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یک همچو اعتقادی دارند. بلکه بعضی از آنها را     که من سابقًا   انتظار فرج و معنای صحیح آن 
می شــناختم بســیار مرد صالحی بود، یک اسبی هم خریده 
بود، یک شمشــیری     هم داشــت و منتظر حضرت صاحبـ  
ســام الله علیهـ  بود. اینها به تکالیف شرعی خودشان     هم 
عمل می کردند و نهی از منکر هم می کردند و امر به معروف 
هم می کردند، لکــن     همین، دیگر غیر از این کاری ازشــان 
نمی آمد و فکر این مهم که یــک کاری بکنند، نبودند.         یک 
دستۀ دیگری بودند که انتظار فرج را می گفتند این است که 
ما کار نداشته باشیم به     اینکه در جهان چه می گذرد، بر ملت 
ها چه می گذرد، بر ملت ما چه می گذرد؛ به این     چیزها ما کار 

       این عید ســعید ان شــاءالله ، بر همۀ 
مسلمین جهان، مستضعفان عالم و خصوصًا 
ملت ما،     مبارک باد. آنچه که امروز می خواهم 
به عرضتان برســانم برداشتهایی که از انتظار 
فرج     شده است؛ بعضی اش را من عرض می 
کنم. بعضیها انتظار فرج را بــه این می دانند 
که در     مسجد، در حسینیه، در منزل بنشینند و 
دعا کنند و فرج امام زمانـ  سام الله علیهـ  را 
از خدا     بخواهند. اینها مردم صالحی هستند که 
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نداشته باشــیم، ما تکلیف های خودمان را عمل می کنیم، 
برای جلوگیری از     این امور هم خود حضرت بیایند ان شاءالله 
، درست می کنند؛ دیگر ما تکلیفی نداریم.     تکلیف ما همین 
اســت که دعا کنیم ایشــان بیایند و کاری به کار آنچه در دنیا 
می گذرد یا در    مملکت خودمان می گذرد، نداشــته باشیم. 
اینها هم یک دسته ای، مردمی بودند که صالح     بودند.         یک 
دسته ای می گفتند که خوب، باید عالم پر   ]  از  [   معصیت بشود 
تا حضرت بیاید؛ ما     باید نهی از منکر نکنیــم، امر به معروف 
هم نکنیم تا مردم هر کاری می خواهنــد بکنند؛     گناه ها زیاد 
بشود که فرج نزدیک بشــود.         یک دســته ای از این باالتر 

بودند، می گفتند: باید دامن زد به گناهها، دعوت کرد 
مردم     را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشود و حضرت 
ـ سام الله علیهـ  تشریف بیاورند. این هم     یک دسته 
ای بودند که البته در بین این دسته، منحرفهایی هم 
بودند، اشخاص ساده لوح     هم بودند، منحرفهایی هم 
بودند که برای مقاصدی به این دامن می زدند.         یک 
دســتۀ دیگری بودند که می گفتند کــه هر حکومتی 
اگــر در زمــان غیبت محقق بشــود،     ایــن حکومت 
 باطل اســت و بر خاف اســام اســت. آنها مغرور

 بودند.



