر شــما نجفی کــه هنوز چنــد مــاه از آغاز 
کارش در شــهرداری تهران نگذشته و به چنین 
روش های برای فرار از پاسخگویی رو آورده، در 
پایان دوره مســئولیت خود چــه کارنامه ای برای 

عرضه دارد؟
  آقای نجفی باید ســریعا هم در همکاران و هم در 
برنامه های خود تجدید نظر کند. پایتخت ایران اســالمی 
قطعا نباید این چنین اداره شود. اگر چه برخی نقاط ضعف 
مدیریت شــهری فعلی قابل اصالح نیســت  امــا با همین 
وضعیت هم می توان نتیجه  بهتــری گرفت. به جای آنکه 
مرتبا درصدد یافتن نقطه ای برای تقابل باشند باید به بهبود 
وضعیت شــهر بیندیشــند که این برای خودشان هم بهتر 

است.  

شــما عضو شــورای شــهر چهارم تهران بودید 
و از نزدیــک مدیریت آقــای قالیبــاف و مدیران 
شــهرداری را رصد می کردید، اخیرا آقای نجفی 
شهردار تهران با حضور در شورای شهر گزارشی 
از عملکرد مدیریت گذشته شهرداری ارائه داد. 
وقتی شما این گزارش را شنیدید و اخبار مربوط 

به آن را دریافت کردید، چه ارزیابی داشتید؟
  بــه نظــرم می آیــد شــهردار تهــران بــه خاطر 
کوتاهی هایی که در این مدت نســبت به خدمات شهری 
انجام داد، چنین گزارشی را قرائت کرد تا فرافکنی کند. او 
قرار بود گزارش 100 روزه کارهای خود را بدهد اما به جای 
آن، به طرح گزارشی پرداخت که موضوع سوال است. به 
نظر من این اقدام آقای نجفی با هدف فرار از مســئولیت 

انجام شد.
 موضوعاتی که او ذکر کرد، اوال در تعریف اختیارات 
و وظایف شهردار نبود چون دستگاه قضایی باید نظر دهد، 
حداکثرش این است که موارد را به مراجع قضایی گزارش 
می کرد و از آنها می خواست پیگیری کنند. ثانیا آقای نجفی 

با چنین گزارشی عملکرد خودش را به عنوان عضو شورای 
شــهر دوره سوم زیر ســوال برد. او 6 ســال عضو شورای 
شهر ســوم تهران بود و گزارش امروزش صحت عملکرد 
آن 6 سال عضویتش را انکار کرد چون دو روش متضاد با 
هم هستند. به نظرم کار بسیار اشتباهی انجام داد و مردم 
قضاوت می کنند یعنی مردم قضاوت می کنند افرادی که 
در مصدر مسئولیت هستند، چه در شورا و چه در دولت چه 
کاری انجام دادند. کار بسیار اشتباهی بود و اگر بخواهند 
این مســیر را ادامه دهند نه تنها خدمتی به مردم نمی کنند 
بلکه شهر را هم با آَشفتگی های زیادی مواجه خواهند کرد. 
این سیاه نمایی ها مردم را گمراه نمی کند، مردم خودشان 
قضاوت خواهنــد کرد و می دانند کســانی کــه کار کردند 

اقبال شاکری، عضو شورای شهر چهارم تهران 
با انتقاد از گــزارش 100 روزه نجفــی می گوید: »این 
گزارش عوامانه و فقط برای فرافکنی و زمان خریدن 
و فرار از مســئولیت بود. اگر اعضای محترم شورای 
شهر و شهردار محترم تهران این مسیر غلط را اصالح 
نکنند، دوره مسئولیت خود را به پایان نمی رسانند و به 

سرنوشت شورای شهر اول دچار می شوند.«

5

عوامانه بود
گفت وگو با اقبال شاکری درباره گزارش 100  روزه شهرداری 
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با کســانی که کار نمی کنند و دائما ســعی می کنند پرونده 
دیگران را زیر و رو کنند چه تفاوتی دارند.

شــما به بحث تضاد در رفتار و نوع رویکرد آقای 
نجفی در حــوزه مدیریت شــهری بــا زمانی که 
عضو شورای شــهر تهران بود، اشــاره کردید، 
اصالح طلبان در دوره ســوم شــورای شــهر از 
جملــه کســانی بودنــد کــه به شــهردار شــدن 
آقــای قالیباف رای دادنــد و در واقــع آن دوره از 
حامیان او بودند، این تضــاد را آیا این طور معنی 
می کنید که آقــای نجفی یــک دوره حامی  آقای 
قالیباف در شورای شــهر تهران بود اما حاال که 
خود شــهردار تهران شــده اســت برای توجیه 
 عملکــرد چندماهــه خود منتقــد آقــای قالیباف 

شده است؟
  به نظرم همین طور است. یعنی اگر گزارش 100 
روزه ارائه می داد، مردم متوجه می شــدند، چند دســتگاه 
اتوبــوس اضافه کرده اســت، چنــد خط  بی آر تــی جدید 
تعریف کرده است، چند ایســتگاه مترو ساخته است، چند 
واگن به مترو داده اســت، چقدر در بهبــود وضع ایمنی و 
نظافت و بهداشت شــهر کمک کرده است چون هیچ  چیز 
از اینها نگفته، یعنی بهتر دیده با فرافکنی، از پاسخگویی 
فرار کند، غافل از آنکه این کارش ســابقه خــود او را هم با 

تضاد مواجه کرد.
این گزارش آقای نجفی وقتی به مردم ارائه شد، 

واکنش های عمومی به این گزارش چه بود؟
  اخیرا در جمع دانشگاهی و فرهیخته ای بودم، 
دانشــجویان ریزبیــن هســتند و معموال انتقــادی همه 
مســائل را نگاه می کنند اما آن جمع دانشــجویی بدون 
اســتثنا همه اعالم کردند، این آقای شهردار با گزارش 
100 روزه اش نشــان داد که اصال امکان خدمتگذاری 
به مردم را ندارد. مــردم در آینده متوجــه خدمات آقای 
قالیباف می شــوند و خواهنــد فهمید با توســعه خطوط 
مترو،  بی  آر تی، ایســتگاه های مترو و احداث بزرگراه ها 
چقدر حمل و نقل شــهری تســهیل شــده اســت. این 
قضاوت برای خود من خیلی جالب بــود. بنابراین آقای 
نجفی با این گزارش ها نمی تواند مــردم را گمراه کند تا 
آنها نتوانند قضاوت کنند چه کســی کار کرد و چه کسی 
کار نکرد. در ثانی  گزارش را برای پیگیری و قضاوت باید 
به مرجع قضایی بفرستند  و نباید خود را در جایگاه قاضی 
قرار می دادند. اخیرا شاهد بودیم دادستانی هم به این 

داده بود بــه مراجع قضایی ارســال می کردیــم. اگر هم 
مشــکلی بود به شــهرداری تذکــر می دادیــم. قراردادها 
و گزارش هــا موجود اســت. بســیاری از مســائلی که ما 
انجــام دادیم بدون هوچی گــری و داد و بیــداد بود. فکر 
می کردیم بایــد کاری حرفه ای و منطقی انجــام دهیم تا 
مشــکل حل شــود . با رســانه ای کردن و ایجاد سروصدا 
مردم خیــری نمی بینند. کار حسابرســی هر ســال 6 ماه و 
گاهی بیشــتر، زمان می خواهد، بر همین اساس هم این 
کار با فاصله انجام می شد چون بررسی اسناد، پیدا کردن 
مغایرت هــا و تقاضای پاســخگویی از مســئول مربوطه 
 زمــان می بــرد، بنابرایــن وقتی چنیــن گزارشــی را دیدم

 تعجب کردم.
به نظر شما این گزارش، حداقل های کارشناسی 

را دارد یا گزارش سیاسی تنظیم شده است؟
  گــزارش عوامانه و فقــط برای فرافکنــی و زمان 
خریدن و فرار از مســئولیت اســت وگرنه این گــزارش را 
بفرســتند مراجع قضایــی آن وقت خواهند دیــد که چقدر 
بازرســی و بررســی اش بــه لحــاظ کار تخصصــی زمان 
می خواهد. اگر مدیــران ما دچار این آفت بشــوند، از آن 
زمانی که رای مردم در اختیارشان گذاشته تا خدمتگزاری 

کنند، غافل می شوند و عقب می مانند.
اینکه می گوییــد آقای نجفی می خواســت یک 
توجیهی برای دوره مســئولیت چنــد ماهه اش 

بیاورد...
  مــن فقــط نمی گویــم اعضــای اصالح طلــب 
دوره های گذشته و فعلی شورای شهر هم این را می گویند، 

آنها هم اعتراض کردند.
اصالح طلبان با اینکه خودشــان آقــای نجفی را 
به عنوان شهردار انتخاب کردند، امروز منتقد او 
شدند؛ آیا آقای نجفی با این گزارش می خواست 
حجــم انتقادهای جریان اصالحــات به خودش 

را کم کند؟
  این گــزارش هیــچ خاصیتی نــدارد جز فــرار از 
مســئولیت. دوم مقداری مثال می خواســت همسوهای 
سیاسی را منحرف کند. معتقدم این موضوع همین طوری 
ادامــه پیدا کند خود شــورای شــهر تهران و هــم جریان 
سیاســی شــهردار تهران دچار این  تردید می شوند که چه 
کار کنند. یعنی تا چه زمانی بایــد این وضع را تحمل کنند. 
چه زمانی شــهردار می خواهد به وضعیت شــهر رسیدگی 
کند چون این قول را به مردم دادند و امروز در آن مانده اند، 
 بنابراین دنبــال راه چاره ای می گردند کــه از این وضعیت 

خارج شوند.
یعنی احتمال آنکه اصالح طلبان آقای نجفی را از 

مدیریت شهری کنار بگذارند وجود دارد؟
  چند نمونه از خدماتی که شــهر بایــد به خودش 
ببیند عرض کردم. ارائــه این خدمــات نیازمند یک وقت 
کافی و تیم قــوی و متخصص و مســلط بــر موضوعات 
است. وقتی آثاری از اینها مشــاهده نکنند به نظر شما راه 

صحیح چیست؟
در مجموع در پایان چهار ســال بــه فرض آنکه 
آقای نجفی شهردار بماند آیا او کارنامه ای برای 

عرضه دارد یا خیر؟
  اگر اعضای محترم شورای شهر و شهردار محترم 
تهران این مسیر را طی کنند قاطعانه عرض می کنم عمر نه 

شهرداری و نه شورا به پایان نخواهد رسید. 
یعنی دوره پنجم شورای شهر نیز به سرنوشت 

دوره نخست دچار می شود؟
  اگر این مســیر را طــی کنند به همین سرنوشــت 
دچار خواهند شد و این را کامال می شــود پیش بینی کرد. 
امیدواریــم که افــراد هوشــمندی این مســیر را اصالح 

کنند.  

اقدام اعتراض کرد. ثالثا آقای نجفی نه تنها شهرداری 
را زیر ســوال برد بلکه تمامی ارکان نظارتی و شش سال 
عضویت خودش در شــورای شــهر را زیر ســئوال برد. 
یعنــی آنها  چیــزی نمی فهمیدند اما آقــای نجفی ظرف 
100 روز توانست وضعیت 12 ساله شهرداری را بررسی 
و اظهارنظــر و قضاوت کند. ایــن کار عجیب و غریب و 
غیره صحیحی است. متأسفانه بابی شده که برای آنکه 
بر آرا و احساسات سوار شــوند، به جای آنکه بگویند چه 
کار کردند، دائم گذشــته دیگران را می کاوند و مشــق 
دیگران را خط می زنند. این کار بســیار اشــتباهی است 
و مردم را ناامید کــردن و کاری برای مردم انجام ندادن 
برخالف خواست جامعه اســت. این روش اشتباه را در 
دولت و شــهرداری باید کنار بگذارند و بگویند خودشان 
چه کار می کنند . چقدر توانســتند در وعده و وعیدهایی 

که در زمان انتخابات دادند به آنها عمل کنند ؟
شما این نکته را گفتید که این گزارش نمی تواند 
ظرف 100 روز همه 12 ســال گذشــته مدیریت 
شــهری را رصد کند. آیا این گزارش توسط خود 
آقای نجفی تهیه شده اســت یا عده ای متنی را 

نوشتند و او فقط قرائت کرد؟
  من اطالعــی از ماهیتش ندارم بایــد از خود آنها 
ســوال کرد که چطور اینقدر ســریع توانســتند این کار را 
انجام دهند. تهیه گزارش حسابرســی یک سال، حداقل 
6 ماه زمان می برد. ما هرســال درآمد و هزینه شــهرداری 
را حسابرســی می کردیم یعنی آقای نجفی طوری ســخن 
می گویــد که انــگار در دوره های گذشــته چنیــن اتفاقی 
نمی افتاده است. حداقل در چهارسال زمان شورای شهر 
چهارم هر ســال نه فقط شــهرداری بلکه کار حسابرســی 
ســازمان ها و شــرکت ها انجام شــد و به مردم نیز گزارش 
دادیم. یعنی این گزارش ها در صحن شورا قرائت می شد 
و رســانه ها در جریان قرار می گرفتند، بعد اگر تخلفی رخ 

نجفی نه تنها شهرداری را 
زیر سوال برد بلکه تمامی 

ارکان نظارتی و شش سال 
عضویت خودش در شورای 

شهر را زیر سئوال برد

مــردم در آینــده متوجــه خدمات 
آقای قالیباف می شــوند و خواهند 
فهمیــد با توســعه خطــوط مترو، 
 بی  آر تــی، ایســتگاه های مترو و 
احداث بزرگراه ها چقدر حمل و نقل 

شهری تسهیل شده است  
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دوراهی
اصالح طلبان در شرایط سختی گرفتار شده اند. بدنه رادیکال از آنها 
عبور کرده و آنها که تالش می کردنــد خود را به حاکمیت نزدیک کنند حاال 
در یک دوگانه تعیین کننده قــرار گرفته اند. تصمیمی که خواهند گرفت بر 

سرنوشت شان بسیار تاثیرگذار خواهد بود. سیاست

برزخ
اصالح طلبان در مقابل بدنه رادیکال خود چه می کنند؟
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آژیر خطــر در جنــاح اصالح طلب به صــدا در آمده 
است؛ صدایی بلند که از سوی ســران جناح اصالح طلب 

بلند شده است. 
ماجرا از این قرار اســت؛ »اصالح طلبان در برزخی 
عجیب گیــر افتاده اند. مانده انــد میان بدنــه رادیکال و 

حاکمیت. نمی دانند جانب کدام سو را باید بگیرند.«
این همه ماجرایی است که این روزها با هشتگ هایی 
علیه رئیــس دولت اصالحــات در فضای مجــازی دنبال 

می شود. 
چنین است که برخی چهره های اصالح طلب در این 
روزها به روشــنی از خطر پیش رو گفته اند و خواسته اند که 

خانه تکانی انجام شود برای ماندن در فضای سیاسی.
هر چه هست آنها اکنون در یک دوگانه تعیین کننده 
قرار دارند. باید تصمیم بگیرند. یک تصمیم سرنوشت ساز.

  موج تازه علیه اصالح طلبان
جدیدترین موج علیه اصالح طلبان بعد از سخنرانی 
اخیر  محمد خاتمی به راه افتاده است. یک سخنرانی که 
همچون بیانیه مجمع روحانیون بی حاشیه نماند و بار دیگر 
اصالحات و اصالح طلبان مورد آماج حمله های انتقادی 
تندی در فضای مجازی قرار گرفتند. فضای مجازی یادآور 
شعاری بود که برخی در جریان اعتراضات به زبان آوردند. 
شعاری که رنگ و بوی عبور از اصالح طلبی و اصولگرایی 
می داد. چه آنکه رئیس جمهوری اصالحات هم در جریان 
دیدار روز یکم بهمن به آن اذعان کرد و گفت مردم از همه 
ناراضی هســتند؛ اصالح طلب و اصولگرا ندارد! همزمان 
با برگزاری این دیدار هشــتگی در فضــای توییتری به راه 
افتاد کــه از لحاظ کیفی به واســطه خشــم و ناامیدی که 
از راه و روش اصالح طلبانه به نمایش می گذاشــت مورد 

توجه قرار بگیرد.
اگر تا دیروز شــعار عبور از روحانی سر داده می شد، 
حاال گویا شعار تغییر کرده است و نه تنها عبور از جریان ها 
و جناح ها بلکه گروهی ایده عبــور از ماهیت اصالح گری 
که جریــان اصالحات داعیــه آن را دارند ســر می دهند. 
اصالحاتی که مخالفان، آن را راهی بی خاصیت می دانند. 
راهــی کــه گویــی در بیست ســالگی و اوج جوانــی بدنه 

اجتماعی خود را ناامید کرده است.

  نقد درون جریانی
در واکنشی به این ماجرا روزنامه اعتماد در گزارشی 
ضمن هشدار به اصالح طلبان نوشته است: »اعتراضات 

مقصود خــود را از اصالح گری به صورتی تشــکیالتی و 
شــاید مدون مطرح کنند تا تکلیف بدنه اجتماعی شــان 
با آنهــا خصوصــا در بزنگاه های مهم مشــخص شــود. 
همچنین راهکارهای مشــخص و عملیاتــی ارائه دهند 

که سرنوشتش به ناکجاآباد سیاسی کاری ختم نشود.«

  خانه تکانی 
عباس عبدی ایــن روزها یک ایده مهــم دارد. او از 
خانه تکانی ســخن می گوید. او تاکیــد می کند: »جریان 
اصالح طلب باید دســت به خانه تکانی جــدی بزند. این 
جریان از ســال ٨٨ و حتی قبل از آن، باید اقدام می کرد. 
بنده نیز معتقــد بودم و بارها در فضای عمومی و جلســات 
نیز خدمت دوستان عرض کرده ام که با این ادبیات و نگاه 
نمی شود کاری از پیش برد«. او اضافه می کند: »بنابراین 
معتقــدم در عین حال کــه جریان اصالح طلــب می تواند 
نزدیک تر به ساختار رسمی عمل کند و به اصالح آن کمک 
کند، در عین حال می تواند مواضع روشن تر و مشخص تری 
نسبت به ناهنجاری ها و نابخردی های وضع موجود داشته 
باشد.« عبدی می گوید: »خوشبختانه نقطه تمایز صحبت 
آقای خاتمی مباحثی اســت که درباره رادیــو و تلویزیون 
مطرح کرده اســت. به نظر من عملکرد دســتگاه قضایی 
و شــورای نگهبان هم باید مــورد توجه قــرار بگیرند؛ باید 
مشخص شود که رفتارهای آنها چه تاثیری در فضای امروز 
جامعه داشــته و دارد.« او در نهایت می گوید: »برداشت 
من این است که ایشــان هم به این موضوع اذعان دارد. 
معتقدم اصالح طلبان باید مواضع صریح خود را روشن تر 
منتشر کنند و مرزهای خود را با نیروهای خارج از اصالحات 
و هم با وضعیت و ایرادات کنونی این سیســتم که کم هم 
نیست، تبیین و روشــن کنند. من فکر می کنم که از چنین 

بیانیه ای استقبال خواهد شد.«

  چرخش به امر اجتماعی و مساله مردم
غالمرضــا ظریفیــان، از اعضای شــورای مرکزی 
مجمع ایثارگران، نیز در گفت وگو با »شــرق« درباره لزوم 
شیفت یا چرخش اصالحات از امر سیاسی به امر اجتماعی 
می گوید: »همه کســانی که دغدغه ایران، جامعه ایران 
و حتی سرنوشــت نظام را دارند تمام تالش شان این است 
که کمک کنند تــا جامعه باتوجه بــه ظرفیت های داخلی 
به گونه ای بتواند بازتعریف شود که حل مشکالت اساسی 
باتوجه به توان نیروی انسانی، سیاسی و اجتماعی اتفاق 
بیفتد و نگاه ها به بیرون از کشور معطوف نشود.« او ادامه 
می دهد: »در همین راستا، از مدتی قبل هم آقای خاتمی 
و هم جریان اصالح طلب به موضوع آسیب شناســی این 

جریان توجه کرده اند.
 اگر تبار جریان اصالح طلبی را از ١٢٠ ســال قبل و 
جریان مشــروطه در نظر بگیریم یا حتی آن را مصادف با 
خرداد ٧6 فرض کنیم، که این دو البته از هم جدا نیستند، 
اصالح طلبان، جریان روشــنفکری دینی و روشــنفکران 
عمدتا معطوف بــه سیاســت بوده  اند و سیاســت را نقطه 

کانونی اندیشه خود قرار داده اند. 
اگرچه این، مســاله مهمی  بوده اســت. اما به دلیل 
تکثری کــه در جامعــه ایران وجــود دارد از نظــر بینش و 
عالیق و ذائقه ها، به نظر می رســد که یکی از آسیب های 
جریان اصالح طلب، صرفا محدودشدن به سیاست باشد. 
اصالح طلبان زمانــی می توانند چتر خود را بــر تمام آحاد 
جامعه گسترده کنند که از اصالحات معطوف به سیاست به 
اصالحات معطوف به جامعه شیفت کنند. مسائل موجود 
در جامعه به قدری گسترده است که عرصه سیاسی را هم 

شامل بشود.«
این استاد دانشگاه اضافه می کند: »بر این  اساس، 
اصالح طلبان باید از امر سیاسی به امر اجتماعی چرخش 

مردمی  اخیر نه تنها زنگ هشــداری برای شنیدن صدای 
معترضان بود، بلکه زنگ خطری برای جناح های سیاسی 
نیز محسوب می شــود تا به خالها و گپ های موجود در 
جناح متبوع شان پاسخ های روشنی بدهند. به نظر می رسد 
که وقت آن رسیده تا اصالح طلبان در بیست سالگی این 
جریان مانیفست دقیقی تعریف کنند تا در بزنگاه های مهم 
به ویژه شــرایط اعتراضی مواضع اصالح طلبانه بی هیچ 
شــائبه ای مشــخص و روشــن باشــد و در این بزنگاه ها 
مشــخص باشــد که باید از آنها انتظار رفتاری با ماهیت 
اپوزیسیونی داشــت یا نه؟ چه آنکه علیرضا علوی تبار نیز 
در یکی از ســخنرانی های حزب اتحــاد ملت مطرح کرد 
»برخی از بیان این حرف ناراحت می شــوند اما واقعیت 
اســت؛ تکلیف خودتــان را مشــخص کنید. اگــر برای 
اصالح ســاختار آمده ایــد، لوازمی  دارد. باید مشــخص 
باشد که رقبای درون حکومتی هســتیم؟ اصالح طلبان 
اعتدالی هســتیم یا طرفداران اصالحات بنیادین؟« در 
حال حاضر این ســوال مطرح اســت کــه اصالح طلبان 
اساســا تا کجا می توانند دســت به اصالح گــری بزنند و 
مرزهای ایــن اصالح گری تا کجاســت؟ شــاید یکی از 
دالیل بی مهری این روزها به اصالحات و اصالح طلبان 
ریشه در عملکرد آنان دارد. عملکردی ضعیف با ترکیبی 
از محافظه کاری و عقالنیت سیاســی که اغلب مرز های 
آن جابه جا شده است. چه آنکه محمدرضا تاجیک هم به 
این موضوع اشاره کرد و گفته بود برخی به بهانه عقالنیت 
سیاسی اصالح طلبی را به مسلخ می برند. اصالح طلبان 
و کنشــگران سیاســی این جریان باید به پرســش های 
مردم پاســخ دهند چه آنکه اصالح طلبی و اصالحات راه 
و روشی ناخوشایند و مســتحق ناسزا نیست اما سال ها به 
مثابه مســکنی عمل کرده که درمان را به تعویق انداخته 
است و حاال وقت آن رســیده که دست کم اصالح طلبان 

عباس عبدی این روزها 
یک ایده مهم دارد. او از 

خانه تکانی سخن می گوید

جدیدترین موج علیه اصالح طلبان 
بعــد از ســخنرانی اخیــر  محمــد 
خاتمــی بــه راه افتاده اســت. یک 
سخنرانی که همچون بیانیه مجمع 
روحانیون بی حاشــیه نمانــد و بار 
دیگــر اصالحــات و اصالح طلبان 
مورد آماج حمله های انتقادی تندی 

در فضای مجازی قرار گرفتند
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کنند؛ یعنی در زیســت جهــان جامعه ما، هم بخشــی از 
جوانان هســتند و هم با تنوع قومیتی، مذهبی و جنسیتی 
مواجه هســتیم که نیاز های این جامعه صرفا معطوف به 
امر سیاسی و سیاست نیست. از مســاله اشتغال گرفته تا 
ازدواج، اوقات فراغت، دنیای مجازی، دسترســی آزاد به 
گردش اطالعات، رفاه اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، 
کرامت، منزلت اجتماعی و... بنابراین جریان اصالح طلبی 
هم به لحاظ نظری و تئوری و ادبیات باید به امر اجتماعی 
توجه کنــد و دامنه خود را از عرصه سیاســت فراتر تعریف 
کرده و به مردم و مســاله مــردم توجه کند. مردم مســائل 

مختلفی دارند که سیاست یکی از آن مسائل است.«

  اصالح طلبان فاصله انتقادی خود با دولت را 
حفظ کنند

به گفتــه ظریفیان »جریــان اصالحــات به عنوان 
یکی از کانون هــای امید مــردم، باید بتواند ایــن امید را 
حفظ کند. باید وارد عرصه هایی شود که از آن غفلت شده 
است.« او می گوید: »مردم نباید احساس کنند که جریان 
اصالح طلبی به دنبال دعوای اصالح طلب و اصولگراست و 
تا زمانی که بیرون از قدرت است، در اپوزیسیون قرار دارد و 
وقتی وارد قدرت می شود، نگاهش تغییر می کند. باید بستر 
توجه به مطالبات مردم در بستر غیر رادیکال، دموکراتیک 

و حقوقی ایجاد شود. 
اصالح طلبــان باید فاصلــه انتقادی خــود از دولت 
را حفــظ کننــد و این گونــه تلقی نشــود کــه اصالحات با 
به دســت آوردن فرصت های مدیریتی، جامعه را فراموش 

کرده اند. 
بر این اساس مطمئن هستم اگر مردم احساس کنند 
مساله آنها، مساله اصالحات است، به بهبود و تغییر شرایط 

امیدوار می شوند.«

  توجه به موضوع کارآمدی
علی تاجرنیــا از اعضای حــزب اتحاد ملــت هم از 
لزوم توجه به کارآمدی ســخن گفته امــا همچنان جریان 
اصالحات را جریانی می داند که با مردم همســویی دارد. 
او می گویــد: »راهبرد اصالح طلبان در دو دهه گذشــته، 
همسویی با مردم بوده اســت، چه در مقطعی که نگاهش 
به طبقه فرودست بوده و شعار عدالت اجتماعی داده و چه 
مقطعی که برای طبقه متوســط از آزادی سیاســی سخن 
گفته اســت. مهم این اســت که مردم به نوعی احساس 
کرده  اند جریان های موجود سیاســی کارآمــدی ندارند و 

فقط حرف می زنند.«
او ادامه می دهد: »آنچــه بین مردم و اصالح طلبان 
فاصلــه می انــدازد، همیــن بحــث اســت و البتــه آنچه 
اصولگرایان را از آنها دور می کند، احساس عدم صداقت 
در آن جریان اســت. بنابراین اصالح طلبان باید در حوزه 

کارآمد، طرحی نو دراندازند.«
به گفته تاجرنیا، »ما اگر از اصالحات دم می زنیم 
که کار درســتی اســت، نباید تنها به هم نوایــی با مردم 
بســنده کنیم. یعنی باید در حوزه عمل و تحقق خواست 
مــردم گام برداریــم؛ این مــردم مشکل شــان بحران 
کارآمدی اســت.« او می گویــد: »اگر فقــط بخواهیم 
شــعار بدهیم و این گونه با مردم هم نوایی کنیم، نتیجه 
آن برخورد با اعتراضاتی می شود که این برخورد راه حل 

مشکالت نیست.«
به نظر می رسد توجه به خواست و مساله مردم و تغییر 
گفتمان اصالح طلبی به این سمت، همان موضوعی است 
که جریان اصالحات باید آن را سرلوحه خود قرار دهد. طی 
طریق در همین مسیر بدون توجه به آنچه در متن و حاشیه 
جامعه می گذرد، پایگاه اجتماعی اصالح طلبان را با ریزش 

مواجه خواهد کرد.

  تصمیم تعیین کننده
روزنامه بهار در مطلبی در این مورد نوشت: »با نگاهی 
به گفته هــای اخیر ســیدمحمد خاتمی که در نشســتی با 
انجمن مدرسین دانشگاه ها سخنانی را به بهانه اعتراضات 
اخیر مطرح کرده است، برخی معتقدند که این تالش برای 
تغییر در برنامه ها و الگوی عمل جریان اصالحات ناشــی 
از انتقادات و اعتراضات بدنه حامی  این جریان اســت که 
نســبت به رفتار سیاســی اصالح طلبان در دوره های اخیر 
انتخابات انتقاداتی جــدی را به رهبــران و تصمیم گیران 
این جریــان سیاســی وارد می دانند. آنان کــه اعتراضات 
اخیر را عامل اصلــی تالش اصالح طلبــان برای اصالح 
درون گفتمانــی می داننــد با اشــاره بــه برخی شــعارهای 
مطرح شده در سطح خیابان و همراهی قابل توجه فضای 
مجازی با این شــعارها که نوعی عبــور از اصالح طلبان در 
آن مشــهود بود، به این نتیجه رســیده اند کــه گروه های 
قابل توجهی در جامعه تمایلی به نوع کنشــگری سیاســی 
اصالحات در این سال ها ندارد و این مسیر را باعث تحقق 
اهداف دموکراســی خواهانه خود نمی دانــد. این گروه از 
رصدگران عرصه سیاست معتقدند به همین دلیل که شاهد 
فاصله افتادن میان متن جامعه و جریان اصالحات هستیم 
سیاستگذاران این جریان  ترغیب شده اند تا تغییراتی را در 
نحوه تصمیم گیــری خود و برنامه های مد نظرشــان برای 
آینده به وجود بیاورند. بخش دیگری از تحلیلگران عملکرد 
منتخبان در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای 
شــهر را دلیلی برای اصالح در اصالحــات می دانند. آنان 
معتقدند جریان اصالح طلبی در دوره های اخیر انتخابات 
بدون توجه به ماهیت و اهداف این جریان اصیل سیاسی 
و گاه با پشــت کردن به آن به ســمت و ســوی گروه هایی 
همچون کارگزاران و به خصوص اصولگرایان معتدل حرکت 
کرده است و این تغییر مسیر اندک اندک سبب تغییر ماهیت 
جریان اصالحات و فاصله گرفتن آن از بدنه اجتماعی مورد 

حمایت خود شده اســت. آنان که چنین می اندیشند با ذکر 
مثال هایی از عملکرد نامزدهای مورد حمایت اصالح طلبان 
در دوره های اخیر انتخابات یادآور می شوند که این عملکرد 
نه به نام این افراد بلکه به نام کلیت اصالح طلبی ثبت شده 
اســت و این موضوع می تواند برای آینده حیات سیاســی 
اصالح طلبان حاوی خطرات قابل مالحظه ای باشــد. هر 
کدام از این دو نگاه به استقبال رهبران اصالحات از اصالح 
در این جریان سیاســی را بپذیریم در نتیجه تفاوتی ایجاد 
نمی شود. در صورتی که این شــروع برای تغییر در جریان 
اصالح طلبی ادامه دار باشــد و به نتیجه مشــخصی برسد 
ما با دو وجه مثبت و منفی روبه رو خواهیم شــد. وجه مثبت 
این تصمیم آن است که اصالح طلبان با اصالح خطاهای 
گذشته خود و تغییر در اهداف، الگوی عمل و برنامه های 
کوتاه مــدت و بلند مــدت خود این ســیگنال را بــه جامعه 
معترضان و همین طور بدنه  اجتماعی حامی  اما منتقد خود 
خواهد فرســتاد که صدای اعتراض و انتقاد آنان به گوش 
رهبران و تصمیم گیران این جریان سیاسی رسیده است و 
حرکت آینده اصالحات بر مسیری خواهد بود که خواست 
مردم در آن نمود عینی تری داشته باشــد. اما این تصمیم 
مانند هر تصمیم دیگــری وجه منفی نیز با خــود به همراه 
خواهد داشت. تغییر در الگوی عمل جریان اصالحات در 
عمل سبب افزایش محدودیت ها برای این جریان خواهد 
شــد زیرا این تغییر که می توان آن را به تغییر حالت فردی 
نشسته به ایستاده تشبیه کرد به طور طبیعی خوشایند مراکز 
قدرت نخواهد بود و ممکن اســت ســبب برخوردهایی از 
جنس آنچه در سال88 رخ داد، شود. از طرف دیگر تغییر 
در جریان اصالح طلب به طور طبیعی به معنای کناره گیری 
از معتدالن، دولت مستقر، اصولگرایان معتدل و تا حدودی 
حزب کارگزاران خواهد بود، این اتفاق شــاید بتواند برای 
آنان که در پی اصالح طلبی اصیل هســتند خوشایند باشد 
اما در ایراِن امروز که »عملگرایی« حرف اول را در ســپهر 
سیاســی آن می زند، ممکن اســت ســبب حذف تدریجی 
اصالح طلبان از قدرت و بازگشت طیف تندرو به نهادهای 
انتخابی شود. مطلب آخر آنکه آنان که به هر دلیلی به این 
نتیجه رسیده اند یا رسانده شده اند یا خواهند رسید که دوای 
دردهای جریان اصالح طلبی »اصالحات در اصالحات« 
اســت می بایســت پیش از هر اقدامی  تمــام جوانب آن را 
سنجیده و پس از محاسبه دقیق »هزینه – فایده« اقدامات 
و اثر بلندمــدت آن وارد اجرای تصمیمــات اتاق های فکر 
شوند. در سیاست اشتباه های کوچک هم تاوان هایی بزرگ 
خواهد داشت!« به هر حال هر چه هست به نظر می رسد که 

اصالح طلبان در برزخی خطرناک مانده اند. 

اگر تا دیروز شعار عبور از روحانی سر داده 
می شد، حاال گویا شعار تغییر کرده است و نه 
تنها عبور از جریان ها و جناح ها بلکه گروهی 
ایده عبور از ماهیت اصالح گری که جریان 
اصالحات داعیه آن را دارند سر می دهند

برخــی چهره هــای اصالح طلب در 
این روزها به روشنی از خطر پیش رو 
گفته اند و خواسته اند که خانه تکانی 
انجام شــود برای ماندن در فضای 
سیاسی.هر چه هســت آنها اکنون 
در یــک دوگانــه تعیین کننــده قرار 
دارنــد. بایــد تصمیــم بگیرند. یک 
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 زمــان زیــادی از تولــد اصالحــات در دهــه 70 
خورشــیدی می گذرد؛ به نظرتان یک بازنگری و 
اصالح درون طیفی را در زمــان فعلی،  چه میزان 
ضــروری می دانید؟ اساســا لزوم ایــن بازنگری 

چیست؟
   اصالح طلبــی یک طیــف  و به هر حــال گفتمان 
فراگیری است که طیفی را شامل می شود. قرائت حداقلی 
و قرائــت حداکثــری از گفتمان اصالح طلبــی، جریانات 
مختلفی را شامل می شــود. طی سال های گذشته، برخی 
از سال ها بود که راویان قرائت حداکثری، صحنه گردانان 
اصلــی بودند. اما طی این ســال های اخیــر، به خصوص 
اکنون، راویان قرائت حداقلی بیشتر نقش آفرین هستند. 
آن راویان قرائــت حداکثری گرفتار هزینه های ســنگینی 
شــدند، ولی االن به هر حال از ســال 1۳92 به این طرف 
روزنه ای باز شــد و راویان قرائت حداقلــی، امکان ورود به 
دامنــه حاکمیت را پیــدا کردند. به عبــارت دیگر می توان 
گفت جریان امید در مجلس شورای اسالمی و در شورای 
اسالمی شهر تهران جزو راویان قرائت حداقلی به حساب 
می آیند که بیشترین زمینه سازگاری با آرمان های اولیه نظام 
را دارند و می شود گفت دغدغه شان برگشت به همان آرمان 
اولیه اســت. به همین جهت این جریــان حداقلی معتقد 
اســت که ما به لحاظ پارادایم، صاحب جمهوری اسالمی 
هستیم؛ دکترین اصلی جمهوری اســالمی از آن پارادایم 
اصالح طلبی با این قرائت هســت پــس بنابراین صاحب 
اصلی جمهوری اســالمی این قرائــت و ایــن پارادایم به 
حساب می آید، ولی در این ســالیان ادبیات اصالح طلبی 
دچار یک اعوجاج در دفاع از پارادایم شده است. بنابراین 
انطباقی بین »ادبیات« و »پارادایم« وجود ندارد، فشــار 
زمانه باعث شده که این دوگانگی اتفاق بیفتد و این ادبیات 
موجب سوءاستفاده رقیب قرار بگیرد؛ به همین جهت اصرار 
راویان قرائت حداقلی این است که باید ادبیات به گونه ای 
اصالح بشــود تا انطباق کامل پیدا کند بــا همین پارادایم 
اصالح طلبی به معنای »خط امام«ی آن و آرمان های اولیه 

انقالب اسالمی.