جنجال تازه  پرزیدنٌتٌٌ

انتقادهای شدید از ترامپ بعد از دیدار با پوتین

ضلع اول

مثلث  |  شماره 8405



روایتآیتاللهازآیتالله
مصاحبهمتفاوتآیتاللهجنتی

عقبنشینیواشنگتن؟
آمریکابرایتحریمهایایراناستثناقائلمیشود

9 شماره 405   | مثلث  



عقب نشینی واشنگتن؟
آمریکا  برای تحریم های ایران استثنا قائل می شود

در حالی کــه دو وزیر در ایاالت متحــده اعالم کرده 
بودنــد  آمریکا برنامــه ای برای اســتثنا قائل شــدن برخی 
کشــور ها در ماجرای تحریم هــا ندارد، وزیــر خزانه داری  
آمریکا، گفته اســت که کشــورش برای برخی کشورهای 
معین، صدور معافیــت از تحریم های نفت ایــران را مورد 
بررســی قرار خواهد داد. این اظهارنظر در شــرایطی بیان 
شده اســت که انتظار می رود بازگشــت تحریم های نفتی 
علیه ایران به آشــفتگی در عرضه نفــت بازارهای جهانی 
منجر شود. »استیون منوشین«، وزیر خزانه داری  آمریکا 
از اظهارنظرهای پیشین مقام های کشورش درباره رساندن 
صادرات نفت ایــران به صفر از روز 4 نوامبر عقب نشــینی 
کرد. منوشــین دوشــنبه گفت کــه  آمریــکا نمی خواهد با 
بازگردانــدن تحریم های نفتــی علیه ایــران در بازارهای 
جهانی نفت اخالل کنــد و حاضر اســت در برخی موارد، 
صــدور معافیت های نفتــی بــرای برخی از کشــورهایی 
که برای کاهــش واردات نفت از ایران به زمان بیشــتری 
نیاز دارنــد را در نظر بگیرد. او گفت: »مــا می خواهیم که 
کشورها خرید نفت را به صفر برســانند،  اما در برخی موارد 
مشخص، اگر برخی کشــورها نتوانند این کار را یک شبه 
انجام دهند، مــا اســتثناهایی درنظر می گیریــم.« وزیر 
خزانه داری  آمریکا خاطرنشــان کرد قصد دارد در حاشــیه 
نشست وزرای دارایی کشورهای گروه 20 با همتایان خود 
از کشورهای توسعه یافته و در حال توســعه دیدار و درباره 
تحریم های ایران گفت وگو کند. او گفــت: »ما گفته ایم 
که معافیت های کلی در کار نخواهــد بود. ما می خواهیم 
در فرآیند کاهش تدریجی واردات نفت بسیار به دقت عمل 
کنیم تا مطمئن شویم کشورها، زمان الزم را برای این کار 

در اختیار داشته باشند.«
این اظهارنظر در واقع نوعی عقب نشــینی از مواضع 
قبلی ایاالت متحده اســت. پیش از این اظهارنظر وزرای 
خارجــه و خزانــه داری  آمریــکا در نامــه ای بــه همتایان 
اروپایی شان گفته بودند به دلیل آنکه به دنبال اعمال فشار 
بی سابقه روی ایران هستند از صدور معافیت های تحریمی 
خودداری می کنند. »مایک پمپئــو«، وزیر خارجه  آمریکا 
و »اســتیون منوشــین«، وزیر خزانه داری این کشــور در 
نامه ای که برای مقام های فرانسوی نوشته اند دالیل خود 
را برای عدم موافقت با صدور معافیت  از تحریم های ایران 
تشریح کرده اند. جمعه رسانه های فرانسوی گزارش دادند 
دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور  آمریکا درخواســت 
فرانســه برای معافیت اروپا از تحریم های واشنگتن را رد 
کرده است.  »برونو لومیر« وزیر دارایی فرانسه اعالم کرد 
که  آمریکا در پاسخ به نامه ای که در آن از  آمریکا درخواست 
شده بود تا به شرکت های اروپایی اجازه بدهد که همچنان 
به همکاری های بازرگانی قانونی با ایران ادامه دهند، پاسخ 
منفی داده است. خبرگزاری بلومبرگ، بامداد شنبه جزئیاتی 
از نامه ای که پمپئو و منوشین برای وزرای دارایی و خارجه 
کشورهای انگلیس، فرانســه و آلمان ارســال کرده اند را 

منتشر کرده است. 
طبق این گزارش، وزرای خارجه و خزانه داری  آمریکا 
نوشــته اند دولت  آمریکا به دنبال اعمال »فشار اقتصادی 
بی ســابقه« روی حکومت ایران اســت. آنها همچنین با 
یادآوری اینکه  آمریکا از برجام خارج شده، تأکید کرده اند 
واشنگتن تا زمانی که شاهد »تغییرات ملموس، ادامه دار 
و مشهود« در سیاســت های ایران نباشــد، نرمش نشان 

نخواهد داد. 
در این نامه که بلومبرگ می گویــد تاریخ نگارش آن 
مشخص نیست،   آمده است: »رئیس جمهور ]ترامپ[ به 
یک دلیل ساده از برجام خارج شد؛ این توافق نمی توانست 
ایمنی مردم  آمریکا را تضمین کند. بنابراین، ما در وضعیتی 
نیستیم که برای این سیاست، مگر در موقعیت های خاص 
که  آشکارا در راســتای منافع  امنیت ملی مان باشد، استثنا 