آقای وکیلی ، اشــاره کردید که دو گروه در درون 
طیف اصالح طلبی وجود دارد؛ یک طیف که قرائت 
حداقلی دارند و طیف دیگــر که قرائت حداکثری 
دارند و االن آن طیفی کــه قرائت حداقلی دارند و 
آن طور که برداشــت کردم از صحبت های شما  
و معتدل تر هستند، توانســتند جریان امور را به 
دست بگیرند. چقدر گفتمان این گروه در درون 
طیف گسترده اصالح طلبی قابل پذیرش است؟ 
آیا می توانیم بگوییم گفتمان جدید اصالح طلبی 

را خواهند ساخت؟
   این قرائــت حداقلی بــود که امــکان ائتالف در 
ســال 1۳92 را به وجود آورد؛ یعنی به دلیل حداقلی  بودن 
قرائت، امکان ائتالف حداکثری را فراهم آورد. قرائت های 
حداکثری، امــکان حداقلی بــرای ائتــالف دارند، چون 
غیریت شــان زیــاد اســت؛ غیریــت قرائــت حداکثری، 
حداکثری اســت، اما غیریــت قرائت حداقلــی، حداقلی 
است. به همین دلیل امکان تعامل حداکثری را با گروه های 
زیادی دارند، به همیــن دلیل هم ســال 92 در حقیقت با 

بازیگری راویان قرائت حداقلی بود که توانستیم به ائتالف 
حداکثری برسیم و حماسه 92 را شکل دهیم و بعد با همین 
مشــی بود که 94 خلق  و بعد 96 تکرار شــد. البته االن هم 
ســطح انتظارات قرائت حداکثری، حداکثری باقی مانده 
است. با مقیاس قرائت حداکثری، جریان اصطالح طلبی 
راه یافته بــه حاکمیت، جریان کامروایی نیســت، کامیاب 
نیســت. اما با مقیاس کســانی که کمی واقع گرا هستند و 
مناسبات قدرت را می دانند، به گذشته اصالح طلبی واقف 
هستند، سرنوشتی  که بر اصالح طلبان گذشت را می دانند . 
آنها معتقد هستند که این مشی به ماندگاری اصالح طلبی 
در جمهوری اسالمی کمک می کند و چون ما معتقد هستیم 
بقای جمهوری اســالمی به بقای گفتمــان اصالح طلبی 
هســت، به همین دلیل کســانی و جریانی و طیفی معتقد 
هستند با همین مشی عقالیی، ولی حداقلی در آرمان ها و 
حداکثری در تعامل، می شود این روزنه را به مرور به پنجره 
تبدیل کرد، به مرور تبدیل به دربی کرد، چنان که  این اتفاق 
افتاد. ما بعد از یک دوره انسداد مطلق برای اصالح طلبان، 
در ســال 92 روزنه ای باز شد به نام ریاســت جمهوری، در 
سال 94 پنجره ای باز شــد به نام امیِد مجلس و در سال 96 
درب ریاست جمهوری مجدد و شورای شهر اصالح طلبان 
در کالن شهرها باز شــد. به نظر من این مشــی می تواند 
این مســیر را تعمیق ببخشــد، البته به هر حــال نقدهایی 
وجود دارد، بخشــی از بدنه اجتماعی، این مشی و تِب تنِد 
تغییرطلبی را عقب تر و ناهماهنگ با آهنگ حرکت، منطبق 
نمی دانند  یا تغییری در آهنگ حرکت این جریان حداقلی را 
نیاز می دانند. خب البته رفتار دولت هم بر تندی آن افزوده 

و بنابراین انتقادات را دوچندان کرده است.
شما اشــاره کردید به اینکه نقدهایی وجود دارد و 
واقعا هم همین طور است . نقدهایی وجود دارد که 
می گویند اگرچه اصالح طلبان خودشان را پیروز 
انتخابات می دانند، ولی آقای روحانی یک گزینه 
اصالح طلب نیســت. یا مثــال در بحث مجلس؛ 
لیست امید وقتی وارد مجلس می شود، چند نفر 
از نمایندگان  از جمله حضر تعالی هستند که روحیه 
اصالح طلبی دارند. این در درازمدت ممکن است 
منجر به از دست دادن بخشــی از سبد رای شان 
 شــود؟ اگر با همین گروه حداقلی که شما اشاره 
کردید دید واقع گرایی دارند، با این روند اگر جلو 
بروند، امکان دارد  بخشی از ســبد رای شان را از 

دست دهند؟
   بی تردیــد ایــن تفــاوت رویکردهــا روی امیــد و 
ناامیدی بخشــی از بدنه اجتماعی تاثیــر دارد؛ به هر حال 
یــک درهم آمیختگی بین جریــان راه یافته بــه حاکمیت 
و دولــت برآمــده از صنــدوق رای اصالح طلبان، بیشــتر 
جریان اصالح طلب را آســیب پذیر کرده است. مضاف بر 
اینکه این دولــت در دور دوم کمترین ارتبــاط را با جریان 
اصالح طلبی، به خصوص بــا جریان اصلی حامی  خودش 
که امید مجلس بود، دارد. می توان گفت دولت در شرایط 
کنونی به یک معنا کامال دولت به معنای خود آقای روحانی 
و در معنای دیگر در انقطاع کامــل ارتباطی با جریان امید 
که جریان اصلی حامی  ایشان بوده و هست، به سر می برد 
و این هم کارآمــدی امید را کاهش می دهــد، هم ضریب 
آسیب پذیری دولت را دوچندان می کند. آستانه تحمل ما 
هم برای تداوم این وضعیت طبیعی اســت کــه باتوجه به 
انتظاراتی که جامعه ما از مــا به عنوان حامیان دولت آقای 
روحانی دارند، آســتانه محدودی خواهد بود. ما خواهان 
این هســتیم که دولت در پاســخ گویی به ملت، چابک تر، 
به روزتر و کارآمدتر باشد و احســاس می کنیم از این جهت 
 کاســتی های بنیادی وجود دارد. امــا از آن طرف هم این 
تعامل قطع شــده، ماندیم که االن بایــد چگونه برخوردی 
کرد؟ مشــکل اصالح طلبان این اســت که اگــر مردم از 

عملکرد دولت و ریزش رای اصالح طلبان 
گفت وگو با محمدعلی وکیلی

جریــان اصالح طلبی طی ســه دهه گذشــته،  با 
فرا ز و فرودهای گوناگونی روبه رو بوده است. اکنون با 
پشت سر گذاشتن روزگاری که هم برای خودشان و هم 
برای نظام،  هزینه سازی کرده اند و پس از ریزش های 
فراوان،  در شــرایط عقالیی تر در ســپهر سیاســت 
ایران،  به دنبال نقش آفرینی هستند. هرچند  همچنان 
شکل جدید سیاست ورزی خود را دســت نیافته اند و 
صرفا حضور در قدرت برایشان کافی است؛  اگرچه در 
نهایت،  دولت برآمده از رای و حمایت آنها،  پشت کند 
و تغییر جهت دهد. محمدعلی وکیلی معتقد اســت: 
»عبــور از روحانی را خطــای اســتراتژیک می دانیم، 
پشــیمانی از روحانی را زودهنگام و خطا می دانیم، اما 
حمایت بی چون و چــرا و حمایــت همه جانبه ای که در 
گذشته داشتیم را در شــرایط فعلی به هیچ وجه نه به 

صالح دولت و نه به صالح ملت می دانیم.«
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دولت ناامید شــوند، چون پایگاه اجتماعی ایــن دولت را 
اصالح طلبان می دانند و بحق هم اســت،  ممکن اســت 
تبعات منفی برای اصالح طلبان داشــته باشد. این دولت 
به ما هو خوِد دولت، فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی اســت. 
پایــگاه 98 درصدی ایــن دولت، اصالح طلبان هســتند. 
اگر از دولت پشــیمانی اتفاق بیفتد که متاسفانه از جهات  
مختلفی  در این بوق پشیمانی نواخته می شود، قربانی این 
پشیمانی دولت نیست . پشیمانی از آن گفتمانی است که 
این دولت محصول آن اســت و آن گفتمان اصالح طلبی 
اســت. مصیبت این نیســت کــه مــردم از اصالح طلبان 
عبور کنند، مصیبت این اســت که مــردم از اصالح طلبان 
 عبور کردند، دیگر پشــت خاک ریــز اصولگرایان هم قرار

 نمی گیرند. 
به نظر شــما اصالح طلبان در این زمان سه سال 
باقی مانده به پایان دولت دوم آقای روحانی، باید 
چه راهبردی را  پیش بگیرنــد؟ همچنان حمایت 

کنند یا نه ؟
   به نظر مــن حمایت گفتمانــی و انتقاد حداکثری 
عملکردی باید در دســتورکار  قرار دهنــد. انتظار حداقلی 
مردم این اســت. ما عبور از روحانی را خطای استراتژیک 
می دانیم، پشیمانی از روحانی را زودهنگام و خطا می دانیم  
اما حمایت بی چــون و چرا و حمایــت همه جانبه ای که در 
گذشته داشتیم را در شرایط فعلی به هیچ وجه نه به صالح 
دولت و نه به صــالح ملــت می دانیم. مــا حمایت مان را 
گفتمانی می دانیم، دولت باید به لحاظ گفتمانی همچنان 
حمایت شــود، ولی به لحاظ عملکردی بایــد بی محابا نقد 
شود. قصور از این دولت با این سرمایه اجتماعی، به هیچ 
وجه پذیرفته نیست. دولت  مشــی دوره دوم خود  را به نظر 
من نسبت به دور اولش کاهش داده؛ هم افت عملکردی 

داشته و هم افت گفتمانی داشته و این پذیرفتنی نیست.
برای تثبیت ایــن چهره واقع گــرای عقالنی که 
طیف حداقلی  آن را دنبال می کنند، آیا اصالحات 
ســاختاری هم باید صورت بگیرد؟ آیــا در درون 
جریان و طیف اصالح طلبی، افراد هم باید دچار 

تغییری بشوند؟
   بدون تردیــد در پروســه زمان آدم هایمــان دچار 
تحــوالت زیــادی شــدند ، همان طــوری کــه در اردوگاه 
اصولگرایــی خیلی اتفاقــات افتاده اســت. اصولگرایان 
سرشناسی با شناسنامه ۳0 ساله و 40 ساله، آمدند به اردوگاه 
اصالح طلبی پیوســتند و گاهی حتــی از اصالح طلبی هم 
عبور کردند بعضی از آنهــا. در اردوگاه اصالح طلبی هم ما 
شاهد فراز و فرود رفتاری  بین چهره های برجسته ای بودیم 
و هســتیم. حتما در جریان اصالح طلبی باید بپذیریم که 
یک نوگرایی نسلی اتفاق افتاده اســت. البته از این جهت 
دچار یک شــکاف نســلی هســتیم. در دوره هشت ســاله 
دولت آقای احمدی نژاد دســت مــا از دانشــگاه ها کوتاه 
بود و در تربیت نیرو با مشکالت اساســی  ایروبه رو بودیم؛ 
هزینه تشکل های اصالح طلبی باال رفت و خروجی نیروی 
انسانی اصالح طلبی از دهه 80 به بعد با مشکالت اساسی 
روبه رو شد و این االن به نظر من یکی از تهدیدهای جریان 
اصالح طلبی به حساب می آید، اما از سویی  یک نسلی که 
می شود گفت نسل دوم و ســوم اصالح طلبی هستند- که 
االن خیلی از آنها در مجلس و شورا حضور دارند -  به هر حال 
کسانی هستند که می شود گفت نمایندگان روایت حداقلی 
از اصالح طلبی هستند و نمایندگان جریان واقع گرا  و رویکرد 
واقع گرایی به جریان اصالح طلبی به حساب می آیند. اینها 
کسانی هســتند که می توانند هزینه -فایده کنند. به همین 
دلیل به عقیده ام االن فرصت خوبی بــرای یک بازتعریف 
داریم؛ هم عناصــر گفتمانی اصالح طلبــی، هم اصالح 
ادبیات اصالح طلبی. از این جهت به عقیده ام یک فرصت 

طالیی پیش روی ما ست. 



منطقه ممنوعه
دونالد ترامپ با ضرب االجلی که برای اصالح برجام تعیین کرد این بار توپ را در زمین اروپا انداخته 
است. اروپا نیز به بهانه حفظ برجام، انگشت بر برنامه های موشکی ایران گذاشته است و زمزمه هایی 
مبنی بر  درخواست برای مذاکرات موشکی به گوش می رسد. درواقع به نظر می رسد اروپا برای حفظ 
برجام به فشارهای غیربرجامی بر ایران روی آورده و خود نیز خیلی بی میل نیست که در حوزه موشکی 

که خط قرمز جمهوری اسالمی است محدودیت هایی بر ایران اعمال کند. سیاستخارجی
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تکمیل پازل برجامی آمریکا 
توسط پاریس و لندن
چرا پاریس بر محدودیت های 
موشکی ایران اصرار می کند؟

نسخه دموکرات های آمریکا 
برای برجام

وضع تحریم های جدید 
بدون نقض توافق هسته ای

هزینه های سیاست برجامی  
ترامپ برای اروپا

دکتر  هادی آجیلی 
در گفت وگو با مثلث

دونالد  ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا پس 
از تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران، اعالم کرد که 
در صورت عدم رفع آنچه وی »نقایص برجام« می خواند، 
وی دیگر تعلیق تحریم ها را تمدید نمی کند. از سوی دیگر، 
شواهد و مســتندات موجود نشان می دهد که رایزنی های 
فشــرده ای میان کاخ ســفید، کنگره و اتحادیــه اروپا در 
خصوص تغییر برجام صورت گرفته است. این رایزنی ها در 
حالی صورت گرفته است که مقامات اروپایی در ظاهر بارها 
اعالم کرده اند که باید به توافق هسته ای احترام گذاشت! 
در هر حال، دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان 
باید تحرکات اخیر آمریکا )کاخ سفید و کنگره( و اتحادیه 

اروپا را به صورت هوشمندانه ای رصد کند. 

  روایت وزارت خارجه آمریکا از مواضع  ترامپ 
هیثر نوئرت، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اخیرا 
در پاسخ ســوالی درباره اینکه دونالد  ترامپ در بیانیه اخیر 
خود دقیقا مشخص نکرد که آیا دوباره عدم پایبندی ایران 
به توافق هســته ای را اعــالم خواهد کرد یــا خیر گفت: 
»ترامپ هفته گذشته تعلیق تحریم های ایران را به مدت 
120 روز دیگر تمدید کرد. این تمدید به خاطر این بود که 
زمان کافی برای همکاری بیشــتر دولت با اعضای کنگره 
برای تدوین قانون جدیــد درباره توافق هســته ای وجود 
داشته باشد تا به این مساله کمک کند که بتواند ایران را به 
صورت بهتری با توافق سازگار کند و همچنین سختگیری 
علیه ایران بیشتر شــود. این چیزی اســت که کاخ سفید 
تصمیم گرفته است.« وی همچنین گفت که تمدید تعلیق 
 تحریم ها و تایید پایبندی ایران به توافق دو مساله جداگانه

 هستند.
نوئرت اضافه کرد؛ دربــاره بحث هایی که بین دولت 
و کنگره صورت گرفته، آنطور که به من گفته شــده، آنها 
به پیشــرفت های خوبی دربــاره قانون)اصــالح( برجام 
رســیده اند و همچنین زبان مورد نظر آنها بــه هم نزدیک 
شده اســت. اخیرا باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی 
آمریکا نیز مدعی شــده بود که در این زمینــه با نمایندگان 
اتحادیه اروپا در حال رایزنی هســتند و به پیشــرفت هایی 
نیز برای اصــالح برجام دســت یافته اند. از حــدود 3 ماه 
پیش دونالد  ترامپ با ادعای عدم تاییــد پایبندی ایران به 
توافق هســته ای از کنگره آمریکا خواست قانون جدیدی 
تدوین کنند تا اجرای برجام را برای ایران سخت تر و بعضی 
بندهای جدید به آن اضافه کننــد و یا آنها تغییر دهند. این 
درحالیست که آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون 9 بار 
پایبندی دقیق ایران به برجام را تایید کرده است. همچنین 
کشــورهای اروپایی نیز گفته اند که برجــام باید به همین 
شکلی که االن وجود دارد اجرا شود و با هرگونه تغییری در 
آن مخالف هستند. مقامات ایرانی نیز بارها تاکید کرده اند 
 که هیــچ گونه تغییــر و یا مذاکــره مجدد را بر ســر برجام 

نخواهند پذیرفت.

  واکنش دوباره ایران به موضوع مذاکرات موشکی 
به نظر می رســد یکــی از موضوعاتی کــه آمریکا و 
اتحادیه اروپا ســعی دارند به برجام اضافــه کنند، موضوع 
تــوان موشــکی ایران اســت. مســاله ای که خــط قرمز 
جمهــوری اســالمی ایــران محســوب می شــود. بهرام 
قاســمی  ســخنگوی وزارت امور خارجه ادعــای روزنامه 
انگلیسی فایننشال تایمز انگلیس مبنی بر پذیرش ورود به 

»گفت وگویی فشرده و جدی« در موضوع برنامه موشکی 
و مسائل منطقه ای توســط مقامات کشورمان در نشست 
اخیر در بروکســل را شــدیدا تکذیب کــرد و چنین ادعایی 
را  بی اســاس دانســت. قاســمی  در همین ارتباط گفت: 
»سیاست و موضع جمهوری اســالمی ایران در خصوص 
برنامه دفاعی موشــکی کشــور کامال مشــخص و روشن 
است و دیگر کشورها نیز به خوبی از این موضع جمهوری 
اســالمی ایران آگاهی دارنــد.« ســخنگوی وزارت امور 
خارجه افزود: »موضــع جمهوری اســالمی ایران بدون 
توجه به جوســازی ها، تهدیدات، مواضــع و دیدگاه های 
ایاالت متحده آمریــکا و دیگران، هیچ تغییــری نکرده و 
همچنان که بارها اعالم شده است، برنامه موشکی ایران 
کامال جنبه دفاعی و بازدارندگی داشته و علیه هیچ کشوری 
نیست و طرح ادعاهای واهی و  بی پایه و اساس، تغییری 
در این موضع اصولی و اساسی کشور ایجاد نخواهد کرد.« 
سخنگوی دستگاه دیپلماســی اظهار داشت: »جمهوری 
اســالمی ایران به هیچ کشــوری اجــازه دخالــت در امور 
داخلی و سیاست های دفاعی به ویژه برنامه موشکی خود 
را نخواهد داد. قاسمی  همچنین سیاست ایران در منطقه را 
سیاستی سازنده، ثبات ساز و در جهت تقویت هر چه بیشتر 
صلح و امنیت منطقه و جهان خواند.« وی در پایان افزود: 
»بدخواهان و افراط گرایان اگر نمی توانند کمکی به ثبات 
و امنیت در منطقه کنند، اجازه ندارند نقش ایران را که برای 
مبارزه با تروریسم، ناامنی و  بی ثباتی هزینه های  بیشماری 
را پرداخت کرده است، نادیده گرفته و موجب تشدید هرج 

و مرج و ناامنی و توسعه تروریسم در منطقه شوند.«

  پیش بینی اندیشکده »سوفان« 
در خصوص برجام 

از ســوی دیگر، اندیشــکده ســوفان در گزارشــی 
پیش بینی کرده رئیس جمهور آمریــکا در موعد بعدی رفع 
تحریم های هسته ای علیه ایران از توافق هسته ای برجام 
خارج خواهد شد. گروه »سوفان« که در زمینه تحلیل های 
امنیتــی و ارائــه مشــاوره های اطالعاتــی و راهبردی به 
دولت ها و ســازمان ها فعالیت می کند در گزارشــی جدید 
پیش بینی کرده »دونالد  ترامــپ«، رئیس جمهور آمریکا 
از »برنامه جامع اقدام مشــترک« )برجــام( خارج خواهد 
شد. »سوفان« این پیش بینی را بر اســاس غیرقابل اجرا 
بودن شــرایطی که  ترامپ بــرای پایبند مانــدن آمریکا به 
برجام برای کشــورهای اروپایی تعیین کرده، انجام داده 
است. در گزارش این گروه تحقیقاتی آمده است: »شروط 
رئیس جمهور  ترامپ برای ادامه اجرای توافق هســته ای 
با ایران بعید است توسط ســایر قدرت های بزرگ برآورده 
شوند و ایاالت متحده ممکن است اواخر بهار از این توافق 
خارج شود.« به رغم این، »سوفان« نوشته سیاست سازان 
در واشنگتن برای نجات برجام، در حال همکاری با کنگره 
آمریکا برای برآورده کردن دســت کم بخشی از مطالبات 
رئیس جمهور هستند.  اندیشکده »سوفان« در یکی دیگر 
از محورهای این گزارش نتیجه گیری کرده اســت: »در 
صورت خروج آمریکا از توافق، اروپا و سایر قدرت ها با این 
کشور همراه نخواهند شــد، اما اعمال مجدد تحریم ها به 

اقتصاد ایران لطمه خواهد زد.«

  اروپا در مرحله ارزیابی خواسته های  ترامپ
در چنیــن شــرایطی مقامــات اروپایــی از بررســی 

خواســته های ایاالت متحده آمریکا در برجام ســخن به 
میان آورده اند. یک کمیســیونر اتحادیه اروپا گفت: »ما 
بیانیه رئیس جمهور آمریکا درباره توافق هسته ای با ایران 
را به دقت بررســی و پیامدهــای آن را ارزیابی می کنیم.« 
جانز هان، کمیسیونر حســن همجواری و توسعه اتحادیه 
اروپــا با بیــان اینکه ایــن اتحادیــه بیانیه دونالــد  ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در خصوص توافق هسته ای و ادامه 
تعلیق تحریم های ایران را به دقت بررسی می کند، گفت: 
»اتحادیه اروپا به همراه انگلیس، فرانسه و آلمان در حال 
رایزنی درباره پاسخ به این بیانیه هستند و پیامدهای آن را 
بررسی می کنند.« بر اســاس گزارش خبرگزاری فرانسه، 
اتحادیه اروپا بارها تاکید کرده اســت که توافق هسته ای 
موضوعی جداگانه است اما مقامات اروپایی مایلند بگویند 
که محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه ایران را در نشست 
هفته گذشته شان در بروکسل تحت فشار قرار داده اند.« 
این کمیســیونر اروپایی تصریح کرد: »این مسائل شامل 
تنش ها در خاورمیانه، برنامه موشــکی بالســتیک ایران و 
اعتراض های اخیر در ایران اســت. اگر بخواهم شــفاف 
صحبت کنم باید بگویم که تمام این مسائل باید رسیدگی 
شــود، اما باید خارج از چارچوب توافق هســته ای باشد. 
اگر برجام وجود نداشته باشد، رسیدگی به هیچ یک از این 
مسائل ساده نخواهد بود.« به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
این در حالی اســت که مقامات ایران بارهــا هرگونه تغییر 

در برنامه جامع اقدام مشترک را غیرمحتمل دانسته اند.

  حمایت دیگر اعضای 1+5 از برجام 
طی یک هفته اخیــر، دیگر اعضــای 1+5 حمایت 
خود را از برجام اعالم کرده اند. وزارت امور خارجه روسیه 
در بیانیه ای اعالم کرد  دستاوردهای مثبت در مورد مسائل 
مهمی همچون اجــرای توافقنامه حــل و فصل وضعیت 
پیرامون برنامه هســته ای ایران )برجام( باید با دقت رفتار 
کرد. مقامات وزارت خارجه روســیه و مجلس ســنای این 
کشور حداقل در یک هفته گذشــته بارها بر حفظ برجام و 
لزوم اجرای مفاد آن از سوی تمام شرکت کنندگان در این 
توافق بین المللی از جمله آمریکا تاکید کرده اند. ســرگئی 
ریابکوف معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای 
روســیه در نخســتین واکنش به اظهــارات دونالد  ترامپ 
اعالم کرد که مســکو اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را 
منفی می داند. مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه گفت: 
»تصمیم برای تمدید تعلیق تحریم های هسته ای در مورد 
ایران در یک دوره معین، چیزی بیش از یک اقدام ظاهری 
نیست و نباید این اقدام بیش از حد واقعی ارزیابی شود.« 
وی در ادامه گفــت: »مصرانــه به مقام هــای آمریکایی 
زیانبار بودن سیاســت های آنها را بازگــو خواهیم کرد، اما 
تکرار می کنــم پس از اظهارات  ترامپ، سرنوشــت برجام 
به شدت زیر سوال رفته است.«چین یک بار دیگر اعالم 
کرد مواضع این کشــور در قبال توافق هسته ای روشن و 
شفاف است و از آن در هر شرایطی دفاع می کند. لوکانگ 
سخنگوی این وزارتخانه گفت که در روزهای گذشته بارها 
مواضع پکن درباره این توافق تشریح شده است. او افزود 
ایران و دیگر طرف های ذی ربط، پاســخ آمریکا را درباره 
برجام داده و بر پایبندی واشــنگتن به آن تاکید کرده اند و 
چین نیز مانند آنها چنین درخواستی دارد. وی گفت: »از 
دیدگاه پکن برجام یک توافقنامه بســیار مهم بین المللی 
است و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اجرای دقیق آن 
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از سوی ایران را مورد تایید قرار داده و گزارش هایی در این 
باره منتشر کرده است.« او تصریح کرد: »برجام به عنوان 
یک دستاورد بسیار با ارزش از ســوی جامعه بین المللی و 
چین مورد حمایت اســت و همواره طرف هــای دیگر باید 
آن را با دقت به اجــرا بگذارند. این ســخنگو گفت: »اگر 
اختالفی وجود دارد باید از راه های مناسب به دنبال حل و 
فصل آن بود اما مهم این است همه جوانب ذی ربط باید با 
اراده سیاسی به دنبال اجرای دقیق برجام باشند و مقررات 
و اصول آن را مورد احترام قرار دهند.« »وانگ یی«  وزیر 
خارجه چین هم در مصاحبه ای از آمریکا خواســت به این 
توافق بین المللی احترام گذاشــته و مانند دیگر طرف ها 
آن را اجرا کنــد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه 
در پاســخ به درخواســت نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
برای تغییر برجام، خواســتار احترام او به توافق هسته ای 
ایران شد و بر لزوم پایبندی به مفاد توافق هسته ای تاکید 
کرد. کاخ الیزه با صدور بیانیه ای اعالم کرد ماکرون تاکید 
کرده همه کشورهای جهان باید به توافق هسته ای ایران 
احترام بگذارند. ســفیر فرانسه در واشــنگتن هم با تاکید 
براینکه تایید برجام و تعلیق تحریم های هسته ای واشنگتن 
علیه ایران مســاله داخلی آمریکا اســت، اعــالم کرد که 
کشورش بر اجرای کامل برجام پایبند می ماند. سخنگوی 
وزارت خارجه انگلیس نیز اظهار داشت که موضع انگلیس 
در قبال توافق هســته ای ایران مشــخص است. ما آن را 
توافقی حساس که دنیا را امن می کند به حساب می آوریم.
همچنین وزارت امــور خارجه آلمان در واکنــش به بیانیه 
دولــت آمریکا در خصــوص برجــام تاکید کرد کــه برلین 
 همچنان به ادامه اجرای کامل توافق هســته ای با ایران

 متعهد است.

  ادامه واکنش ها به مواضع برجامی  ترامپ
از ســوی دیگر، واکنش چهره های علمی و سیاسی 
نســبت به رویکرد برجامی دونالــد  ترامــپ رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا ادامه دارد. »پیتر جنکینز«، نماینده 
اســبق انگلســتان در آژانس بین المللی انــرژی اتمی  در 
یادداشــتی در فردای انتشــار بیانیــه  ترامــپ، آن را پر از 
جمالتی دانســت که » فقط نیمی از حقیقت را می گفت؛ 
پر از کذب و سفســطه بود و خواندن همه اینها برای فشار 
خون آدمی مضر اســت.« همچنین دکتر  »جیم والش «، 
اســتاد دانشــگاه  ام آی تی آمریکا و کارشــناس  برجسته 
هسته ای تمدید دوباره تعلیق تحریم های هسته  ای ایران 
را نشان دهنده شکاف میان سخن و عمل   ترامپ دانست 
و اولتیماتوم برجامــی  وی را غیر واقع  بینانــه خواند.  او در 
ادامه ادعای رئیس جمهــور آمریکا را که ایــن  آخرین بار 
اســت که تحریم ها  را تعلیق می کند، مگــر  آنکه در برجام 
بازنگری شود رد کرد و آن را منطبق بر  واقعیت ها ندانست.  
وی گفت:  »ترامپ درباره خیلی مسائل، اولتیماتوم داده 
  است. دشــوار بتوان جدیت وی را بر اساس حرف زندنش  

سنجید. 
در گذشته  ترامپ چیز  هایی گفته که بعدا  برعکس آن 
را بیان کرده است.« این ادبیات از یک سو بدین معناست 
که در تدوین برجام از نهایت ظرفیت های حقوق بین الملل 
بهره گرفته شده است و از این رو آمریکا با دعاوی منطقی 
و حقوقی نمی تواند آن را از بین ببــرد و تنها راه، ادعاهای 
 بی پایه و غیرمنطقی است و از ســوی دیگر رئیس جمهور 
آمریکا را نیز در مقابله با برجام مســتأصل نشان می دهد. 
در هر حال، نکته اصلی اینجاســت که هر گونه اقدامی از 
سوی ایاالت متحده آمریکا برای تغییر برجام، مترادف با 
خروج واشنگتن از توافق هسته ای محسوب می شود. در 
این خصوص تروییــکای اروپایی و دیگر اعضای 1+5 نیز 
باید قاطعانه از برجام حمایت کرده و اساسا گزینه ای به نام 

»اصالح برجام« را مطرح نکنند.  

آلمان یکی از اعضــای 1+5 و از کشــورهای فعال 
در جریان سلســله مذاکرات هســته ای با ایران محسوب 
می شــود. آلمان به همــراه انگلیس و فرانســه  تروییکای 
اروپایی را تشــکیل می دهنــد. آلمان اگرچه در شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد دارای حق وتو و عضویت دائمی  
نیســت، اما از کشــورهای با نفــوذ در عرصــه بین المللی 
محســوب می شــود. از این رو مواضــع برجامی آلمان در 
قبال ایــران از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، خصوصا 
اینکه طی هفته های اخیر، برخی مواضع اعالمی از سوی 
دولت آلمان با خواسته های کشورمان در خصوص برجام 
مطابقت نداشته اســت. اظهارات اخیر سخنگوی دولت 
آلمان در خصوص برجام، نشان می دهد که به رغم ادعای 
مقامات آلمانی نسبت به توافق هسته ای و پایبندی به آن، 
برلین رویکرد چندگانه ای را در خصوص این توافق در پیش 
گرفته است. به عبارت بهتر، تاکید مقامات آلمانی بر اینکه 
ایران باید از مزایــای برجام بهره مند شــود، با رفتار عملی 
مقامات این کشور تناقض دارد. صورت مساله این است 
که اخیرا ســخنگوی دولت آلمان از دولت  ترامپ خواسته 
اســت تا »دقیقا« مشــخص کند که از توافق هسته ای با 

ایران چه می خواهد و در برجام به دنبال چیست!
استفان سیبرت در این خصوص عنوان کرده است: 
»برلین به دنبال جزئیات بیشتری درباره این مساله است که 
واشنگتن از توافق هسته ای با ایران چه چیزی می خواهد.
آلمــان از توافق هســته ای حمایت می کنــد و در کنار آن 
ایستاده است. آلمان شرایط را با شرکای اروپایی تجزیه و 
تحلیل خواهد کرد.« عالوه بر سیبرت، میا آدبار سخنگوی 
وزارت خارجه آلمان نیز تاکید کرده است که ژرمن ها قصد 
دارند بــا آمریکایی ها دیدار کــرده و هدف و درخواســت 
دقیق  ترامــپ در خصوص برجــام را در یابند. به راســتی 
هدف مقامــات آلمانی از بیان این اظهارات چیســت؟ آیا 
آنها به دنبــال زمینه چینی برای تغییر در توافق هســته ای 
هســتند؟ آیا آنها واقعا نســبت به مواضــع ایاالت متحده 
آمریکا در قبال توافق هسته ای آگاه نیستند ؟ در خصوص 
مواضع اخیر مقامات آلمانی نکاتی وجود دارد که باید مورد 
توجه قرار گیرد: »نخســتین نکته، به کلیت درخواســت 
آلمــان از آمریکا در خصــوص مواضع هســته ای  ترامپ 
باز می گردد. همان گونه که اشاره شد، مقامات آلمانی به 
خوبی درخواست های  ترامپ در خصوص توافق هسته ای 
را می دانند! رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا درجریان 
تمدید دوباره تعلیق تحریم های هسته ای، خواسته هایی 
غیر منطقی و غیر عقالنی را در خصوص توافق هسته ای 
تحت عنوان »شــروط چهارگانه« بیان کرد. شروط عمده   
ترامپ در خصــوص تایید برجام، یکی بازرســی از اماکن 
نظامی ایــران، دیگری دائمــی  شــدن محدودیت های 
برنامه هسته ای ایران و حذف بندهای موسوم به »غروب 
آفتــاب« از برجام و در نهایــت ایجاد ارتباط میــان برنامه 
موشکی و هســته ای ایران اســت، به نحوی که هر گونه 
تست موشکی ایران، مترادف با نقض برجام شناخته شود. 
اینها نکاتی بود که   ترامپ نه تنها در زمان حال، بلکه طی 
یک ســال اخیر نیز به عناوین مختلف مطرح کرده است. 

حتی افرادی مانند ســناتور باب کور کر و سناتور تام کاتن 
مذاکراتــی را با دیگــر اعضای مجلس ســنا در خصوص 
گنجاندن این شرایط در برجام صورت داده اند که تا کنون 
مورد موافقت کنگــره قرار نگرفته اســت. همان گونه که 
مشاهده می شود، درخواســت  ترامپ از کنگره و اتحادیه 
اروپا در ایــن خصوص کامال مشــخص اســت. بنابراین  
اظهــارات مقامــات آلمانــی در خصــوص  بی اطالعی از 
مواضع هســته ای   ترامپ و درخواســت دقیق کاخ سفید 
از  تروییکای اروپایی در خصوص برجام غیر قابل پذیرش 
است. در جریان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در نیویورک ) تابستان امسال( مقامات آمریکایی 
مذاکرات فشــرده ای را با مقامــات آلمانی و فرانســوی و 
انگلیسی داشتند. حتی برخی رســانه های غربی گزارش 
دادند که آمریکا در رایزنی هایی فشــرده، در صدد اســت 
موافقت آلمان را نیز )  مانند انگلیس و فرانسه( در راستای 
اصالح برجام و تغییر آن جلب کند. بنابراین  برلین کامال از 
رویکرد واشنگتن نسبت به برجام و تقاضاهای  ترامپ برای 
 تغییر توافق هسته ای به سود منافع ایاالت متحده آمریکا

 آگاه اســت.« موضــوع بعدی بــه مواضــع دوگانه برخی 
کشــورهای اروپایی از جمله سه کشــور آلمان، انگلیس 
و فرانســه در قبال توافق هســته ای با ایران باز می گردد. 
حمایت کلــی این ســه کشــور از توافق هســته ای برای 
استمرار برجام کافی نیست. این موضوعی است که خود 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز نسبت به آن آگاه هستند. 
مقامات سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان نیز بعضا چراغ 
ســبزهایی را به کاخ ســفید در خصوص  »اصالح برجام « 
نشان داده اند. در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در نیویورک) شهریور ماه امسال(، تالش آمریکا 
برای متقاعد کردن فرانســوی ها در خصــوص گنجاندن 
موضوع توان موشــکی ایران در برجام به نقطه اوج خود 
رســید. امانوئل ماکــرون رئیس جمهور فرانســه نیز بارها 
اعالم کرده است که می توان بر سر موضوعاتی مانند توان 
موشــکی ایران و اعمال محدودیت های هســته ای پس 
از ســال 2025 میالدی با ایران مذاکره کرد! واقعیت امر 
این است که »اصالح برجام« مترادف با »تغییر برجام« 
و »تغییر برجام« مترادف با »خروج از برجام« است. این 
نکته ای اســت که جمهوری اســالمی ایران بارها خطاب 
به اعضای 1+5 و خصوصــا آمریکا و تروییــکای اروپایی 

عنوان کرده است. 
در چنین شــرایطی مقامات آلمانی به جای محکوم 
کردن دولت آمریکا و تاکید بــر »اجرای تمام عیار برجام« 
و »غیر قابل تغییر بــودن توافق هســته ای«، از مذاکره 
با مقامــات آمریکایی با هدف مشــخص شــدن مواضع 
واشــنگتن در خصوص توافق هسته ای سخن می گویند! 
بدون شک هم اکنون کشــورهای اروپایی از جمله آلمان 
صرفا باید میــان »پایبندی کامل و صد درصدی به ســند 
فعلی برجام« و »خروج از توافق هسته ای« یک گزینه را 
انتخاب کنند. بازی دوگانه و اتخاذ مواضع پارادوکسیکال 
در این خصوص به هیــچ عنوان قابل قبول نیســت. اگر 
آلمان و اتحادیــه اروپا در صدد حفظ برجام هســتند، الزم 
است به رویکرد چندگانه خود در این خصوص پایان دهند. 
درغیر این صورت، مســئولیت ابطال توافق هسته ای از 
ســوی ایاالت متحده آمریکا، بر عهده سه کشور اروپایی 
نیز خواهد بود ؛ موضوعی که الزم است دستگاه دیپلماسی 
و سیاســت خارجی کشــورمان صراحتا در خصوص آن به 

 تروییکای اروپایی هشدار دهد.  

شروط ژرمن ها
آلمان چگونه به پرونده هسته ای ایران  نگاه می کند؟
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 جنگ ذهنیت سازی
آمریکا در تالش برای امنیتی کردن برنامه موشکی ایران است

در پی مهلت چهار ماهه دونالــد  ترامپ برای بازبینی 
توافق هسته ای با ایران، مقام های جمهوری  اسالمی در 
واکنش به تاکید رئیس جمهوری آمریــکا بر لزوم اصالح 
توافق هســته ای و توقف برنامه موشــک های بالستیک 
ایران، می گویند که تهــران به هیچ وجه دربــاره برجام و 
برنامه موشــکی خود مذاکره نخواهد کــرد. این در حالی 
است که  ترامپ و مشاورانش به خوبی می دانند مذاکرات 

موشــکی با هدف ایجاد محدودیت و 
نظارت بــر فعالیت ها و برد موشــکی، 
یک خط قرمز حاکمیتــی برای ایران 
است و مقامات این کشور به هیچ وجه 
راضی به مذاکره و مصالحه در موضوع 
بازدارندگی ای نمی شوند که مربوط به 
بقا و امنیت ملی کشــور است. درواقع 
باید گفــت این مســاله از تفاوت نگاه 
ایران و آمریکا نشــات می گیرد. نگاه 
ایران و آمریکا به مساله توانمندی های 
دفاعی ایــران از هم متفاوت اســت 
و این تفاوت نــگاه به دلیــل تعارض 
منافع است؛ تعارض منافع هم به این 
دلیل است که این دو کشور دو هویت 
جداگانه دارند. به این معنا که آمریکا 
یک کشور مســتکبر، انحصارطلب و 
سلطه گر اســت. اما ایران یک کشور 
تجدیدنظرطلب است که ساختارهایی 
را که ایاالت متحــده به عنوان قدرت 
هژمون به وجــود آورده و نظم جهانی 
می نامــد، قبــول نــدارد. بنابراین به 
دلیل این دو هویت متضــاد، منافع و 
سیاست هایشان متفاوت خواهد بود. 
متاثر از این بنیاد نظری آمریکایی ها، 
برنامه های نظامی ایران را یک برنامه 
تهاجمــی  می داننــد، یعنــی مدعــی 
هستند هدف افزایش توانمندی های 
ایران، ســلطه بر منطقــه خاورمیانه و 
خلیج فارس اســت. برعکــس، ایران 
این توانمندی هــا را دفاعی می داند و 
این موضوع را استناد می دهد به اینکه 

در تاریخ معاصر، ایران هیچ گاه یک قدرت مهاجم نبوده و 
اغلب مورد تعرض و تهاجم واقع شــده است. به خصوص 
در جنگ هشت ســاله زمانی هم که از طــرف عراق مورد 
حمله واقع شــد، در حقیقت آمریکایی ها و غربی ها بودند 
که صدام را تحریک به حمله به ایران کردند و در آن زمان 
هم با تمام توانمندی های مادی به خصوص تســلیحات 
نظامی در پشت صدام حســین قرار گرفتند. از قضا در آن 
شرایط ایران را تحریم تسلیحاتی هم کردند بنابراین متاثر 
از این داده ها، ایران معتقد است براساس برآوردهایی که 
از تهدیدات احتمالــی در منطقه و خــارج از منطقه دارد، 
توانمندی های دفاعی اش را با قصــد تامین امنیت برای 
خود افزایش می دهد. بنابرایــن از دیدگاه نظامی آمریکا، 
توانمندی های ایران برای تهاجم و ســلطه اســت؛ اما از 

دیدگاه ایران، توانمندی ها برای حفظ امنیت و بقا اســت. 
این تضاد و تعارض بیــن آمریکا و ایــران از قبل بوده و در 
آینده هم خواهد بود. اما دیدگاه اروپاییان به توانمندی های 
دفاعی ایران متفاوت از آمریکا است. برخی از کشورهای 
اروپایی می پذیرند که ایران در یک زمانی مورد تجاوز قرار 
گرفتــه، در آن زمان همه علیــه ایران در کنــار عراق قرار 
گرفتند و ایران تحریم تسلیحاتی شد. بنابراین هر کشوری 
برای امنیت خــودش نیازمند درجــه ای از توانمندی های 
دفاعی اســت. اما آمریکایی ها درصددند این دیدگاه را در 
اروپا تغییر دهند. یعنــی آن نگاه امنیت محــوری را که در 
دیدگاه اروپاییان اســت، به یک نــگاه تهاجم محور تغییر 
دهند. به عبارت بهتر این گونه به اروپاییان تفهیم کنند که 

توانمندی های نظامی ایران جنبــه تهاجمی  دارد. آمریکا 
برای اینکه این دیدگاه را به اروپاییــان تحمیل کند نوعی 
گروکشــی کرد؛ به این صورت کــه آنها در مســاله برجام 
اروپا را همراهی می کنند، مشــروط بر اینکــه اروپاییان در 
قضیه توانمندی هــای نظامی ایران از جملــه برنامه های 
موشکی ایران با ما همکاری کنند. به همین خاطر آمریکا 
تعلیق تحریم های ایران را به انجام چنین اقدامی  از جانب 
اروپاییان منوط کرده اســت. بنابراین نکته مهم این است 
که آمریکا در حقیقت برنامه هــای نظامی ایران را که جنبه 
دفاعی دارد، یک بعد تهاجمی  می بخشــد و به این شکل 
مساله ایران را یک مساله امنیتی می کند. در حقیقت سعی 
دارد ایران را به شکل یک تهدید و خطر جلوه دهد و نوعی 
ایران هراســی را در ذهن اروپاییان ایجاد کند، تا با آمریکا 

همراه شوند. بنابراین فشار روی اروپاییان وجود دارد و حتما 
اروپاییان درجه ای از این فشارها را پذیرفته اند، به خصوص 
فرانسوی ها این موضوع را به ایران منتقل کرده اند. اما از 
دید ایران مذاکــره در مصالح عالیه ممنوع اســت و بحث 
توانمندی نظامی هم از مصالح عالیه اســت، که کشورها 
راجع بــه مصالح عالیه مذاکــره نمی کنند  زیــرا به امنیت، 
تمامیت ارضی، استقالل و نظام سیاسی مربوط می شود 
و کشــورها در مورد این موضوعات حاضرنــد بجنگند، اما 
مذاکره یا انعطاف به خرج ندهند. به نظر نمی رســد که تا 
امروز از جانب ایران چراغ ســبزی نشــان داده شده باشد 
مبنی بر اینکه حاضر به مذاکره در این موضوعات اســت. 
فقط یک نکته ممکن اســت وجود داشــته باشــد  که این 
نکته در نوع خودش ممکن اســت بالاشــکال باشد. اگر 
آمریکایی ها ســعی دارند ذهنیت اروپایی ها را درباره ایران 
تغییر بدهند برای جلوگیری از این اقدام آمریکایی ها، بهتر 
است ایران هم با توضیح و تبیین مســاله توانمندی های 
دفاعی اش برای اروپــا آنها را قانــع کند که نــگاه آمریکا 
یک نگاه خصمانه اســت. زیرا به طور 
طبیعــی آمریــکا هر رفتــار ایــران را 
به گونه ای غلط تفســیر خواهد کرد. 
بنابراین ممکن اســت ایران در تالش 
باشــد برای اصالح ذهنیت اروپاییان 
و اینکــه تحت تاثیــر آمریکاییان قرار 
نگیرنــد، صحبت هایــی دربــاره این 
موضوعات و اقناع رفتــار آنها صورت 
داده باشند یا بخواهند صورت بدهند. 
بنابراین تا امروز در مساله موشکی نه 
مذاکره صــورت گرفته نــه گفت وگو، 
بلکــه صحبت هایی غیررســمی برای 
دفاع از حقــوق ایران صــورت گرفته 
اســت. در عین حال سیاســتمداران 
ما مواظــب هســتند کــه عالمتی به 
آمریکا یا اروپــا ندهند مبنــی بر اینکه 
ما حاضریــم درباره ایــن موضوعات 
مذاکره کنیم؛ بلکه باید نشــان  دهند 
ایران بــه هیچ وجه حاضر نیســت در 
این موضوعات مذاکــره کند. درواقع 
ایران به این مباحثی که رد وبدل شده 
گفت وگو یا مذاکــره نمی گوید، بلکه 
اینها صحبت های غیررسمی است که 
در محافل دیپلماتیک جریان دارد. از 
طرف دیگر از همان ابتدا گفته شــده 
برجام مذاکره درباره برنامه هســته ای 
ایران اســت بنابراین اینکــه برجام را 
منوط کنیم به گفت وگو درباره مسائل 
دیگر اساسا اشتباه است. ضمن اینکه 
شروطی که  ترامپ گذاشــته از اصل 
اشــتباه اســت؛ زیرا در برجام درمورد 
یک موضوعات مشخصی مذاکره شــده و پرونده آن هم 
بسته شده اســت. بنابراین اکنون نمی توانند مسائل دیگر 
را پیش بکشند و به آن نسبت دهند. اروپا یا آمریکا ممکن 
است بخواهند تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کنند، 
اما این مســائل ربطی به اجرای برجام ندارد. ضمن اینکه 

اقدامات مغایر برجام را هم نباید انجام دهند.
 بنابراین اروپاییان نمی توانند به بهانه مساله موشکی 
ایــران، تحریم هــای جدیــدی را علیه ایــران وضع کنند  
کمااینکــه وضع تحریم آمریــکا علیه ایــران در چارچوب 
قانون کاتسا نیز اشتباه اســت؛ زیرا در برجام تصریح شده 
کشورهای عضو، نه تنها خودشان، بلکه جامعه بین المللی 
را باید تشویق کنند که با ایران وارد تعامل و همکاری های 