قائل شویم.«
امــا در تحولی دیگــر در خصوص مواجهــه غرب و  
آمریکا با ایران، شورای خارجی اروپا عدم مخالفت خود را با 
به روز رسانی قوانین مقابله با تحریم های  آمریکا علیه ایران 
اعالم کرد. هدف از فعال کردن این مقررات محافظت از 
شــرکت های اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم های 
کشورهای ثالث اســت. کشــورهای اروپایی بعد از خروج  
آمریکا از برجــام گفته بودنــد قصد دارند بــا اضافه کردن 
تحریم های  آمریکا علیه ایران به چارچوب این مقررات، از 

سرمایه گذاری های کشورهای اروپایی در ایران محافظت 
کنند. در پی درخواست سران کشورهای اروپایی در تاریخ 
16 می، کمیسیون اروپا فرآیند رسمی فعال کردن مقررات 
مقابله ای را آغاز کــرده و فهرســتی از تحریم های  آمریکا 
علیه ایران را به فهرست قوانین مشمول مقررات مقابله ای 
اضافه کرد. مقررات مقابله ای به شــرکت ها اجازه می دهد 
خسارت های ناشی از تحریم های فراســرزمینی  آمریکا را 
جبران کرده و بابت آنها درخواســت غرامت کنند. اتحادیه 
اروپا در بیانیه ای اعالم کرده هدف تصمیم  امروز شــورای 
خارجی اروپا این است که روند اجرایی شدن این مقررات، 
از 7 آگوســت، قبــل از احیــای اولین بســته تحریم های  
آمریکا علیه ایران تکمیل شــود. اتحادیه اروپــا در بیانیه 
خود خاطرنشــان کرده نهایی شــدن فرآیند اجرایی شــدن 
مقررات مقابله ای مســتلزم آن اســت که پارلمان اروپا نیز 
تا ضر ب االجل 7 آگوســت با این تصمیــم مخالفت نکند. 
تحریم های  آمریکا بیش از 20 میلیارد دالر تجارت ساالنه 

اتحادیه اروپا و ایران و همچنین قراردادهای شرکت های 
بزرگ را در معرض خطر قرار می دهــد. مهم تر از آن، این 
تهدیدها مزایــای اقتصادی ایــران از »برجــام« و به تبع 
آن، توان حفظ این توافق را به خطــر می اندازند. ماهیت 
فراســرزمینی قوانین  آمریــکا که شــرکت های خارجی در 
حال تجــارت بــا دالر  آمریــکا و حتی فعالیت های شــعب 
غیرآمریکایــی آنها را تحت تأثیر قــرار می دهد، مقام های  
آمریکایی را قادر کرد سال 2014 بانک فرانسوی »بی ان پی 
پاریبــا« را با رقم بی ســابقه 9 میلیــارد دالر جریمــه کنند. 
هراس از اعمال همین جریمه ها اســت که باعث می شود 
شــرکت های بین المللی عطای تجارت با ایران را به لقای 
مخاطرات آن ببخشند. همزمان با این تحوالت محمدجواد 
ظریف در توئیتر خود نوشــت: »امــروز ایــران در دیوان 
دادگســتری بین المللی شــکایت کرد تا  آمریکا را به دلیل 
اعمال مجدد تحریم های یکجانبه و غیرقانونی پاســخگو 
کند.« وزیر خارجه ایران افزود: »ایران در مواجهه با اهانت  
آمریکا به تعهدات دیپلماتیک و حقوقی، به حاکمیت قانون 
متعهد است. واجب و ضروری است که با این عادت  آمریکا 

به نقض قوانین بین المللی مقابله شود.« 
در همین حال آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین 
گزارش خــود اعالم کرد صــادرات نفت ایران بــه اروپا در 
ماه ژوئن حدود ۵0 درصد کاهش داشــته اســت. آژانس 
بین المللی انرژی در جدیدترین گــزارش خود اعالم کرد، 
ظرفیت تولیــد ذخیره نفت جهــان ممکن اســت به دلیل 
طوالنی شــدن دوره کاهش تولید برخــی تولیدکنندگان با 
محدودیت مواجه شود و ضمن افزایش قیمت ها رشد تقاضا 
را تهدید نماید. احتمال کاهش صادرات نفت ایران در سال 
جاری میالدی به دلیل تحریم های جدید  آمریکا همچنین 
کاهش تولید ونزوئال و لیبی در کنار افــت تولید در کانادا و 
دریای شمال موجب شده تا قیمت نفت در هفته های اخیر 
به میزان قابل توجهی افزایش یابد. اوپک و برخی دیگر از 
تولیدکنندگان نفت از جمله روســیه با تعدیل اجرای توافق 
کاهش تولید به وضعیت موجود بازار نفت واکنش نشــان 
داده اند و عربستان تحت فشارهای  آمریکا قول داده که از 
توازن بازار حفاظت خواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی 
گفته، نشــانه های »بسیار خوشــایندی« وجود دارد مبنی 
بر اینکه تولیدکننــدگان مهم، تولید نفت خــود را افزایش 
داده اند. اما آژانس در عین حال گفتــه، اختالالت ایجاد 
شده موجب تشدید فشارها بر عرضه جهانی نفت شده، در 
حالی که ظرفیت تولید ذخیره نفت جهان »ممکن است با 
محدودیت مواجه شــود.« ظرفیت تولید ذخیره به میزان 
توانایی افزایش تولید تولیدکنندگان نفت در مدتی نســبتا 
کوتاه گفته می شود. بخش عمده این ظرفیت تولید ذخیره 
در خاورمیانه قرار دارد. آژانس بین المللی انرژی همچنین 
گفته، تولید نفت اوپک در ماه ژوئن به باالترین رقم 4 ماه 
گذشــته یعنی 87/31 میلیون بشــکه در روز رسیده است. 
ظرفیت تولید ذخیره در خاورمیانه در ماه جوالی 6/1 میلیون 
بشکه یعنی حدود 2 درصد کل تولید جهانی بوده است. بر 
اساس این گزارش، از آنجایی که انتظار می رود تحریم های  
آمریکا موجب کاهش شدید صادرات نفت ایران در سه ماهه 
پایانی  امسال شود، عربستان احتماال تولید خود را باز هم 
افزایش خواهد داد و در این صــورت ظرفیت تولید ذخیره 
این کشور به رقم بی ســابقه زیر یک میلیون بشکه خواهد 
رســید. آژانس بین المللی انــرژی برآورد کــرده که ممکن 
اســت صادرات نفت ایــران این بار بســیار بیشــتر از 2/1 
میلیون بشــکه دوره قبلی تحریم ها کاهش یابد. به گفته 
آژانس، چین و هند، ممکن اســت با چالش های عمده ای 
برای یافتن جایگزین هایی برای یافتن نفت ایران و ونزوئال 
مواجه شوند. این گزارش همچنین حاکی است، صادرات 
نفت ایران به اروپــا در ماه ژوئن حــدود ۵0 درصد کاهش 

داشته است. 

گزارش ویژه
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معمای یک سفر
در سفر والیتی به مسکو چه توافقی شده است؟

یکــی از مهم ترین رخدادهای هفته گذشــته ســفر 
علی اکبر والیتی به روســیه و دیدار با والدیمیر پوتین بود؛ 
دیداری بسیار مهم که قبل از دیدار رئیس جمهور روسیه با 

دونالد ترامپ انجام شد.
بالفاصله بعــد از این دیــدار و اظهــارات والیتی در 
مــورد توافقاتی که حاصل شــده، موجــی از واکنش ها و 

اظهارنظر ها در فضای رسانه ای و سیاسی شکل گرفت.
در اولیــن توصیف از ایــن دیدار خبرگزاری روســی 
»راشاتودی« درباره دیدار والیتی با پوتین نوشت: »دیداری 
دوساعته، سودمند، شفاف و دوستانه بود که در آن درباره 
همکاری های دوجانبه ایران و روسیه که شامل سوریه هم 

می شد، بحث شد.«
اما جنجال ها پیرامون این سفر آنجا داغ شد که والیتی 
در مورد محتوای توافقات حاصل شــده ســخن گفت. او 
اظهار کرده بود: »آقای پوتیــن  آماری را ارائه کردند که در 
چهارماهه نخست سال 2018 میزان تبادالت تجاری بین 
دو کشــور 36 درصد افزایش پیدا کرده است. درباره حوزه 
نفت هم که یکــی از موضوعات مهم بــرای ایران بود، در 
دیدار فرســتاده ویژه با پوتین رایزنی شد. در حوزه نفت نیز 
یکی از شرکت های مهم نفتی روســیه با وزارت نفت ایران 
قراردادی را به مبلغ چهــار میلیارد دالر منعقــد کرده که به 
زودی عملیاتی می شود. همچنین با دو شرکت نفتی مهم 
روســیه؛ یعنی روس  نفت و گازپروم نفت نیز صحبت هایی 
آغاز شده و قراردادهایی تا 10 میلیارد دالر می توانند ببندند. 
آماری که پوتین در این جلســه بیان کرد حاکی از این بود 
که وی تأکید داشــت روابط نفتی ایران و روســیه تا سقف 
۵0 میلیارد دالر ادامه پیدا کند. این رقم باالیی است و این 
می تواند جایگزین شرکت های غربی شود که ایران را ترک 
کرده اند.«  سخنگوی کاخ کرملین  اما نه اظهارات والیتی را 
رد کرد، نه تأیید. »دیمیتری پسکوف« گفت: »نمی توانم 
این مساله را تأیید کنم و نمی توانم به جزئیات بیشتری در 