اقتصادی شوند.  
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دونالد  ترامپ بعد از همه تهدیدها و گزافه گویی هایی 
که در باب برجام داشت مجددا  ترجیح داد با طرح شروطی 
تا چهار مــاه آینــده در برجــام بماند. هــدف وی از طرح 
این شــروط همراه کردن اروپــا با آمریــکا و ایجاد اجماع 
علیه ایران اســت. شــاید بتــوان گفــت جنجالی ترین و 
بحث برانگیزتریــن شــرط وی، مذاکرات درباره مســاله 
موشــکی ایران اســت. اما درواقع شــروطی که از جانب  
ترامپ وضع شــده اســت، تاثیری جدی در برآوردهایی 
که اروپایی ها پیش از این در مورد مســاله موشکی ایران 
داشــتند، صورت نداده اســت. این موضوع شاید به این 
خاطر اســت که اروپا انتظار این موضع را از جانب آمریکا 
در مورد برجام داشت و نسبت به این مساله هم مطلع بود 
که آمریکا در تالش است آنچه را که به اصطالح نواقص 
برجام می نامــد، از طریق اعمال فشــارهایی پیش ببرد؛ 
از این طریــق ایران را هم مجبور کند پــای میز مذاکرات 
موشکی و مســائل منطقه ای بنشــیند. درواقع باید گفت 
اروپایی ها و آمریکایی هــا در مورد اینکه بایــد در رابطه با 
مســائل موشــکی ایران مذاکره شــود، کامال اتفاق نظر 
دارند؛ تنها تفاوت در اینجاست که از نظر اروپاییان مسائل 
موشــکی و منطقه ای باید در چارچوب جداگانه  ای مورد 
بررسی قرار بگیرد. این چارچوب به دو شرط بستگی دارد؛ 
اول اینکه آمریکا در برجام باقی بماند و برجام را ترک نکند، 
دوم اینکه اگر قرار اســت تحریم های تازه ای علیه ایران 
به بهانه مساله موشــکی، حقوق بشر و مسائل منطقه ای 
وضع شود، این تحریم ها مســتقیما برجام را نقض نکند. 
با وجود این دو شــرط اروپا حاضر به همــکاری با آمریکا 
در مورد مسائل موشــکی ایران و تشویق ایران به مذاکره 
است. اما به عقیده من شروطی که  ترامپ برای 120 روز 
آینده گذاشته است، مقداری فشــارهای سیاسی اروپا را 
زیاد می کند تا نظــر ایران را به انجام مذاکرات موشــکی 
جلب کند و این تنها تفاوتی است که  بین تمدید تعلیق های 

برجام و قبل از آن وجود دارد.
در واقع می تــوان این گونه گفت که از بین شــروط 
برجامــی  دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور ایــاالت متحده، 
اروپاییان روی بحث موشکی ایران که فضای مناسب تری 
هم دارد، متمرکز خواهند شد. ضمن اینکه گفت وگوهای 
پراکنده آنها با طرف ایرانی نشانه عالقه مندی آنها به این 
مساله است و به نوعی در تالشــند تا از این فضا استفاده 
 کنند و ایران را نســبت به ترک احتمالی آمریــکا از برجام 
و پیامدهایی که می تواند داشــته باشد بترســانند. اما در 
حقیقت هیچ استراتژی مشخصی از طرف اروپا و آمریکا 
درباره اینکه چطور می توانند ایران را وارد مذاکره موشکی 
کنند و اساسا چه انتظاری از این مذاکرات در آینده وجود 
دارد، اعالم نشده است و به نظر می رسد اروپاییان در مورد 
این موضوع اتفاق نظر ندارند. همچنین طرف ایرانی هم 
نسبت به این موضوع هوشــیار است که پیامدهای خروج 
احتمالی آمریکا از برجام، صرفا مربوط به ایران نیســت و 
به همه امضا کنندگان این توافق مربوط است. به این معنا 
که همه اعضا باید به نحوی مسائل مربوط به این توافق 
را کنترل کنند که خــروج احتمالی آمریکا از برجام، به این 
توافق آسیب نزند. به عبارت دیگر احتمال اهرم قرار دادن 

مساله برجام برای رســیدن به مذاکرات موشکی با ایران 
برای اروپا بســیار ضعیف اســت؛ کمااینکه قطعا از طرف 
ایران هم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. ضمن اینکه 
این مساله که اروپا چطور می خواهد ایران را برای ورود به 
مذاکرات موشکی تشویق کند در ابهام قرار دارد. درواقع 
اروپا در این پارادوکس گرفتار است که قوانینی که ممکن 
اســت در آینده وضع شــود تا ایران را مجبور به مذاکرات 
موشکی کند، می تواند به راحتی به نقض برجام منجر شود 
و به صورت خود به خود اروپا را هــم از برجام خارج کند  که 

این سناریو مورد پسند اروپاییان نیست.
به عبــارت دیگــر اروپا ایــن اراده را دارد کــه به هر 
طریقی برجام را حفظ کند، اما از یک طرف هم اروپا اعالم 
کرده که مایل است در مورد مسائل موشکی و منطقه ای 
با ایران وارد مذاکره شود. از طرف دیگر اگر اروپا بخواهد 
در برابر آمریکا بایســتد و یک جنگ تجاری با آمریکای از 
برجام خارج شده را ایجاد کند، در آن صورت اهرم زیادی 
ندارد که ایــران را به این نوع مذاکرات موشــکی هدایت 
کند. به این معنا که وجود آمریکا و استراتژی تهدید خروج 
از برجام ابزاری است در دســت اروپا، برای اینکه ایران را 

به پای میز مذاکرات موشکی بکشاند.
 به عقیده من اروپا در یــک پارادوکس عظیم گرفتار 
شــده اســت؛ از یک طرف اگر بخواهد به این ســطح از 
مذاکرات با ایران دســت پیدا کند نیــاز دارد که همچنان 
سمپاتی های سیاسی را با آمریکا در ارتباط با ایران نشان 
دهد از طرف دیگر اگر بخواهد چنین کاری را انجام دهد 
خود به خود در معــرض نقض برجام قــرار خواهد گرفت. 
بنابراین اروپایی ها اســتراتژی مشــخصی بــرای عبور از 
این پارادوکس و رسیدن به هر دو هدف یعنی نگه داشتن 
آمریکا در برجام و رسیدن به توافق موشکی و منطقه ای با 
ایران ندارند. آنها هم منتظرند ببینند ایران چه پیشنهاداتی 

را ارائه می دهد.
از طــرف دیگر باید گفــت که برجام یک دســتاورد 
برای اتحادیه اروپا و در ارتباط با مزیت اتحادیه اروپا یعنی 
دیپلماســی و چندجانبه گرایی اســت. از دست رفتن این 
توافق بدین مفهوم است که تنها ابزار موجود اروپا، یعنی 
دیپلماسی عمال به حاشیه رفته و اعتبار اروپا از دست برود. 
این مساله به اوج گرفتن دوباره نظامیگری در حل و فصل 
اختالفات بین المللــی و تحت الشــعاع قرار گرفتن اروپا 
به واســطه قدرت نظامــی آمریــکا کمک خواهــد کرد. 

پارادوکس
اروپا نمی تواند آمریکا و مذاکرات موشکی با ایران را همزمان داشته باشد

به همیــن خاطر بــه نظــر می رســد اروپاییان نســبت به 
برهم خوردن نظم بین المللی، بی اهمیت شــدن موضوع 
توافقــات بین المللی و چندجانبه گرایی هراس بیشــتری 
دارند، تــا نگرانی های اقتصــادی که در روابــط تجاری 
ایران و اروپا وجود دارد. بنابراین برای آنها موضوع برجام 
فراتر از رابطه با ایران و موضوع توافق هســته ای اســت 
که این مســاله به نظم بین المللی که اروپا می تواند نقش 
 مفیدی با کمک دیپلماسی در این خصوص داشته باشد، 

باز می گردد.
در این میان برای ایران بهترین گزینه ادامه رابطه با 
اروپا و تالش برای گســترش زمینه های همکاری با اروپا 
اســت؛ حتی اگر بتوانیم با اروپاییان دربــاره موضوعات 
منطقه ای وارد گفت وگو شویم به مراتب رسیدن به نتیجه 
راحت تر اســت تا زمانی که بخواهیم با اروپایی ها در مورد 
مســائل موشــکی وارد مذاکره شــویم. بنابرایــن به نظر 
می رســد ایران این پیام را به اروپا منتقــل کرده و در حال 
ارسال این پیغام اســت که ایران آماده است با اروپاییان 
در مورد موضوعــات مختلفی گفت وگو کند؛ مشــروط به 
اینکه این مذاکرات براساس احترام متقابل به منافع بین 
ایران و اروپا تعریف شده باشد و براســاس پیروی اروپا از 

آمریکا بنا نشده باشد.
 این مسیر تنها مسیری اســت که می تواند به ایران 
در بهره برداری از اختالفــات و  بی اعتمادی های موجود 
میان اروپا و آمریکا کمک کنــد. ایران هم این موضوع را 
به خوبی درک کرده و متوجه هراس ها و نگرانی های اروپا 
از آمریکا اســت. بنابراین با مقداری نرمــش می تواند از 
نزدیک شدن غیرضروری اروپا و آمریکا در رابطه با مسائل 

ایران جلوگیری کند.
 همچنین به رغم اینکه در بخشی از کشورهای اروپایی 
حلقه های قوی محافظه کاری از جمله در فرانسه وجود دارد، 
اما در عین حال افرادی هم هستند که با نگاه های سابق اروپا 
و مسائل منطقه ای ما مشکل دارند و به دنبال این هستند که 
راه اروپا را از آمریکا جدا کنند. بنابراین همکاری های ایران 
با این طیف های سیاسی در اروپا کمک خواهد کرد به اینکه 
اوال گروه های نومحافظه کار در وزارت امور خارجه های اروپا 
تضعیف شوند و در عین حال احتمال تعمیق همکاری های 
نظامی و سیاســی اروپا و آمریکا در مســاله ایــران را کمتر 
می کند  که در حقیقت این مسیری است که ایران انتخاب 

کرده است.  
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تنش هــای برجامی  ایران و آمریکا شــکل تازه تری 
به خود گرفته و ایاالت متحده به دنبال یارکشــی اســت. 
وزیر خارجه آمریکا تالش دارد با کشــاندن اروپایی ها به 
سمت خود در این منازعه فشــارهای بیشتری را به ایران 
وارد کند. موضوع برنامه موشــکی ایران مساله ای است 
که آمریــکا روی آن دســت گذاشــته اســت و باتوجه به 
حساســیت اروپایی ها به این موضوع احســاس می کنند 
می توانند در این مســیر آنــان را با خود همــراه کنند. اما 
در ابتدا باید یادآور شــوم که مســاله موشکی هیچ ربطی 
به توافق برجام ندارد و مســتقل از برجام اســت. مساله 
دوم اینکه ایران ناچار اســت در برابر تهدیدهایی که هم 
در سطح جهان از ســوی آمریکا و هم در سطح منطقه از 
سوی رژیم اســرائیل دارد، خود را به سالح های دفاعی 
تجهیز کنــد. بنابرایــن نمی توان یک کشــور  را به خاطر 
تهدیدهایی که در منطقــه و جهان در برابرش وجود دارد 
از ســالح های دفاعی محروم کرد. بنابراین مواضع اروپا 
در برابر شــروط اخیر  ترامپ، از جمله مســاله موشــکی 
قابل تامل است. اما ایران شفاف و صریح بیان کرده که 
موضوع موشکی یک مساله دفاعی است و مذاکرات در 
این میان جایی نــدارد. زیرا ایران از ابتــدا تاکید کرد که 
اوال موشک های ایران از ســالح های متعارفی است که 
همه دنیا از جمله ایران هم دارند، ثانیــا وقتی آنها انواع 
و اقسام موشــک ها با بردهای مختلف را تولید می کنند، 
اجازه ندارند در این حوزه برای جمهوری اســالمی ایران 
تعیین تکلیــف کنند. ضمــن اینکه موشــک های ایران 
امکان ندارد کــه به کالهک هســته ای مجهز شــوند. 
زیرا از یک سو طبق برجام چهار مســیر اصلی که امکان 
داشت ایران به سمت سالح هســته ای برود بسته شده؛ 
از سوی دیگر در دکترین هســته ای ایران، تولید سالح 
هسته ای جایی ندارد و ایران بارها این موضوع را پیش و 
پس از برجام اعالم کرده اســت. همچنین در برجام هم 
این موضوع ذکر شده اســت. بنابراین جلساتی که وزیر 
خارجه آمریکا با وزرای خارجه فرانســه و انگلیس برگزار 
می کند بیشتر جنبه تبلیغاتی و رســانه ای دارد و خواست 

اســرائیل را مبنی بــر محدودیت یا حذف موشــک های 
ایران تعقیب می کنند. این در حالی  اســت که هیچ بحث 
و مذاکره ای در مورد فعالیت های هســته ای و موشــکی 
اسرائیل وجود ندارد و انواع ســالح های پیشرفته توسط 
آمریکا و فرانسه در اختیار آنها گذاشته شده است. ضمن 
اینکه تهدید اســرائیل نه فقط علیه ایران، بلکه علیه کل 
کشــورهای خاورمیانه وجود دارد. بنابراین کشــورهای 
غربــی و اروپایی به جــای اینکه منشــا تهدیــد و خطر را 
کنترل کنند، درصدد هستند قدرت دفاعی ایران را محدود 
کنند. در این میان هفته نامه اشــپیگل به نقل از محافل 
دیپلماتیک در بروکســل ادعا کرد که آلمان، فرانســه و 
بریتانیا در پی وضــع تحریم های جدیــد علیه جمهوری 
اسالمی ایران هســتند. در این رابطه باید گفت اشپیگل 
یک هفته نامه شناخته شــده آلمانی است که کامال تحت 
نفوذ صهیونیست های آلمان است و مطالبی هم که چاپ 
می کند در ادامه فضاسازی ها و عملیات های روانی است 
که پیــش از این ذکر کردم. امــا در شــرایط کنونی اروپا 
مناســبات خوبی با ایران در رده هــای مختلف اقتصادی 
دارد و سرمایه گذاری های زیادی در ایران داشته و خواهد 
داشــت. ضمن اینکه منافعش هم ایجــاب می کند که با 
ایران رابطه داشته باشد، همچنان که کره جنوبی، ژاپن و 
هند هم همین مسائل را دارند و به رغم همه مخالفت هایی 

که آمریکا دارد تعامالت شان را پیش می برند.
 بنابرایــن احتمال کمــی  وجود دارد کــه در نهایت 
آمریکا بتواند اتحادیه اروپا را از این مســیر منحرف کند؛ 
به دو دلیل ســاده، یک اینکه منافع شان ایجاب می کند 
با ایران رابطه داشته باشــند، دوم هم اینکه آنها با آمریکا 
در مســائل مختلف از جمله پیمان پاریس و آینده ناتو در 
اروپا و سایر موضوعات مهم دیگر  اختالف نظر دارند.  با 
همه این تفاســیر اگر هم اروپا و آمریکا با هم علیه ایران 
هماهنگ شوند بر این موضوع واقفند که در مسیر دفاعی 
ایران تاثیر نخواهند گذاشــت. از طرف دیگر باید بر این 
نکته تاکیــد کرد که منطقــی بر چهار شــرطی که  ترامپ 
گذاشــته حاکم نیســت و هیچ ســنخیتی با برجام ندارد. 
درواقع چند کشور بعد از 12 سال تالش پراکنده و 2 سال 
تالش متمرکــز به توافقی دســت یافته انــد، بعد یکی از 
طرف های توافق که آمریکا باشد شرط می گذارد که اگر 
چهار اقدام مهم که با اســاس برجام هم در تضاد است، 
انجام نشــود از توافق خارج می شــود. این در شرایطی 

اســت که اوباما هم در ابتدا این درخواســت ها را مطرح 
کرد  اما او به این نتیجه رسید که نمی تواند این موضوعات 
را داخل توافق بگنجاند، زیــرا در آن صورت برجام ملغی 
می شود. این درخواست آمریکا مانند این است که ایران 
مصرانه درخواســت می کرد که همــه تحریم ها باید قبل 
از توافق لغو شــود؛ که این امر شــدنی نبــود. به همین 
خاطر  ترامپ خودش هم می داند که شــروطی که مطرح 
کرده قابلیت اجرا ندارند و هدفش از طرح آن به هم زدن 
توافق اســت؛ که به نظر می رســد که اتحادیــه اروپا در 
این بخش نمی تواند با واشــنگتن هم سو شــود. اگرچه 
موضوع موشکی از مسائلی است که اتحادیه هم اعالم 
کرده خواهان محدود کردن قدرت موشکی ایران است، 
اما ایــن مطالبه خــارج از توافق برجام اســت و طرح آن 

 بی نتیجه است.
الزم به ذکر اســت  با اینکه  ترامــپ از ابتدای دوره 
ریاســت جمهوری اش تهدید به خــروج از برجام می کرد  
اما چون منافــع آمریکا ماننــد ایران و دیگر کشــورها به 
ماندن در برجام اســت، همچنــان در ایــن توافق باقی 
مانده اســت. به همین جهت مطالبات  ترامپ از ایران و 
تحت فشــار قرار دادن اروپاییان در این جهت  بی پایه و 
اساس اســت. بهترین اقدام برای اتحادیه اروپا هم این 
اســت که از تهدیدات علیه ایران بکاهند. به این معنا که 
اسرائیل رسما اعالم کند که معاهده  ام پی تی را می پذیرد، 
پذیرفتــن نظــارت آژانــس در فعالیت های هســته ای و 
تضمین دادن به درســت نکــردن بمب هســته ای. زیرا 
دادن امتیازات اقتصادی و وعده های اقتصادی در زمینه 
مسائل موشــکی و دفاعی به آمریکا راهگشا نیست و راه 
به جایی نخواهد برد. ضمــن اینکه پیش از توافق برجام 
بهانه هایی وجود داشــت که آمریکا می توانســت به اتکا 
شش قطعنامه تحت فصل هفتم، اتحادیه اروپا را تحریم 
و تهدید کند. اما دیگر قطعنامه های تحت فصل هفتم و 
12 قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و پی  ام دی که ایران را به تولید ســالح هســته ای متهم 
می کرد، وجود ندارد. بنابرایــن از یک طرف پیش از این 
ایاالت متحده از طریــق این قطعنامه هــا اتحادیه را در 
رابطه با ایران تهدید می کرد، از طرف دیگر االن اروپا با 

آمریکا در زمینه های دیگر هم اختالف دارند.
 این جمله  ترامپ را باید به خاطر ســپرد که گفت: 
»اروپاییان می خواهند با ایران مبادله و معامله داشــته 
باشــند و ما هــم نمی توانیــم مانــع شــویم.« بنابراین 
در این شــرایط آمریکا بهانــه کافی بــرای فعال کردن 
مجــدد تحریم های ثانویــه را ندارد. زیــرا تحریم های 
ثانویه باعث شــده بــود ایــران نتواند با هیچ کشــوری 
مبادالت انجــام دهد، به صورتی که چین و روســیه هم 
نمی توانستند با ایران مبادالت داشــته باشند، چه برسد 
به اتحادیه اروپا. اما امروزه این شــرایط وجود ندارد؛ از 
طرفی کاخ ســفید در نظر دارد اتحادیــه را قانع کند که 
به بهانه نقض حقوق بشــر و  بی ثبات ســازی در منطقه، 
تحریم های جدیدی را علیه ایران وضــع کنند که عمال 
برجام را  بی خاصیت کنند کــه بعید می دانم اروپاییان در 

دام چنین نقشه ای بیفتند.
 آمریکا برای رسیدن به نتیجه دلخواهش سعی دارد 
ایران را وادار به ترک برجام کند؛ در حالی که ایران محکم 
و هوشــمندانه سیاســت اجرای برجام را ادامه می دهد. 
تاییدیه آژانس بین المللی انرژی اتمی  را هم گرفته است 

و این آمریکا است که در شرایط انزوا قرار گرفته است.  

یارکشی واشنگتن
اروپا نمی خواهد ایران را از دست بدهد
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رفقای نیمه راه

اروپا در دوراهی آمریکا و برجام چه خواهد کرد؟

سیده مسعوده میرمسعودی

سردبیر مجله ایرانی روابط بین الملل

برای اروپا محقق خواهد شد؟
آیــا آمریکا ســعی دارد بــا موضــوع برجام بــار دیگر 
سیاســت های band wagoning )همراهی( اروپا نســبت 
به آمریکا را مخصوصا به روسیه و چین نشان دهد؟ و سوال 
آخر اینکه باالخره اروپا در قبال برجام چه استراتژی ای اتخاذ 

خواهد کرد؟
در تحلیل این موضوع می توان چند نکته کلیدی را در 
ارتباط اروپا با ایران یادآور شد؛ نخست اینکه ایران به عنوان 
کشوری مطرح است که از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی 
بــرای اروپا متمایز و ویژه اســت که در این موضوع شــکی 
نیست. بنابراین اروپا سعی دارد به  هر ترتیبی که شده ارتباط 
با ایران را حفظ کند. با نگاهی بــه تعامالت اقتصادی چند 
سال اخیر طرفین و تعامالت بعد از توافق برجام می توان این 

موضوع وابستگی به ایران را کامال درک کرد.
بنابراین نمی توان منکر شد که برجام عواید اقتصادی 
داشته، چون حداقل برای برخی از کشورهای خارجی بدون 
منفعت نبوده و تنها در یک نمونه واردات ایران از فرانسه در 

پسابرجام چهار برابر شده است.
در نیمه اول ســال 9۴ که هنوز برجام اجرایی نشــده 
بود، حجم کاالهای وارداتی از فرانســه به ایــران 33 هزار 
تن بود اما با رشد بیش از ۷0 درصدی در نیمه اول سال 95 
به 5۷ هزار تن رسید و در نیمه اول ســال 9۶ هم رشد بیش 
از 300 درصدی )چهار برابری( را نســبت بــه دوران قبل از 

برجام طی کرد. 
ضمن اینکه افزایش قابل توجه واردات در دو ســال 
اخیر، منحصر به کشور فرانسه نیست و بر اساس آمار تجارت 

3- نقض حقوق بشــر مخصوصا با ناآرامی های اخیر 
ایران

طرف های اروپایی شامل انگلستان، فرانسه و آلمان، 
محور اصلی در انعقاد توافق برجام بودند و تابه امروز بیشترین 
حمایــت را از برجام داشــته اند. اســتناد سخنان شــان نیز 
بر اســاس تایید آژانس بین المللی انرژی است که هر  بار در 
وقت مقرر، پایبندی ایران را نسبت به این موضوع تایید کرده 
و این شــاخص اصلی در حمایت از برجام برای طرف های 

اروپایی بوده است.
 هرچند مشکالت بانکی ایران در تعامالت بین المللی 
هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده ولی تایید پایبندی ایران به 
برجام توســط آژانس بین المللی انرژی، توانست سرمنشا 
قراردادهای اقتصــادی زیادی بین طرف هــای اروپایی و 

ایران قرار بگیرد.
در ادامه این سوال پیش می آید که اروپا با این حمایت 
عمیق و پابرجــا از برجــام، به دنبال تصمیــم و تاکید اخیر 
آمریکا بر خــروج از برجام در صورت عــدم اصالح آن، چه 
استراتژی ای را در پیش خواهد گرفت؟ آیا اروپا در مذاکرات 
دوجانبه با ایران و یا چندجانبه با همتایان اروپایی ســعی در 

جلب نظر آمریکا برای تایید برجام دارد؟ 
آیا اروپا قدرت مخالفت بــا آمریکا را در موضوع برجام 

دارد؟ 
آیا اروپا در انتخاب بین ایران و آمریکا، ایران را انتخاب 

می کند؟ 
اروپا با تایید برجام سعی در اثبات خود به عنوان بازیگر 
کلیدی بین المللی در ســاختار جهانی دارد، اما آیا این مهم 

زمانی که در ســال 2015 میالدی برنامه جامع اقدام 
مشــترک بین ایران و 1+5 یعنــی بین پنج قــدرت جهانی 
و کشــوری از خاورمیانــه منعقد شــد، دیپلماســی شــکل 
گسترده  تری به خود گرفت. برجام قدمی به سوی دیپلماسی 
و گفت وگو بود؛ هرچند مخالفانی در داخل و خارج داشت ولی 
اکثریت قریب به اتفاق از گسترش تعامل با مذاکره خشنود 
بودند و این برنامه را به عنوان الگویی برای این نوع تعامالت 
می دانستند. متحدان اروپایی نیز این نوع دیپلماسی را در 
راســتای هنجارهای نورماتیو اتحادیه اروپا ارزیابی کرده و 
آن را مســیری برای حل موضوعاتی از این نوع با مذاکره و 

گفت وگو می دانستند.
با این مقدمه وارد مسائل و سناریوهای پیش روی برجام 
می شویم که دونالد   ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای این 
توافق متصور شده است.  ترامپ در آخرین اظهارنظرش در 
مورد برجام آن را »بدترین قرارداد تاریخ آمریکا« توصیف و 

خواستار اصالحات عمیق در آن شده است. 
ایرادات آمریکا بر برجام شــامل ســه مولفه اســت: 
1- مهار برنامه  موشک های بالستیک ایران و فعالیت های 

غیر هسته ای در منطقه. 
2- موضــوع فعالیت های ایران در منطقه و ســعی در 

بی ثبات سازی منطقه )نقض روح برجام(
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خارجی کشور، واردات کاال از آلمان در پنج ماه اول سال 9۶ 
نسبت به مدت مشابه سال 9۴ یعنی زمانی که هنوز برجام اجرا 

نشده بود، ۴/۴۶ درصد رشد پیدا کرده است. 
ایتالیا و هلند هم بهره چشــمگیری از برجام برده اند؛ 
چراکه واردات ایران از این کشورها هم در پنج ماهه نخست 
امسال نســبت به مدت مشــابه ســال 9۴ )یعنی بازه زمانی 
قبل از اجرای برجام( به ترتیب بیش از ۴2 و ۷8 درصد رشد 

کرده است.
با نگاهی گذرا به مبادالت اقتصادی سایر کشورهای 
اروپایی نیز می توان به جرات گفت با اینکه مشکالت بانکی 
بین ایران و جهــان بعد از توافق برجام حل نشــده، ولی در 
حجم مبادالت اقتصادی بی تاثیر نبوده و کماکان مبادالت 

وجود دارد.
از طرفی دیگر برای اروپا مسیر  ترانزیت انرژی از روسیه 
بسیار مهم است؛ هم اکنون ترکیه این مهم را بر عهده دارد و 
اروپا همیشه به ایران هم به عنوان قسمتی از تامین انرژی و 
هم به عنوان مسیر  ترانزیت انرژی با مبدا غیر از روسیه فکر 
کرده اســت. پس ایران با این محورها و مقاصد برای اروپا 

ارزشمند است. 
آمریکا نیز کامال به این موضوع واقف اســت و سعی 
در محدود کردن دایره عمل ایران با دســت دیگران  دارد. 
بنابراین اتحادیه اروپا با این مشخصات بهترین گزینه برای 

آمریکا است.
در حقیقت  ترامپ با 120 روز تمدید تعلیق تحریم های 
هســته ای، این بار بــه اروپــا در خصوص خــروج از برجام 

اولتیماتوم داده و نه به ایران. 
آمریکا با این کار سعی دارد این موضوع را القا کند که 
اروپا فقط در کنار آمریکا می تواند پرستیژ خود را حفظ کند و 
باید سیاست band wagoning )همراهی( خود با آمریکا را 
حفظ کند و راهی جز این هم ندارد. اروپا نیز سعی دارد با حفظ 
پرستیژ و با ایجاد اصالحات این مسیر را طی کند. درحقیقت 
اروپا در وقت داده شده سعی خواهد کرد سیاست »یکی به 
نعل یکی به میخ« را دنبال کند تا بتواند هم رضایت آمریکا و 
هم حمایت از ایران را نمایش دهد و هم پرستیژ بین المللی 
خــود را حفظ کنــد. در این بیــن احتماال جنــب و جوش و 

مذاکرات دوگانه و چند گانه هم صورت خواهد گرفت.
از دیگر سو، آمریکا با کارت بازی اروپا در موضوع برجام 

یک هدف دیگر هم دارد و آن ارسال سیگنال هایی به روسیه 
و چین است که مسائل ایران غیرقابل مذاکره است و و نه تنها 
اتحادیه اروپا بلکه روسیه و چین نیز باید حقیقت را بپذیرند. 
در این موارد روسیه و چین سعی خواهند کرد با احتیاط عمل 
کنند؛ مخصوصا روسیه با انتخابات پیش رو سعی خواهد کرد 

در این موضوع بیشتر نظاره گر باشد تا عمل کننده. 
آینده پژوهی: درباره اســتراتژی اروپــا درمورد برجام 
چندین ســناریو را می تــوان طراحی کــرد ؛ اول اینکه اروپا 
بیشــترین قدم های خــود را در مســیر اصالحــات برجام 
خواهد برداشــت و ســعی خواهد کرد مطابق نظــر آمریکا 
محدودیت های موشکی را در برجام اتخاذ کند. همچنین 
در مذاکــرات دوجانبه با ایران نیز ســعی خواهــد کرد این 
اصالحات برجام را به ایران بقبوالند که راهی به جز این برای 

حفظ حمایت برجام ندارد.
محدودسازی فعالیت های ایران در منطقه نیز یکی 
از مســائل کلیدی برای آمریــکا در خاورمیانه اســت که 
آن را عامل بی ثباتــی در منطقه و نقــض روح برجام تلقی 
می کند. البتــه بعید به نظر می آید که ایــران از این موضع 

عقب نشینی کند.
درباره آینده برجام نیز یک سناریوی )ممکن( این است 
که به نظر می رســد اروپا نتواند در موضوع برجام در مقابل 
آمریکا قرار گیرد، بنابرایــن آینده خوبی بــرای این قرارداد 
بین المللی متصور نیست. آمریکا به احتمال قوی از برجام 
خارج می شــود و قدرت های اروپایی هم نمی توانند ادامه 
مسیر دهند. سناریوی دوم )نامطلوب( این است که برجام 
اصالحات را پذیرفته و یک قرارداد دست و پاگیر برای همه 
فعالیت های ایران باشد که قدرت حرکت های ملی و فراملی 

را از ایران خواهد گرفت. 
سناریوی ســوم )ناممکن( این اســت که ایران قبل 
از آمریکا از برجام خارج شــود که این هشــدار بین المللی 
برای آمریکا و متحدانــش خواهد بود و این ســیگنال را به 
جهانیان خواهد داد که نهادهای بین المللی)سازمان ملل 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی( در برابر قدرت های بزرگ 
عاجز هســتند. همچنین این موضوع را بیــان می کند که 
هنوز »سیاست قدرت« حاکم اســت و برای امنیت بیشتر 
باید زور گفت، زیرا در جهان آنارشــیک جایی برای مذاکره 
نیست، سرشت انسان ها بد است و همکاری بین المللی هم 

نمی تواند کاری از پیش ببرد. بنابرایــن هر بازیگری زورش 
بیشتر اســت امنیت بیشــتری دارد و بقای خودش را طبق 

نظریه رئالیستی تضمین می کند.
ســناریوی چهارم )مطلوب( به خود ایــران ربط دارد 
مبنی بر اینکه مسائل عمیق اقتصادی در کشور را با تشکیل 
اتاق های فکر و مشاوره با کارشناسان اقتصادی حل کند. 
چون ایراد حقوق بشــری کــه در پی نا آرامی هــای اخیر به 
ایران گرفته شد، بیشتر اعتراضات معیشــتی بوده و باید با 
برنامه ریزی های اقتصادی ســعی در جلــب اعتماد جامعه 
داخلی ایران شود. همچنین حاکمیت و دولتمردان، جامعه 
مدنی ایران را ارج نهاده و بیشــترین انرژی را در این محور 
بگذارند. اولویت های اقتصادی و اجتماعی داخل کشور را 
بیشتر بها داده و سعی کنند فقط روابط مسالمت آمیز در بیرون 
را حفظ کنند. فعالیت های موشکی یکی از مسائل حساس 
برای آمریکا اســت و ایران می تواند این فعالیت ها را طبق 
توافق نانوشته 3۴ کشور در رابطه با عدم اشاعه تکنولوژی 
موشکی )MTCR( تنظیم کند تا راه را برای ایرادهای نابجای 

آمریکا ببندد.

  نتیجه گیری
 هر کشوری در فعالیت های داخلی و برون مرزی باید 
بتواند فعالیت های سیاست خارجی خود را با پتانسیل های 
خود چک و باالنــس کند تا بتوانــد در ســاختار بین الملل 
به نحوی موثر عمل کند. ایران در زمان حساســی به ســر 
می بــرد و تکیه بر اروپــا یا روســیه و چین نمی توانــد آینده 
ایران را تضمین کند. دولتمردان ایران باید از مشاوره های 
اقتصادی قوی برخوردار باشند و مشکالت را از داخلی ترین 
الیه حل کنند و به این موضــوع فکر کنند که برجام نیز یک 
مرحله بوده و حتی خــود را برای خروج احتمالی کشــور از 
این قرارداد نیز آماده کنند. ترمیم و ارتقای زیرساخت های 
اقتصادی می تواند خیلی از مســائل داخلــی و به دنبال آن 
خارجی را حل وفصل کند و پرستیژ و عملکرد ایران در ساختار 

بین المللی را ارتقا دهد.
نباید فراموش کنیم خروج یا فشار آمریکا برای خروج از 
یک قرارداد بین المللی مثل برجام در جهانی که دیپلماسی و 
گفت وگو مرتبه رفیعی دارد بیشتر به ضرر آمریکاست، حتی 

اگر در جایگاه هژمون قرار گرفته باشد.  

سیاســت خارجی آمریکا در دوران ریاســت جمهوری 
دونالد  ترامپ یک سیاســت تهاجمی است که هدف آن نیز 
ایجاد شکاف بین متحدین آمریکا با مخالفان آن کشور در 
جهان است.  ترامپ یکی از بزرگترین چالش های سیاست 
خارجی خود را پرونده ایران و کره شمالی می داند و به همین 
جهت از اوایل روی کار آمدن،  ترامپ سیاست خصمانه ای 

علیه ایران و توافق برجام داشته است.
تمدید مشروط توافق برجام از سوی ایشان در جهت 
همراه کردن اروپاییان در سیاست های خصمانه علیه ایران 
قابل ارزیابی است و این سیاســت مبتنی بر فشار به شرکای 
اروپایی آمریکا در راســتای شــروع مذاکــرات در خصوص 
موضوعاتی همچون حقوق بشر، تروریسم و حضور ایران در 

عراق، سوریه، لبنان و یمن و بندهایی از توافق برجام است.

باتوجه به اینکه توافق برجــام یک موفقیت و پیروزی 
بزرگ  برای اروپا بوده و در واقع اروپا توانسته است در سطح 
بین المللی یــک بحــران را مدیریت کند و ارزش بســیاری 
برای آنها دارد، به همین جهت اروپا حاضر نیســت به خاطر 
توسعه طلبی های  ترامپ از منافع برجام محروم شود و از این 
رو به دنبال حفظ برجام و کسب رضایت آمریکا هستند. باتوجه 
به مذاکرات انجام گرفته بین مقامات آمریکایی و اروپایی، 
سیاست فشــار بر ایران با محوریت توسعه موشکی، حقوق 
بشری و تروریسم در حال تدوین اســت و در واقع می توان 
گفت مبحث توسعه موشکی و مستشاری ایران ابزاری جهت 
فشارهای سیاسی دو طرف بین المللی علیه ایران شده  است. 
در این خصوص مقامات فرانسه، آلمان و انگلیس به صورت 
پراکنده مطالبی را ارائه کرده اند که به نظر می رسد استراتژی 
فشار بر ایران و کشاندن ایران به میز مذاکره این بار از جانب 
اروپا شروع شده است. در این خصوص اروپا  سه ماه فرصت 
دارد که چارچوب و محورهای مذاکره با ایران را تدوین و جهت 

شروع مذاکرات اقدام کند.
چون در صورت خروج آمریکا عمال برجام به شکست 

فشار بر اروپا
تهران نباید روی پکن  و مسکو حساب باز کند

خواهد انجامیــد و اروپا بیشــترین میزان ضــرر را متحمل 
خواهد شد؛ به همین جهت باید  آمادگی الزم جهت هرگونه 
مذاکره و اقدام متقابل را پیش بینــی کرد. در این خصوص 
به نظر نمی رســد روســیه بتواند اقدام عملی خاصی انجام 
دهد. انتخابات ریاست جمهوری پیش روی روسیه و رقابت 
ســخت والدیمیر پوتین با مخالفان قدرتمند خود در داخل 
روســیه موقعیت این کشــور را جهت حمایت همه جانبه از 
ایران تضعیف خواهد کرد و این موضوع با فرصت سه ماهه  
ترامپ به اروپا جهت ایجاد تغییرات در مفاد برجام همزمان 
است. به همین جهت در این خصوص ما نباید زیاد بر حمایت 
روسیه و چین حساب کنیم چراکه هر دو کشور روسیه و چین 
علی رغم رقابت های موجود با آمریکا در موضوعات امنیت 
بین المللی و منطقه تفاهم ضمنی دارند. به همین جهت باید  
در نظر داشت که اوال فشار به ایران جهت حضور  پشت میز 
مذاکرات موشکی و مســائل حقوق بشری افزایش خواهد 
یافت و دوم اینکه اروپا و آمریکا به یک سیاست و استراتژی 
واحد علیه ایران خواهند رســید و این یک وضعیت خاصی 
علیه کشــور ایجاد خواهد کرد. در این برهه زمانی بهترین 
اســتراتژی و راه مقابله، اتحاد ملی و مردمی است؛ چراکه 
هرگونه اختالف و رقابت سیاسی ناسالم در داخل بین احزاب 
و گروه های سیاسی می تواند موقعیت مقابله با  آمریکا و اروپا 

را سخت تر نماید.  

میرقاسم مومنی
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دونالد  ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا با تعیین یک 
مهلت 120 روزه بــه کنگره ایاالت متحــده و اتحادیه اروپا 
خواستار بازنگری در برجام و اصالح آنچه »ایرادهای« این 
توافق اتمی  نامیده است، شــد. از طرفی مقامات اروپایی 
و رسانه ها مدعی شــدند که بین ایران، فرانسه، انگلیس و 
آلمان توافق شــده مذاکراتی درباره برنامه موشکی ایران 
خارج از برجام انجام شده است. اما سید عباس عراقچی، 

معاون ظریف خبر منتشرشــده در رســانه ها مبنی بر اینکه 
ایران با کشــورهای غربی درباره مســائل موشکی مذاکره 
کرده، را رد کرد و گفت این خبر صحــت ندارد. درواقع باید 
گفت گفت وگویی صورت گرفته است که یکی از بحث هایی 
هم که در آن مطرح شــده موضوع موشــکی است. طرف 
ایرانی هم متقابال در بحث و گفتگوی مطرح شده پاسخ ها و 
استدالل های خودش را بیان  کرده  است. اما این گفت وگو 
به این معنا نیست که طرفین در بحث موشکی وارد جزییات 
شدند. در حقیقت این مباحثه در این حد بود که ایران در برد 
200 کیلومتر به باال هیچ فعالیتی ندارد؛ باید توجه داشت 
اساسا بحث موشکی در برجام موضوعیتی ندارد و موضوع 
موشکی یک مساله دفاعی برای ایران است. شاید برداشت 
طرف خارجی از این گفت وگو، مذاکره موشــکی باشد، اما 
طرف ایرانی هم اظهار می دارد که مذاکرات در این جهت 
که ایران در بحث دفاعی و موشکی کوتاه بیاید نبوده است. 
ضمن اینکه در آینده هم ممکن است این بحث ها ادامه پیدا 
کند  کمااینکه مقامات نظامی  ایران هم اعالم کردند که ما 
در رابطه با بحث موشکی تالشــی برای برد باالی  دوهزار 

کیلومتر نخواهیم داشــت و اگر این موضوع مورد مذاکره 
قرار گیرد نشان از این نیســت که ایران در موضع دفاعی و 

موشکی اش کوتاه آمده است.
 در گفت وگو با طرف فرانســوی یکــی از موضوعات 
مساله موشکی اســت و مســاله دیگر بحث منطقه است. 
به عنوان مثال آنها می گویند ایران در عراق و سوریه حضور 
نداشته باشد، این در حالی است که ایران نقش ثبات دهنده 
در سوریه و عراق دارد و در مبارزه با تروریسم نیز نقش فعالی 
دارد. از این رو ایران در مذاکرات و نشست هایی که دارد، 
باید از مســائلی از قبیل ادعای نقش  بی ثبات کننده ایران 
در منطقه ابهام زدایی کند. زیرا ایــران هر بار که به دعوت 

دولت های منطقه به عنوان مستشــار پاسخ مثبت داده، به 
حاکمیت آن دولت ها و مبارزه با تروریسم کمک کرده است. 
بنابراین در درجه اول در پاســخ به ادعاهای طرف مقابل، 
ایران باید دالیــل خود را مثال از حضــور در منطقه توضیح 
دهد. در درجه دوم آنها درخواست هایی دارند مبنی بر اینکه 
ایران مبارزه با تروریسم را به آنها واگذار کند، این در حالی 
اســت که اروپایی ها حتی نتوانســتند اقدامات تروریستی 
در کشــور خودشــان را هم کنترل کنند. بنابراین ایران در 
مقابل این درخواســت آنها بیان می دارد کــه امنیت ایران 
به این مســاله گره خورده، ضمن اینکه اقدامش رسمی  و 
به دعوت آنها ســت. در باب مساله موشــکی هم ایران در 
مذاکرات همــواره تاکید کرده که برد موشــک هایش زیر 
دوهزار کیلومتر اســت و شــک و تردیدی که آنهــا دارند، 
مساله ای است که خودشان باید به فکر راه چاره ای برایش 
باشــند و ایران بیش از این نمی تواند کاری کند. از طرفی 
اگر آنها بخواهند ایران به طور کلی برنامه موشــکی اش را 
تعطیل کند، خواسته ای نامعقول و نابجا را مطرح می کنند. 
در شرایط کنونی در کشــورهای منطقه، برد موشک های 

خواسته نامعقول غرب
ایران تاکید دارد که برد موشک هایش زیر دوهزار کیلومتر است

عربســتان باالی دوهزار کیلومتر اســت و موشــک های 
قاره پیما بــا برد بــاال را از چین خریداری کرده اســت؛ این 
در حالی  اســت که ایران با تجربه جنگ بــا عراق این حق 
طبیعی اش است که خود را در محدوده مجاز به تنها سالح 
دفاعی اش یعنی موشــک مجهز کند. بنابراین کشورهای 
غربی وقتی این ادعا را برای یک کشور بزرگ در منطقه ای 
متشــنج مطرح می کنند، باید بتوانند با استدالل از ادعای 
خودشان دفاع کنند. مثل این است که آنها بخواهند ایران 
اصال غنی سازی نداشته باشــد درحالی که امارات، ترکیه، 
مصر و پاکســتان همگــی دارند که اصال و منطقا شــدنی 
نیست؛ مســاله موشــکی نیز مانند همین موضوع است. 
بنابراین طبیعتا در باب این مســاله صحبت شــده اســت و 
ایران هم استدالل های خودش را مطرح کرده و بر اساس 
منافع خودش صحبــت می کند. زیرا در مقطــع کنونی که 
مســاله برجام مرتبا مورد بحث و بررســی قــرار می گیرد در 
کنارش موضوع موشکی نیز مطرح می شود. اما باتوجه به 
اینکه مساله موشکی مستقل از برجام است، ایران نیز این 
موضوع را گوشزد می کند و از منافعش به هر طریقی دفاع 
می کند که این نوع گفت وگو در همین ســطح هم بحث و 

مذاکره نام می گیرد.
از طــرف دیگر به نظر می رســد در هفته هــای اخیر 
مواضع اروپا با آمریکا در رابطه با موضوع موشکی و مسائل 
منطقه کمی  نزدیک شــده است. اســتدالل اتحادیه هم 
این اســت که برای اینکه برجام پا برجا بمانــد، در رابطه با 
مســائل منطقه و موشــکی به آمریکا نزدیک می شویم تا 
آمریکا فشــارش را در مورد برجام کم کند. بنابراین امکان 
دارد در ماه های آینده اروپا بــا آمریکا همراهی کند. در این 
صورت به نظر می رســد که اگر ایران مطالبــات آنها را در 
رابطه با مســائل موشــکی و منطقه برآورده نکند، آنها هم 
از حجــم معامالت اقتصــادی و ســرمایه گذاری در ایران 
می کاهند. زیرا غرب این گونه ادعا می کند که این مسائل 
ارتباطی با توافق برجام ندارد و مرتبط با مباحث موشکی و 
دخالت های ایران در منطقه است که در این صورت آنها به 
زعم خودشان خدشه ای به برجام وارد نکرده اند. طبیعتا در 
همین راستا فعالیت هایی که آمریکایی ها انجام می دهند 
مانند ســفر رکس تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا به اروپا یا 
مایک پنس به اسرائیل و عربستان در راستای فشار بر ایران 

انجام می شود.
از این رو به نظر می رسد اروپاییان درحال مطرح کردن 
مسائل منطقه و موشــکی هســتند که امتیازاتی بگیرند و 
بتوانند  ترامپ را راضی کنند تا بعد از 120 روز از برجام خارج 
نشــود. از طرف دیگر ایاالت متحده و غرب با عربستان و 
برخی از کشــورهای عربی هماهنگ هستند و در این میان 
منافعی هم دارند. مضاف بر اینکه باید بپذیریم حضور ایران 
در منطقه مانند ســوریه و لبنان، اثر منفی بر نفوذ و حضور 
فرانســه می گذارد و یک رقابت ژئوپلیتیکی در می گیرد که 
ایران در این رقابت باید خیلی ظریف و هوشــمندانه عمل 
کند. در این میان روســیه و چین به عنــوان دیگر اعضای 
گروه  1+5اعالم کردند که مخالف اجرایی شــدن شــروط  
ترامپ هســتند و قاعدتا به نظر نمی رســد که بــا تحریم ها 
همراهی کنند. مگر اینکه آمریکا و اروپا مسائل موشکی و 
منطقه را به شورای امنیت بکشانند و روس ها مجبور باشند 
از دستور شورای امنیت اطاعت کنند  که این موضوع هم به 
ضرر روسیه است، زیرا مسکو و تهران در سوریه با همدیگر 
همکاری می کنند و طبیعتــا مخالف اقدام آمریــکا و اروپا 

هستند.  