این رابطه بپردازم.« 
مساله بر سر این ایجاد شد که بنا به اعالم برخی منابع 
روس ها گفته اند قرار نیست در ازای خرید نفت پول به ایران 
بدهند. گویا توافق شده است که نفت در برابر کاال مبادله 
شود. بیژن زنگنه، وزیر نفت، درباره این قرارداد گفته بود: 
»نفت ایران به یک شرکت روســی و برای مقاصد خارج از 
روسیه فروخته می شود که ۵0 درصد فروش نفت به روسیه 
به صورت نقدی تحویل گرفته می شــود و ۵0 درصد دیگر 
صرف خرید کاال و خدمات از روسیه خواهد شد.« توافقی 
که به گفته وزیر انرژی روســیه، نخستین عرضه آن انجام 
شده و عرضه بعدی نیز برنامه ریزی شــده است. حاال بعد 

از گذشت سه ســال این وزیر روســیه همچنین اعالم کرد 
که کشــورش قرارداد دریافت نفت از ایران در برابر کاال را 
بررسی می کند. الکســاندر نواک گفت: »قرارداد دریافت 
نفت در برابر کاال با ایران همچنان امکان پذیر اســت.« او 
افزود: »مســکو تمام  امور قانونی مربوط بــه این توافق را 
بررسی می کند. این توافق مؤثر بوده و درکل ما بر این باور 
هستیم که باید به مدت پنج ســال دیگر تمدید شود و روی 

این موضوع کار می کنیم.«
اما در واکنشی به این سفر روزنامه جمهوری اسالمی 
نوشته است: »سفر آقای والیتی به مسکو قطعا با اهدافی 
متناســب با وظایف دســتگاه دیپلماســی کشــور صورت 
گرفت که شــاید برای آقــای ظریف فرصت مناســب تری 
را برای پیگیری تــداوم برجام فراهم کنــد. قطعا برخالف 
نظر برخــی تحلیل های جریــان انحصارطلب، این ســفر 
هیچ ربطی به عملکــرد وزارت خارجه و دولت نــدارد، آنها 
کار خودشــان را بهتر از هر زمان دیگری انجام می دهند و 
حتما اجازه نخواهند داد سیاست خارجی کشور را جریانات 
جنگ طلب خارجی و داخلی جهت بدهند اما آقای والیتی در 
مصاحبه های خود، گذشته از اعالم مواضع تکراری مثل 
عبور نفت از تنگه هرمز و  امثال آن، از توافق با روســیه در 
مورد سرمایه گذاری ۵0 میلیارد دالری روس ها در ایران خبر 
داد؛ خبری که به همان اندازه که با بوق و کرنای مخالفان 
دولت مورد اســتقبال قرار گرفت، موجــب تعجب ناظران 
سیاسی و اقتصادی شد و نهایتا هم روس ها ضمن تکذیب 
چنین توافقی از برنامه نفت در برابر کاال ســخن گفتند و در 
بعد سیاسی هم موضوع فشــار پوتین برای خروج ایران از 
ســوریه را در دیدارش با ترامپ پیش بینــی نمودند. نتیجه 
هرچه باشد نظام اسالمی باید خود را برای روزهای سخت 
پیش رو  آماده نماید و البته در این راه انســجام و همدلی و 
هم زبانی شــرط اصلی موفقیت اســت و نیازی هم نیست 
توافقات مبهم را دستمایه موفقیت آمیزبودن یک ماموریت 
قرار دهیم و افکار عمومی را به اشتباه بیندازیم. بهتر است 
هرکس به وظیفه خــودش عمل کند و هیچ فــرد و نهادی 
طلبکارانه سخن نگوید چون همه به این مردم خوب حسابی 

بدهکارند.«

نفتدربرابرکاال؟
اگرچه در واکنش های اولیه از طرف صاحب نظران، 
از اصطالح »نفت در برابر غذا« برای توصیف توافق ایران 
و روسیه استفاده شــد  اما تفاوت های عمده ای بین »نفت 
در برابر کاال« و »نفــت در برابر غذا« وجــود دارد. برنامه 