عبدالرضا فرجی راد 

استاد ژئوپلیتیک و کارشناس مسائل بین المللی
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بــه دنبــال ضرب االجلــی کــه دونالد ترامــپ، 
رئیس جمهوری آمریکا برای کشــورهای اروپایی 
درجهت اصالح برجام تعیین کرد، شاهد تقالی 
کشــورهای اروپایی برای جلب نظر مثبت ترامپ 
هســتیم. به نحوی که آنها چندی است صحبت 
از مذاکرات موشــکی بــا ایران را با هــدف راضی 
کردن ترامپ مطرح می کنند. نظر شــما راجع به 

امکان انجام این مذاکرات چیست؟ 
    در ابتدا باید توجه داشــت که مذاکــره  به معنای 
وادادن مواضع یا منافع نیســت؛ مذاکــره می تواند به این 
ترتیب باشد که ما شرایط جمهوری اسالمی ایران را توضیح 
دهیم. به طــور مثال این مســاله را بیــان کنیم کــه در اثر 
تحریم های آمریکا یا مشکالت دیگر، جمهوری اسالمی 
ایران از امکانات نیروی هوایی برخوردار نیست و چون طی 
این ۴0 سال از این امکانات برخوردار نبوده، بنابراین برای 
دفاع از خود سامانه موشــکی اش را تقویت کرده است. در 
ضمن همچنانکه بارها در ایران تاکید شده است، اگر این 
سامانه موشکی را نداشــته باشیم، کشــور قادر به دفاع از 
خود در برابر تهاجم های احتمالی نیســت. این توضیحات 
و استدالل برای همه جهان قابل فهم است ، بنابراین ایران 
باید توضیحاتش را از ایــن زاویه مطرح کند و بگوید که اگر 
درب جهان از جهت نیروی هوایــی، تجهیزات، جنگنده و 
هواپیما به روی ایران باز شود و تحریم ها برداشته شود، ایران 
دیگر داعیه ای برای گسترش ســامانه موشکی اش ندارد. 
چنین استداللی به معنای این نیست که مذاکره کننده ایرانی 
واداده است، بلکه طرف ایرانی شرایطش را توضیح می دهد 
و اروپایی ها نیز اگر این استدالل را بپذیرند می توانند با دادن 
امتیازهایی به ایران در خصوص موشکی با طرف مقابل به 
نتایجی دست یابند. البته باید توجه داشت که مذاکره باید 
برد- برد باشــد و دو طرف به یکدیگر امتیاز بدهند. اگر قرار 
باشــد طرف ایرانی در قابلیت تولید ســامانه موشــکی اش 

تغییراتی بدهد آنها نیز باید امتیازاتی به ایران بدهند، مبنی 
بر اینکه ایران از نظر بازدارندگی و دفاع از کشــور مشــکلی 

نداشته باشد. 
داخل کشور نسبت به هرگونه مذاکره موشکی بارها 
هشدار داده شده اســت. اما هفته گذشته آقای 
عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به این 
مساله که ایران با هیچ کشوری در خصوص مسائل 
موشــکی  کشــور مذاکره نکــرده و نخواهد کرد، 
گفت که اگر منظور از مذاکره رایزنی های معمول 
سیاسی است که مقامات کشــورها در مالقات با 
یکدیگر انجام می دهند و در این مالقات ها مسائل 
مورد عالقه خود را مطــرح می کنند، نگرانی هایی 
را کــه دارند  بیان می کنند و طــرف مقابل در حدی 
که صالح بداند به این نگرانی ها پاســخ می دهد 
و یا نگرانی هــای متقابل خود را مطــرح می کند، 
باید بگویم این رایزنی های سیاسی بین ما و همه 
کشورها در مورد موضوعات مختلف همیشه وجود 

داشته است. چرا داخل ایران تا بدین حد نسبت به 
مساله مذاکره حساسیت وجود دارد؟

    به نظر من ایران نباید از مذاکره واهمه ای داشته 
باشد؛ زیرا مذاکره بدین مفهوم اســت که ما شرایط خود را 
توضیح دهیم و طرف مقابل نیز شرایط ما را درک کند. اگر 
اروپا شرایط ایران را به درستی درک کند، آنگاه راه حلی پیش 
پای این مساله خواهد گذاشــت. به عنوان مثال زمانی که 
پاکستان و هند در برابر یکدیگر قرار گرفتند، پاکستان اعالم 
کرد که در برابر هند، بالدفاع اســت و اگر به ســمت سالح 
هسته ای رفت به این دلیل است که به نوعی بازدارندگی در 
مقابل هند برسد و این مساله نیز برای جهان قابل فهم بود. 
این بدان مفهوم است که تمام کشورها مالحظات امنیتی و 
دفاعی خود را مطرح می کنند، برای جهان آن را جا می اندازند 
و حمایت دیگر کشــورها را نیز جلب می کنند. اما اگر ایران 
خیلی خواهــان مذاکره نیســت، به دلیــل بدعهدی های 
واشنگتن در خصوص مذاکرات هسته ای است. اگر آمریکا 
درباره برجام به تمام تعهداتش پایبند مانده بود شــاید امروز 

ایران تا بدین حد نسبت به مساله مذاکره حساس نمی شد. 
برخی تحلیلگران معتقدند که مذاکرات موشکی 
در مقطع فعلی اصال مفهومی نــدارد و در نهایت 
مذاکرات برد- باخت خواهد بود. شما این تحلیل 

را درست می دانید؟
    اینکــه بخواهیــم حکمی صــادر کنیــم و از ابتدا 
برچسبی به این موضوع بچسبانیم رویکرد درستی نیست. 
نتیجه بحث موشکی بســتگی به آن دارد که ما مذاکرات را 
به چه صورت پیش ببریم. چرا که اســتدالل ما برای جهان 
قابل فهم و درک اســت و مذاکره کنندگان مــا نیز حرفه ای 

هستند. 
در حال حاضر باتوجه به اینکه ایران با کشورهای 
اروپایی همکاری هایی دارد و آقای تخت روانچی 
نیز اخیرا در ایــن رابطه توضیحاتــی ارائه کردند 
مبنی بر اینکه طرفین برای حــل موانع بانکی در 
تالش هســتند یا برخی گفت وگوهای منطقه ای 
را آغاز کرده اند، تهــران در دوراهی ای که آمریکا 
برای اروپــا ایجاد کــرده باید چه سیاســتی را در 

پیش بگیرد؟
    ایران باید در این برهه کشورهای اروپایی را در کنار 
خود نگه دارد تا بتواند از منافعی که برجام برایش ایجاد کرده 
و همکاری با این کشورها بهره مند شــود. همچنین ما باید 
با روشی پیش برویم که آمریکا نتواند کشــورهای اروپایی 
را بار دیگر در اجماع علیــه ایران با خود همــراه کند. بلکه 
ایران باید روشی را دنبال کند که کشورهای اروپایی با ایران 

همراه شوند.
در نهایت اینکه برجام چه منافعی برای کشورهای 
اروپایی به دنبال داشته که تا بدین حد حفظ برجام 

برایشان اهمیت دارد؟
    اول اینکه از نظر حقوقی، برجام برای اروپا تعهدی 
اســت مســتقل از ایران و آمریکا که آنها باید به این توافق 
متعهد باشند. دوم اینکه کشــورهای اروپایی نگران صلح و 
امنیت بین الملل هستند در حالی که دونالد  ترامپ این دغدغه 
را ندار د. رهبران اروپایی دریافته اند که اگر  ترامپ را به حال 
خود رها کنند ممکن است جهان را به سمت درگیری و آتش 
بکشــاند. بنابراین از نگاه صلح و امنیــت بین الملل، آنها از 
برجام حمایت می کنند تا این توافق زنده بماند. دلیل سوم 
حمایت آنها از برجام نیز این است که آنها می خواهند روابط 
شــان را با ایران گســترش دهند و نمی خواهند روابط شان 
با تهران گروگان توافق هســته ای یا شکســتن این توافق 
باشد. بنابراین اروپا مایل است که در سایه توافق هسته ای به 
گسترش روابط با ایران بپردازد. اینها سه دلیل اصلی هستند 
که باعث شده کشورهای اروپایی بجد به حمایت از توافق 

هسته ای برخیزند.  

ایران باید شرایطش را برای اروپا توضیح دهد
گفت وگوی مثلث با نماینده پیشین ایران در سازمان ملل

علی خرم، کارشناس مسائل بین الملل و نماینده 
پیشین ایران در سازمان ملل در گفت وگو با هفته نامه 
مثلث درباره احتمال مذاکرات موشــکی با کشورهای 
اروپایی گفت که مذاکره به معنــای وادادن مواضع یا 
منافع نیست و ایران باید شرایطش را برای کشورهای 
اروپایی توضیح دهد. درواقع به گفته این کارشناس، 
اگر گفت وگوها درباره مســاله موشــکی ایران در یک 
شرایط برد- برد دنبال شــود، می توان بدان پرداخت 
اما اگر قرار باشــد طرف مقابل شــرایط ایــران را درک 
نکند و ایران فقط توانایی موشکی اش را محدود کند، 

اینچنین گفت وگوهایی نباید صورت بگیرد. 
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دکتر ایزدی  چندی اســت که کشــورهای غربی 
بــه ســردمداری فرانســه صحبــت از مذاکرات 
موشــکی با ایران را مطرح کرده انــد. البته این 
مســاله بعد از صحبت های اخیر دونالد  ترامپ و 
ضرب االجلی که برای کشورهایی اروپایی جهت 
اصالح برجام تعیین کرد، شــدت گرفته است. 
به نظر شما اقدامات کنونی اروپا و آمریکا بر سر 
مساله موشکی ایران را چطور می توان تفسیر و 

تحلیل کرد؟
   آمریکا و اروپا با مطرح کردن مســائل موشــکی 
ایران در حال تکرار بازی پلیس بد و پلیس خوب هستند و 
این بار آمریکا نقش پلیس بد و اروپا نقش پلیس خوب را ایفا 
می کند. البته در این سناریوی پلیس خوب و بد، هم پلیس 
خوب و هم پلیس بد هدف شان مشــترک،  اما نوع ایفای 
نقش شــان متفاوت اســت. درواقع پلیس خوب به هدف 
رجوع و اعــالم می کند که اگر با آنها همراه نشــوند پلیس 
بد وارد صحنه خواهد شد و اقدامات بدتری انجام خواهد 
داد. در حال حاضر اروپا در قامت پلیس خوب ظاهر شده و 
هدفش نیز برنامه  موشکی و نقش منطقه ای ایران است. 
اروپا می خواهد با اقداماتش از ایران در این حوزه ها امتیاز 
بگیرد و بهانه اش نیز این اســت که اگر به آمریکا و  ترامپ 
امتیاز ندهند برجام از بین خواهد رفت. اکنون پرسش این 
است که چرا اروپا و آمریکا احساس می کنند که می توانند 
بیشــتر از آنچه که در برجام امتیاز گرفته اند از ایران امتیاز 
بگیرند؟! پاسخ این پرسش نزد ایران است. آیا اغراق های 
گسترده ای که در مورد برجام وجود داشت  ترجمه شد و به 
دست  ترامپ رسید و او با آن عقبه تاجرمسلک خود احساس 
کرد که اگر برجام تــا بدین حد برای ایرانیــان خوب بوده 
پس شاید بتوان این توافق را گروگان گرفت و امتیازهای 
بیشتری کسب کرد. روی چنین سناریویی باید تحلیل کرد 
و اندیشید. بنابراین الزم است که ادبیات داخل کشور راجع 
به برجام تصحیح شود و مسئوالن کشور این تعریف های 
 بی جهت را ادامــه ندهند. به نظر من باید اعالم شــود که 
اگر برجام واقعــا برای آمریــکا بد اســت و بدترین توافق 
تاریخ است از آن خارج شــوند،  ایران نیز پس از آنها خارج 

خواهد شد. 
در ایــن صورت طــرف مقابــل این گونه احســاس 
نمی کند که می تواند برجام را به گروگان گرفته و امتیازهای 

بیشتری کسب کند. 
این بحث اصالح برجام که  ترامپ و تیم او آن را 

مطرح می کنند آیا اصال شدنی است؟
   توجه داشــته باشــید در تاریخ روابط بین الملل و 
توافقاتی که وجود دارد مواردی بود کــه آمریکا خواهان 
الحاق یک توافق جانبی و تکمیلی شــده است  منتها سه 
شــرط برای توافق تکمیلی وجود دارد؛ شرط نخست این 
است که توافق اولیه به درســتی اجرا شود. این در شرایط 
اســت که در خصوص برجام، آمریکا از همان هفته های 
نخســت بدعهدی کرد و به نقض این توافــق روی آورد. 
شــرط دوم این اســت که دو طرف رضایت داشته باشند؛ 
در این خصوص نه ایران راضی اســت و نه الاقل در ظاهر 
کشورهای اروپایی راضی به تکمیل برجام هستند. سومین 
شــرط برای توافق جانبی این اســت که طرف مقابل نیز 
آمادگی داشته باشــد تا امتیازاتی بدهد اما آمریکا آمادگی 
دادن هیچ امتیازی را ندارد. بنابراین چنین مساله ای منتفی 
است. واقعیت این است که واشنگتن هم محدودیت های 
برجامی  علیه ایران را می خواهد، هــم نظارت ها را که در 

تاریخ بی نظیر است و هم اینکه نمی خواهند ایران منفعتی 
از برجام ببــرد و درعین حــال تحریم های جدیــدی را نیز 

تحمل کند.
ایران باید چه سیاستی را دنبال کند تا کشورهای 
غربی به رهبری آمریکا نخواهنــد دائما از ایران 

امتیاز بگیرند؟
   ایران باید به صراحت اعالم کند که با این سبک 
بازی همراه نیســت و عالقه اش به برجام نیــز کمتر از آن 
چیزی است که آمریکا گمان می کند. در این صورت آستانه 
تحمل ایران نســبت به برجام در محاســبات طرف مقابل 
دیگر باال نخواهد بود و آمریــکا درمی یابد که اگر بخواهد 
بیش از این با برجام بازی کند، ایران به راحتی از این توافق 

صرف نظر خواهد کرد. 
آیا اروپا با مطرح کردن بحث موشکی و باتوجه به 
نگرانی هایی که در این رابطه دارد، می خواهد یک 

تیر و دو نشان بزند؟
   بلــه اروپایی ها با مطرح کردن مســاله موشــکی 
که بــرای خود آنهــا نیز دغدغه اســت به خصــوص برای 
فرانسوی ها با یک تیر، دو نشان می زنند. یعنی  آنها هشدار  
ترامپ دربــاره خروج از برجــام را بهانه قــرار داده اند تا در 
زمینه موشکی از ایران امتیازاتی بگیرند. این در شرایطی 
است که مقامات کشــور بارها تاکید کرده اند که مذاکرات 
موشــکی صورت نخواهد پذیرفت و اگر طــرف ایرانی به 
سمت کوتاه آمدن در حوزه مسائل موشکی پیش برود، گام 

بسیار خطرناکی برداشته است.
آقای عراقچی صحبت های وزیر خارجه فرانسه 
مبنی بر مذاکرات موشــکی را تکذیــب کردند و 
گفتنــد در خصوص برخــی مســائل و نگرانی ها 
رایزنی های معمول سیاســی انجام شده است. 
اما باتوجه به حرف و حدیث هایی که پیش آمده به 
نظر می رسد که مذاکراتی در این خصوص صورت 

گرفته است. نظر شما در این رابطه چیست؟
   صحبت های اخیر آقای عراقچــی را باید در کنار 
صحبت هــای دو ســال پیش ایشــان قرار دهیــم.  آقای 
عراقچی در آن زمــان گفته بودند که اجــازه فکر کردن به 
طرف مقابل را در حوزه هایی مانند موشکی نمی دهیم اما 
امروز می گویند که صحبت هایی در این رابطه شده است. 
این مســاله که طــرف ایرانی می گوید صحبــت می کنیم 
اما مذاکره نمی کنیم به نوعی طرف مقابــل را به آنچه که 
می خواهد نزدیک می کند که این برای کشور ما خطرناک 

است. 

چه ســناریوهایی را برای وضعیــت فعلی درباره 
برنامه موشکی ایران متصور هستید؟

   ایــران در عمــل درخصوص مســائل موشــکی 
نمی توانــد مذاکــره کند  زیــرا مــواردی کــه طرف های 
غربی به ویــژه آمریکا از ایــران می خواهــد قابل پذیرش 
نیســت. به عنوان مثال دونالد  ترامپ اخیرا گفته است که 
موشک های ایران تخریبگر است پس باید جلوی توسعه 
موشــکی ایران گرفته شــود. این در حالی اســت که این 
صحبت ها خنده دار اســت مگر می شــود موشــک حالت 
تخریب کنندگی نداشــته باشــد. بنابراین آنها چیزهایی از 
ایران می خواهند که اصال قابل پذیرش نیســت. ما وقتی 
نمی توانیم خواسته های آنها را در حوزه موشکی بپذیریم 
باید به صراحت این مســاله را بیان کنیم ایــن ادبیات که 
بگوییم صحبــت می کنیم امــا مذاکره نمی کنیــم به نفع 
ما نیســت، بلکه باید صراحت بیشتری داشــته باشیم. تا 
اردیبهشــت ماه،  ترامپ یک بار دیگر بایــد در مورد برجام 
و مانــدن یا خــروج از آن تصمیــم بگیرد. احتمــاال تا آن 
زمــان اطرافیــان وی بــه او می گویند که برجــام، توافق 
خوبی اســت و نباید از آن خارج شــوند بلکه باید در توافق 
باقی بمانند و از ایران امتیازات بیشــتری بگیرند. بنابراین 
 احتمال آنکه  ترامپ در برجام باقــی بماند نیز دور از تصور

 نیست.
ما اگر در حوزه موشــکی کوتاه بیاییــم، آمریکا فردا 
مساله دیگری را مطرح می کند و خواهان امتیاز گرفتن از 
ایران در حوزه های دیگر می شــود. بنابراین ایران یک بار 
برای همیشه باید به آمریکا ثابت کند که اجازه نمی  دهد آنها 

هرطور که می خواهند رفتار کنند. 
همان طور که اشاره کردم ما باید آشکارا نشان دهیم 
که حتی اگــر  ترامپ تصمیم بــه خروج از برجــام بگیرد، 
فاجعه ای برای ایران نخواهد بود زیرا برجام، توافق خیلی 
خوبی برای ایران نبوده اســت و بود و نبــودش برای ایران 
خیلی تفاوتی نمی کند. درواقع اگــر آمریکا در برجام باقی 
بماند مــا محدودیت هــای برجامی  را همراه بــا تحریم ها 
خواهیم داشت اما اگر خارج شود الاقل دیگر محدودیت 

برجامی نخواهیم داشت. 
اگر آمریکا خارج شــود، آیا اروپا نیز به پیروی از 
این کشــور و برای حفظ منافعــش از این توافق 
 خــارج خواهد شــد و واکنش ایران چــه خواهد

 بود؟
   اگر آمریکا از برجام خارج شود، تمام تحریم های 
یکجانبه این کشور بازخواهد گشت. بنابراین اگر ایران در 
برجام باقی بماند هم محدودیت های برجامی  را باید داشته 
باشد و هم تحریم های بیشتری از سوی آمریکا علیه کشور 
اعمال خواهد شــد. اروپا نیز می  تواند در چنین شــرایطی 
از کمپانی هایش دفاع کند و به عنــوان مثال جریمه های 
آمریکا را بپردازد تا بتواند با ایران مراودات اقتصادی داشته 
باشد. اما آنها چنین کاری نخواهند کرد و سناریوی پلیس 

خوب و بد در اینجا تکرار خواهد شد.
اگر یک زمانی مذاکراتی در حوزه موشکی صورت 
بگیرد، آیا ممکن است این مذاکرات نتیجه برد -

 برد داشته باشد یا این سناریو ممکن نیست؟ 
   مــا در برجام هم مذاکــره برد-برد نداشــتیم و در 
حوزه موشــکی هم که طرف اصلی ما آمریکاست به هیچ 
عنوان به نتیجه برد-برد در هیچ موضوعی نخواهیم رسید  
 زیرا بــرای طــرف آمریکایی، چیزی بــه نام برد-بــرد معنا

 ندارد. 

اروپا در قامت پلیس خوب
ایزدی نقش اتحادیه اروپا در فشار موشکی بر ایران را تشریح کرد

فــواد ایــزدی، اســتاد 
دانشــگاه و کارشناس مسائل 
آمریــکا در گفت وگویــی بــا 
هفته نامــه مثلث به بررســی 
مواضــع اخیــر غــرب درباره 
برنامه موشکی ایران پرداخت 

و گفت اکنون اروپا و آمریکا در حال ایفای نقش پلیس 
خوب و بد هســتند. به گفته این کارشــناس، در حال 
حاضر اروپــا در قامت پلیس خــوب و آمریکا در قامت 
پلیس بد ظاهر شده اند. هدف اروپا نیز برنامه  موشکی 
و نقش منطقــه ای ایران اســت. اروپــا می خواهد با 
اقداماتش از ایــران در ایــن حوزه ها امتیــاز بگیرد و 
بهانه اش نیز این است که اگر به آمریکا و  ترامپ امتیاز 

ندهند برجام از بین خواهد رفت.
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در تابســتان امســال و در آســتانه برگزاری نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، مذاکرات 
مفصلی میان مقامات آمریکایی، انگلیســی و فرانسوی 
در قبال برجام برگزار شد. انگلیس به عنوان متحد سنتی 
ایاالت متحده و فرانسه به عنوان یکی از کشورهای عضو 
دائمی  شورای امنیت سازمان ملل متحد، وارد معامله ای 
تمام عیار با واشنگتن بر سر برجام شده اند. اگرچه پاریس 
و لندن بارهــا مخالفت خــود را با خروج آمریــکا از برجام 
اعالم کرده و خواستار احترام به توافق هسته ای شده اند 
اما در عمل، شاهد همراهی نسبی فرانســه و انگلیس با 
ایاالت متحده آمریکا بر ســر اصالح برجام هســتیم. به 
عبارت بهتر، فرانسه و انگلیس در صددند اصالح برجام 
را به عنوان موضوعی قابل قبــول جلوه داده و میان آن با 
ابطال برجام تفکیک قائل شــوند. این در حالیســت که 
هر گونه اصــالح برجام بــه مثابه تغییر برجــام و هر گونه 
تغییری در برجام به معنای لغو توافق هسته ای است. این 
موضوعی است که فرانسه و انگلیس )که اتفاقا مستقیما 
در جریان توافق هســته ای قرار داشــته  اند( نمی توانند 

منکر آن شوند!
در ایــن معادله، دولــت فرانســه نقــش پررنگی را 

ایفا می کند. شــواهد موجود نشــان می دهد کــه دونالد 
 ترامپ و امانوئل ماکرون ،روســای جمهور ایاالت متحده 
آمریکا و فرانســه درصدد باز تعریف سیاست برجامی  کاخ 
ســفید برآمده اند. ســخنان ماکرون در خصوص احتمال 
تکمیل برجام بــا گنجاندن موضوع توان موشــکی ایران 
و محدودیت هــای زمانــی جدیــد علیه برنامه هســته ای 
کشورمان، موضوعی نیســت که بتوان به سادگی از کنار 

آن گذشت.
حــدود یک ماه قبــل، رئیس جمهور فرانســه اظهار 
داشــت که برجام غیر قابل تغییر اســت اما وی همچنان 
از تکمیل توافق هسته ای ســخن می گوید! آنچه مسلم 
است اینکه تکمیل توافق هســته ای به معنای تغییر این 
توافق محسوب می شــود. در چنین شــرایطی مشخص 
نیســت که ماکرون چه چیــزی را مصداق تغییــر توافق 
هسته ای می داند! دونالد  ترامپ شروطی از جمله بازرسی 
از اماکن نظامی ایران، گنجاندن موضوع توان موشــکی 
ایران در برجــام و حذف بندهــای مربوط بــه محدودیت 
زمانی برجام شده اســت. بدیهی است که اعمال هر گونه 
تغییر در این مفاد، هر چند در قالب توافق مکمل باشــد، 
به معنای نقــض غرض توافق اصلی محســوب شــده و 
مصداق عینی خروج طرف های مقابل از توافق هسته ای 
است. ماکرون خود نیز به خوبی می داند که گزاره ای به نام 
تکمیل توافق هسته ای  از طریق الحاقیه، توافق مکمل 

تکمیل پازل
چرا پاریس بر محدودیت سازی موشکی ایران اصرار می کند؟

یا حتی توافــق ثانویه به معنای نقض غــرض توافق اولیه 
محسوب می شود؛ نقض غرض توافق  اولیه نیز به معنای 
تغییر ماهوی در آن است. در چنین شرایطی برجام ارزش 
خــود را از دســت خواهــد داد، بنابراین فرانســه نیز مانند 
ایاالت متحده به دنبال تغییر برجام، اما با ادبیاتی متفاوت 
است. نکته جالب توجه اینکه بوریس جانسون، وزیر امور 
خارجه انگلیس نیز چندی پیش در اظهاراتی مدعی شد که 
مقامات آمریکایی در صدد خروج برجام نیســتند، بلکه در 
صدد اصالح توافق هسته ای می باشــند! همان گونه که 
مشاهده می شــد، در مواضع پاریس و لندن، نرمش های 
محسوســی در مقابل ایاالت متحده آمریکا صورت گرفته 
است. نرمش هایی که باید از ســوی دستگاه دیپلماسی و 
سیاست خارجی کشورمان محکوم شود. انگلیس و فرانسه 
همچنان ســعی دارند روی واژه تکمیل برجــام مانور داده 
و آن را به عنوان یک رویکرد متــداول در خصوص توافق 
هســته ای جلوه دهند. این در حالی است که واژه تکمیل 
برجام اساســا معنا و مفهومی  به جز تغییر برجام ندارد. در 
این معادله، توافق مکمل اساسا محلی از اعراب نداشته و 
به معنای خروج آمریکا و  تروییکای اروپایی از برجام است. 
همان گونه که اشــاره شــد، در جریان مالقاتی که میان 
ماکرون و  ترامپ و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در شهریور ماه امسال صورت گرفته است، طرفین 
بر سر آنچه اصالح برجام می خوانند توافق کرده اند.  مروی 
بر مواضع رئیس جمهور فرانســه نیز نشــان دهنده همین 
حقیقت است. امانوئل ماکرون از یک سو عنوان می کند 
که برجام غیر قابل تغییر بوده و از ســوی دیگر، خواستار 
تکمیل توافــق هســته ای، آن هم با گنجانــدن موضوع 
توان موشکی ایران و اعمال محدودیت های دائمی علیه 
ایران شــده است! بدیهی اســت که این رویکرد متناقض 
به هیچ عنوان قابل قبول نیســت. آنچه مسلم است اینکه 
کوچک ترین تغییری در توافق هسته ای، به معنای عدول 
طرف مقابل از تعهــدات خود از برجام و بــه عبارت بهتر، 
خروج رســمی اعضای 1+5 از توافق هسته ای محسوب 
می شــود. اصرار بر این موضع صریح و قاطعانه از ســوی 
دستگاه دیپلماسی و سیاســت خارجی کشورمان می تواند 
خنثی کننده بازی مشــترک ایاالت متحده آمریکا و فرانسه 

در تقابل با برجام باشد. 
هم اکنون بازی مشــترک فرانســه و ایاالت متحده 
آمریــکا باید مــورد رصــد هوشــمندانه و کامل دســتگاه 
دیپلماســی و سیاست خارجی کشــورمان قرار گیرد. نباید 
این موضوع را فراموش کرد که واشنگتن و پاریس در حال 
تکمیل یک پازل مشترک در قبال توافق هسته ای با ایران 
هســتند. به عبارت بهتر، نباید بازی پاریس و واشــنگتن را 
در این حــوزه مجزا در نظــر گرفت. یاد کردن از فرانســه 
به عنوان بازیگری واســطه گر یا  بازیگری مستقل خطایی 
محاسباتی در حوزه سیاست خارجی ما محسوب می شود. 
پاریس هم اکنون در کســوت بازیگر مکمــل آمریکا وارد 
میدان تقابل با برجام شــده اســت. در این میان، ادبیات 
نرم مقامات فرانسوی نباید ما را نسبت به مخاطرات ناشی 
از تغییر رفتار ناگهانی این کشور غافل سازد. واقعیت امر 
این است که رئیس جمهور فرانسه و وزیر امور خارجه وی 
قصد ندارند رفتاری مشابه دولت قبلی این کشور )اوالند و 
لوران فابیوس( در قبال توافق هسته ای داشته باشند، اما 
همان رویکرد دولت سابق خود را در تقابل با فعالیت های 
هسته ای صلح آمیز کشــورمان ادامه می دهند. بنابراین، 
در اینجا نباید رفتار دولت فرانســه را به مثابه رویکرد دولت 
فرانســه در قبال توافق هســته ای تلقی کرد. همان گونه 
که مشاهده می شــود میان اظهارات مقامات فرانسوی و 
انگلیســی در خصوص برجام و رویکرد عملی آنها در قبال 
توافق هسته ای تفاوت وجود دارد؛ تفاوتی که باید از سوی 

ایران به خوبی درک شود.  
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طی روزهای اخیر، مذاکرات ســناتورهای دو حزب 
دموکرات و جمهوریخواه بر ســر توافق هسته ای با ایران 
جدی تر شده است. با اعالم ضرب االجل 120 روزه ترامپ، 
این روند شدت بیشتری گرفته است. حدود سه ماه قبل نیز 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بــه کنگره اعالم کرد 
که ۶0 روز برای اصالح برجام و تغییر آن مطابق شروطی 
که وی معین کرده است فرصت دارند. با این حال پس از 
دو ماه ســناتورهای آمریکایی به توافقی در این خصوص 

دســت پیدا نکردند. اگرچه افرادی مانند تام کاتن و باب 
کورکر ســعی کردند با ارائه طرحی به کنگره، زمینه اجماع 
ســناتورهای دموکــرات و جمهوریخواه حــول آن را مهیا 
ســازند اما در نهایت این طرح مورد موافقت اکثریت ســنا 
قرار نگرفت. در این طرح پیش بینی شده بود که هر گونه 
آزمایش موشکی ایران )موشــکهای دارای قابلیت حمل 
کالهک هسته ای ( نقض برجام محسوب شود! همچنین 
در این طرح پیش بینی شــده بود کــه مخالفت جمهوری 
اســالمی ایران با بازرســی از اماکن نظامی کشورمان به 
مثابه نقــض توافق هســته ای و خروج ایــران از آن تلقی 
شود. همچنین محدودیت زمانی تحریم ها نیز در این طرح 

نادیده انگاشته شده است. 
سناتورهای دموکرات هم اکنون معتقدند که می توان 
بدون نقض برجام و بــدون آنکه  ترامپ ســخنی از نقض 
توافق هسته ای با ایران به میان بیاورد، می توان تحریم 
های تازه ای علیه ایران وضع کرد. »بن کاردین«، عضو 
ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس سنا معتقد 
اســت که شــروطی که »دونالد  ترامــپ«، رئیس جمهور 
آمریکا برای باقی ماندن در برجام گذاشت باعث شده کار 
اعضای کنگره برای مذاکره بر سر حفظ این توافق دشوارتر 

شود. این سناتور دموکرات معتقد است: »خبر بد این است 
که نحوه بیان رئیس جمهــور  ترامپ، یعنی ضرب االجل و 
شــرایطی که او مطرح کرد، کار ما را دشوارتر می کند.من 
فکر می کنم امکان پیشــرفت وجود دارد، امــا اول باید از 
آخرین گفت وگوها میان دولت و اروپایی ها با خبر شویم. 
در این خصوص الزم اســت نشســتی با مقامات اروپایی 
برگزار شود.« یک رمزگشایی ساده از اظهارات بن کاردین 
نشــان می دهد که دموکرات ها معتقدند اعمال هر یک از 
شروط  ترامپ برای اصالح و تغییر توافق هسته ای، منجر 
به تغییر ماهیت این توافق و خروج رســمی ایاالت متحده 
از برجام خواهد شد. در این صورت ایاالت متحده آمریکا 

باید هزینه سختی را بابت خروج از توافق هسته ای بپردازد. 
از این رو دموکرات هــا معتقدند باید دو نکتــه مهم را قبال 
برجام مدنظر قرار داد؛ یکی اجماع نظر با مقامات اروپایی، 
به گونه ای که  تروییــکای اروپایی حاضر شــوند با ایاالت 
متحده آمریکا بر سر برجام و آینده آن همکای کنند. نکته 
دیگر نیز مربوط بــه وضع تحریم های جدیــد علیه ایران 
اســت، به گونه ای که این تحریم ها با متن برجام تناقض 
ظاهری نداشته باشــد. الزم به ذکر اســت که بن کاردین 

نسخه دموکرات های آمریکا برای برجام
وضع تحریم های جدید بدون نقض توافق هسته ای 

از جمله ســناتورهای دموکرات مخالف برجام بوده است. 
در ســال 2015 میالدی و زمان تصویب برجام در ســنای 
آمریکا، بن کاردین به همراه ســناتورهای دموکراتی مانند 
چاک شومر و باب مندز با برجام مخالفت کرد. با این حال 
کاردین به عنوان سناتور ارشــد و با نفوذ حزب دموکرات در 
کنگره آمریکا هم اکنون نســبت به هزینه های لغو توافق 
هسته ای با ایران آگاه اســت. از این رو طی روزهای آتی 
نام بن کاردین را در قبال توافق هســته ای با ایران بیشتر 
می شنویم. در این خصوص مســلما دیدارهایی نیز میان 
کاردین و افرادی مانند تام کاتن، تد کــروز و باب کورکر و 
دیگر سناتوهای حزب جمهوریخواه صورت خواهد گرفت. 
نکته دیگری که دموکرات ها نســبت بــه آن نگاهی 
منفی دارند، اصرار  ترامپ بر گنجانده شدن موضوع توان 
موشــکی ایران در برجام اســت.  ترامپ در جریان تمدید 
تعلیق تحریم های ایران اعالم کرد که طرح جدید بایستی 
به صراحت - برای اولیــن بار- در قوانیــن آمریکا ذکر کند 
که موشــک های دوربرد و برنامه های تســلیحات اتمی، 
جدانشدنی هستند و ساخت و آزمایش موشک  توسط ایران 
بایستی مشمول تحریم های شدید شود. به عبارت بهتر،  
ترامپ معتقد اســت که باید میان فعالیت های هسته ای 
و موشــکی ایران ارتباطی مســتقیم برقرار شود و آزمایش 
های موشــکی ایران به مثابه نقض برجام مورد شناسایی 
واشــنگتن و  تروییکای اروپایی قرار گیرد. با این حال بن 
کاردین به نمایندگی از دیگر ســناتورهای حزب دموکرات 
در این خصوص معتقد اســت که موشک های بالستیک، 
اصال جزئی از برجام نیســتند، بنابرایــن گنجاندن آنها در 
قانون، اقدام مناسبی نیست. بن کاردین در این خصوص 
تاکید کرده است: »حسب اطالع من، هیچ مشکلی برای 
تحریم ایران، بابت موشــک های بالستیک وجود ندارد. 
ما همین حاال یک قانون در این زمینه تصویب کرده ایم و 
به قوانین بیشــتری نیاز داریم؛ می توانیم این کار را انجام 

بدهیم و اروپا آماده است با ما همراه شود.«
به عبارت بهتر، بن کاردین و بســیاری از سناتورهای 
آمریکایی نســبت به اینکه بستر و شــرایطی مناسب برای 
گنجاندن موضوع توان موشــکی ایــران در برجام وجود 
ندارد آگاه هستند. چندی پیش رهبر معظم انقالب اسالمی 
تاکید کردند که مذاکره بر سر توان موشکی و دفاعی ایران 
اساسا امکان پذیر نیســت. وزارت امور خارجه کشورمان 
نیز بارها اعالم کرده است که هر گونه مذاکره مجدد بر سر 
برجام )از جمله مذاکره بر سر گنجاندن توان موشکی ایران 

در توافق هسته ای( امکان پذیر نیست. 
الزم به ذکر اســت کــه ســناتورهای هــر دو حزب 
دموکرات و جمهوریخواه طی دو سال اخیر نقش بسزایی 
در نقض مفــاد 2۶،2۷،28 و 29 برجام داشــته اند. با این 
حال ســناتورهای دموکــرات در برهه فعلــی معتقدند که 
اقدامات  ترامپ در تقابل با توافق هسته ای و اعالم شروط 
چهارگانه غیر منطقــی وی برای تغییر برجام، با اســتقبال 
جامعه جهانــی رو به رو نشــده و ایاالت متحــده آمریکا را 
به عنوان عامل بر هم زننده توافق هسته ای با ایران معرفی 
خواهد کرد. از این رو سناتورهای دموکرات )که هم اکنون 
۴9 کرسی سنا را در دست دارند(، پروژه مهار ترامپ در قبال 
برجام را تا اندازه ای کلید زده اند. در هر حال باید در انتظار 
مواضع نهایی سناتورهای دموکرات در قبال برجام و شروط 
اعالم شده از سوی ترامپ ماند. شروطی که اعمال هر یک 
از آنها به مثابه خروج رسمی ایاالت متحده آمریکا از توافق 

هسته ای تلقی خواهد شد.  

ســناتورهای هــر دو حزب دموکــرات و 
جمهوریخــواه طی دو ســال اخیر نقش 
بســزایی در نقــض مفــاد 26،27،28 و 
29 برجــام داشــته اند. بــا ایــن حــال 
ســناتورهای دموکــرات در برهــه فعلی 
معتقدند که اقدامات  ترامــپ در تقابل با 
توافق هسته ای و اعالم شروط چهارگانه 
غیر منطقی وی بــرای تغییــر برجام، با 

استقبال جامعه جهانی رو به رو نشده
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هزینه های سیاست برجامی  ترامپ برای اروپا 
دکتر  هادی آجیلی در گفت وگو با مثلث

اقدامات ســلبی دونالــد  ترامپ در قبــال توافق 
هســته ای با ایــران به نقطــه اوج خود رســیده 
اســت. وی اخیرا برای یک بازه 120 روزه تعلیق 
تحریم های هسته ای را تمدید کرده و در    عین 
حال،ادامه این روند را منــوط به اعمال تغییراتی 
غیر قابل قبول در برجام کرده است. نظر شما در 

این خصوص چیست؟
تالش  ترامپ در وهله اول بــه هم زدن هر آن چیزی 
اســت که خواســته و سیاســت و ارثیه اوباما بوده اســت. 
در جریان رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
201۶ میــالدی نیز  ترامپ بارها سیاســت هــا و رفتارها و 
داشــته های دولــت اوباما را به نقد کشــید. یکــی از اینها 
توافق با آسیاپاسیفیک بود، نفتا ، کوبا و غیره و یکی از این 
سیاســت های اوباما هم برجام بود، بنابراین  ترامپ سعی و 
عالقه دارد که برجام یا از بین برود یا به گونه ای تغییر کند که 
دیگر میراث اوباما تلقی نشود، بلکه حاصل کار  ترامپ تلقی 
شود. از سوی دیگر تالش  ترامپ  بی خاصیت کردن برجام 
برای ایــران و ممانعت از ایران برای نیــل به منافع حاصل 
از برجام اســت. بنابراین، در تحلیل رفتــار رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا در قبال برجام، الزم است این موارد 
مدنظر قرار داده شود. از سوی دیگر،  ترامپ در قبال توافق 
هسته ای با ایران نگاه خاص خود را دارد.  ترامپ این گونه 
استدالل می کند که برجام منجر به تنفس ایران و قدرتمندتر 
شدن و ادامه سیاست های منطقه ای آن شده است. از  این 
رو رئیس جمهور آمریکا قائل به ادامه فشــارها روی ایران 
اســت. رفتارهای برجامی  اخیر  ترامپ نیز در همین راستا 
قابل تحلیل است. صورت مســاله در این خصوص کامال 
مشخص است.  ترامپ در یک کالم می گوید برجام فشارها 
را روی ایران کم کرده اســت، اما نگرانی های آمریکا را در 
قبال منطقه کاهش نداده است. رئیس جمهور آمریکا عنوان 
می کند که برجام بــرای مهار ایران کافی نبوده و از ســوی 
دیگر، نگرانی های ایاالت متحده در منطقه همچنان روی 

زمین مانده است. 
تروییکای اروپایی از یک سو خواستار احترام به 
توافق هسته ای با ایران شــده و از سوی دیگر، 

ســیگنال هایی را بــه  ترامپ در خصــوص تغییر 
برجام نشــان می دهنــد. به طــور کلــی رویکرد 
کشــورهای اروپایی نســبت به برجــام را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
   اروپــا بــه دو دلیل از ایــن موضع  ترامــپ فاصله 
می گیرد. یکی  بی اعتبــاری  ترامپ و مواضع غیر منطقی و 
یکجانبه گرایانه وی است که اروپا سعی دارد سیاست های  
ترامپ در هیچ زمینه ای تقویت نشود.  ترس آنها از اعمال 
نظر  ترامپ در برجام تقویت مواضع بین المللی  ترامپ است 
که باعث هزینه برای اروپا در ســایر موضوعات می شــود. 
بنابراین مهار  ترامپ جزو سیاست های اروپا است، از سوی 
دیگر اروپا، برجام را محصول فعالیت سیاسی خود می داند 
و معتقد اســت که برجام منجربه رفع نگرانی های امینتی 
اروپا شده است و عواید تجاری زیادی ناشی از رفع تحریم 
ایران به دست آورده است و نمی خواهد این منافع تجاری را 
از دست بدهد. ضمن آنکه اروپا می داند زمانی که به عنوان 
سه کشور اروپایی با ایران مذاکره می کرد مانع تراشی آمریکا 
نگذاشــت که توافقی حاصل شــود و عمال برجام حاصل 

توافق ایران با آمریــکا بود و حاال اگر بــدون لحاظ کردن 
اروپا، ترامپ برجام را کنار بگذارد، عمال هویت و جایگاه و 
استقالل و نقش و اعتبار اروپا در تمام این فرآیند مذاکرات 

و توافق زیر سوال می رود.
اما آنچه رخ خواهد داد دو حالت بیشتر ندارد؛ یا  ترامپ 
موفق می شود اروپا را برای بازنگری برجام همراه کند که این 
گزینه بعید است یا فشــار  ترامپ باعث می شود که اروپا در 
مورد وضع تحریم های غیرهسته ای علیه ایران مجبور به 
همراهی با آمریکا شود مشروط به اینکه برجام حفظ شود. 
اینگونه می شود که ایران نه می تواند از برجام خارج شود نه 
عایدی خواهد داشت، بلکه عمال در گرو و رهن حفظ شدن 

برجام دچار بن بست راهبردی می شود.
فرض کنیم که  ترامپ و دولت آمریکا پس از 120 
روز از توافق هســته ای خارج شــوند. در اینجا 
سوالی مطرح می شــود مبنی بر اینکه آیا برجام 
می توانــد بدون ایــاالت متحده آمریــکا و صرفا 
با مشــارکت اتحادیه اروپــا و خصوصا  تروییکای 

اروپایی ادامه پیدا کند؟ 
   برجام به طــور کلی بدون ایــاالت متحده آمریکا 
عملی و اجرایی نیســت و اگر آمریکا تعهدات خود را نقض 
کند و تحریم های یکجانبه را علیه ایران باز گرداند، دلیلی 
ندارد که ما بخواهیم به تعهدات خود عمل کنیم. درغیر این 
صورت، یعنی اگر برجام مدام ازسوی آمریکا نقض شود و ما 
نسبت به حفظ برجام پایبند باشیم، عمال کشورهای اروپایی 
درقبال توافق هســته ای نگرانی نخواهند داشــت. نکته 
دیگر اینکه اروپا با آمریکا واقعا بر سر برجام اختالف دارد، 
اما وضع تحریم های ثانویه از سوی کنگره آمریکا، ارتباطی 
با مقامات اروپایی ندارد و درحیطه اختیارات آمریکاست. در 
این خصوص دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما باید 
موضع قاطعانه ای را اتخاذ کند. بر این اساس باید صراحتا 
به اروپا اعالم کرد که اگر جلوی ایاالت متحده آمریکا را در 
این روند نگیرد، در آن صورت توافق هسته ای لغو خواهد 
شد. در غیر این صورت، اروپا به دنبال انجام تعهدات آمریکا 
و حتی خــود، در قبال برجام نیســت و تمایــل دارد توافق 

هسته ای به صورت علیل به حیات خود ادامه دهد.  

تقابل رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریکا علیه 
توافق هســته ای با ایــران به نقطه اوج خود رســیده 
است. ادعای  ترامپ در خصوص عدم پایبندی ایران 
نســبت به توافق هســته ای در حالی صورت می گیرد 
که آژانس بین المللــی انرژی اتمــی  در گزارش هایی 
پی در پی، پایبندی کشورمان نسبت به برجام را مورد 
تایید قرار داده اســت. از سوی دیگر، سایر بازیگران 
بین المللی از جمله اتحادیه اروپا ظاهرا اقدامات سلبی 
دولت  ترامــپ در قبال توافــق هســته ای را محکوم 
کرده و خواســتار حفــظ ایــن توافق هســتند. با این 
حال گاهی رویکــرد دوگانه ای در خصــوص برجام از 
سوی کشــورهای اروپایی مشــاهده می شود. در این 
خصوص گفت وگویی با دکتر هادی آجیلی،عضو هیات 
علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی و کارشناس مسائل 

بین الملل صورت داده ایم که از نظرتان می گذرد.
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ارِزبیارزش؟!
نرخ ارز، قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است. در واقع مقدار الزم از یک 
واحد پولی که می تواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان نرخ ارز اســت. نرخ 
ارز می  تواند یک عامل تبدیل باشد. نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که 
به عنوان یکی از عوامل کالن اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. 
در واقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد 
سایر ملل است. بازار ارز ایران، یکی از مهم ترین بازارها یی است که در سالیان اخیر دستخوش 

تحوالت و نوسانات زیادی شده است. 
اقتصاد

آمادهبرایپرش

سرنوشتتلخارزدردولتهایمختلف

تیتر اول
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بی اعتمادی بازار به دولت
چرا قیمت ارز باال رفته است؟

افزایش نقدینگی قیمت ارز را باال   برده
نگاهی به نقش دولت

 در ساماندهی بازار ارز در گفت وگو با 
دکتر بیژن عبدی 

ارز در اتاق دربسته 
نگاهی به تحوالت بازار ارز ایران در 

گفت وگو با مسعود دانشمند 

نوســانات نرخ ارز و افزایش یکباره و ناگهانی نرخ ارز 
یا دالر، یکی از مهم ترین وقایع چند ساله زندگی اقتصادی 
ایرانیان شده اســت. به این معنا که تا پیش از این و قبل از 
 10ســال اخیر؛ اکثر قریب به اتفاق مــردم، دوره ها یی در 
زندگی را به یاد می آورند که نرخ ارز در آن یک شبه افزایش 
یافته بــود و البتــه برای ایــن افزایش نیز دالیــل موجهی 

همچون جنگ تحمیلی و  ... داشتند.
تحوالت ارز اما در ســالیان اخیر، در بازه های زمانی 
نزدیک تری بــه هم رخ می دهــد. مردم زودتــر از آن آگاه 
می شــوند و به تبع ســبک زندگی جدیدی که در میان آنان 
رواج یافته، اثرات بیشــتری نیز از آن متحمل می شــوند. 
نوساناتی که امروز هر فردی که دستی بر آتش تحلیل  دارد، 
از آن در جمعی سخن به میان می آورد. همین مساله منجر 
به این شده که در این سال  ها در بازار ارز، تحوالت چندان 
شگرفی رخ داده باشد  که ایرانیان از نوستالژی نرخ دالر 7 
تومانی با حســرت یاد کنند و آن  را بــه صندوقچه خاطرات 

خود سپرده باشند!
در این یادداشت نگاهی بر روند تاریخی این شوک ها 
در فضای اقتصاد کشور، پس از پیروزی انقالب اسالمی 

داشته ایم.

  نوستالژی دالر 7تومنی!
نوســانات ارزی و جهش  های ناگهانــی قیمت دالر 
بر حســب ریال، در اقتصاد ایران پدیده جدیدی نیســت. 
مروری بر آنچه در چهل ســال  اخیر شــاهد آن بودیم ما را 
به این سمت و ســو رهنمون می ســازد که دالر دستخوش 
تحوالت بسیار بزرگی شده که تنها گوشه ای از آن در زندگی 

امروز ما جریان دارد. 
آمارهای اقتصــادی این طور نشــان می   دهد که  در 
عرض ۳۴ ســال گذشــته نرخ دالر حدودا ۴00 برابر شده 
است! یعنی دالر 7 تومانی در ســال 1۳۵7 جای خود را به 
دالر ۳000 تومانی در سال 1۳۹۲ داده و امروز نرخ دالر به 

بیش از ۴600 تومان رسیده است.
مبتنی بر همین آمار و دوران های مختلفی که ارز در 
آنها دچار شوک و جهش شده می توان وضعیت نرخ ارز را در 
پنج دوره مورد بررسی قرار داد. اول از سال 1۳۵7 تا 1۳67، 
دوره دوم از سال 1۳67 تا 1۳7۳، دوره سوم از سال 1۳7۳ 
تا 1۳۸1 و دوره چهارم از سال 1۳۸1 تا 1۳۹۲ و دوره پنجم 

از سال 1۳۹۲ تا 1۳۹6.

  زیر سایه جنگ
در ســال 1۳۵7 و پس از پیروزی انقالب اســالمی، 
با توجه به وقایع پیش آمده و التهابات سیاســی و شــرایط 
روانی ناشــی از تغییر مدیریت سیاست گذاری اقتصادی، 
درآمدهای ارزی سابق کشور با ابهام مواجه شد. همچنین 
وقوع حملــه خارجی در فاصله کمی پــس از انقالب نیز بر 
تشدید این شرایط تاثیر زیادی گذاشت. مجموع این قضایا 
باعث شد نرخ ارز با جهش چشمگیری در سال 1۳۵7 مواجه 
شود. داده های سری زمانی بانک مرکزی مربوط به نرخ ارز 
در بازار غیررسمی نشان می  دهد که در نخستین سال های 
پس از وقوع انقــالب، نرخ ارز جهش یافــت و از قیمت 7 

تومان، به 10 تومان رســید. به این ترتیب نخستین شوک 
ارزی اقتصاد کشــور، با ۳0 درصد افزایش نرخ ارز در سال 

1۳۵7 به وقوع پیوست.
در سال 1۳67 و با پایان یافتن جنگ تحمیلی، کشور 
با یک شوک متفاوت ارزی مواجه شــد. به طوری که نرخ 
واقعی ارز با شوکی منفی ۴0 درصدی همراه شد و به 6 تومان 
رسید. این یکی از معدود دفعاتی است که نرخ ارز در ایران 
از آنچه قبال بوده، پا یین تر آمده و در واقع شــوک نزولی را 
تجربه کرده است. یکی از مهم ترین دالیل این افت قیمت، 
کاهش درآمدهای نفتی و صادرات نفت بود که تاثیر زیادی 

در شوک ارزی دوم برای کشورمان داشت. 
با پایان جنگ و بهبــود تدریجــی درآمدهای نفتی، 
همچنین از ســوی دیگر کاهــش تقاضا بــرای ارز در این 
سال ها، ارز در ایران به نصف قیمت خود رسید. در این زمینه 
سیاست  های تعیین  شده بر مبنای صرفه جویی در مصارف 
ارزی و مدیریت تقاضای آن، باعث شد با وجود کمبود شدید 
درآمدهای ارزی، قیمت دالر افزایش پیــدا نکند و بازار به 

نحوی مدیریت شود.

  آماده برای پَرش!
پس از تجربه تورم بی سابقه در دولت های سازندگی 
و پایان جنگ، با تشدید روند افزایشی قیمت  های داخلی و 
تورم اقتصادی، نرخ ارز نیز به ناگهان در سال  های 1۳7۳ 
و 1۳7۴ جهش بی ســابقه  ای را تجربه کرد. به این ترتیب 
اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه 
در ســال 1۳۵7، در ایــن دوره پدید آمد. نرخ ارز در ســال 
1۳7۳ در حدود ۴6 درصد افزایش یافــت و به ۲6۳ تومان 
رسید و در سال 1۳7۴ نیز در حدود ۵۳ درصد افزایش یافت 
و به ۴0۳ تومان رسید. چنین جهشی در نرخ ارز در اقتصاد 
کشور، نه در سال  های پیش از آن سابقه داشت و نه در سال 

 های بعدی -تا سال 1۳۸۹- نمونه مشابهی پیدا کرد. 
در نتیجه این جهش بزرگ در نرخ ارز، تورم نیز در این 
بازه وضعیت مشابهی داشت. به طوری که نرخ تورم سال 
1۳7۳ حدودا ۳۵ درصد و تورم سال 1۳7۴، بالغ بر ۴۹ درصد 
گزارش شــده بود، که از جهشی بی ســابقه در قیمت های 

داخلی در این دوره خبر می  داد.
با وقوع این جهش بود که دولــت عزم تثبیت نرخ ارز 
را برای نخســتین بار صــورت داد. پیش از این ســال و در 
یک دوره هشت ســاله، نرخ ارز رســمی بانک مرکزی تنها 
۵ ریال افزایــش یافته و از 17۵ تومان در ســال 1۳7۳، به 
 17۵/۵تومان در ســال 1۳۸0 رســیده بود. حال آنکه ارز 
در بازار آزاد در ســال 1۳۸0 به قیمتی در حدود 7۹۲ تومان 
مبادله می شد! و مشابه سال 1۳70، در این سال نیز  شکاف 
ایجاد شــده در سیســتم ارزی چند نرخی، سیاست گذاران 
پولی را به تعدیل نرخ ارز غیر رسمی واداشت. در سال 1۳۸0 
قیمت ارز در بازار آزاد، بیش از چهار و نیم برابر نرخ رسمی 
آن بود. به این ترتیب در سال 1۳۸1، در پی نابسامانی بازار 
ارز و رانت  های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک 
مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رســمی و رســاندن آن به 

سطح 7۹۵ تومان کرد.

  سقوط، آزاد!
 در پایان دهه هفتاد و با ورود به دهه هشــتاد شــاهد 
افزایــش آرام و هرســال  نــرخ دالر بودیم. افزایشــی که 

جهش گونه نبود و اما ثابت نیز نگه داشــته نشده بود. نرخ 
ارز در دهه هشــتاد یعنی از سال 1۳7۹ تا ســال 1۳۸۹، از 
۸1۳ تومان به 1100 تومان رسید، یعنی رشدی تقریبا ۲۸ 

درصدی داشت. 
پس از آنکه در فضای بین المللی صحبت از تحریم به 
میان آمد، نرخ ارز دوباره فضای مناسبی برای جهش پیش 
روی خود یافت. در سال 1۳۹0 همزمان با تشدید زمزمه  ها 
مبنی بر محدود شــدن درآمدهای نفتــی، افزایش نرخ ارز 
حالتی شــتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی ارز در پایان 
ســال 1۳۸۹ معادل 10۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند 
ســال 1۳۹0، بهای ارز در بازار آزاد ایران به میزان 1۸۹۲ 
تومان تعیین شد. بیشترین افزایش قیمت در دی ماه این 
سال به وقوع پیوســت و نرخ ارز در عرض یک ماه رشدی 
1۸ درصدی به خود دید. شــوک ارزی سال 1۳۹0 در سال 
 بعد نیز ادامه یافت و در تابســتان 1۳۹1 نــرخ ارز از حدود 
1۸00 تومان در تیرماه، به حوالــی ۲۳00 تومان در پایان 
شهریورماه رسید. در مهرماه سال 1۳۹1؛ نرخ ارز با تقریبا 

۹00 تومان افزایش، به رقم ۳1۸۲ تومان رسید. 

  رو به گذشته!
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تالش برای 
برقراری توافق هســته ای میان ایران و کشورهای ۵+1، 
سخن از تثبیت نرخ ارز به میان آمد. این روند اما چنان که 
به نظر می رسید، عملی نشد. نرخ دالر در شهریور 1۳۹6، 
به حدود ۳600 تومان رسید و البته مسئوالن ذی ربط نیز در 
این باره استقبال نشان دادند! در همین دوران بود که سخن 
از رساندن ارز به نرخ واقعی به میان آمد و عکس العملی در 

برابر این جهش صورت داده نشد.
جهش سال 1۳۹6، به شهریور محدود نماند و دی 
ماه سال جاری نیز شــاهد جهش بزرگی در نرخ طال و ارز 
بود. دالر در پایان دی ماه به ۴600 تومان رســید و سکه 
بهار آزادی نیــز از مرز یک میلیون و پانصــد هزار تومان 
گذر کرد! در این بــازاِر خاموش چه پیــش روی اقتصاد 

ایران است؟!    

آمارهای اقتصادی این طور 
نشان می دهد که  در عرض ۳۴ 
سال گذشته نرخ دالر حدودا 
۴۰۰ برابر شده است! یعنی دالر 
۷ تومانی در سال ۱۳۵۷ جای 
خود را به دالر ۳۰۰۰ تومانی در 
سال ۱۳۹۲ داده و امروز نرخ دالر 
به بیش از ۴6۰۰ تومان
رسیده است
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با توجه به افزایش صادرات نفت و همچنین افزایش 
قیمت نفت کمبود ارز توجیه اقتصــادی ندارد، در نتیجه 
نظر غالب کارشناســان اقتصادی بر این است که دولت 
خود اقــدام به دســتکاری نــرخ ارز کرده اســت. در این 
صورت بهتر اســت دولت به این روند ادامه ندهد چرا که 
بی اعتمادی حاکم بر فضای اقتصاد ایران تشدید خواهد 
شد. بحث ارز در ایران نیاز به یک آسیب شناسی دقیق و 
قابل تامل دارد. در اقتصاد ما آشــفتگی بازارها در تمامی 
 وجوه آن اعم از بازار پول، بازار سرمایه و کاال و ارز وجود 

دارد.
 متاســفانه دولتمردان مــا تاکنون نتوانســته اند  بر 
مسائل آن فائق آیند و مسائل اقتصادی را به سمت ثبات 
هدایت کنند؛ به ویژه در زمینه متغیر کلیدی مانند نرخ سود 
بانکی که هنوز موفق نشده اند آن گونه که باید و آن گونه 
که صحیح اســت، درباره این متغیر تصمیم گیری کنند. 
این متغیر می تواند تاثیرات مهمی  در بازارها داشته باشد. 
ما همواره شاهد تاثیر تصمیمات نادرست درباره نرخ سود 

بر بازار هستیم.
 دربــاره ارز نکته ای کــه حائز اهمیت اســت این 
اســت که این بازار به طــور انحصــاری در اختیار دولت 
اســت و بانک مرکزی آن را مدیریت می کنــد، در نتیجه 
نمی تــوان عامل اصلــی نوســانات اخیــر ارز را در بازار 
جســت وجو کرد. همان طور که اگر بازار ارز را بررســی 
کنیم، خواهیم دیــد که تمامــی  بازیگــران اصلی بازار 
ارز اعم از عرضه کننــدگان، تقاضاکنندگان و... در آن 
حضــور ندارند و این بــازار به صورت انحصاری توســط 
بانک مرکزی مدیریت می شــود. به هر حــال ارز عاملی 

برای کسب درآمد دولت است. 
گر چه دولت بارها گفته که به دنبال کســب درآمد از 
محل ارز نیست، ولی من چنین گمان نمی کنم و هر سال 
وقتی که به پایان سال نزدیک می شویم، می بینیم که به 
قیمت ارز دست برده شده و نوسانات آن شدید می شود. 
اگر نگاهی به سال های گذشــته بیندازیم، می بینیم  هر 
سال هنگامی  که سال رو به اتمام می رود، همین وضعیت 
و نوسانات شــدید بر بازار ارز ایران حاکم می شود. مساله 
اینجاست که این موضوع عدم کارایی و مدیریت نهادهای 
مسئول را نشــان می دهد و این مردم هستند که جور این 
نوع مدیریت را می کشند؛ چون بخشی از بودجه از جیب 
مردم تامین می شود و اکنون نیز با افزایش نرخ ارز شاهد 
آن هســتیم که در حمل و نقــل، کاال و بســیاری از موارد 
دیگر تورم پیش خواهد آمــد و هزینه آن را مردم پرداخت 
خواهند کرد. ضمن اینکه رانتی را رقم می زند و به موجب 
آن عده ای بهره مند می شــوند؛ گرچه مردم بسیاری ضرر 
می کنند. دولت اگر فاقد توانایی مدیریت ارز باشد و نتواند 
جلوی نوســانات نرخ ارز را بگیرد، منجر به مشکالتی در 
اقتصاد خواهد شــد و اگر بارقه ای از امیــد که برای رفع 

گرانی و کنترل تورم وجود داشت از بین برود، اعتماد از 
مردم سلب خواهد شد.

 از نظر اقتصادی افزایش نــرخ ارز توجیهی 
ندارد. دولت گفته اســت که بعد از برجام، تولید 

و صادرات نفت بیش از دو برابر افزایش یافته 
و اکنون نیز باالتر از  ۲/۵میلیون بشکه نفت 

در روز صــادر می کنیم. ضمن اینکه قیمــت نفت نیز باال 
رفته و اکنون بشــکه ای باالی 60 دالر فروخته می شود؛ 
بنابراین کمبــود ارز توجیهی ندارد و به نظر می رســد که 
افزایش این چنینی قیمت ارز به دنبال یک تصمیم صورت 
گرفته اســت. در نهایت این شــائبه تقویت می شــود که 
دولت عامدانه با افزایش نرخ ارز به دنبال پر کردن کسری 

بودجه خود است.
من در پاسخ به این ســوال که گفته می شود دولت 
به دنبال این اســت که بــا افزایش نــرخ ارز از صادرات 
حمایت کنــد، می گویم: »بحث حمایــت از صادرات به 
بهای افزایش قیمــت ارز یک بهانه اســت، چرا که اگر 
بخواهیم به صورت علمی رفتارهای اقتصادی را بررسی 
کنیم، به ایــن نتیجه می رســیم که در گذشــته هرگز با 

افزایش نرخ ارز صادرات ما افزایش نیافته است و هیچ 
رابطه خطی بیــن افزایش نــرخ ارز و صادرات وجود 

ندارد و اگر دولت خواهان حمایت از صادرکنندگان 
اســت، خــوب اســت  بــه صادرکننــدگان جوایز 

صادراتی آن هم در قالب ریال اعطا کند؛ چرا که 
وقتی به صادرکنندگان ارز می دهیم این رفتار ما 

نوعی حمایت از ارز خارجی تلقی می شود، در 
حالی که می توانیــم اقداماتی کنیم که پول 

خود را تقویت کنیم. به نظر می رســد مردم 
و فعاالن اقتصادی اعتماد خود را نسبت 

به رفتار دولت و بانک مرکزی از دســت 
می دهنــد. می بینیم که هــر گاه دولت 

یــا مقامات بانــک مرکــزی صحبت 
می کننــد، بازارهــا واکنــش منفی 

به آن نشــان می دهنــد و این امر 
ممکن اســت به آن ســو رود که 

مردم اعتمادی بــه رفتارهای 
دولــت و مســئوالن بانــک 

مرکــزی نداشــته باشــند، 
بنابراین بهتر است  دولت 

رفتارش را اصالح کند 
و اقدامی نکند که به 

ایــن بی اعتمادی 
دامن بزند.    

بیاعتمادیبازاربهدولت
چراقیمتارزباالرفتهاست؟
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ارز، بورس را ضربه فنی کرد 
تردید در تاالر شیشه ای

بورس تهران هفته خوبی را پشت سر نگذاشت. ریشه 
این عقب نشینی شاخص ســهام را می توان در سردرگمی  

معامله گران جست وجو کرد.
در حال حاضــر عوامــل مثبــت و منفی بر ســر راه 
تصمیم گیری معامله گــران این بازار قرار گرفته اســت ؛ 
عواملی کــه ســردرگمی  و ســرگیجه ســرمایه گذاران را 
به دنبال داشــته و مانع از اتخاذ استراتژی مشخص برای 
ماندن یا خروج از دادوســتد ســهام شده اســت. عوامل 
بنیادی همچون سطوح قیمت  کاالها در بازارهای جهانی 
و انتشــار گزارش های مناســب عملکرد ۹ ماهه شرکت ها 
همچنان به عنوان عوامل جذابیت ســهام بورسی مطرح 
هســتند. با این حال نوســانات نرخ دالر می تواند تاثیری 
دوســویه  بر بورس داشــته باشد؛ چنانچه نوســانات اخیر 
نرخ دالر کنترل شود، می تواند عاملی مثبت در جهت رشد 
صنایع بورســی وابســته و در نهایت افزایش شاخص کل 
سهام باشــد. اما چنانچه نرخ ارز به همین صعود بی وقفه 
ادامه دهد، به دلیل اینکه از عوامل غیراقتصادی نشــأت 
می گیرد تاثیر مخرب بر بازار خواهد داشت. این موضوع 
در کنار عوامل غیر بازاری )خارج از بازار ســرمایه( از جمله 
ریســک های غیر اقتصادی به نگرانی و ریســک گریزی 
در بورس منجر می شــده اســت. تقابل این عوامل مثبت 
و منفی ســردرگمی  ســهامداران را به دنبال داشته است ؛ 
موضوعی که به نظر می رســد طی روزهای آتی باتوجه به 
سیاست های در پیش  گرفته شده، کمی کمرنگ تر شود و 

بازار ریسک پذیری بیشتری را قبول کند.

  غافلگیری از عوامل غیربورسی
معامالت بــورس در هفته جــاری در حالــی با افت 
شاخص در روز شنبه استارت خورد که این موضوع برخالف 
انتظارات کارشناسان و فعاالن بازار بود. سرمایه گذارانی 
که با تداوم رشــد شــاخص و افزایش قیمت هــا، انتظار 
رسیدن به شاخص 6 رقمی  را داشــتند، ناگهان با افت 
قیمت ها مواجه شدند. در واقع افت اخیر را نمی توان 
به منزلــه قرار گرفتن بــازار در مســیر اصالحی، 
نزولی یا حتی کاهشی تفســیر کرد. به عبارت 
دقیق تر این افت بیشتر از حالت سردرگمی 
 بورس بــازان در تقابل نیروهــای مثبت و 
منفی نشــات گرفته اســت؛ از یک ســو 

جذابیــت قیمت ها همچنان باالســت و حمایــت عوامل 
بنیــادی همچنان مشــاهده می شــود. نمونــه واضح آن 
خریدهای اخیــر حقوقی ها و حرفه ای های بازار اســت. 
به طوری که این گروه نه تنها خریدار هستند، بلکه فروش 
چندانی نیز ندارند. بر این اســاس فروشندگان نیز چندان 
راضی به فروش سهام خود در قیمت های کنونی نیستند. 
این موضوع نیــز تاکیدی بــر ارزندگی قیمت هــا در حال 
حاضر دارد. عوامل بنیادی از قبیل ســطوح باالی قیمت 
کاالها در بازارهای جهانی و همچنین انتشار گزارش های 
مثبت از عملکرد ۹ ماهه بنگاه های بورسی، از بازار حمایت 
می کند، اما همچنان برخی عوامل که بیشتر غیراقتصادی 
و بعضا غیربورسی هستند به سردرگمی  سهامداران منجر 
شده است. از یک ســو همچنان احتمال بازگشت ریسک 
سیستماتیک ناشــی از تحریم های بین المللی با هراس 
از کارشــکنی آمریکا در برجام مشاهده می شود. در سوی 
دیگر نیز رشــد بی وقفه نرخ ارز قرار دارد. اهمیت بازار ارز 
و نوســانات آن در مقطع فعلی دیگر تحــت تاثیر عوامل 
اقتصادی نیست و تنها عرضه و تقاضا موجب افزایش آن 
نشده اســت. بلکه نگرانی از عوامل غیر اقتصادی، تغییر 

نرخ این ارز را ایجاد کرده است.

  نگاهی دقیق تر به ریسک غیراقتصادی
همان طور که عنوان شد در شرایط کنونی بزرگ ترین  
و مهم ترین  ریســک بــازار عامل غیراقتصادی بازگشــت 
احتمالی تحریم ها ســت. این موضوع کاهش امیدها به 
آینده وضعیت اقتصادی کشــور را به دنبــال دارد که البته 
هنوز ابعاد آن مشخص نیست. در واقع در حال حاضر تنها  
هاله ای از نگرانی بابت این موضوع تشــکیل شده است. 
در گام نخست آینده برجام و خروج آمریکا از آن قرار دارد. 
در مرحله بعــدی نیز میــزان تاثیرپذیــری وضعیت فعلی 
اقتصاد کشــور از این موضوع و چگونگی و میزان ایجاد 
تحریم های جدید مطرح است. در نهایت نیز یک پله فراتر 
از تمامی  ایــن موارد، آینده وضعیت کل اقتصاد کشــور و 
بازارهای سرمایه گذاری قرار می گیرند. تمامی  موارد مزبور 
سردرگمی  و سرگیجه سهامداران بورسی را به دنبال داشته 
اســت. در این میان عــده ای که ریســک گریزی باالیی 
دارند، تصمیم به خروج ســریع از بازار گرفته اند که نتیجه 

آن همین افت اخیر بورس بوده است.

  رصد بازار ارز
در بازار ارز در حالی شــاهد رشــد و صعــود نرخ دالر 
هستیم که نرخ دالر آمریکا در دی ماه امسال توانست رشد 
6/ ۸ درصدی را تجربه کند. این روند در معامالت نیز تداوم 
یافت و در نهایت نرخ دالر آمریــکا به قیمت ۴6۴0 تومان 
رســید. همان طور که عنوان شــد در مقطع کنونی دیگر 
نوســانات نرخ ارز را نمی توان مربوط به عرضه و تقاضای 
شــکل گرفته در بازار دانســت. بلکــه نگرانــی از عوامل 
غیراقتصادی، تغییــر قیمت این ارز را رقم زده اســت. از 
سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و رشد بی وقفه آن باعث ایجاد 
نگرانی ها، اما واگرها و در نهایت سردرگمی  بیشتر فعاالن 
بازار سهام شده است؛ در این میان نکته مهم انتظار برای 
صحبت های رئیس جمهوری در جریــان معامالت امروز 
خواهد بود. در این میان گمانه زنی هایی درخصوص ایجاد 
بازارسازی و کنترل نرخ ارز به گوش می رسد. چنانچه این 
موضوع صحت داشته باشد، شــاهد ایجاد آرامش نسبی 
در این بازار خواهیم بود. در این صورت بازار ســهام نیز 

با دریافت ســیگنال مزبور، تا حدودی با اطمینان بیشــتر 
حرکت خواهد کرد. در واقع نگرانی های مزبور کمرنگ تر 
شده و ریسک پذیری بازار افزایش می یابد. در این شرایط 
موج قــوت عوامل بنیــادی می توانــد به عنــوان اهرمی  
مناسب برای خروج هرچه بیشتر و ســریع تر از روند کنونی 
عمل کند. اما چنانچه فضای نوسانی بازار ارز ادامه یابد، 
احتماال سهامداران در یک فضای احتیاطی تو أم با نگرانی 

معامالت خود را انجام دهند.

  بازگشت جذابیت به بازار ارز
بیشــتر فعاالن اقتصادی همواره نرخ ارز را به عنوان 
عامل حمایتی از بازار سهام عنوان می کنند. این در حالی 
است که در شــرایط کنونی و باتوجه به سهم ۵0درصدی 
شرکت های کاالمحور، مشــاهده می کنیم که بازار به این 
موضوع واکنشی نشــان نمی دهد. همان طور که عنوان 
شــد دلیل این موضوع نیز در همان نوســانات نرخ دالر با 
منشأ غیراقتصادی دارد. چنانچه نوســانات مزبور کنترل 
شــده و بازار بتواند اطمینان بیشــتری از رفع نگرانی های 
غیراقتصادی داشــته باشــد، بورس نیز به تعادل دســت 
می یابــد. در این صورت ســطوح قبلــی نــرخ ارز یا حتی 
اصالح ۵ تا 6 درصــدی آن نیز باز هم بــرای بورس بازان 

جذاب خواهد بود.

  تکمیل پازل با قیمت های جهانی
قیمت کاالهــا در بازارهای جهانــی به خصوص در 
حوزه نفت و فلزات پایــه مهم ترین عوامل صعود قیمت ها 
و رشد اخیر صنایع وابســته در بورس بوده است. به عبارت 
دقیق تر مهم ترین  عوامل اثر گذار در صعود عمومی قیمت 
سهام در جریان معامالت روزهای اخیر بازار سهام سطوح 
باالی قیمت کاالها در بازارهای جهانی و به  ویژه در حوزه 
نفت و فلزات پایه بوده است. چنانچه این روند قیمتی ادامه 
داشته باشد و بازارهای جهانی بتوانند سطوح فعلی خود را 
حفظ کنند، می توان به ایــن گزینه به عنوان تکمیل پازلی 

اطمینان بخش  و تقویت بورس امید داشت.

  نبود نگرانی از گزارش های دوره ای
از ابتــدای هفته جاری شــاهد انتشــار گزارش های 
عملکرد مناســب ۹ ماهه شــرکت ها بودیم ؛ گزارش هایی 
که به خصــوص در گروه فلزی و شــیمیایی نیــز در ایجاد 
انگیزه بــرای تقاضــای ســهام بی تاثیر نبوده اســت. در 
شــرکت های فلزی، گزارش های ۹ ماهه بســیار مطلوب 
ارزیابی شــده اســت. باتوجه به افزایش قیمت کاالهای 
پایه در بازارهای جهانی، شرکت ها توانستند تا حد زیادی 
کاســتی های ســال های قبل خــود را جبران کننــد و این 
موضــوع نویــد گزارش های موفقــی را می دهــد، ضمن 
اینکه بسیاری از کارشناســان بازار سرمایه معتقدند صنایع 
پاالیشــی نیز با در نظر گرفتن مولفه های مربوطه شرایط 
بســیار خوبی را پیــش رو دارنــد. باتوجه بــه گزارش های 
منتشر شده تا کنون که همگی مطلوب ارزیابی شده است، 
به نظر می رســد که بازار بهانه ای از این ســمت برای افت 
نخواهد داشت. در واقع این گزارش ها عاملی مثبت برای 
حمایت از بازار خواهد بود. به این ترتیب باتوجه به عوامل 
مزبور و همچنین انتظــار برای به تعادل رســیدن نرخ ارز 
در روزهای آتی، به نظر می رســد ســردرگمی  فعاالن بازار 
 سرمایه کمرنگ تر شود و بازار ریســک پذیری بیشتری را 

قبول کند.    
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نوســانات اخیــر در بــازار ارز کشــور، یکــی از 
مهم ترین مباحث فضای اقتصادی امروز کشور 
اســت. به نظر شــما دلیل اصلی این نوســانات 
چیست؟ جایگاه دولت در میان این ادله کجاست 

و چگونه ارزیابی می شود؟
   ارز مثل بسیاری از کاالهای کلیدی دیگر، از ابعاد 
و مسائل زیادی اثر می پذیرد و در واقع بسیاری از رخدادها 
می تواند قیمــت ارز را تحــت تاثیر قرار دهــد. نمی توان 
به صورت تک بعــدی به این مســاله نگاه کــرد. اما نکته 
واقعی اینکه؛ بــا در نظر گرفتن بازار ارز ایــران، می توان 
به راحتی این مســاله را دریافت که بازار عرضه و تقاضای 
ارز در کشــور ما، به صورت انحصــاری در اختیار دولت و 
دســتگاه های دولتی اســت. عرضه ارز مربــوط به بانک 
مرکزی اســت. درآمدهای نفتی به این بانک وارد می شود 
و بخش عمــده ای از ارز کشــور به این صــورت در اختیار 
دولت قرار می گیرد. از ســوی دیگر نیز این دستگاه های 
دولتی هستند که برای واردات مواد اولیه یا کاال، از دولت 
تقاضای ارز دارند. مــردم نقش چندانــی در این عرضه و 
تقاضا ندارند. همچنین بخش خصوصی مســتقل نیز در 
کشور ما وجود ندارد که بتوان مثال واردات تجار را در این 
زمینه مورد توجه قرار داد. چه از این رو کــه تجار ما نیز به 

نوعی به دولت وصل هستند .
پس عرضه و تقاضای ارز در ایران انحصاری است. 
در این صورت نباید و نمی توان بــه صورت منطقی انتظار 
داشــت که قیمت به صورت رقابتی و بر اســاس شفافیت 
تعیین شود. در بازار انحصار، هر قیمتی پیشنهاد شود، ما 
چاره ای جز پذیرش آن نداریم. دولت می تواند نرخ ارز را از 
دو هزار تومان تا  10هزار تومان اعالم کند و ما نمی توانیم 
در برابر این قیمت گذاری اقدامی  کنیم. این نخستین نکته 

درباره بازار ارز بود که باید به آن توجه داشت.
عامل دیگر؛ سیاست گذاری های مختلف در کشور 
هستند. برخی از سیاستگذاری ها، تبعات اقتصادی دارند 
که می تواند در قیمت گذاری ارز تاثیراتی داشــته باشــد. 
یکی از این مسائل؛ کســری بودجه دولت است. بسیاری 
از تحلیلگران و اندیشــمندان حــوزه اقتصــاد در این باره 
صحبت کرده اند و برآنند که دولت به دلیل کســری بودجه 
درصدد اســت تا با افزایش نرخ دالر درآمدزا یی داشته و از 
این رهگذر، کســری بودجه اش را جبــران  کند. این یکی 

از احتماالت قابل تامل درباره نوسانات اخیر بازار است.
اما چگونگی اتفاق افتــادن این احتمــال  می تواند 
از راه های گوناگونی باشــد ؛ مثال اینکــه بانک مرکزی در 
عرضه ارز، تغییراتی به وجود آورد. مکانیزم های پرداخت 
ارز را محدود کند و در نتیجه افزایــش قیمت ارز را در بازار 

به همراه آورد.
یکی دیگــر از طرق کنتــرل نرخ ارز این اســت که؛ 
دولت به ظاهر منابــع ارزی مختلفــی در اختیــار دارد که 
اتفاقا به برخی از آنها دسترســی ندارد. در واقع تحریم ها 
عمال رفع نشده و ما باید به صورت چمدانی و مثل گذشته 
ارز را وارد کشــور کنیم، یا بــا محدودیت های جدی برای 
انتقــال درآمدهای ارزی کشــور به داخل مواجه باشــیم. 
در این صورت وقتی تقاضــای ارز، روز به روز باال می رود، 
امکان عرضه بــرای دولت وجود نــدارد و در نتیجه قیمت 

باال می رود.
چرا تقاضای ارز از سوی مردم و بازار باال می رود؟

   حجم نقدینگی ای که دولت در این پنج سال، در 
شــبکه بانکی ایجاد کرده، رقمی  نزدیک به 1۴00میلیارد 
تومان است. این در حالی اســت که دولت گذشته رقمی  
حدود ۴۳0میلیارد تومان نقدینه ایجاد کرده بود. امروز در 
شبکه بانکی حدود ۳برابر گذشته نقدینگی ایجاد شده که 

افزایشنقدینگیقیمتارزراباالبرده
نگاهیبهنقشدولتدرساماندهیبازارارزدرگفتوگوبادکتربیژنعبدی

احمدرضا کالنتری
خبرنگار

صاد
اقت

64

شماره390
ث|
مثل

اقتصاد اقتصاد



دکتــر بیــژن عبــدی؛ دانش آموختــه دکتــرای 
مدیریت اســتراتژیک بــا گرایش اقتصــاد و پیش از 
این مدیرکل پژوهش  های راهبــردی مرکز پژوهش و 
سنجش افکار صدا و سیما و همچنین مسئول کمیته 
راهبری اقتصاد مقاومتی در صداوســیما بوده است. 
نوســانات اخیر بازار ارز در کشــور بهانه ای شد تا به 
گفت وگوی مختصری با ایشان بنشینیم ؛ گفت وگو یی 
که حول محور نقش سیاست های اقتصادی دولت در 
کنترل نرخ ارز و بازار ارز و البته انتقاد از سیاست های 
ارزی اعمال شده در این چند ساله اخیر گردیده است.

4 این رقم اعم از سپرده، اسکناس، اعتبارات بانکی، سکه 
و... است. این به هرحال قدرت خریدی  است که در اختیار 
جامعه قرار داده شده اســت. مابه ازای این قدرت خرید، 
ما شــاهد افزایش درآمد ارزی نبوده ایم.  در دولت گذشته 
به دلیل تحریم ها یــی که بودیم، تعداد بشــکه های نفت 
صادراتی مان نصف شــد و البته قیمت هر بشکه افزایش 
شدیدی داشــت. اما در این دولت که قیمت هر بشکه به 
صورت متوسط 60دالر اســت، صادرات نفتی ما افزایش 
داشــته و بنابر شــنیده ها به حدود یک و نیم میلیون بشکه 
رسیده است. پس متوسط درآمدی که می توان برای دولت 

تصور کرد، نزدیک 70میلیارد دالر است.
روند قیمت ارز در کشــور ما ثابت بوده و اما نقدینگی 
کشور حدود سه برابر شده است. قواعد عقالنی اقتصادی 
می گوید که تقاضای بالقوه برای دالر نیز ســه برابر شــده 
اســت . پس همین عامل می تواند قیمت دالر را به شدت 

افزایش دهد.
دولت تا قبل از این برای نگه داشتن این نقدینگی در 
بانک های کشور، نرخ ســود را باال نگه داشته بود ؛ رقمی 
 باالی ۲0درصد . همین باال نگه داشتن نرخ سود، منجر به 
رکود شد و بخش خصوصی با این نرخ، عمال امکان هیچ 
تولیدی را نداشت و در واقع از سوی دیگر نیز با یک قدرت 
خرید بسیار محدود در میان مردم مواجه شد. دولت برای 
اصالح این قســمت، نرخ ســود را کاهش داد و در نتیجه 
این نقدینگی عظیم که پشت سد ســود جمع شده بود، به 

کشور سرازیر شد. 
نقدینگی به بــازار وارد شــد و همین یکــی از دالیل 
باال رفتن تقاضا برای دالر بود  چرا که مردم خواهان تبدیل 
سرمایه شان به کاالی ارزشمندتری هستند که البته ارزش 
آن نیز در گذر زمان حفظ شود. اینچنین است که به سمت 
کاالها یــی می روند کــه نقدینگی باال یی داشــته باشــد و 
مهم ترین کاالی اینچنینی، طال یا ارز در کشور ما هستند.
این در واقع تقاضای سفته بازی است که به بازار وارد 
شده اســت ؛ به خصوص که بازار مســکن نیز در این چند 
سال، به شدت دچار رکود شــده و ظاهرا دولت عزمی  برای 
فعال ســازی مجدد آن ندارد. ســرمایه گذاران این بخش 
انتظار سود و فروش امالک شان را داشــتند که متاسفانه 
بر آورده نشــد. پس می توان انتظار داشت که تقاضا برای 
مشارکت در مسکن پا یین بیاید و به قســمت ها یی از بازار 

سرازیر شود که زودبازده است.
ســهم عوامل روانــی نیــز در ایــن فاکتورها یی 
که اشــاره کردید، دیده شده اســت. در این باره 

توضیح بیشتری می فرمایید.
   یکــی از عوامــل مهم دیگــر در نوســانات بازار 
ارز، فشــارها و تاثیرات روانی بر کنشــگران اســت. مثال 
آشــوب ها یی که اخیرا در برخی از شــهرها اتفــاق افتاد و 
احســاس عدم امنیتی کــه در میان مردم به وجــود آورد، 
یکی از نمونه های تاثیرات عوامل روانی بود. در کنار آن، 
صحبت های مختلفی که از سوی افراد و کنشگرانی مثل 
آمریکا، درباره کنار کشــیدن از برجام و قصــد بازگرداندن 
همه تحریم ها، یــا اینکه اروپــا همصدای آمریکا شــد و 
ایران را مکلف به پاســخگو یی درباره برنامه های موشکی 
دانستند، فضا یی را در جامعه ایجاد کرد که مردم احساس 
کردند شاید تحریم ها دوباره بازگردد! این در حالی بود که 
تحریم ها به صورت آنچنانی برداشته نشده بود. یعنی آنچه 
که دولت مدعی آن بود، به تایید فعاالن اقتصادی نرسید. 
منظورم از فعــاالن اقتصــادی، افرادی مثــل اتاق های 
بازرگانی است که اینها واردکننده های اصلی کشور هستند. 
این کنشــگران که مهم ترین وار دکنندگان هر روزه کشور 
هستند، همچنان مدعی هستند که دسترسی مالی شان به 

بانک ها و... برای مبادالت تفاوت چندانی نکرده است.
همچنین صاحبــان کارخانه هــا و تولیدکنندگان نیز 

به همین مســاله اذعان دارنــد. در کنار این نکتــه باید به 
معاهداتی اشاره کرد که به صورت محرمانه امضاء شده و 
فردی از کم و کیف آن اطالع دقیقی نــدارد. برخی از این 
معاهده ها البته عمومی شد، مثل ســند ۲0۳0. دولت در 
ظاهر از مواضع خود عقب نشینی کرد، اما آنچه در جریان 
اســت اینکه نهادهای مربوطه همچنــان در حال فعالیت 

هستند.
معاهــده FATF یکــی دیگــر از این معاهــدات بود. 
ظاهرا این معاهده برای مبارزه با پولشــو یی منعقد شده اما 
طرف غربی در پی آن بوده که اطالعات بســیاری از افراد 
را در اختیار خــود بگیرد. تحریم های آمریــکا و اروپا علیه 
کشــورهای ثالثی که در دور زدن تحریم های ایران نقش 
داشــتند، یکی از مهم تریــن نتایج ایــن عهدنامه ها بوده 
است. همین مساله منجر به عقب نشــینی این کشورها و 
افراد بوده که برای ایران و تجار ایرانی نتیجه ای جز ناامنی 

د ربر نداشته است.
همین فضــای ناامن، فضای ذهــن صاحبان منابع 
مالی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. آنها یا باید پول خود را 
از کشور خارج کنند، یا تبدیل به ارز و سکه و طال کنند. این 
نتیجه اثرگیری صاحبان نقدینه های عظیم در کشور است 

که منجر به نوسانات ارز و بازار ارز در کشور ما شده است.
ســوی دیگر این میدان، در اختیار دولت است. 
به گفتــه برخــی از صاحبان نظران؛ نــرخ ارز در 
ایران بسیار بیشــتر از آن چیزی است که امروز 
شــاهدیم. به نظر شــما عزم دولــت در این باره 
چیست؟ آیا بر آن اســت که نرخ دالر را به همین 
روال باال ببــرد و در این میان قــدرت خرید مردم 
روز به روز کاهش یابد یــا برنامه خاصی برای این 

مساله چیده شده است؟
   همه سیاست های ارزی در ایران، امتحان خود را 
پس داده است. مجموعه سیاست ها یی که دولتمردان ما 
به دنبال آن هستند، دچار  پارادوکس است. ما در این زمینه 
وارد دور باطلی شــده ایم که هدایت هر قسمت آن، منجر 

به کاستی در قسمت دیگر می شود.
بــه خاطــر دارم کــه دولــت امیــد در ابتــدای 
روی کار آمدنش، نقدی به دولت گذشــته نوشت و منتشر 
کرد. یکی از مواد این نقدنامه درباره ارز بود. دولت امید، 
دولت پیــش از خود را به شــدت دربــاره تثبیــت نرخ دالر 
متهم کرد و ضربه ای که کشور از جهش نرخ دالر در سال 
1۳۹۳ خورد را مورد نقد جدی قرار داد. امروز اما شاهد آن 
هستیم که همان مصائب به روز اقتصاد ایران آمده است . 
دلیل این تکرار نیز همان است که مجریان سیاست های 
اقتصادی، همان سیاست های گذشته را برای امروز نسخه 

پیچیده اند!
مجریان سیاســت های اقتصادی در کشور ما تغییر 
نکرده اند. تنها افراد سیاســی در دولت ها هستند که دچار 
تحول شده اند. از زمان آقای هاشــمی تا به امروز، همین 
رویه برقرار بوده است. به نظر من دسته بندی های سیاسی، 
چندان ارزشــی ندارند . از این حیث که تفاوت جدی بین 

اصالح طلب و اصولگرا در حوزه اقتصادی دیده نمی شود . 
آنها در حوزه اقتصاد مانند هم می اندیشــند و تنها در حوزه 

سیاست، تفاوت ها یی دارند.
این جریان اقتصادی از زمان آقای هاشمی روی کار 
آمده و اقتصاد را در دســت دارد. در زمان  آقایان خاتمی، 
احمدی نــژاد و روحانی نیز وجــود داشــته و دارد ؛ همین 

جریانی که اقتصاد را به این روز سیاه نشانده است .
البته در کنار این جریان؛ فشارهای خارجی، تحریم ها 
و... نیز وجود داشــته که اثرات زیادی داشته است. اما 
تا زمانی کــه دولت در این چنبــره تفکر گیر کــرده، باید با 
همین مکانیزم ها بازی کند و در واقع نمی تواند کار دیگری 

انجام دهد. 
دولت در فضای اینچنینی؛ یا باید بــا نرخ دالر بازی 
کند، یا نرخ سود ســپرده های بانکی را دستخوش تحول 

قرار دهد .
در واقع نرخ دالر که کاهش نمی یابد . ثابت نگاه 

داشته می شود یا افزایش می یابد...
   بلــه . افزایش ارز بــرای جبــران هزینه ها و ثابت 

نگاه داشتن آن برای کنترل بازار .
از ســوی دیگر، نرخ واقعــی ارز به نظر مــن عبارت 
 بی معنا یی است. بازار ارز ما تابع شرایط رقابت نیست. پس 
نمی توانیم از نرخ واقعی یا رقابتی صحبت کنیم. بازار ارز ما 
یک بازار دولتی است که من در ابتدای عرایضم نیز به آن 
اشاره کردم. وقتی بازاری دولتی است؛ نباید از نرخ واقعی 
صحبت به میــان آورد. هر قیمتی که در این بازار توســط 

دولت پیشنهاد شود، نرخ ارز است.
اما درباره نــرخ واقعی صحبت های دیگــر نیز گفته 
می شــود که در واقع قصه اســت. مثال از یکسان ســازی 
نرخ ارز صحبت بــه میان آورده می شــود که این مســاله 
اصال شدنی نیســت! هرچه قیمت ارز باال رود، بعد از یک 
وقفه زمانی، این افزایش روی تمام کاالها اثر می گذارد. 
کاالهای وارداتی که با ارز جدید محاسبه می شود، هزینه 
تمام کاالهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای را افزایش 
می دهد. به تبع این مســاله حامل های انرژی و... گران 
می شود و در نتیجه قدرت خرید مردم نیز جبران نمی شود. 

مردم فقیر هر روز در این دور باطل فقیرتر می شوند!
دور باطلی کــه هیچ راه خروجــی از آن وجود ندارد. 
یکی از دالیل نوسانات ارز در ســالیان اخیر نیز همین دور 

باطل است.    

 همه سیاست های ارزی در ایران، 
امتحان خود را پس داده است. مجموعه 
سیاست ها یی که دولتمردان ما به دنبال آن 
هستند، دچار یک پارادوکس است. ما در این 
زمینه وارد دور باطلی شده ایم که هدایت هر 
قسمت آن، منجر به کاستی
در قسمت دیگر می شود
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 ارزیابی شــما از وضعیت بازار ارز در ایران چطور 
اســت؟ آقای دانشــمند؛ دلیــل این نوســانات 

پی در پی چیست؟
   بازار ارز در کشــور ما، بازاری انحصاری اســت. 
به این معنا کــه ارز حاصل از فروش نفــت و فرآورده های 
نفتی، ارز حاصل از صادرات فوالد و... در دســت دولت 
است. از مجموع نود تا صد میلیارد ارزش صادراتی که در 
کشور ما به دســت می آید، رقمی  نزدیک به هفتاد میلیارد 
دالر آن در اختیــار دولت قــرار می گیــرد. بنابراین دولت 
به دلیل در اختیار داشتن عمده ارز وارداتی، می تواند بازار 
ارز را مدیریت کند. اما اگــر دولت این وضعیت را مدیریت 
نمی کند و اجازه می دهد که قیمت ها باال و باالتر رود، حتما 
عالقه مند به این افزایش قیمت اســت. دولت هم خوب 
می داند که افزایش قیمت ارز، افزایــش تورم و کاالهای 
تورمی  را در پی دارد. قیمت کاال و خدمات زیاد می شود و 
همین افزایش منجر به تورم در جامعه می شود. اما دولت 
به دلیل اتخاذ سیاســت های مقطعی، عالقه مند به عدم 

مداخله در بازار ارز است.
بخشی از ارزی که در اختیار دولت است، در قالب ارز 
مبادله ای به واردات کاال اختصاص پیدا می کند. این ارز 
در بودجه با رقمی حدود سه هزار تومان دیده شده و امروز 
شاهد نرخ ســه هزار و پانصد تومان برای آن ارز مبادله ای 

هستیم.

بخش دیگری از ارز دولتی برای پاسخگو یی به سایر 
نیازهــا وارد بازار می شــود و در این صورت، ارز بیشــتری 
به دولت باز می گردد. بــه این صورت کــه ارز اختصاص 
داده شده برای واردات و هم ارزی که برای پاسخگویی به 
نیازهای مردم - مثل مسافرت های خارجی و دانشجویان 
و ... - در اختیار دولت اســت، از رقمی  که در بودجه دیده 
شده، بیشــتر می شــود. بنابراین دولت به اخذ منبع مالی 
بیشتر عالقه مند می شود. این نکته ای است که باید درباره 

آن به طرح یک سوال پرداخت!
دولت مدعی اســت که عالقه مند بــه دریافت ریال 
بیشــتری از محل فروش ارز دولتی نیست. همان طور که 
آقای رئیس جمهور نیز در ســخنان اخیرشــان با مردم به 
این نکته اشــاره کردند. در برابر این ادعا باید این ســوال 
را مطرح کرد که اگر دولــت چنین دعوی ای را ندارد، پس 
چــرا ارز مبادله ای را به همــان قیمت مصــوب در بودجه 
نمی فروشــد؟! اگر دولت ارز را به همان قیمت ســه هزار 
تومان مصوب در مجلس شورای اسالمی بفروشد، ارز بازار 

هم به تبع این قیمت کاهش پیدا می کند.
دولــت ارز مبادلــه ای را گران تــر از قیمت مصوب 
می فروشــد. به دنبال این مســاله طبیعی اســت که ارز در 
بازار آزاد نیز افزایش قیمت پیدا می کند و تا ۴600 تومان 
می رود. همیشــه یک فاصله ای در قیمت ارز مبادله ای و 
بازار وجود داشته اســت. فاصله ای که زمانی در حد 100 

تومان بوده و امروز به 1000 تومان رسیده است.
دلیل خودداری دولت از کاهش نرخ ارز و مطابقت 
آن با نرخ مصوب در بودجه چیست؟ در برخی از 

اظهارنظرات مسئوالن ذی ربط این طور مشاهده 
کردم که معتقدند نرخ ارز در ایران باید بیش از 
۴6۰۰ تومان باشد. در واقع ثابت نگه داشتن نرخ 
ارز در سالیان پیش، منجر به جهش اخیر در نرخ 
ارز شــده و به ناچار  باید این فضا را به عنوان یک 
واقعیت اقتصادی پذیرفت. نظر شما در این باره 

چیست؟
   یکی از شــاخص ها یی کــه قیمــت ارز را تعیین 
می کند، قدرت خرید است. یعنی ما یک سبد از کاالهای 
اساسی را تعیین کنیم. سپس برآورد قیمتی از هزینه خرید 
این ســبد در ایران، نیویورک، امارات و... داشته باشیم. 
مقایســه این نرخ ها، ما را بــه قیاس دالر بــه ریال، درهم 
به ریال و... می رســاند. در واقع مبنای این قیاس قدرت 

خرید است.
این در حالی است که ما ســالیان زیادی نرخ دالر را 
به صورت تصنعی در کشــورمان ثابت نگه داشــتیم. نرخ 
تورم ما باال بوده و باتوجه به این نــرخ، ارزش پول ملی ما 
در قدرت خرید کاهش یافته است. در نتیجه قیمت واقعی 
دالر بر مبنای قدرت خرید - که البته باید بیش از نرخ کنونی 

باشد - دستخوش تحوالت زیاد شده است.
ما برای تعیین قیمت دالر به ســراغ مکانیســم بازار 
یا قــدرت خرید نرفته ایم. همیشــه در یک اتاق دربســته 
نشســته  و قیمت دالر را مشــخص کرده ایم . تصمیمات 
اتاق های دربســته که همــواره بدون توجه بــه تحوالت 
بازار صورت بندی شــده، منجر به این وضعیتی شــده که 
امروز در اقتصادمان شاهد آن هستیم. قیمت واقعی دالر 
در ایران، قیمتی نیســت که امروز در بازار هســت. ما این 
نرخ را به صورت تصنعــی نگه داشــته ایم. اگر بخواهیم 
این قیمت را بــه واقعیت نزدیــک کنیــم و آن را بر مبنای 
قدرت خرید بســنجیم، فرض کنید که با نرخ پنج یا شش 
هزار تومان مواجه می شــویم. اگر قیمت دالر به این مرز 

ارز در اتاق دربسته 
نگاهی به تحوالت بازار ارز ایران در گفت وگو با مسعود دانشمند 

محبوبه شریف حسینی
خبرنگار
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رسید، به صورت یکباره رقم تورم سنگینی به اقتصاد کشور 
ســرریز می کند. قیمت کاالهــای وارداتــی افزایش پیدا 
می کند. کاال و خدمات در داخل کشــور گران می شــود و 
این افزایش قیمت نمی تواند با افزایش دستمزدها همراه 
شود. در نتیجه قدرت خرید عمومی کاهش می یابد و این 

تورم می شود!
بنابراین دولت باید یک برنامه برای کنترل قیمت ارز 
داشــته باشــد. مثال بگوید که من در طی پنج سال قیمت 
دالر را به صورتی افزایش می دهم که در انتهای این دوره، 
بتوان بر اساس قدرت خرید عمومی، نرخ دالر را به فالن 
رقم رساند و در نتیجه به ســمت تک رقمی شدن نرخ دالر 
برویم. این مکانیزم تک رقمی شدن نرخ ارز در ایران است 

که تا به امروز اجرایی نشده است.
مادامی که ما قیمــت ارز خارجی را بــدون توجه به 
مکانیزم واقعی قدرت خرید پول ملی  مان، مشخص کنیم، 
همیشــه این تفاوت وجود خواهد داشت. در همین راستا 
همواره باید ســعی کرد که با فشــار یا تزریــق دالر و ارز به 
بازار، قیمت ارز را به صورتــی غیرواقعی تثبیت کرد . هرجا 
که دست مان را از روی این فنر برداریم، طبیعتا شاهد یک 
جهش خواهیم بود.در صورت وقوع جهش؛ دولت دوباره 
دســتش را روی این فنر می گذارد. برای کنترل نرخ ارز به 
بازار ارز و دالر تزریق می کند و نرخ ارز را کاهش می دهد یا 
ثابت نگه می دارد. در همین حین که قصد نفس تازه کردن 
می کند، دوباره شاهد یک جهش اســت . ماجرا یی که در 
طی این سالیان ادامه داشته است. به این دلیل که تعیین 
نرخ دالر ما، یک مکانیزم منطقی و بر اســاس منطق بازار 
یا اقتصاد نداشته اســت. ما همواره نرخ دالر را به صورت 
تصنعــی مشــخص کرده ایــم و در نتیجه همیشــه با این 

معضالت روبه رو بوده و هستیم.
اما اگر این واقعیت هــا را بپذیریم و ایــن تنش ها را 
رها کنیم ، به جا یی می رسیم که نرخ دالر در آن تک رقمی  

می شود. یعنی نرخ بازار و بانک و... در یک محدوده قرار 
می گیرند. برای رســیدن به این مرحله باید دوره ای تورم 
را تحمل کرد، اما در پس ایــن دوره می توان به یک ثبات 

واقعی رسید.
دولــت از افزایــش نــرخ ارز بهــره می بــرد یــا 
واسطه ها؟! کسری بودجه می تواند دلیل موجهی 

برای افزایش نرخ ارز باشد؟
   در این میان، برخی  از فعاالن حوزه اقتصاد، این 
مســاله را مطرح کردند که امروز نیز هماننــد اواخر دولت 
احمدی نژاد که همزمان با گرانــی ارز، دولت وقت، منابع 
درآمدی بیشتری کســب کرد و از این موضوع منتفع شد، 
دولت کنونی نیز به دلیــل اینکه درآمدهایش کاهش یافته 
 بی میل نیست که دالر گران شود تا از طریق فروش دالر در 

بازار آزاد، درآمد بیشتری به دست آورد. 
بنده باید عرض کنم که نه با دولت قبلی و نه با دولت 
فعلی قرابت و نزدیکی نداشــته و ندارم و هیچ کدام از این 
دولت ها برایم فرقی نمی کند اما بایــد به نکاتی در این باره 
اشاره کنم. در کشور ما بزرگ ترین دارنده ارز خارجی، دولت 
است. یعنی ارز حاصل از فروش نفت و صادرات پتروشیمی 
 عمدتا دست دولت است. بنابراین دولت است که می تواند 
بازار ارز را کنتــرل کند یعنی بــا عرضه ارز بیشــتر  یا کمتر 
می تواند تعادل بین عرضه و تقاضا را به نفع افزایش قیمت 
 یا به نفع کاهش قیمت برقرار کند. زمانی که دولت به بازار، 
ارز ســرازیر نمی کند، تعادل میان عرضــه و تقاضا از بین 
می رود و این موضوع منجر به افزایش قیمت ارز می شود. 
البته من مطمئن نیستم که واقعا دولت بخواهد قیمت دالر 
افزایش یابد. برای اینکه دولت بهتر از هر کسی می داند که 
این افزایش قیمت دالر به بازار شوک وارد می کند و باعث 
افزایش قیمت کاالها و خدمات می شود. افزایش قیمت 
کاال و خدمات نیز آثار تورمی  خواهد داشت. این در حالی 
است که دولت کوشــش می کند تورم را با اســتفاده از هر 
فرمولی نظیر پایه پولی، سیاست های انقباضی پولی و... 
کاهش دهد. بنابراین تمایل به گرانی دالر برخالف هدف 
اصلی دولت در کاهش تورم است. من تصور می کنم دولت 
خودش کامال به این موضوع واقف اســت کــه نباید این 
اتفاق بیفتد اما این سوال مطرح می شود که چرا این اتفاق 
درحال رخ دادن است؟ باید توجه داشت که دست دولت در 

تامین ارز تا حدودی بسته است. وقتی دولت می گوید که 
برای واردات یک سری از کاالها ارز مبادله ای نمی دهد، 
معنایش این است که واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را 
از بازار آزاد تامین کنند و ایــن کار به معنای افزایش تقاضا 
در بازار است. حال این افزایش تقاضا درحالی رخ می دهد 
که عرضه ارز افزایش نیافته اســت. آقــای رئیس جمهور 
چند وقت پیش گفتند که به طور معمول در آذر و دی قیمت 
ارز افزایــش می یابد و در بهمن و اســفند کاهش می یابد. 
آقای سیف نیز مشابه همین سخنان را بر زبان آورده است. 
نکته اینجاســت؛ ما کــه می دانیم افزایش قیمــت ارز بد 
است خب چرا مســئوالن اجازه می دهند در آذر و دی این 
افزایش قیمت رخ دهد؟ جواب این اســت که حتما دولت 
گرفتاری ها و مشــکالتی دارد که نمی خواهد همه آنها را 
علنی و مطرح کند زیرا بازتاب منفی پیدا می کند. بنابراین 
تالش دولت این است که بی سر و صدا و با چراغ خاموش 
این مساله را مدیریت کند. در دولت آقای احمدی نژاد هم 
که این مسائل اتفاق افتاد همین ماجراها بود و تفاوتی با 
اکنون ندارد. به هر حال دســت دولت بسته است. ضمن 
اینکه فشــار ارزی برای واردات در سه ماه آخر سال بیشتر 
از بقیه ماه های سال است زیرا واردکنندگان فکر می کنند 
که در ســال آینده تغییراتی در تعرفــه واردات و قوانین و 
مقررات مربوطه به وجود می آید و بنابراین تالش می کنند 
تا حتی االمکان واردات خود را تا قبل از پایان سال انجام 
دهند. به همین دلیل است که تقاضا برای ارز باال می رود. 
البته  مقداری فشارهای بیرونی به کشــور ما هست که در 
اینجا نمی خواهــم درباره آن صحبت کنــم. به هر حال به 
نظر می رسد اگر روند گرانی ارز به یک حد مشخصی برسد 
دولت تالش می کند که ذخایر ارزی خود را وارد بازار کند تا 

جلوی افزایش قیمت دالر را بگیرد.
در فضای تحلیــل جهش های نــرخ ارز در بازار 
ایران، عــده ای از تحلیلگــران نیز بــه اقتصاد 
تک محصولی و وابستگی اقتصاد ما به نفت نظر 

دارند. تحلیل شما در این باره چیست؟
   اقتصــاد مــا از دوران تک محصولی بــودن گذر 
کرده ایم. امروز درآمد نفتی و میعانات گازی و ... ما حدود 
شصت میلیارد دالر است. سایر صادرات ما در حوزه فوالد و 
پتروشیمی  و کاالهای دیگر نیز حدود سی و پنج میلیارد دالر 
است که در مجموع به 100میلیارد دالر می رسد و در نتیجه 

اقتصاد ما تک محصولی نیست.
ما در حدود ســال های پایانی دهه شــصت تا میانه 
دهه هفتــاد تک محصولــی بودیم ؛ دورانی کــه مجموع 
فروش نفت مــا حــدود ۵0میلیــارد دالر بــود و صادرات 
تک محصولی مــان نیــز در حــدود  دو میلیــارد دالر بود. 
این در حالی اســت کــه با نرخ هایــی که عــرض کردم، 
 ما امــروز به عنــوان یک کشــور تک محصولی شــناخته 
نمی شویم.بنابراین ما در حال صادرات کاالهای فوالدی، 
پتروشــیمی، مــس و... هســتیم  همچنیــن کاالهــای 
ساخته شده که نزدیک به شــش میلیارد دالر آن به عراق، 
چهار میلیارد دالر آن به افغانســتان و  چهار میلیارد دالر آن 
از راه امارات به دیگر کشــورها صادر می شود. بسیاری از 
کاالهای دیگر نیز که امروز از ایران به دیگر کشورها صادر 
می شود، در همین دســته بندی جای دارد و منجر به این 
شــده که ایران از دسته بندی کشــورهای تک محصولی 
خارج شده باشــد. اما اینکه اتکا ی عمده ما به درآمدهای 

نفتی است، اتکا ی غلطی است و باید از بین برود.
پیش بینی شما از وضعیت بازار ارز و نرخ ارز در 

چند ماه آینده به چه صورت است؟
   ما افــراد موثــر در تعیین قیمــت ارز در بــازار را 
نمی شناسیم و از آنها نیستیم. در واقع ما از افرادی نیستیم 
که در اتاق های دربســته می نشــینند و نرخ ارز را تصمیم 

می گیرند. من از این افراد نیستم.    

مســعود  مهنــدس   
هیــات  عضــو  دانشــمند؛ 
نمایندگان اتاق ایران و یکی از 
شناخته شده ترین چهره های 
حوزه اقتصاد در ایران اســت. 
هیات مدیــره  در  عضویــت 

شــرکت حمل واردات ایران، مدیرعاملی شرکت حمل 
واردات ایــران، عضــو هیات مدیره کشــتیرانی آریا، 
عضویت در هیات رئیســه اتــاق بازرگانــی و صنایع و 
معادن ایران و ریاســت اتاق بازرگانی ایران و امارات، 
ایران و عراق و ایران و چین از دیگر مســئولیت های 
وی بوده است.نوسانات بازار ارز بهانه خوبی شد تا به 

مصاحبه ای در این باره با مهندس دانشمند بپردازیم.

5

 دولــت ارز مبادله ای را گران تــر از قیمت 
مصوب می فروشــد. به دنبال این مساله 
طبیعی است که ارز در بازار آزاد نیز افزایش 
قیمــت پیــدا می کنــد و تــا ۴6۰۰ تومان 
می رود. همیشــه یک فاصله ای در قیمت 
ارز مبادله ای و بازار وجود داشــته است. 
فاصله ای که زمانی در حد ۱۰۰ تومان بوده 

و امروز به ۱۰۰۰ تومان رسیده است
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امیدواری
آیا ســاغالم می تواند در ادامه بازی هــای لیگ برتر شــرایط بهتری را برای 
تراکتورسازی تبریز رقم بزند؟ آنها به دنبال برد هستند. این خواسته روشن باشگاه 
و هواداران این تیم اســت و البته نشانه های روشــنی درباره موفقیت این مربی 

ترکیه ای وجود دارد. هر چند زمان همه چیز را روشن خواهد کرد. ورزش

موج جدید تیتر   یک
مربی بزرگ

باشگاه های ایرانی به سمت 
نوسازی حرکت می کنند
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فاجعه
مهدی طارمی رازهای بزرگی را 
برمالکرد

شفر محبوب!
شفر برای محبوب ماندن در استقالل 

باید به روند بردهایش برگردد

مجمع به سوابق من رای مثبت داد
باید سهم زنان در مجمع کمیته 

ملی المپیک بیشتر شود

کــه  تیم هایــی  ســپاهان؛  و  تراکتورســازی 
هواداران شــان همیشــه از آنها انتظار دارند در کورس 
قهرمانی باشند، پس از برآورده نشدن این انتظار دست 
به تغییراتی زدند تا تیم هایشان شرایط تازه تری را تجربه 
کننــد. کرانچار و گل محمــدی ابدا مربیــان  بی کیفیتی 
نبودند اما شــرایط برای این دو مربــی به گونه ای پیش 
رفت که مدیران باشــگاه های تراکتورسازی و سپاهان 
تصمیــم گرفتنــد بــه تیم های خــود شــوک وارد کنند ؛ 

تصمیمی  که حق طبیعی هر باشگاهی است.
پس از شکست مقابل سپیدرود تمام امیدهایی که 
طالیی پوشــان برای تکرار موفقیت با این مربی کروات 
داشتند، از دســت رفت تا محســن طاهری، مدیرعامل 
باشــگاه پس از درخواســت اســتاندار اصفهان اولین 
تلفات شکست در رشت باشد. پس از استعفای محسن 
طاهری، ادامه همــکاری با کرانچار مهم ترین ســوال 
فوتبالدوستان اصفهانی بود و در نهایت پس از جلسه ای 
که کرانچار با منوچهر نیکفر، رئیس هیات مدیره باشگاه 
ســپاهان برگزار شــد، طرفین بــرای قطع همــکاری به 
توافق رســیدند. زالتکو کرانچار فصل گذشــته و در 6 
دیدار پایانــی جایگزین عبدالله ویســی  و موفق شــد با 
کســب 13 امتیاز از 6 دیدار انتهایی، مدیران ســپاهان 
را برای تمدید قــرارداد متقاعد کند، امــا آنچه در لیگ 

هفدهم اتفــاق افتــاد تطابقی بــا نتیجه هــای 6 دیدار 
انتهایی لیگ شانزدهم نداشت.

طالیی پوشــان که با کرانچار پس از 20 مســابقه 
حتی بــه یک بــرد خــارج از اصفهــان هم دســت پیدا 
نکردند، مقابل ســپیدرود هشــتمین شکســت فصل را 
تجربــه کردند تــا در پایین جــدول به طــور کامل خطر 
سقوط را احساس کنند. اما نکته جالب ماجرا اینجاست 
که برخی رسانه ها بعد از جدایی کرانچار شایعه پیوستن 
علیرضــا منصوریــان بــه ســپاهان را مطــرح کردنــد. 
شــایعه ای که اصال به مذاق مدیران این باشگاه خوش 
نیامد و بالفاصله آن را تکذیب کردند. سرپرست باشگاه 
ســپاهان گفت: »علیرضا منصوریان جــزو گزینه های 
مدنظرمان برای جانشــینی زالتکو کرانچار نیســت؛ ما 
دنبال یک مربــی مثل برانکــو ایوانکوویچ هســتیم.« 
مســعود تابش درباره شــایعه حضور علیرضا منصوریان 
در اصفهــان بــرای ثبت قــرارداد با باشــگاه ســپاهان 
گفت: »اینکه آقای منصوریان کجای کشــور هستند را 

نمی دانم. چون نه مذاکره ای با ایشان داشتیم و نه قرار 
است مذاکره کنیم. دیروز که شــنیدم آقای منصوریان 
به عنوان ســرمربی تیم انتخاب شده است تعجب کردم 
و گفتــم نکند جای دیگــری فعالیت می کنیــم که از آن 
 بی خبریــم! برای منصوریــان احترام زیــادی قائلم. او 
یکی از مربیان دوست داشــتنی و بادانش فوتبال ایران 
است اما به طور رســمی اعالم می کنم که مذاکره ای با 
او نداشــته ایم.« سرپرست باشگاه ســپاهان اصفهان 
در خصوص احتمال حضــور ونتــورا در راس کادر فنی 
زردپوشــان اظهار داشــت: »من نمی خواهــم در مورد 
اسامی  صحبت کنم. ساختار باشگاه نیاز به ثبات دارد و 
نباید از تعدد مربی در بازه زمانی کوتاه، خوشــحال بود. 
پیش از این اتفاقات همیشــه سعی داشــتیم آرامش را 
با حضور مربیان قــوی و رزومه دار حاکــم کنیم. تعداد 
قهرمانی های ســپاهان نیز نشان می دهد که در این راه 

موفق بوده ایم.«
وی بــا تاییــد گران قیمت بــودن زالتکــو کرانچار 
در ســپاهان، درباره نحوه جدایی این مربــی و انتخاب 
جانشــینش تصریح کرد: »نبایــد کتمان کــرد قرارداد 
کرانچار گران بوده است. مربی حرفه ای پول حرفه ای 
هم می خواهد و این به معنی ولخرجی باشــگاه سپاهان 
نیست. البته به نظرم یکی از بهترین مربیان خارجی که 
به فوتبال ایران آمده اســت همین آقای کرانچار بود اما 
باید بپذیریم حدود ۸0 درصــد تیم را تغییر دادیم و کادر 
فنی به طور کامــل تغییر پیدا کرد. تیم هم نتوانســت با 
گذشــت زمان به هماهنگــی کافی برای کســب نتیجه 

برسد.«
سرپرســت باشــگاه ســپاهان تاکیــد کــرد: »ما 
یک مربی حرفه ای داشــتیم که وقتی دیــدم چگونه با 
بازیکنان خداحافظی کرد لذت بــردم. کرانچار صورت 
تک تک بازیکنــان را بوســید و از آنها خواســت فقط و 
فقــط ببرند و بــرای همین موضــوع هم مــی رود تا تیم 
نتیجه بگیرد.« تابش درباره احتمال اســتفاده از مربی 
خارجی گفت: »قرار است روز شنبه )امروز ( تکلیف این 
موضوع را روشــن کنیم. می خواهیم بــه تاکتیک های 
راهبردی خودمان بازگردیم. مثال گزینه ای مثل برانکو 
ایوانکوویــچ را می خواهیم کــه در ابتدای حضورش در 
پرسپولیس نتوانســت نتیجه بگیرد اما با گذشت زمان، 
توانایی هایش را بروز و ثبــات فنی و مدیریتی خودش را 
به تیم نشــان داد ؛ راهی که خیلی قبل تــر رفته بودیم و 

نتیجه خوبی هم برایمان رقم خورده بود.«
وی درباره  ترس هــواداران این تیم از ســقوط به 
رقابت هــای لیگ دســته اول اظهار داشــت: »به هیچ 
وجه به ســقوط فکر نمی کنیم و مطمئنم اتفاقات بسیار 
خوبی برای آینده باشــگاه ســپاهان در حال رقم خوردن 
است.« اما شایعه حضور منصوریان در سپاهان از سوی 
رئیس هیات مدیره این باشــگاه نیز تکذیب شد تا معلوم 
شــود اصفهانی ها ابدا عالقــه ای به جــذب این مربی 
ندارند. منوچهــر نیکفر گفت: »صحبتــی که در ارتباط 
با منصوریان در رسانه ها مطرح شــد کامال اشتباه است 
و فلمینگ سریتســلف هم گزینه خارجی مدنظر باشگاه 
برای سرمربیگری در سپاهان نیست.« وی درباره اینکه 
گفته می شــود به طول انجامیدن مذاکرات سپاهان به 
این دلیل است که این باشگاه منتظر حضور ابراهیم زاده 

در ایران و مذاکره با این مربی اصفهانی اســت، گفت: 
»اولویت اصلــی ما گزینه خارجی اســت تــا یک مربی 
بزرگ خارجی را به ســپاهان بیاوریم و اگر این مهم رخ 

نداد با گزینه های مدنظر ایرانی مذاکره می کنیم.«
بر اســاس اظهارات عضــو هیات مدیره ســپاهان 
قرار بر ایــن بوده کرانچــار برای 60 بــازی در دو فصل 
مبلغی در حدود 900 هزار یورو دریافــت کند که باتوجه 
به توافق صورت گرفته، وی در پایــان کارش برای 20 
بازی در لیگ برتر امســال چیزی حدود 300 هزار یورو 
معادل بیــش از یک میلیــارد و 700 میلیــون تومان از 
سپاهان دریافت کرده اســت. باید دید اوضاع سپاهان 
که همــواره یکــی از مدعیان کســب عنــوان قهرمانی 
در لیگ برتر بوده اســت به کجــا می انجامد و مربی ای 
که قــرار اســت جانشــین کرانچــار شــود، می تواند از 
عهده ماموریت بــزرگ یعنی نجات ســپاهان از بحران 
نتیجه گیری برآید؟ اما این همــه تغییرات این روزهای 
فوتبال ایران نیســت. دیگر باشــگاه پرطرفدار فوتبال 
ایران یعنی  تراکتورســازی تبریز نیــز در کادر فنی خود 
دســت به تغییراتی زد تا شــرایط بهتری بــرای این تیم 

تبریزی رقم بخورد.
اگر چــه گل محمــدی طــی دوره حضــورش در 
تراکتورسازی نتوانســت انتظارات را برآورده کند، اما با 
این حال مدیران این باشگاه و البته هواداران تا قبل از 
بازی با نفت تهــران از او حمایت کردنــد و به او فرصت 
دادند تا نتیجه الزم را کسب کند اما این اتفاق رخ نداد تا 
بعد از شکست 2 بر صفر تراکتورسازی مقابل نفت تهران 
هــواداران حاضر در ورزشــگاه تختی تهــران خواهان 
کنار رفتن او از ســرمربیگری این تیم شــوند. بعد از این 
شکســت بود که هواداران وقتی با آجورلــو، مدیرعامل 
باشــگاه مواجه شــدند بار دیگــر از او خواســتند هرچه 
ســریع تر یحیی گل محمدی را از ســمت ســرمربیگری 
تراکتورســازی برکنار کند و مدیرعامل باشگاه نیز بدون 

اینکه حرفی بزند از ورزشگاه خارج شد.
امــا بعــد از چنــد روز باالخــره راه گل محمدی از 
تبریز جدا شــد و ایــن مربی جوان بــه دوران حضورش 
روی نیمکــت تراکتورســازی پایــان داد. بــا این حال 
گل محمدی کــه یکی از بااخالق تریــن مربیان فوتبال 
ایران اســت پــس از جدایــی از تراکتورســازی گفت: 
»افتخــار می کنم در بحرانی تریــن و خاص ترین مقطع 
تاریخ تراکتورســازی ســرمربی این تیم پرطرفدار بودم 
و ســربلندی و موفقیــت هــواداران و تراکتورســازی 
آرزوی قلبی من اســت. بدون  تردید هدف من کمک به 
تراکتورسازى و کسب نتایجى در شأن هواداران پرشور 
این باشــگاه بود. بنده در شــرایطی مســئولیت را قبول 
کردم که با حکم فیفا محروم از جــذب بازیکن بودیم و 
به اتفاق باشــگاه روی جذب 3 بازیکــن آزاد فیفایی هم 
باتوجه به کمبودها در برخی پســت ها حســاب ویژه باز 
کرده بودیم که متاســفانه فیفا موافقــت نکرد و اتفاقا از 

همین پست ها هم بسیار لطمه دیدیم.«
او ادامــه داد: »مــا بــرای پرکــردن جــای خالی 
جداشــده ها و مصدومان روی بــه جوان گرایی آوردیم 
و طبق آمــار موجود 40 درصــد دقایق بــازی نیم فصل 
اول تراکتور بــه نفراتی اختصاص یافت که 5 نفرشــان 
ســابقه بازی در لیگ یک را هم نداشتند و 5 نفرشان هم 

اگر چــه گل محمدی طــی دوره حضــورش در 

تراکتورســازی نتوانســت انتظارات را برآورده 

کند، اما با این حال مدیران این باشــگاه و البته 

هواداران تا قبــل از بــازی با نفت تهــران از او 

حمایت کردند و بــه او فرصت دادنــد تا نتیجه 

الزم را کســب کند اما این اتفاق رخ نداد تا بعد 

از شکست 2 بر صفر تراکتورسازی مقابل نفت 

تهــران هــواداران حاضر در ورزشــگاه تختی 

تهران خواهــان کنار رفتن او از ســرمربیگری 

این تیم شوند
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جمعا در لیگ برتر ســابقه 300 دقیقه بازی را داشــتند. 
این 10 بازیکن شــدند نفرات فیکــس و ذخیره ما و 40 
درصد دقایق بازی ما به آنها رســید. این اتفاق در تاریخ 
لیگ حرفه ای بی ســابقه اســت. بنده افتخــار می کنم 
این جوان ها از این پس عصای دســت مربیان خواهند 
بود و خواهیــد دید کــه اغلب آنهــا می توانند ســال ها 
برای تراکتــور بازی کننــد و به ســرمایه های گرانقدری 
برای این باشــگاه بزرگ و پرطرفدار تبدیل می شــوند. 
افتخار دارم که بگویــم این جوان ها یــادگاری و هدیه 
بنده و همکارانم در این برهه تاریخی به تراکتورســازی 
هســتند و افتخار می کنم با حمایت هواداران و زحمات 
باشگاه، دســتیارانم، مجموعه کادر و بازیکنان باتجربه 
و جوان های بدون تجربه این برهه و مقطع خاص را در 

کنار هم سپری کردیم.« 
گل محمــدی تاکید کــرد: »بایــد بگویــم برخی 
حرف و حدیث هایی متاســفانه پیرامون کم کارى بعضى 
از بازیکنــان به وجــود آمد که مــن به عنوان ســرمربى 
تیم همــه آنهــا را تکذیب کــرده و تاکیــد می کنم همه 
بازیکنان با تمام توان تــالش کردند و اینجا از همه آنها 
تشــکر می کنم. نفرات خوبی هم با تالش ما و مدیریت 
باشــگاه جذب شــده اند که منجر به تقویت تیم شــده و 
ان شــاءالله با درایت کادر جدید، باشــگاه، بازیکنان و 
 حمایت هواداران و پیشکســوتان روزهای خوب در راه 

خواهد بود.«
ســرمربی ســابق تراکتورســازی از هواداران این 
تیم هم قدردانی کرد و یادآور شــد: »وظیفه می دانم از 
طرف خودم و دستیارانم با وجود تمام اتفاقات روزهاى 
گذشته از هواداران پرشور و عزیز تراکتور تشکر   کنم که 
در سخت ترین شرایط با تمام توان از ما حمایت کردند. 
ما تمام تالش خودمان را کردیم اما بعضى مسائل مانع 
از موفقیت کامل ما شد. بنده هم هرگز از خاطر نمی برم 
که سال ها پیش تراکتور به عنوان بازیکن به بنده فرصت 
رشــد و پیشــرفت داد و هرگز یادم نمی رود وقتی که در 
3 بازی نخســت با بدشانسی محض، اشــتباهات فردی 
و داوری ســه باخت متوالی نصیب مان شــد هواداران 
بــا »عیبــی یوخ« گفتن های خــود مثل کوه پشــت ما 
ایستادند و همراه با باشگاه حمایت مان کردند تا به آینده 
 امیدوار باشــیم و بــرای جبران مافات ســخت کوش تر 

باشیم.«
این مربی جوان ادامه داد: »عــادت ندارم خودم را 
فریب دهم یا حرفی بزنم که از حقیقت به دور باشــد. بله. 
بین من و باشگاه سوءتفاهم ها و کدورت هایی به وجود آمد. 
نمی خواهم وارد این مباحث شوم، چون این مسائل کمکی 
به تیم نمی کند و اتفاقا منجر به بروز حواشی هم می شود. 
شاید همین االن هم ســوءتفاهم ها که ناشی از اختالف 
نظر ها بود بین مــا فاصله انداخته باشــد اما فــارغ از این 
مسائل ما دست در دست باشــگاه و هواداران و بازیکنان 
تالش کردیم  تا بر این بحران فیفایی و بدشانســی ها غلبه 
کنیم. اتفاقا همدلی خوبی هم وجود داشت، چون دغدغه 
ما و مدیریت ســربلندی تیــم بود. در مجموع شــخصا از 
مدیریت باشــگاه هم تشــکر مى کنم که از ابتداى فصل 
همکارى خوبى داشتند. با این وجود متاسفانه نتوانستیم 
به همکارى دوجانبه ادامه بدهیــم. اختالفات پیش آمده 
هم باتوجه به شرایط تیم در حوزه کار پیش آمد اما تردیدی 
نیست که دغدغه هر دوى ما موفقیت تیم بود ولى متاسفانه 
شــرایط به گونه اى پیش رفت که این همکارى به جدایى 
انجامید. بایــد بگویم بنده و آقای آجورلــو در کنار خانواده 
بزرگ تراکتورسازی بخشــی از اهداف خود را پیش بردیم 
و ان شاءالله باشگاه و خانواده بزرگ تراکتورسازی از مربی 
جدید و همکارانش حمایت همه جانبه ای خواهند داشت تا 

مابقی اهداف هم حاصل شود.«

اما بعد از جدایــی گل محمدی مدیران باشــگاه 
تراکتورســازی با سا غالم به توافق رســیدند. مربی که 
هفته گذشــته عادل فردوســی پور هم در برنامه نود از 
او تمجید کــرد. به نظر می رســد این مربــی ترکیه ای 
روزهای پرخبری را در فوتبال ایران سپری کند. بعد از 
کش و قوس های فراوان یک مربــی ترکیه ای هدایت 
تراکتور را برعهده گرفت تا خواسته هواداران تبریزی 
برآورده شــود؛ ارطوعرول ســا غالم رســما ســرمربی 
تراکتورسازی اســت و کارش در این باشگاه را استارت 
می زند.  او اگرچــه قراردادی چندماهه تــا پایان فصل 
امضا کــرده، اما این قــرارداد در صورت کســب نتایج 
مطلــوب قابل تمدید اســت و حــاال هواداران پرشــور 
تراکتورسازی به روزهای خوب با سرمربیگری ساغالم 
می اندیشند. ســا غالم بعد از رســمی شدن قراردادش 
حرف های امیدوارکننده ای بر زبان آورد. او که ســابقه 
حضــور در بشــیکتاش را دارد، تراکتــور را بــا این تیم 
ترکیه ای مقایســه و از تالش برای رقم زدن بهترین ها 

صحبت کرد.
او گفــت: »تشــکر ویــژه از آقــای آجورلــو دارم 
کــه تفکراتش بــرای آینده بســیار زیبا و صاف اســت. 
خوشحالم اینجا هســتم، چرا که تراکتور گذشته خوبی 
دارد و 25 میلیون طرفدار ترک دارد و از اینکه سرمربی 
این تیم شدم، خیلی خوشــحالم. وقتی که دوستانم به 
من گفتند کجا می روی، گفتم به باشــگاهی می روم که 

بیشترین طرفدار ترک دنیا را دارد.«
ســا غالم تاکید کرد: »به این نتیجه رســیدم که 
انگار در کشــور خــودم هســتم و احســاس می کنم  با 
انســان هایی از جنــس خــودم کار خواهم کــرد و این 
موضوع، خیلی من را بــه آینده امیدوار کــرد. همه ما 
انســانیم و وقتی بــه جای دیگــری می رویــم، باید به 
شــرایط محیط جدید عادت کنیم، اما دیگر من نیازی 
به ســپری کردن این زمان نــدارم و خیلــی زود به این 

مردم عادت می کنم.«
او یادآور شــد: »تراکتور بعد از گذراندن سختی، 
اکنون روی پای خودش ایستاده و برای آینده مسئولیت 
بزرگی داریم و همه با هم دســت به دست هم می دهیم 
تا در وهله اول، مشــکالت کنونی را رفع کرده و سپس، 
تا جایی کــه می توانیم، بــاال برویم. زمان کار اســت و 
نباید زیــاد حرف بزنیم، مســئولیت بزرگــی داریم و این 
موضــوع را می دانــم و قول می دهــم آنهایی کــه به ما 
اعتماد کردند را ســرافکنده نکنیم. مردم ایران هم مثل 
ترکیه، فوتبــال را خیلی دوســت دارند و از همه تشــکر 
می کنم و مطمئنم همــه چیز خیلی بهتــر از این خواهد 
شــد. ما آذربایجانی ها، ترک های ترکیه و ایران همه با 
هم برادر هســتیم. ســعی می کنم موفقیت هایم در تیم 
بشیکتاش و بورســا اســپور ترکیه را در ایران تکرار کنم 
و بتوانیم با تراکتورســازی به موفقیت برســیم. می دانم 
هواداران تراکتورســازی مثل هواداران بورســا اسپور 
و بشــیکتاش خیلی پرشــور هســتند و تیــم را 90 دقیقه 

تشویق می کنند.«
کــرد:  خاطرنشــان  تراکتورســازی  ســرمربی 
»نمی خواهم زیاد صحبــت کنم و االن وقت حرف زدن 
نیســت و وقت عمــل  و کار اســت و در شــخصیتم یک 
صفحه جدید ایجاد شده و امیدوارم خداوند مرا شرمنده 

هواداران تیم تراکتورسازی نکند.«
آیا ساغالم می تواند در ادامه بازی های لیگ برتر 
شــرایط بهتری را برای تراکتورســازی تبریــز رقم بزند؟ 
آنها به دنبال برد هســتند. این خواســته روشن باشگاه و 
هواداران این تیم است و البته نشانه های روشنی درباره 
موفقیت این مربی ترکیه ای وجــود دارد. هر چند زمان 

همه چیز را روشن خواهد کرد. 

مهدی طارمی  از پرسپولیس جدا شــده و به باشگاه 
الغرافه قطر پیوسته اســت اما این جدایی هم باعث نشده 
تا حاشــیه های قــرارداد عجیــب و غریب ایــن بازیکن با 
ریزه اســپور و همچنین محرومیت پرســپولیس از حضور 
در پنجره نقل و انتقاالت، جنجال هــای تازه ای برای این 
باشــگاه به وجود نیاورد. مهدی طارمی  که هفته گذشته و 
بعد از توافق با مسئوالن الغرافه راهی لیگ ستارگان شد، 
در مصاحبه ای به مسائلی در خصوص پرونده پرسپولیس و 
باشگاه ریزه اسپور پرداخته که مورد توجه کمیته انضباطی 
قرار گرفته است. در این رابطه کمیته انضباطی با دعوت 
از مدیران ســابق و همچنین این بازیکن در کنار اسپانسر 
سابق به دنبال این اســت تا رســیدگی به این پرونده را در 
دست بگیرد. طارمی  هم اکنون در قطر به سر می برد و در 
پایان دوران محرومیت 4 ماهه خــود از این هفته قادر به 
همراهی زردپوشان الغرافه خواهد بود و باید دید چه زمانی 
برای پاســخگویی و برطرف کردن شــائبه های مربوط به 
این انتقال جنجالی به کمیته انضباطی خواهد رفت. این 
مهاجم در گفت وگو بــا برنامه نود حرف هــای تازه ای زده 
که لزوم پاسخگویی سرپرست پیشــین این باشگاه یعنی 
علی اکبــر طاهری را باعث شــده اســت. هر چند طاهری 
سیاست سکوت پیشه کرده و ظاهرا از مخمصه قراردادی 
که در جعلی بودن  آن  تردیدی وجود ندارد گریخته اما  هیچ 
بعید نیســت مراجع نظارتی و امنیتی نیز بــه این ماجرای 
پیچیده ورود کنند. آنجا که رفتن به ریزه اســپور و برگشتن 
به پرســپولیس آن قدر پر حرف و حدیث اســت که افکار 
عمومی حاال نمی تواند به روشــنی درک کند که چه کسی 

راست می گوید و چه کسی دروغ؟
در برنامه هفتــه گذشــته طارمی، مدیران باشــگاه 
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مهدی طارمی 
رازهای بزرگی را برمالکرد

فاجعه

پرســپولیس را مســبب محرومیت خود و تیم پرسپولیس 
خواند و خودش را از همه اتهامات مبرا دانســت. یک روز 
بعد باشگاه پرســپولیس از این بازیکن شــکایت کرده که 
چرا در رســانه ملی دروغ گفته و مدیران پرسپولیس را زیر 
سوال برده است. در همین حال پای افراد دیگری هم به 
ماجرای رفت و برگشــت طارمی  باز شده است. بهتر است 
از توضیحات خداداد عزیزی شروع کنیم؛  یکی از مربیان 
صریح فوتبال ایران که مهدی طارمــی  از او نام برد و او را 

شاهد برخی اتفاقات دانست. 
خداداد عزیــزی در گفت وگو با تســنیم در خصوص 
صحبت های مهــدی طارمی  کــه او را به همــراه مهدی 
هاشمی نسب و  هادی طباطبایی به عنوان شاهد دیدارش 
با حسین هدایتی مطرح کرده است، گفت: »من نمی دانم 
مهدی طارمی  چه صحبت هایی کرده و درباره آن شب چه 
 گفته است. آن شــب هم که ما آنجا بودیم با تماس یکی 
از دوستان مان که رســتوران دارد، فکر می کنم با مهدی 

هاشمی نسب از جام ستارگان به آنجا رفتیم.«
وی در واکنــش بــه این مســاله که مهــدی طارمی 
 اشاره کرده در آن رستوران به حســین هدایتی گفته قصد 
ماندن در ایران را ندارد و اگر بخواهد به ایران برگردد به او 
می گوید و هدایتی هم قول داده بود مبلغی را بابت ماندن در 
پرسپولیس به این بازیکن می دهد، گفت: »در آن رستوران 
آقای هدایتی حضور داشــت و مهدی طارمی  هم بعدا به 
آنجا آمد. آن دوســت مان که پرسپولیسی است، خیلی در 
تب و تاب راضی کردن طارمی  برای ماندن در پرسپولیس 
و منصرف کردن او برای رفتن به ترکیه بود. از ما خواست 
که با مهدی طارمــی  صحبت کنیم و مــن گفتم با مهدی 
هاشمی نســب خصوصی با او صحبــت می کنیم، اما یک 

دفعه دیدیم هفت هشت نفر دیگر هم آمدند. هدایتی به ما 
گفت که شما صحبت کن که طارمی  بماند و من به هدایتی 
گفتم به شرط اینکه به او پول بدهید، با او صحبت می کنم. 

گفتم اگر پول ندهید که به درد نمی خورد.«
پیشکسوت پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان ادامه 
داد: »من به هدایتی گفتم مهدی طارمی  به ترکیه می رود 
که پول بگیــرد که طارمی  هم گفت همین طور اســت. به 
هدایتی گفتم چــون او برای پول مــی رود، هر چقدر پول 
که می خواهید به او بدهید، 50 درصــدش را همین االن 
بدهید و من بگویم مهدی طارمی  قراردادش را امضا کند. 
هدایتی گفــت االن که نمی شــود و من این پــول را فردا 
می دهم. مهدی برود قراردادش را امضا کند و من هم پول 
را می دهم. گفتم آقای هدایتی این طور نمی شود که فقط 
حرف زد، پــول بدهید تا طارمی  هم امضــا کند و او گفت، 
آقای عزیزی شما من را نمی شناسید؟ من از این حرف ها 
می زنم؟ گفتم من از شما شناخت دارم، اما مدیران و برخی 
افراد آن قدر خراب کرده اند که دیگر نمی شود روی حرف 

کسی حساب کرد و من که 20، 25 سال از مهدی طارمی  
بزرگ تر هستم، کسی را در این فوتبال قبول ندارم. گفتم 
اگر من را واسطه صحبت کردن با طارمی  کرده اید، نصف 
پول او را پرداخت کنید یا چک ضمانت دار بدهید تا امضا 

کند.«
عزیزی تصریح کرد: »وقتی ایــن صحبت ها انجام 
شد، جلوی آقای هدایتی گفتم آقای مهدی طارمی، وضع 
مالی شما خوب است؟ گفت نه، گفتم آیا پدر و مادر پولدار 
دارید؟ گفت نه. گفتم آقای هدایتی این بازیکن مشــکل 
مالی دارد، بهترین بازیکن تیم پرســپولیس است، آقای 
گل لیگ شــده  پول بدهید تا بماند. گفتم پــول او را برای 
وضعیت مالی خودش، پدر و مادرش و اصال به خاطر هنری 
که دارد، پرداخت کنید. اگر شما نمی دهید، ترکیه این پول 
را به او می دهد و گفتم اگر جایی او را نمی خواســت، پول 
هم نمی دادید مشکلی نداشــت، اما االن ترکیه  به او پول 

می دهند و برای ماندنش باید پول بدهید.«
 ادامه داد: »پــس از صحبت های من آقای هدایتی 
گفت که پول مهــدی طارمی  را می دهد و مــن به مهدی 
طارمی  گفتم، خودت می دانــی که چه تصمیمی  بگیری. 
حتی گفتم آقای هدایتی اگر فردا صبح هم نصف پولی که 
می گویید را به طارمی  بدهید، مــن او را فردا برای امضای 
قرارداد می آوردم. گفتم اگر می گویید یک میلیارد، 500 
میلیون را بدهید یا اگر می گوییــد دو میلیارد، یک میلیارد 
آن را پرداخت کنید. گفتم حســین هدایتی کسی بوده که 
همیشه به پرسپولیس کمک می کند و همه این را می دانند، 
اما اینکه بگوییم امضا کند و بعدا پول بدهید را قبول ندارم. 
گفتم من نیستم که باید قرارداد را امضا کنم، مهدی طارمی 
 اســت.« با حرف هم پولی تهیه نمی شود و اگر می توانید 
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طارمــی  هم اکنــون در قطــر به ســر 
می برد و در پایان دوران محرومیت 4 
ماهه خود از این هفته قادر به همراهی 
زردپوشــان الغرافه خواهد بود و باید 
دیــد چه زمانــی برای پاســخگویی و 
برطــرف کــردن شــائبه های مربوط 
بــه ایــن انتقــال جنجالی بــه کمیته 

انضباطی خواهد رفت

ورزش



طارمی  وجود داشته باشد تا کمیته انضباطی نسبت به این 
موضوع ورود کند توضیح داد: »طارمی  در حال حاضر به 
دروغ اقرار کرده اما این موضوع هنوز اثبات نشــده است. 
اگر شخصی نســبت به این اتفاق، شــکایت داشته باشد 

کمیته انضباطی به آن ورود می کند.«
رئیس کمیتــه تعییــن وضعیت همچنین در پاســخ 
به این ســوال که با وجــود انتقال طارمی  بــه قطر امکان 
جلوگیری از بازی کردن این بازیکن در لیگ ستارگان این 
کشور وجود دارد گفت: »طارمی  قبال بازیکن پرسپولیس 
بوده و در ایران بازی می کرده و کمیته انضباطی و اخالق 
می توانند او را با محرومیت مواجه کنند اما نمی توانند جلوی 
بازی کردن او را بگیرند. البته در صورت جهانی شدن ابعاد 
این پرونده این امکان هم وجود دارد که طارمی  را جریمه 
کنند. در هر حال اگر طارمی  از ســوی کمیتــه انضباطی 
محروم شود، شــروع محرومیت او از زمانی خواهد بود که 

به لیگ ایران منتقل می شود.«
وثوق احمدی با تشــبیه این اتفاق به عمل دوپینگ 
گفت: »زمانی که بازیکنی دوپینگ می کند به هر کشوری 
که برود طبق قانون می توانند با او برخورد کنند. در صورتی 
که شــخص حقیقی یا حقوقی را مجرم بداننــد،  هر  جا که 

باشد با او برخورد می شود.«
او در ادامــه درباره امــکان ورود فیفا بــه این پرونده 
گفــت: »باتوجه بــه اینکه طارمــی  در ایران بــازی کرده 
کمیته های نظارتی ایران صالحیت رسیدگی به این پرونده 

را دارند و نهاد دیگری نمی تواند به آن ورود کند.«
موضوع اقرار به دروغ و جعل قرارداد در حالی طارمی  
و باشگاه پرســپولیس را در شــرایط ویژه ای قرار داده که 
مدیران این باشگاه در حرکتی رو جلو تصمیم به شکایت از 

طارمی  گرفته اند.
ســایت رســمی باشــگاه پرســپولیس هفته گذشته 
نوشــت: »در پی اظهارات غیر واقع مطرح شــده از سوی 
مهدی طارمی  در رســانه های جمعی که باعث تشــویش 
اذهان عمومی، تنش و حاشــیه در فوتبال ایران و نگرانی 
عمیق و ناراحتی شدید هواداران شد، باشگاه پرسپولیس از 
طارمی  به فدراسیون فوتبال و کمیته اخالق شکایت کرد. 
باشگاه پرسپولیس در این شکایت خواهان رسیدگی به این 
موضوع در اسرع وقت شده است و نامبرده باید برای اثبات 

ادعای خود مدارک الزم را ارائه دهد.«
جالب تــر اینکــه محمد علــی ترکاشــوند، معــاون 
اقتصادی پیشین باشگاه پرســپولیس هم مدعی شده که 
طارمی  دروغگو است و باید به اتهامات این بازیکن خیلی 
زود رسیدگی شود : »قبل از هر چیز باید درباره این صحبت 
کنم که چرا علی اکبر طاهری نشســت خبری برگزار نکرد؟ 
او به باشگاه رفت و حتی مستنداتی هم آماده کرده بود اما 
روز اول گرشاسبی در مجمع بود و بعد از آن پرسپولیس از 
جام حذفی کنار رفت و گرشاسبی صالح دانست که در این 
شرایط نشست خبری برگزار نشود. البته خود مسئوالن فعلی 
باشگاه مدارک و مستندات را دیده بودند و اعالم کردند که 
همه چیز شــفاف است . طاهری همیشــه به دنبال اقتدار 
پرســپولیس بود و اجازه نمی داد که تیم وارد حاشیه شود، 
بعد از آن هم که موضوع زلزله و بقیه مســائل به وجود آمد 

و این نشست برگزار نشد. در ادامه باشگاه پرسپولیس هم 
یک بیانیه صادر کرد.«

وی درباره اینکه مهدی طارمی  مدعی شده دروغ هایی 
برای حضور او در پرســپولیس گفته شــده اســت، افزود: 
»حرف های طارمی  را قبول ندارم . ابراهیمی  وکیل او همه 
چیز را می داند اما  عده ای هستند که می خواهند پرسپولیس 
را به حاشیه بکشانند. قبل از دربی که با نتیجه 4 بر 2 به سود 
ما به پایان رسید همراه با ابراهیمی  جلسه ای با طارمی  برگزار 
کردیم و او همه بندها و نکات را پذیرفت و فقط روی برخی 
آپشن ها اختالفات نظر وجود داشــت. او سپس گفت که 
اجازه بدهید من  دوروز به همراه خواهر و دامادم به ترکیه بروم 
و بعد از اینکه به ایران برگشتم قراردادم را امضا  خواهم کرد. 
بعد از آن او ناگهان در ترکیه قرارداد بســت و حتی وقتی از 
ابراهیمی  هم این موضوع را پرسیدیم او هم از قرارداد بستن 
طارمی  بی اطالع بود. بعد از آن هم کــه کودتایی در ترکیه 

انجام شد و مهدی به ایران بازگشت.«
ترکاشــوند ادامه داد: »ســپس طارمی  بــا فردی که 
نامش در برنامه تلویزیونی عنوان شد صحبت کرد و خواستار 
بازگشت به ایران شد اما آقای طاهری گفت که مهدی فقط 
باید به خود او زنگ بزند و اعالم کند که قصد بازگشت دارد. 
حتی طاهری به طارمی  عنوان کرد که همه چیز را شــفاف 
و با جزئیات به من بگو تا بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم 
چرا که در این شرایط باشگاه پرسپولیس پشت  شما خواهد 
بود. در این مکالمه مهدی بــه طاهری گفت که من تفاهم 
کرده ام و این تفاهم منوط به این است که ITC من را بگیرند 
و به من پول بدهند. بعد از آنکه او تمایلش را برای بازگشت 
اعالم کرد تفاهم نامــه را برای مهدی به ترکیه فرســتادیم 
و گفتیم که آن را امضا  کن. قبل از اینکــه طارمی  به ایران 
برگردد سختگیرانه کار کردیم تا مشکلی پیش نیاید. حتی 
طاهری به من زنگ زد و گفت که آماده شو که فردا به ترکیه 
برویم و کارها را انجــام دهیم اما بعــد از آن در ترکیه کودتا 
شــد و طارمی  به ایران بازگشــت. ســپس همراه با وکیلش 
به باشــگاه آمد و صحبت هایــش را انجــام داد. او خودش 
خواست که به پرسپولیس برگردد و مسائل دیگری در میان 
نبود، فریب دادن زمانی معنی دارد که ما پول بیشتری به او 

می دادیم اما مهدی بازیکن خود ما بود.«
معــاون اقتصادی پیشــین باشــگاه پرســپولیس در 
خصوص اینکه آیا تاریخ قراردادها جابه جا شده و به همین 
دلیل پرسپولیس محکوم شده است، اظهارداشت: »به هیچ 
عنوان جابه جایی تاریخ قرارداد را قبول ندارم، اینکه طارمی  
گفته ما دروغ گفتیم را نمی فهمــم و از این حرف ها تعجب 
می کنم . ما تاریخ قرارداد را همان زمــان که تفاهم کردیم 
زدیم، حتی گفته شده او را به زور جلوی دوربین باشگاه بردیم 
که صحت ندارد. قبل از اینکه به امارات برویم مهدی محروم 
شد و گفت من به این سفر نیایم اما ما گفتیم که برای اینکه 
روحیه تیم حفظ شود در اردو حاضر باش و سر تمرینات بیا اما 
او سر تمرین نیامد و من به همراه خمارلو به دنبالش رفتیم و 
گفتیم که بازی حساسی با الهالل داریم و در تمرین حاضر 

شو تا بازیکنان روحیه بگیرند.«
این حرف هــا در حالــی از ســوی مقامات باشــگاه 
پرسپولیس مطرح می شــود که برای افکار عمومی هرگز 
ابعاد این ماجرا روشن نشده اســت. اگر چه خود طارمی  و 
اقداماتی که طی ایــن مدت انجام داده هنوز زیر ســوال 
است اما دست کم می توان او را صریح تر از مدیران باشگاه 
پرسپولیس دانست. آنجا که او اصل ماجرا را روایت می کند 
و افرادی را نیز شاهد ادعاهایش می خواند اما مدیرانی که 
باید پاسخگوی اقدامات عجیب و غریب شان باشند موضع 
سکوت پیشه کرده اند. لغو نشست خبری طاهری به بهانه 
زلزله و مسائلی از این دست صرفا فرار رو به جلو است. شاید 
به همین دلیل است که مراجع نظارتی در مورد این پرونده 

حساس تر شده اند.

سند، چک ضمانت دار یا چیزی بدهید. گفتم حتی کسی 
چک معمولی هم قبول نمی کند و اینکه بعدا پول داده شود، 
مورد قبول نیست. من تا همین جا می دانم و از اینکه بعدا 
هدایتی پولی به طارمی  داده یــا آنها تماس یا چیزی با هم 

داشته اند،  بی خبرم.«
این اظهارات در حالی عنوان شــد که یک روز بعد از 
برنامه نود برخی رســانه ها واکنش تندی نسبت به مهدی 
طارمــی  و علی اکبر طاهری از خود نشــان دادند. ایســنا 
در این باره نوشــت: »طارمی  از پرســپولیس جدا شد و به 
ترکیه رفت، قرارداد بســت و تمرین کرد اما پشیمان شد. 
به هر دلیلی خواست که برگردد. آن طور که خودش ادعا 
می کند،  باشــگاه و وکیلش گفته اند که »تو بیا ما کارها را 
ردیف می کنیم.« کارها را که نه اما دروغ ها را ردیف کردند. 
علی اکبر طاهری، مدیرعامل وقت پرسپولیس مسئول آن 
دروغ ها است، مگر آنکه پاسخی برایش داشته باشد. اگر 
او ادعای طارمی  را رد می کند،  باید شفاف و روشن سخن 
بگوید. در غیر این صورت،  متهمی  اســت که اتهامش را 

پذیرفته و پاسخی ندارد.
باشگاه پرســپولیس، هم قدمت دارد،  هم شهرت و 
هم هوادار با تعصب. این همه افتخار و اسم و رسم،  با یک 
دروغ بر باد رفت و حاال فدراسیون جهانی فوتبال،  باشگاه 
سرخ تهران را به »عدم صداقت« می شناسد. هزینه این 
بی صداقتی از جیب چه کســی پرداخت می شــود؟ پاسخ 
روشن اســت و تاســف بار. دولت که مالک باشگاه است،  
مجبور اســت هزینــه ندانــم کاری مدیرانــش را بپردازد. 
ندانم کاری که نه، آنها آگاهانه کاری کرده اند که حتی پای 
حســن روحانی و رجب طیب اردوغان را به ماجرا باز کرد. 
ســخنگوی قوه قضاییه یک بار گفته بود اگــر در ماجرای 
پرســپولیس و جریمــه چند صد هزار دالری اش،  باشــگاه 
مقصر باشد، این قوه به آن ورود می کند. قوه قضاییه که نه 
اما قوه مجریه ورود کرد و جریمه را حل و فصل کرد. شاید 
هم این میان، امتیازی به طرف ترکیه ای داده شده باشد.

از همه این ها گذشته باید از مســئوالن ورزش کشور 
پرســید که حاال با مدیــران وقت پرســپولیس و مخصوصا 
علی اکبر طاهری چه برخوردی صورت می دهند؟ آیا حساب 
و کتاب کارش را می خواهند و ریز به ریز عملکردش در قبال 
ماجرای ریزه اسپور را بررسی و حساب کشی می کنند یا پست 
دیگری به او می دهند و روی سرشان حلوا حلوایش می کنند؟ 
وزارت ورزش و جوانان باید در این زمینه شفاف سازی کند. 
یکی از مدیران منصوب وزارتخانه »دروغ« گفته و دیگران 
را مجبور کرده که همان دروغ را تکرار کنند. جریمه این خطا، 

چیست؟ جریمه کننده کیست؟«
در همیــن حــال رئیــس کمیتــه تعییــن وضعیت 
فدراسیون فوتبال ایران می گوید کمیته اخالق و انضباطی 
صالحیت رسیدگی به پرونده پرسپولیس و مهدی طارمی  
را دارند و در صورت صالحدید می تواننــد آنها را جریمه یا 

محروم کنند.
بــا جدایــی مهــدی طارمــی  از پرســپولیس ابعــاد 
مختلفی از قرارداد این بازیکن و پرســپولیس باز شده که 
موجب حساســیت نهادهای نظارتی شــده اســت. روزبه 
وثوق احمدی، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراســیون 
فوتبال دربــاره امــکان برخــورد کمیته هــای نظارتی در 
فدراسیون فوتبال با پرســپولیس و مهدی طارمی  گفت: 
»کمیته انضباطی و اخالق فدراســیون فوتبال از دو جنبه 
مختلف می توانند این موضوع را مورد بررســی قرار دهند. 
کمیته اخالق صالحیت رســیدگی به این موضوع را دارد 
و می تواند بر اســاس آیین نامه جدید این موضوع را مورد 
بررسی قرار دهد. کمیته اخالق هم به خاطر امکان وقوع 
جعل در قرارداد، از جنبه عمومی این موضوع را مورد بررسی 

قرار می دهد.«
او در واکنــش به اینکه گفته شــده باید شــکایتی از 

در همیــن حــال رئیس کمیتــه تعیین 
وضعیــت فدراســیون فوتبــال ایران 
می گویــد کمیتــه اخــالق و انضباطی 
پرونــده  بــه  رســیدگی  صالحیــت 
پرســپولیس و مهدی طارمی  را دارند و 
در صورت صالحدیــد می توانند آنها را 

جریمه یا محروم کنند
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حاال وینفرد شــفر به مرد محبوب هواداران استقالل 
تبدیل شــده اســت. او در همیــن مدتی کــه روی نیمکت 
مربیگری استقالل نشسته اســت موفق شده نظم و نتیجه 
را به اردوی اســتقالل برگرداند و همین امر ســبب شــده تا 
هواداران این تیم با احترام درباره اش صحبت کنند. سرمربی 
آلمانی آبی پوشان بعد از پذیرفتن هدایت این تیم کارش را با 
یک مساوی مقابل فوالد و یک شکست مقابل پرسپولیس 
استارت زد اما بعد از آن با چند پیروزی خوب، کارش را دنبال 
کرد و امید را به سلول های اســتقالل بازگرداند تا هواداران 
این تیم به روزهای آینده امیدوارتر باشــند. آبی پوشــان بعد 
از نتایج قابل قبول و صعود به رده چهــارم جدول، با افت در 
نتیجه گیری مواجه شده و با سه مساوی پی درپی دو پله سقوط 
کرده و تا رده ششم جدول پایین آمدند. شفر با استقالل بعد 
از توقف مقابل  تراکتورسازی، سایپا و پدیده، حاال به ترتیب 
از هفته بیســت و یکم تا بیســت و پنجم بــا تیم های پارس 
جنوبی، ذوب آهن، ســپیدرود، فوالد و پرســپولیس دیدار 
دارد؛ پنج بازی سخت و حساس که به جز دیدار با سپیدرود، 
چهار بازی به دلیل نزدیکی امتیازات این تیم ها با استقالل 
و نزدیکی جایگاه شــان در جدول دیدارهایی مســتقیم و به 
نوعی 6 امتیازی محسوب می شود. این هفته ها می تواند تا 
حدود زیادی تکلیف تیم استقالل را برای جایگاه نهایی اش 
در جدول مشــخص کند. آبی پوشــان اگر خواهان عنوان 
مناسبی در جدول رده بندی هستند باید در این  5هفته پیروز 
شوند. به خصوص در مقابل پارس جنوبی، ذوب آهن، فوالد 
و پرسپولیس که در جدول باالتر از این تیم حضور دارند. در 
واقع می توان گفت شفر پنج هفته سرنوشت ساز و سخت را 
پیش رو دارد و او بهترین فرصــت را دارد تا در این پنج هفته 
عیار واقعی خود را نشان دهد اما خیلی ها معتقدند شفر به یک 
مهاجم تمام عیار نیاز دارد تا بتواند شرایط را برای تیمش تغییر 
دهد. شاید به همین دلیل بود که هفته گذشته در جلسه میان 
مدیرعامل و سرمربی استقالل گزینه های جدیدی در پست 
مهاجم مورد بررسی قرار گرفت. هرچند باشگاه استقالل رسما 
محتویات جلسه را اعالم نکرده ولی ظاهرا مسائل مربوط به 
یازالده، مهاجم گینه ای- پرتغالی مد نظر استقالل مورد بحث 
قرار گرفتــه و احتماال آبی ها از جذب ایــن بازیکن منصرف 
شــده اند و گزینه های دیگر را مورد بررســی قــرار داده اند. 
استقالل به شدت به دنبال جذب یک مهاجم است و مدیران 
این باشگاه با حساسیت باال به دنبال جذب یک مهاجم هستند 
و یازالده گومز هم به دلیل مثبت نبودن تست های پزشکی اش 

از فهرست بازیکنان مد نظر استقالل خارج شد. آنها سخت 
به دنبال مهاجمی  هستند که از موقعیت های کم گلزنی که 
شــاید در یک بازی درگیرانه به دست می آید نهایت استفاده 
را ببرد و باعث نشود که هواداران اســتقالل کالفه شوند یا 

شعارهای تند سر بدهند.
در همین حــال برخی از منتقدان شــفر می گویند او با 
بازی ندادن به مهدی قائدی کار این تیم را در زمینه هجومی 
 با مشکل مواجه کرده اســت. چون این بازیکن می تواند به 
خوبی در روند رو به جلوی اســتقالل تاثیرگذار باشد. اولین 
و آخرین باری که مهدی قائدی توسط شفر در ترکیب ثابت 
آبی پوشــان قرار گرفت، دیدار استقالل و سپاهان در هفته 
پانزدهم لیگ برتر بود. او قائدی را مقابل سپاهان در ترکیب 
ثابت قــرار داد و آبی پوشــان آن بازی را با نتیجــه 3 بر صفر 
بردند و قائدی نیــز در ترکیب این تیم خوش درخشــید. اما 
نه تنها قائدی بعد از آن دیگر در ترکیــب ثابت قرار نگرفت، 
بلکه به عنوان بازیکن تعویضی تنها یک بار در هفته هفدهم 
مقابل استقالل خوزستان به میدان رفت. شفر از قائدی در 
هفته های هجدهم، نوزدهم و بیستم مقابل  تراکتورسازی، 
ســایپا و پدیده اســتفاده نکرد که این موضوع مورد ســوال 
هواداران تیم اســتقالل نیز قرار گرفته بود. حتی در جلسه 
کمیته فنی آبی پوشان هم به این موضوع اشاره شد و اعضای 
کمیته فنی در خصوص عدم استفاده از این بازیکن سواالتی 
را مطرح کردند. بعد از مشکالتی که برای این بازیکن جوان 
در فضای مجازی ایجاد شد خواسته یا ناخواسته کمتر در تیم 
مورد استفاده قرار گرفت تا این شائبه ایجاد شود که قائدی 
به دلیل همان مشــکالت فضای مجازی بــه صورت چراغ 
خاموش بایکوت شده باشد. شفر پیش از این هم نشان داده 
بود به مســائل انضباطی توجه ویژه ای داشته و هرگز منافع 
تیمش را فدای مسائل انضباطی نمی کند و همین موضوع 
باعث می شود تا شائبه بایکوت  یا بهتر بگوییم تنبیه انضباطی 

قائدی قوت گیرد.
البتــه هفته گذشــته وینفرد شــفر با انتشــار پســتی 
در صفحــات مجازی خود بــا طرفداران اســتقالل درد دل 
کــرد و گفــت: »در دو ماه گذشــته چنــد بازیکن توســط 
مدیربرنامه های مــان از سر اســر جهان برای پیوســتن به 
استقالل به ما معرفی شدند که بعضی از آنها مناسب استقالل 

نبودند.«
او ادامــه داد: »ما بــه دو بازیکن احتیــاج داریم. دو 
بازیکنی که هم از لحاظ فنی خوب باشــند و هم تجربه الزم 

را داشــته باشــند تا ما را در لیــگ قهرمانان آســیا همراهی 
کنند. بعضــی بازیکنان خیلی خوب بودند اما بســیار گران! 
بعضی های شــان به خاطر شــرایط فرهنگی ایران به اینجا 

نیامدند و برخی هم خواسته های غیرواقعی داشتند.«
وینفرد شفر در حالی این پست را منتشر کرد تا به نگرانی 
طرفداران پیرامون آینده تیم واکنش نشــان بدهد که بعد از 
منتفی شــدن امضای قرارداد با مهاجم پرتغالی جلســه ای 
چند ســاعته با رضا افتخاری در ساختمان باشگاه برگزار کرد 
تا زمینه حضور گزینه های آلترناتیو بــرای امضای قرارداد و 
تقویت استقالل در پست مهاجم و  هافبک را فراهم کند. این 
در حالی است که منتقدان شفر می گویند او تیم پر مهره ای در 
اختیار دارد و می بایست نتایج بهتری را کسب کند. منتقدان 
در واکنش به اظهارنظر یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه 
استقالل که گفته است: »این تیم را منصوریان بسته است 
و نباید از شفر انتظار زیادی داشته باشیم« به بازیکنانی اشاره 
می کنند که هر تیمی در فوتبال ایران عالقه مند است یکی 
از آنها را در اختیار داشته باشد؛ مهدی رحمتی، سید حسین 
حســینی، وریا غفوری، روزبه چشمی، سید مجید حسینی، 
میالد زکی پور، پژمان منتظری، امیــد ابراهیمی، داریوش 
شجاعیان، امید نورافکن، فرشــید اسماعیلی و خیلی های 
دیگر بازیکنانی هســتند که هر تیمی عالقه منــد به جذب 
آنها ست. نفراتی مثل بیت سعید و شهباززاده هم بعد از جدایی 
از استقالل نشان دادند که مشکل از آنها نبوده و در انتخاب 
اولیه آنها اشتباهی صورت نگرفته. اما در تیم استقالل هستند 
بازیکنانی که هنوز مورد انتقاد شدید قرار داشته و خیلی ها آنها 
را در حد این تیم نمی دانند. این در حالی است که جابر انصاری 
و علی قربانی از جمله این بازیکنان هستند که به دلیل از دست 
دادن موقعیت های متعدد گلزنی مورد هجمه هواداران این 
تیم قرار دارند و این در حالی اســت که ایــن دو مورد توجه و 
اعتماد شفر هستند. با فرض اینکه حتی اگر در ابتدای فصل 
انتخاب نفراتی مثل انصاری، قربانی و یعقوب کریمی  اشتباه 
هم بوده باشــد، آیا در تیمی که 7 بازیکن ملی پوش ایرانی و 
یک ملی پوش ازبکستانی، دو بازیکن بزرگ اما غیر ملی پوش 
مثل رحمتی و حیدری و دو بازیکن دارای شانس ملی پوش 
شدن مثل زکی پور و اسماعیلی هستند، وجود دو سه بازیکن 

ضعیف می تواند یک فاجعه باشد؟
به نظر می رسد شفر برای محبوب ماندن در استقالل 
باید به روند بردهایش برگردد، در غیر این صورت  معلوم نیست 

فصل آینده در استقالل حضور داشته باشد یا خیر.

گزارش ویژه

شفر محبوب!
شفر برای محبوب ماندن در استقالل باید به روند بردهایش برگردد
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به نظر می رســد هــواداران  تراکتورســازی از حضور 
ســا غالم در تبریــز رضایــت دارنــد. ایــن مربــی نیــز در 
مصاحبه های خــود تاکید کرده که احســاس خیلی خوبی 
نســبت به مردم تبریز دارد و در این شــهر احساس غریبی 
نمی کند. هــواداران  تراکتورســازی اما ســوم بهمن ماه با 
حضور گسترده در تمرین تیم محبوب شان، کادرفنی جدید 

را شگفت زده کردند.
تمرین در حالی زیر نظر ارطغرل ســاغالم برگزار شد 
که هواداران زیادی در ورزشگاه اختصاصی  تراکتورسازی 
حضور یافتند و به حمایت از تیم شان پرداختند. حدود هزار 
نفر از هواداران  تراکتوربا حضور در ورزشگاه اختصاصی به 
تشویق ساغالم پرداختند و حمایت خود از این مربی را اعالم 
کردند. ساغالم نیز که انتظار چنین استقبالی را نداشت، در 
پایان تمرین برای این هواداران دست تکان داد و از حمایت 
آنها ابراز خوشحالی کرد. همچنین هواداران  تراکتور دیروز 
با بنری که روی  آن نوشــته »ســالم بر ســلطان با تعصب 
شهر من« قرار داشــت از مهدی کیانی، کاپیتان تیم خود 

تجلیل کردند.

عکس  هفته

پرشورها، ساغالم را 
شگفت زده کردند 

قبل از هــر چیز باید عــرض کنم برخی دوســتان در 
رابطه با نایب رئیسی من در کمیته ملی المپیک حرف های 
عجیبی مطرح کردند. نوشتند که اساسا طراحی من برای 
حضور به عنوان خبره ورزشی این بوده که پستی در کمیته 
بگیرم. این طور نیست. هر کســی که به عنوان کارشناس 
خبره معرفی می شــود با تصمیــم کمیته ملــی المپیک و 
هیأت اجرایی انتخاب می شــود. آنها به من رای داده اند و 
مرا قبول کردند که به عنوان کارشناس خبره معرفی شوم. 
از این گذشــته به نظرم انتخابات قابل پیش بینی نیست. 
من دو دوره بــرای کمیته ملی المپیک شــرکت کره بودم، 
هشــت ســال هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و هشت 
ســال هم در پارالمپیک بودم. 16 ســال تجربه داشتم اما 
االن شرایط با گذشته متفاوت است. قبال نامزد می شدیم یا 
رای می آوردیم یا نه، اما االن همه چیز با برنامه شده است. 
افرادی که رای می آورند با نظر مجمع انتخاب می شــوند. 
اعضای مجمع هم مشــخص نیســت به چه کســی رای 
می دهند چون رای شان مخفی است. از مجموعه آرایی که 
بیرون می آید هر کسی که انتخاب می شود وظیفه سنگینی 
برعهده دارد. شکل انتخابات این است. 5۸ نفر در مجمع 
تصمیم گرفتند و فکر می کنم اعتمــادی که مجمع به من 

داشت به خاطر سوابق من بوده است. من سال ها در ورزش 
بانوان فعالیت داشته ام. فکر می کنم مهم ترین دغدغه و 
کاری که باید برای این قشر صورت بگیرد این است که آنها 
را باور کنیم.  در مجمع، زن ها بسیار کمرنگ دیده شدند. در 
موضوع اساسنامه که کمیته بین المللی المپیک تاکید کرده 
و همین طور ریاست جمهوری که اعالم کرده 30 درصد از 
مدیریت ها به زنان داده شود و حتی سهم خواهی شده، باید 
این موضوع را مورد توجه قرار داد. معموال هیچ زنی در هیأت 
اجرایی جزو شــش رئیس فدراســیون نبوده است. تالش 
می کنیم با اصالح اساسنامه زنان بیشتری در مجمع شرکت 
کنند و رای دهنــد. از 5۸ نفری که در مجمــع کمیته ملی 
المپیک حاضر بودند شش زن حضور داشتند )دو ورزشکار، 
دو کارشناس خبره ، یک رئیس فدراسیون و رباب شهریان 
که عضو هیات رئیسه بود(. باید حضور زنان پررنگ شود. 
دوره ای سه زن در کمیته حضور داشتند. که االن متأسفانه 
یک خانم را داریم. فکر می کنم باید این چالش ها را همواره 
کنیم و تالش کنیم ســهمیه بیشــتری برای بانوان داشته 
باشــیم. در هیأت اجرایی 12 نفر تصمیم گیر هستند و هر 
اتفاقی که بیفتد با اکثریت آرا است. پست من هم به عنوان 
نایب رئیس فقط مربوط به بانوان نیست. ممکن بود دو نفر 
از مردان انتخاب می شــدند اما اعتقاد دارم رایی که به من 
داده شــده وظیفه ســنگینی را برعهده من گذاشته است. 
قطعا جامعه ورزش از کمیته المپیــک انتظار دارد. جامعه 

مجمع به سوابق من رای مثبت داد
باید سهم زنان در مجمع کمیته ملی المپیک بیشتر شود

دانشــگاهی، ورزش آزاد و ورزش دانش آموزی این را باور 
دارند. من ورود کرده ام باید اتفاقات دیگری رخ دهد. این 
انتظار بحق است و من آن را به خودم انتقال می دهم. نکات 
مختلفی اســت که برای ما اهمیت دارد. نخستین مساله 
حضور موفق در بازی های آسیایی است.  6-5 ماه بیشتر به 
این مسابقات نمانده، افراد قبال کار کرده، زحمت کشیده اند 
و برنامه داده اند. در این مــدت باقیمانده باید تالش کنیم 
اتفاقات خوبی در این بازی ها بیفتد. به نظرم مأموریتی که 
ما در هیات اجرایی و کمیته داریم این است که به افرادی 
که سهمیه المپیک دارند و می خواهند از مربیان زن توانمند 
دنیا استفاده کنند، کمک کنیم. کمیته هم همکاری خواهد 
کرد و این وظیفه ماســت. در موقعیت کلی در بخش زنان 
به حضور مربیــان زن خارجی اعتقاد دارم. این شــرایطی 
اســت که ما نیاز داریم. با همه این حرف ها باید تاکید کنم 
که زمان کمی به بازی های آسیایی باقی مانده، اگر به این 
نتیجه برسیم و فدراســیون هم باور داشته باشند از مربیان 
توانمند زن خارجی استفاده کنیم به یقین کمک می کنیم. 
ما در المپیک ریو در بخش بانوان یک مدال توسط کیمیا 
علیزاده کسب کردیم، بنابراین داشتن برنامه کمک می کند 
تــا از بانوانی که امکان کســب مــدال در المپیــک دارند 
حمایت کنیــم. تعامل کمیتــه و وزارت نیز کمک می کند. 
محمدیان در أمور بانوان مدیر الیق و سختکوشــی است. 
من همین جا اعالم می کنم از برنامه های او برای رسیدن 
به بهترین نتیجه آمادگی داریم  تا حمایت کنیم. با همکاری 
فدراســیون هایی که در المپیک هســتند تالش می کنیم 
تا کسب ســهمیه که بعد از بازی های آســیایی هم شروع 

می شود، بیشتر شود.

طاهره طاهریان
نایب رئیس کمیته ملی المپیک
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دفاع مکتوب
نگاهی بر چند اثر برتر کتاب دفاع مقدس

مراســم تقدیر از برگزیدگان هفدهمیــن دوره انتخاب 
بهترین کتاب دفاع مقدس در موزه انقاب اســامی و دفاع 
مقدس با حضور فرماندهان دفاع مقدس، مدیران، مسئوالن 
کشــوری، نویســندگان و فعاالن عرصه کتاب و ادبیات دفاع 
مقدس برگزار شد. در این مراسم برگزیدگان هر بخش مشخص 
شدند و جوایز خود را دریافت کردند. سردار کارگر، رئیس بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در این مراسم با اشاره 
به فعالیت های فرهنگی این بنیاد گفت: »بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس از سال ۷۴ تا ۹۴، ۷۰۰ عنوان کتاب 
را به چاپ رساند؛ این درحالی اســت که در طول دو سال اخیر 
با همتی که عزیزان ما در استان ها داشتند، توانستند نزدیک 
به هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب را به چاپ برسانند، که کاری بزرگ 
و ارزشمند محســوب می شــود. کمبود پول و بودجه مشکل 
کشور ما نیست مشکل ما در زمینه اراده و همت است و اگر ما در 
عرصه های مختلف به ویژه عرصه دفاع مقدس با روحیه جهادی 
و بسیجی تاش کنیم، قطعا شهدا ما را تنها نخواهند گذاشت 
و در مسیر حق به کمک ما می شــتابند. عرصه دفاع مقدس 
همچنان نیازمند آثار و تولیدات ارزشمند و فاخر در حوزه هنر، 
نویســندگی، فیلم، کار های محتوایی و... است و ما پذیرای 
افراد عاقه مند به حضور در این عرصه هستیم.« به بهانه این 
مراسم، بخشــی از اثرهای برتر که در بخش های داستانی، 

مستند و زندگینامه مورد تقدیر قرار گرفتند را معرفی می کنیم

  قلمی  به رنگ خاک 
»قلمــی  به رنــگ خــاک« نوشــته گلعلــی بابایی به 
سرگذشت نامه شهید حبیب غنی پور می پردازد. وی از فعاالن 
مسجد جواد االئمه)ع( بود که در 1۴ سالگی  به عضویت این 
مســجد درآمد و فعاالنه در نشســت های قصه خوانی و نقد 
داستان آن حضور داشت. بابایی سرگذشت نامه شهید غنی پور 
را از اسفند ماه 1365 و هنگامی که خبر شهادت او را شنیده بود، 
آغاز می کند و در آغازین سطر های کتاب می نویسد: »قلبم 
داشت از تپش می افتاد. آسمان دور سرم می چرخید و هیچ 
صدایی را نمی شنیدم. فقط تو در ذهنم بودی. زمان از حرکت 
ایستاده بود. صدایی از پشت خط تلفن فریاد می کشید: الو، 
الو، چرا جواب نمی دی؟ الو...! به خودم آمدم و با طرِف آن 
سوی خط مکالمه خداحافظی کردم. حاال من مانده  بودم با 
داغ تو و خبر شهادتت. چه بایست می کردم؟ نمی  دانستم. خبر 
شهادت تو؛ مثل نسیمی  به تمام محل سر کشید. عطر خوش 
بویت همه محل و مســجد را پر کرده بود. اهل محل، مرد و 
زن، پیر و جوان، همه متحیــر بودند. از پیکر پاک تو هم که 
هنوز خبری نبود. به همین خاطر؛ شهادت تو در میان ابهامی 

 از جنس حریر پنهان شده بود...«
 

  خط مقدم 
شهید »حسن طهرانی مقدم« که او را به عنوان »پدر 

موشــکی ایران« می شناســند از چهره های مهم در صنعت 
نظامی کشور است. این شهید بزرگوار با اتکا به توان داخلی و 
عدم چشمداشت به کمک های خارجی، توان موشکی ایران 
را ارتقا داد. اینکه چه عواملی سبب شد تا شهید طهرانی مقدم 
به این جایگاه برسد نیازمند مطالعه و دقت نظر بیشتری است. 
این شــهید بزرگوار می تواند الگوی مناســبی برای ســطوح 
مختلف مدیریتی قرار گیرد که کتاب »خط مقدم« بر همین 
اساس نوشته شده است.نویسنگان کتاب سعی کرده اند تا با 
اتکا بر منابع و اسناد موجود و مصاحبه با افرادی که در زندگی 
طهرانی مقدم و اقدامات او موثر بوده اند اثر قابل استنادی ارائه 
کنند. خواندن کتاب عاوه بر اینکه خواننده را با فضای زندگی 
و اندیشه های شهید طهرانی مقدم آشنا می کند، تصویری از 

تاریخ صنعت موشکی ایران را نیز به او ارائه می کند.

  نگهبان تاریکی 
مجموعه »نگهبان تاریکی« شامل داستان هایی  کوتاه 
با نام های:»آب، یکی خوابیده زیر درخت کنار، آصف خروس 
نداره!، در را باز کن، کاتب، ساقه پاتین، نگهبان تاریکی، 
کی اولین شوت رو می زنه؟ و آتش« است. این مجموعه از 
۹ داستان جنگی تشکیل شده اســت که مجید قیصری آن 
را نوشته و انتشــارات افق آن را منتشر کرده است.»نگهبان 
تاریکی« داستان جنگ و آدم های بعد از آن است. قیصری 
در این کتاب سراغ خلق شــخصیت هایی رفته است که در 
حین و بعد از جنگ با آن درگیر هســتند و جزئی از پس زمینه 
ذهنی این افراد شده. به عبارتی نمی توان این کتاب قیصری 
را جدا از سایر داستان های جنگی قبلی او شمارد. هر مجموعه 
جدیدی که قیصری می نویســد گذشته داســتان های او را 
کامل تر می کند. تمام این داستان ها با نخی به نام جنگ به 

هم ربط پیدا می کنند.

  بحران عروسکی
»بحــران عروســکی« عنــوان مجموعه داســتانی 
است از مهدی نورمحمدزاده شــامل هفت داستان کوتاه با 
مضامین مختلف؛ از دفاع مقدس تا مضامین روز اجتماعی. 
داستان های این مجموعه که با عنوان های بحران عروسکی، 
مجنون جزیره، همبازی، شابیل، هبوط در عالم اینترنت، مایل 
به عشق و ازدحام در کافی شاپ در این کتاب جمع شده اند؛ 
تلفیق هنرمندانه ای از مضمون و تکنیک روایت داســتانی 
است که به شکل زیبایی در دل متن های داستانی این کتاب 
می توان ســراغ از آن گرفت. نورمحمد زاده در داستان های 
خود در این کتاب از تم داستانی هوشمندانه و زیبایی بهره  برده 
است. داستان هایی که به نظر می رسد دارای ریشه ای حقیقی 
بوده و نویسنده توانسته با هنرمندی تمام آنها را به عنوان محور 
روایت داستانی خود قرار داده و خواننده را با شوق کشف سر 

نهفته در درون آن تا انتها با خود همراه کند.

  سی مرد و  سی مرغ 
رمان »ســی مرد و  ســی مرغ« نوشــته اکبر صحرایی 
داستان نوجوانی را در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر 
روایت می کند که با وجود ســن و ســال کم، با عاقه زیاد و 
به طورداوطلبانه به جبهه مــی رود و با تاش های مکرر آنجا 
می ماند . به گفته نویسنده، نوجوان قهرمان این داستان که در 
فرم اصلی آن از متون ملی استفاده شده، از یک حرکت شعاری 
احساسی به شعور و درک خاصی از شرایط می رسد. صحرایی 
در مورد علت انتخاب عنوان کتابش هم گفته است: » سی مرغ 
هم در شاهنامه و هم در اثر عطار نیشابوری دیده می شود که 
با وجود مشکات زیاد به قله قاف می رســد و در این کتاب، 
قله قاف همان پیروزی در جبهه جنگ است و منظور از سی 
مرد، 3۰ میلیون نفر از رزمندگان و خانوده ها و نسل اولی هایی 

هستند که برای رسیدن به قله قاف فداکاری کرده اند. «

  لم یزرع 
انتشارات کتاب نیستان، اثر محمدرضا بایرامی به نام 
لم یزرع را منتشر کرده است. این کتاب در سی و چهارمین دوره 
جایزه کتاب سال جمهوری اسامی ایران، به عنوان »کتاب 
سال ایران« برگزیده شد. داستان این کتاب در روستای دجیل 
در کشور عراق رخ می دهد، همان منطقه ای که در سال ۸۲ 
صدام حسین در آنجا کشته شد. داستان درباره جوانی است 
که به دختری دل می بندد، ولی عرف قبیله و آداب و رســوم 
آن اجازه چنین وصلتی را به او نمی دهد و این جوان به نوعی 
به خودزنی می پردازد و به جنگ می رود. جنگی که در واقعه 
دجیل به وقوع پیوست و صدام در آن 1۴3 تن را کشت.رمان 
»لم یزرع« نوشته محمدرضا بایرامی با چنین رویکردی نوشته 
شده است و سعی کرده به نوعی مظلومیت شیعیان عراقی در 

طول هشت سال دفاع مقدس را به تصویر بکشد.

دختر لوتی 
»دختر لوتی« داستان معلمی  اســت که در سال های 
دوران جنگ تحمیلی برای تدریس به منطقه پلدختر در شمال 
خوزستان و جنوب لرستان اعزام می شــود. او در آنجا و در آن 
سال های پررفت و آمد نیروهای حاضر در دفاع مقدس، دلباخته 
دختری می شود که از قوم »کولی« است و از سوی دیگر، میل 
و انگیزه ای برای شرکت در مناطق عملیاتی و جنگی در او پدید 
می آید.در واقع این رمان، قصه معلمی  است که به میل خود 
و برای گریز از عزیمت به خدمت سربازی از پایتخت به جایی 
دوردست در یک شهر مرزی فرستاده می شود. زمان جنگ است 
و شــهر مرزی کوچک هم گرفتار حمات گاه و بیگاه دشمن 
بعثی. در این بین معلم که برای گریختن از سربازی و اعزام به 
جبهه ها، شغل آموزگاری را انتخاب کرده با فرهنگ این شهر آشنا 

می شود و به دنبال خودش و هویت گمشده اش می گردد.  
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فهرســت کامل اسکار اعام شــد و کاندیدها در ۲۴ 
رشــته برای به دســت گرفتن جایزه طایی رنگ به رقابت 
می پردازنــد. مثل همیشــه در این لیســت هم می شــود 
سلیقه خاص اســکار در انتخاب را دید ؛ ســلیقه ای که در 
آن رگه های سیاسی و بعضا سیاست گذاری ها را به وضوح 
می توان دیــد . این انتخاب هــا حتی در انتخــاب برترین 
انیمیشــن ها هم حاکم اســت . جدا از این موضوع بخش 
انیمیشــن تنها بخش از جایزه اســکار اســت کــه در آن 
محدودیت ســنی معنا ندارد. کودک و بزرگســال به دنبال 
این هســتند که ببینند  آیا انیمیشــن دلخواهشــان عنوان 
بهترین را به دســت آورده یا خیر؟ نکته مهم این است که 
در میان انیمیشن های این سال قدری فضا از مشابه سازی 
مرســوم در انیمیشــن های  هالیوودی فاصلــه گرفته بود 
و دیگر کمتــر به حیوانات انســان نما به عنــوان فرم ارائه 
مفاهیم پرداخته اند در عوض کــودکان نقش اصلی اکثر 
انیمیشــن ها را بازی کرده اند. به همین مناســبت نگاهی 
داریم به انیمیشــن هایی که توانســتند در فهرست نهایی 

جای داشته باشند.

  بچه رئیس 
انیمیشــن »بچه رئیــس« از یک خطــر در جوامع 
غربی و ســبک زندگی آنهــا صحبت می کنــد ؛ خطری که 
جوامعی کــه این ســبک زندگــی را تهدید می کنــد، این 
خطر چیزی نیســت جز اینکه حیوانات خانگی دارند جای 
کودکان را در خانواده ها می گیرند. این انیمیشن در باطن 
خود دارد این پیام را منتقل می کنــد که باید به ارزش های 
ســنتی جامعه که در راس آن خانواده است بازگشت. این 
فیلم اقتباســی از کتاب تصویری به همین نام اســت که 
توسط »مارال فارزی« خلق شده  و داستان آن هم در مورد 
خانواده ای است که با ورود فرزند دوم به خانه شان اتفاقات 
زیادی رخ می دهد. در حالی که پدر و مادر انگشــت اتهام 
خود را به سوی پسر بزرگ تر نشــانه می روند و او را حسود 
می خوانند، طولی نمی کشــد که اوضاع عوض می شود و 
این دو برادر چاره ای ندارند جز اینکه در مقابل خطری که 
جهان را تهدید می کند با هم متحد شــوند. این انیمیشن 
که ســوژه اصلی اش کاهش عاقه خانواده ها به کودک و 
فرزندآوری است، تاش یک نوزاد را روایت می کند که به 
واسطه ویژگی هایش یک مدیر بالفطره  و در تاش است تا 
این کاهش عاقه را از بین ببرد. او علت کاهش استقبال 
والدین از فرزندآوری را عاقه آنها در داشتن سگ می داند 
و اقدام به جنگ با رئیس آن شرکت پرورش سگ می کند. 
البته در کنار سوژه باید به حاشیه های آن هم پرداخته شود ؛ 
حاشیه هایی که به شــباهت های  کودک رئیس با   ترامپ 

روایت های کودکانه
نگاهی به نامزدهای بخش انیمیشن جایزه اسکار

و شــعارهای رئیس جمهور دیوانــه آمریکا او ربــط دارد.

  کوکو
انیمیشــن »کوکو« بیشــتر از آنکه انیمیشنی درباره 
موسیقی باشــد، انیمیشــنی درباره احترام به درگذشتگان 
است و موســیقی در این نمایش بیشــتر جایگاه یک آرزو 
را دارد که می توانســت هر چیز دیگری هــم جایگزین آن 
شــود . این انیمیشــن در مورد خوبی ها و بدی هایی است 
که از ما پس از مرگ برجا می ماند و باعث می شــود که در 
ذهن آدم های این دنیا زنــده بمانیم و در قالــب خاطره از 
فراموشی دور شویم. این انیمیشن فیلم حول محور سنت 
قدیمی  مکزیکی ها )روز مردگان( می چرخد و داستان آن 
راجع به پســر بچه 1۲ ســاله ای به نام »میگل« است که 
خانواده اش مخالف  موسیقی هســتند و او را از پرداختن 
به آن منــع کرده اند. ولــی او آرزو دارد روزی تبدیل به یک 
نوازنده حرفــه ای همچون الگوی خود ارنســتو د ال کروز 
شــود. باالخره تصمیم می گیرد دل به دریــا بزند و و راهی 
سرزمین مردگان شود تا حقیقت پنهان شده پشت داستان 
زندگی خانواده اش را کشف کند. در این راه با هکتور آشنا 
می شــود. میگل که خودش را ناگهانی در دنیای مردگان 
می بیند باید ســعی کند به زودی از آنجا خارج شــود وگرنه 
به زودی به اسکلت خواهد تبدیل شد. تنها راه برگرداندن 

این راه به دست مادر مادربزرگ او اتفاق می افتد  که ...  

  نان آور 
اینکــه انیمیشــن »نــان آور« در میــان نامزدهــای 
انیمیشن اسکار قرار گرفت تعجب خیلی ها را برانگیخت .  
این انیمیشن از آن دست موضوع هایی را دارد که  هالیوود 
می پســندد. نان آور فیلمی  اســت که بر اســاس داســتان 
مشــهوری از رمان پرفروش »نان آور« به نویسندگی دیبورا 
ایلیس ساخته شده اســت. فیلم بر اســاس داستان دختر 
افغانستانی ســاخته شــده که پروانه نام دارد. پس از آنکه 
نصرالله، پــدر پروانه در زمــان حاکمیت طالبان دســتگیر 
می شود، او مجبور می شود تا موهای خود را کوتاه کرده و با 
پوشیدن لباس های پسرانه برای تامین مخارج و هزینه های 
زندگی مادر و خواهرش وارد بازار کار شود. این فیلم انیمیشن 
محصول مشــترک کانــادا، ایرلند و لوکزامبورگ اســت که 
توسط شرکت »کارتو ن سالن« تولید شده است. کارگردانی 
این انیمیشن را »نورا تومی« بر عهده دارد که پیش از این 
کارگردانی مشــترک انیمیشن نامزد اســکار »راز کلز« را بر 
عهده داشت و »دبورا الیس« نگارش فیلمنامه را بر اساس 
رمان خود بر عهده دارد. آنجلینا جولی، هنرپیشه آمریکایی 

هم تهیه کننده این کار است.

  وینسنت دوست داشتنی 
»وینسنت دوست داشــتنی« اولین انیمیشن جهان 
است که هر شات آن با اســتفاده از رنگ روغن روی بوم و 
به همان شیوه ای که خود ونگوک نقاشی می کرد، نقاشی 
شــده اســت. این انیمیشــن به کارگردانی دوروتا کوبیا 
ســاخته شــده و برای ســاخت آن از 1۰۰ نقاش استفاده 
شده اســت، زیرا برای هر ثانیه آن 1۲ نقاشی رنگ روغن 
نیاز بود. وینسنت دوست داشتنی، کاوشی موشکافانه در 
زندگی و مرگ جنجالی یکی از محبوب ترین نقاشان جهان، 
وینسنت ونگوک از طریق نقاشی ها و مصاحبه هایی است 
که افراد نزدیک به او انجام داده اند و همچنین بازســازی 
دراماتیک وقایعی که منجر به مرگ او شد. َونسان َونگوک 
در ســال 1۸53 به دنیا آمد ؛ یک نقاش هلندی که کارش 
تاثیر گسترده ای بر هنر قرن بیســتم داشت. کار او شامل 
پرتره ها، خودنگاره  ها، مناظر، طبیعت بی  جان، ســرو ها، 
مزارع گندم و گل  های آفتاب گردان اســت. او از کودکی 
به نقاشی عاقه داشت ولی تا اواخر دهه دوم زندگی اش 
نقاشــی نکرد. او بســیاری از کارهای شناخته شده اش را 
در دو ســال آخر زندگی اش تکمیل کرد. وی در یک دهه 
بیش از ۲/1۰۰کار هنری تولید کرد که شامل ۸6۰ نقاشی 
رنگ روغن و بیش از  1/3۰۰نقاشی با آب  رنگ، طراحی و 

چاپ می  شود.

  فردینا ند
انیمیشن کمدی »فردیناند« به کارگردانی »کارلوس 
سالدان ها« داستان گاوی به نام فردیناند را روایت می کند 
که بوی گل ها را  ترجیح می دهد نسبت به مبارزه در رینگ 
گاو بازی و می خواهد با گل ها زندگی کنــد. فردیناند، گاو 
خوش قلبی است که به دلیل یک اشــتباه غیرعمد، برای 
زندگی در کنار انسان ها خطرناک شــناخته  و به منطقه ای 
دیگر فرســتاده می شود. داســتان انیمیشــن به صورتی 
رقم می خورد که فردینا نــد مجبور می شــود در کنار دیگر 
گاوهای وحشی، برای انجام مســابقات گاو بازی آموزش 
ببیند در صورتی که او اعتقاد دارد گاو ها موجودات وحشی 
 نیستند و بر عکس بسیار حیوانات مهربان و قابل اطمینانی

 هستند.
 کارلوس ســالدان ها ایــن روزها به عنــوان یکی از 
قدرتمند ترین سازندگان انیمیشن جهان محسوب می شود 
و در کارنامه خود آثاری همچون »عصر یخبندان« و »ریو« 
را می بیند. او برای ساختن انیمیشن »فردینا ند« قصه ای 
از کتاب مصوری را انتخاب کرد که ۷۹ ســال قبل توسط 
مونرو لیف نوشــته شده بود و ســال قبل هم والت دیسنی 
یک نمایش کوتاه از آن ساخته بود که حتی نامزده اسکار 
انیمیشن کوتاه هم شده بود. فردینا ند نمایش لطیفی درباره 
همان چیزی است که ما به آن می گوییم قضاوت از روی 
ظاهر و اینکه یــک گاو با هیکلی تنومنــد روحیات لطیف 
 داشــته باشــد، خود تناقضی دیدنی اســت که داستان را 

پیش می برد.  
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معامله با دشمن  
درباره تعویض بازیکن بین منچستر و آرسنال 

آرســن ونگر و ژوزه مورینیو شاید سر هیچ چیز تفاهم 
نداشــته باشــند. اگر تاریخ لیگ برتر را بررسی کنید یکی 
از جذاب ترین بخش های آن شــاید جدال این دو باشد، 
جدالی کــه در آن دو همه جــور درگیری دیده می شــود، 
درگیری لفظی و حتی فیزیکی اما  در این زمســتان به این 
نتیجه رســیدند که می توانند به یک توافق برسند و الاقل 
یک معامله را جوش بدهنــد، معامله ای که هر طرف فکر 
می کرد که برنده خود او است. بله، بعد از کش و قوس های 
فراوان، باالخره پروســه جذب الکسیس سانچس توسط 
منچستریونایتد نهایی شد و هنریک میختاریان نیز راهی 
آرسنال شد. ستاره شیلیایی و جدید یونایتد 35۰ هزار پوند 
در هفته دریافت خواهد کرد و 15 میلیون پوند نیز به مدیر 
برنامه او برای این انتقال دســتمزد داده شــده اســت. در 
مقابل هم منچستر یونایتد هم هنریک میختاریان، مهاجم 
ارمنی تبار خود را به آرسنال داد، در حالی که خیلی ها بر این 
باورند این اتفــاق باید خیلی قبل از ایــن می افتاد. چرا که 
آرسن ونگر از مدت ها قبل به طور علنی نشان داده بود که 
عاقه خاصی به این بازیکن دارد. نکته جالب این اســت 
که هر دو بازیکن در تیــم تازه خود پیراهن شــماره ۷ را بر 

تن خواهند کرد.

  سنجاب شیلیایی 
خیلی قبل از اینکه رسمی شــود، یک عکس از یک 
فروشگاه آدیداس در شهر لندن معلوم کرده بود که سنجاب 
شیلیایی به منچســتر یونایند خواهد پیوست . حتی شماره 
پیراهن او هم مشخص شده بود، آن هم چه شماره ای! بله 
 الکسیس در منچســتر رویایی ترین شماره ممکن را بر تن 
خواهد کرد، شماره ای که بر تن برترین بازیکنان تاریخ این 
باشگاه یعنی برایان رابسون، اریک کانتونا، دیوید بکام و 
کریستیانو رونالدو رفته بود و پوشیدن آن در شهر منچستر 
یک اتفاق ویژه است، به ویژه برای سانچز که مدعی است 
از کودکی عاشــق منچســتر بوده: »از وقتی که من یک 
پســر نوجوان بودم، همیشــه می گفتم که رویای من این 
است که برای منچســتر یونایتد بازی کنم و به دلیل اینکه 
من اینجا هســتم این را نمی گویم. یک بار با ســر الکس 
فرگوسن حدود ۲۰ دقیقه با هم صحبت کردیم و من به او 
گفتم که رویای من این است که به منچستریونایتد بروم. 
یونایتد باشــگاهی بزرگ و قدرتمند اســت و حاال من این 
شانس را دارم که اینجا بازی کنم. از پیوستن به بزرگ ترین 
باشــگاه دنیا خوشحالم.  ســه  سال و نیم شــگفت انگیز را 
در آرسنال ســپری کردم و حاال خاطرات خیلی مثبتی را از 
آن باشــگاه بزرگ و طرفدارانش با خود به اینجا می آورم. 

فرصت بازی کردن در این ورزشــگاه تاریخی و کار کردن 
با خوزه مورینیو چیزی بود که نمی توانســتم آن را رد کنم. 
مفتخرم که نخســتین بازیکن شــیلیایی خواهــم بود که 
برای تیم اصلی منچستریونایتد بازی می کند و امیدوارم به 
تمامی  طرفداران مان در سراسر دنیا بتوانم نشان دهم که 
چرا باشگاه به دنبال انتقال من به اینجا بود. « البته  الکس 
سانچس برای این مدعا مدرک هم دارد، چراکه تصویری 
از دوران نوجوانی ســانچس منتشــر شــده که او کاپشن 

شیاطین سرخ را بر تن دارد.
ژوزه مورینیو هم از این خرید بســیار راضی اســت: 
» الکسیس ســانچس یکی از بهترین عناصر هجومی  در 
دنیاست و با ورود او، ترکیب خط حمله ما با حضور بازیکنان 
جوان و با اســتعداد تکمیل خواهد شــد. وجود سانچس 
شــخصیت و بلندپروازی را برای تیم ما بــه ارمغان خواهد 
آورد و حاال یونایتد با حضور این بازیکن قدرتمندتر شــده 
است. هواداران نیز حاال به اعتبار و اهمیت تیم خود بیشتر 

افتخار خواهند کرد.«
 اما یک نکته در ایــن میان می تواند دردســر آفرین 
باشد و مثل همیشــه این موضوع مبلغ قرارداد است. این 
فوتبالیست شــیلیایی با دریافت 35۰ هزار پوند در هفته، 
باالترین دستمزد را در تاریخ لیگ برتر دریافت خواهد کرد. 
البته به جز دستمزد هفتگی  با سانچس 1۰۰ هزار پوند در 
هفته حق تصویر دریافت کــرده و 1۴۴ هزار پوند نیز برای 
او پاداش در نظر گرفته شــده و بدین ترتیب ممکن است 
دستمزد ستاره شیلیایی تا 6۰۰ هزار پوند نیز افزایش پیدا 
کند که رقم هنگفتی به شمار می آید. بعد از سانچس، پوگبا 
با هفتــه ای ۲۹۰ هزار پوند، لوکاکو بــا هفته ای ۲5۰ هزار 
پوند و زالتان با هفته ای ۲۲۰ هزار پوند در رتبه های بعدی 
قرار دارند. البته یحیی توره و ســرخیو  آگوئــرو نیز همانند 
زالتان، هفته ای ۲۲۰ هزار پوند می گیرنــد و از 6 بازیکن 
اول، ۴ نفر عضو یونایتد هســتند. نشــریه میرر مدعی شد 
که پل پوگبا از این شرایط ناراضی است و خواهان افزایش 
حقوق خود اســت. در حقیقت حقوق پوگبا هفته ای ۲۰۰ 
هزار پوند است که نصف حقوق دریافتی الکسیس خواهد 
بود و ســتاره فرانســوی از طریق ایجنتش پیگیر افزایش 
حقوقش خواهد بود. در حقیقت رایوال از باشگاه درخواست 
کرده که حقــوق پوگبا را نیز بــه هفته ای ۴۰۰ هــزار پوند 

افزایش دهد. 

  نابغه ارمنی 
ســرمربی آرســن، هنریــک میختاریان را همیشــه 
می خواســت. آرســن ونگر همواره از این بازیکن ســابق 

بوروســیا دورتموند تعریف کرده آن هــم نه فقط به خاطر 
توانایی فنی فوق العــاده اش که باعث شــد در فصل آخر 
حضورش در وســت فالن ۲3 گل بزند و به رکورد 3۲ پاس 
گل برسد.  ضریت هوشی میختاریان ویژگی خاصی است 
که ونگر در زمان جذب بازیکنان به شــدت مورد توجه قرار 
می دهد. او در ارمنســتان دیپلم تربیت بدنــی گرفته و در 
ســنت پترزبورگ اقتصاد خوانــده که این دومــی  با ونگر، 
فارغ التحصیل رشــته اقتصاد مشــترک اســت. کاپیتان 
تیم ملی ارمنســتان که یکشــنبه ۲۹ ساله شــد، همچنین 
می تواند انگلیســی، آلمانی، روســی، فرانسوی، ارمنی، 
پرتغالی و ایتالیایی حرف بزند. میختاریان هم از خیلی وقت 
پیش می خواست در آرســنال بازی کند، او پیش از اینکه 
سفر هیجان انگیزش را شروع کند سفری که در آن روسیه، 
آلمان و انگلیس و بازی در تیم های بزرگ دیده می شود در 
مصاحبه ای  گفته بود: » تیم مورد عاقه من آرسنال است. 
شیوه بازی هجومی  و سریع آنها را دوست دارم. عاوه بر 
آن، آرسن ونگر به جوان ها اعتماد می کند، ضمن اینکه از 
آنها کار و نتیجه می خواهد. این خیلی برایم مهم است.« 
پس حاال هم از پذیرفتنی اســت وقتی پیراهن آرســنال را 
برتن می کند بگوید: »بســیار خوشــحالم که این قرارداد 
را نهایی کردیم و از بودن در اینجا بســیار خوشحالم. این 
رویایی است که به حقیقت پیوســت، زیرا همیشه آرزوی 
بازی در آرسنال را داشتم. اکنون اینجا هستم و می خواهم 
بهترین بازی هایم را برای تاریخ ســازی در این باشــگاه به 
نمایش گذارم.   من همواره ســبک بازی آرســنال و نحوه 
مربیگری آرسنال در تیم را دوست داشتم. بازیکنان جوان 
زیادی در اینجا هســتند، که وی آنها را مدیریت می کند و 
آنها کارشــان را به خوبی انجام می دهند.   البته من عاشق 
بازی های تیری آنری بودم. من عاشق سبک بازی او بودم 
و ممکن است دلیل عاقه ام به آرسنال، وی بوده باشد. او 
گل های زیادی به ثمر رساند و همچون یک قهرمان بود.«
ونگر هم دربــاره خریــدن میختاریان گفــت: » در 
واقــع ما یک بازیکــن کاس جهانــی را از دســت دادیم 
و یک بازیکــن کاس جهانــی را به تیم آوردیــم. میزان 
تاثیر گذاری میختاریان و ســانچز به ســطح نمایش آنها 
بستگی خواهد داشــت. میختاریان از کیفیت الزم برای 
کامل کردن بــازی تیم ما برخــوردار اســت و می تواند در 
پســت های مختلفی بازی کنــد. این موضــوع می تواند 
برای ما بسیار تاثیر گذار باشد. اســتفاده از تمام پتانسیل 
و توانایی هــای میختاریان، وظیفه من اســت. او از نظر 
دوندگی، پاس دادن و خاقیت، از کیفیت بســیار باالیی 

برخوردار است.«  
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یکشنبه آخر
خاطرات یک رزمنده زن 

زمان بزرگ شدن
داستان دو برادر 

اکونومیست 
به قدرت  
ابرشرکت های 
کامپیوتری 
پرداخته است

جلد مارکا 
پس از پیروزی 
پر گل رئال 
مادرید

اکسپرس 
اقتصاد فرانسه 
 را شکننده 
می داند

پیشخوان جهانی

کتاب »زمانی برای بزرگ شدن« نوشته محسن مومنی شــریف، رئیس حوزه هنری در 
قالب داستانی بلند از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. کتاب روایت کننده ماجرای 
عجیب دو برادر است که یکی از آنها در سنین نوجوانی برای حضور در جنگ تحمیلی راهی جبهه 
می شود و دیگری به جبهه منافقان می پیوندد. این کتاب در واقع روایتگر دو جنگ است ؛ جنگی 
که در بیرون در جریان است و انسان ها آن را با پوست و گوشت خود لمس می کنند و دیگری، 
جنگی که در درون شخصیت های کتاب در جریان اســت. زمانی برای بزرگ شدن« داستان 
بلندی است با محوریت دو جنگ؛ یکی جنگی که در پوسته بیرونی قصه و در جغرافیای متن از 
ابتدا تا انتها حضوری دائم دارد   و دیگری جنگی درونی در الیه های زیرین اثر برای باز پس گرفتن 
غرور. »زمانی برای بزرگ شدن« تاکنون سه جایزه کتاب سال شهید غنی پور، جایزه ۲۰ سال 
ادبیات دفاع مقدس و کتاب سال دفاع مقدس را به خود اختصاص داده است. این اثر به تازگی 
از سوی دفتر  ترجمه حوزه هنری به زبان اردو  ترجمه شده و قرار است به زودی منتشر شود. در 
بخشی از این کتاب می خوانیم: »باز اطراف را نگاه می کنم. باز بادی برخاسته و درخت های 
بلوط را تکان می دهد. گاهی یک صداهای مبهمی با خودش می آورد و دل آدم را خالی می کند. 
بد و بیراه می گویم و به کسانی که باید می آمدند سرشب جایشان را با ما عوض می کردند ولی حاال 
گم شده اند فکر می کنم. اگر آنها گیج بازی درنمی آوردند و گم نمی شدند، حاال ما اینجا نبودیم. 
البد برگشته بودیم عقب و بعد از این همه خستگی و جان کندن، یک دل سیر می خوابیدیم. اما 
وقتی به یاد بچه ها می افتم و اتفاق هایی که در این دو شب و روز برایمان پیش آمده، از خودم بدم 

می آید. مگر دیگر می توانم بی خیال بخوابم؟....«

»یکشنبه آخر« کتابی است که معصومه رامهرمزی، یک زن رزمنده در آن از خاطرات 
خود حرف می زند. او در سال های جنگ، دفترچه یادداشت کوچکی داشته  که به گفته خود 
گاه و بیگاه چیزهایی در آن می نوشته است. این دختر خرمشهری با شروع جنگ پا به جبهه 
می گذارد و تا پایان آن عمر و بهترین لحظات زندگی اش را صرف کمک به رزمندگان می کند. 
این کتاب دارای لحنی ساده و صمیمی است که باعث می شود مخاطبی که با جنگ فاصله 
گرفته بار دیگر عظمت آن را احساس کند. ماجرای کتاب »یکشنبه آخر« کاما مستند است 
و نویسنده آن را با حوادث اجتماعی پیوند زده است، هرچند عناصری همانند روزنامه ها و یا 
رادیو در این کتاب غایب هستند و بهتر بود رامهرمزی برای اینکه فضای آن روز را به شکلی 
شیواتر شــرح دهد، به این جنبه ها نیز توجه می کرد. همچنین در خاطره نویسی حس های 
فیزیکی همچون رنگ و بو و توصیفات، می توانند در ترسیم فضای اجتماعی مفید باشند. 
کتاب حاضر در این موضوع موفق بوده و کار نویســنده آن، راضی کننده به نظر می رسد. از 
طرف دیگر نگاه طنزآمیز راوی خاطرات در آن طنز تلخی ایجاد کرده که جالب توجه است؛ 
او در سخت ترین شرایط هم لبخند را فراموش نکرده و امیدوار بوده است. در بخشی از کتاب 
می خوانیم: »ساعت ها تنها در کوچه ها و خیابان های شهر قدم زدم و به خانه های فرو ریخته، 
به اتاق های خالی از زندگی نگاه کردم. روی زمین پر از سنگ و آجر و تکه های ترکش بود. در 
گوشه ای از خیابان عروسکی زیبا افتاده بود که در زیر آفتاب و باران پیر شده بود. جلوی پایم 
یک بخاری نفتی دیدم که پایه  هایش زنگ زده بود و در خاک کوچه فرو رفته بود، نشانه های 

زندگی خاموش در کوچه و خیابان های خرمشهر دیده  می شد.«

ماهورا  
رویارویی عشق و زندگی با جنگ 

»در زندگی تو زنی است با چشمانی شکوهمند که 
لبانش خوشه های انگور و لبخندش موسیقی و گل، اما 
هرکس بخواهد به او نزدیک شود ناپدید می شود...« 
این خاصه فیلم ماهورا اســت، فیلمی  به کارگردانی و 
نویسندگی حمید زرگرنژاد و تهیه کنندگی علیرضا جالی 
و حمید آخوندی که در جشنواره فیلم فجر حضور دارد. 
فیلمنامه »ماهورا« طی چهار ســال تحقیق بر اســاس 
یک واقعه تاریخی نگاشته شــده است و همین واقعی 
بودن قصه فیلم باعث شد تا عوامل دنبال لوکیشن های 
بکر در تاالب خوزستان بروند. داستان فیلم در روستایی 
مرزی رخ می دهد. زیباترین دختر به عنوان عروس هور 
انتخاب می شود تا یک روز در هفته خود را به آب بسپارد 
و هور بارور شده و قهرش نگیرد . امین معروف به سمور 
قاچاقچی ایرانی، عروس هور به نام ماهور را می دزد. به 
گفته تهیه کننده »ماهورا« این فیلم یک فیلم آبرومند و 
در جهت زحماتی است که عرب زبان ها در زمان جنگ 
تحمیلی کشــیدند و از وطن دفاع کردنــد. در واقع این 

فیلم حمایت از عرب زبان های اهواز اســت که با غیرت در 
آن منطقه جنگیدند. بازیگرانــی چون کامران تفتی، بهاره 
کیان افشار، داریوش ارجمند، سعید آقاخانی، میترا حجار، 
علی اوسیوند، یوســف مرادیان و مالک سراج در این فیلم 

نقش آفرینی می کنند.
کامــران تفتــی یکــی از بازیگــران ایــن فیلــم در 
مصاحبه ای درباره آن گفته اســت:» »ماهــورا« ماجرای 
یک روز قبل از شــروع جنگ تحمیلــی را روایت می کند. 
واقعیت این اســت که ماجــرای »ماهــورا« و بطن اصلی 
جنگ یک ســری ســرباز بی درجه و قهرمان بی نام ونشان 

اســت که درواقع مردم اند و هرجای دنیــا جنگی اتفاق 
می افتد، مردم آن کشور، نقش اصلی آن اتفاق هستند. 
ماهورا شــروع محکم و فوق العاده ای است برای من. 
مــن در ماهورا نقــش عربی را بــازی کردم کــه حداقل 
می دانم خیلی از عرب های خوزســتان با بازی ام ارتباط 
برقرار می کنند. لهجه ام، لباسی که به تن کردم، جنس 
زیستنم و... با تمام جان سعی  کردم شبیه این عزیزان 
باشد و واقعی باشم. برای من بیشترین ارزش و اهمیت 
در جشنواره سی  و ششم این اســت که واقعیت کاری را 

که کردم، ببینند.«
زرگرنژاد کارگردان فیلم هم با اشاره به اینکه فیلم 
»ماهورا« به صورت مســتند تحقیقات و پژوهش های 
زیادی داشــته است، گفته است: »ســنت ها، باورها و 
آیین هایی ایرانی را در فیلم روایت کردم که البته به قوم 
خاصی اشاره نکردم و به طور کلی موضوع فیلم، نماینده 
هویت ایرانیان اســت و به باورهای آنــان پیوند خورده 
است. داســتان فیلم من رودررو شــدن زندگی با جنگ 
است، یعنی زمانی که جنگ به عنوان میهمان ناخوانده 
وارد می شــود و به زندگی مردم تجاوز می کند؛ آنگاه که 
مردم با آیین ها و باورشان با مساله ای مثل جنگ مواجه 
می شــوند و چقدر خوب است که با عشــق و زندگی، بر 

جنگ غلبه می کنند.«
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