نفت در برابر غذا برنامه ای بود که با تصویب شورای  امنیت 
ســازمان ملل متحد در ســال 1374 با محوریت عراق در 
جهان شناخته شــد. در این برنامه برای جلوگیری از ایجاد 
بحران های غذایی و دارویی در عراق بــر اثر تحریم های 
بین المللی اجازه داده شــد تا در قبال نفت عراق، نیازهای 
اولیه انســانی در اختیار دولت صدام قرار گیرد؛ برنامه ای 
که بعدها با افشــای فســاد گســترده دولتمردان عراقی و 
شــرکت های نفتی در جریان اجــرای آن ناکارآمدی خود 
را نشــان داد. در مقابل طرح نفــت در برابــر کاال، همان 
تجربه ای است که ایران در دوره قبلی تحریم ها نیز داشت 
و در قبال کشــورهایی مانند هند، چین، پاکستان، روسیه 
و کره شــمالی به اجرای آن پرداخته بود. حتــی اروگوئه و 
نیکاراگوئه نیز در ســال های 90 و 91 پیشنهاد مبادله نفت 
در برابر برنج و پشــم و چوب را به ایران داده بودند. مسعود 
کرباسیان، وزیر فعلی اقتصاد، در سال91 و زمانی که مشاور 
اتاق بازرگانی ایران بود، در یک یادداشت به دفاع از طرح 
تهاتر نفت با کاال پرداخته و نوشته بود: »یکی از ابعاد مثبت 
تهاتر در شرایط فعلی  امنیت خاطر است که باعث می شود 
بدانیم اگر نفت ما را خریدند پول آن به کشور بازمی گردد و 
دیگر نگران باقی مانده حساب و انتقال پول نیستیم. نکته 
مهم دیگر در رابطه با تهاتر این اســت که تجارت خارجی 
ما دوباره شکل متنوعی به خود می گیرد. همچنین باید به 
معایب تهاتر هم اشــاره کرد چراکه محدودیت منابع ارزی 
و عدم گســترش تجــارت خارجی از نمونه های آن اســت 
که در شــرایط کنونی اهمیت زیادی ندارد.« کرباسیان در 
همان یادداشت به سوابق تهاتر نفت در برابر کاال پیش از 
انقالب با اتحاد جماهیر شــوروی و پس از انقالب با ترکیه 
اشــاره کرده بود. بااین حال برنامه تبادل نفت در برابر کاال 
اگرچه می تواند به تهیه برخی نیازهای کشور تحت تحریم 
کمک کند،  اما تجربه پیشــین در این زمینه نشــان داد که 
چگونه در نهایت کشورهای طرف مبادله همه تالش خود 
را بر سوءاستفاده بیشــتر از وضعیت ایران کردند و هجوم 
کاالهای درجه چندم به ایران نه تنها کمکی به اقتصاد کشور 
نکرد و پشتوانه ای برای ارزش پول ملی ایران نشد، بلکه در 
عمل بسیاری از کارگاه های تولیدی و صنعتی کشور را نیز 

به نابودی کشاند.

ادعایعجیب
امــا همزمان بــا اظهارنظرهــا در مــورد توافق های 
اقتصادی ایران و روسیه روزنامه الجریده کویت مدعی شد، 
مســکو طی هفته های اخیر میزبان مذاکرات غیرمستقیم 
میان ایران و اسرائیل در خصوص برخی موضوعات بوده 
است. این روزنامه مدعی شد، به منظور حل برخی مسائل 
از جمله برنامه هســته ای تهران و همچنیــن حضور ایران 
در سوریه، مسکو به عنوان میزبان مذاکراتی غیرمستقیم 
میان ایران و اسرائیل عمل کرده است. الجریده ادعا کرد، 
همزمانی سفر رســمی علی اکبر والیتی و بنیامین نتانیاهو 
تصادفی نبــود و روس ها نیز این مذاکرات غیرمســتقیم را 
تنظیم کرده بودند. ایران و اســرائیل در روسیه با یکدیگر 
مذاکــره کرده اند. ایــن روزنامه بــه نقل از یــک دیپلمات 
ادعایی که خواســت نامش فاش نشــود، گفت: »روسیه 
درخواست های اسرائیل را به تهران تحویل داد و از دولت 
ایران خواست تا یک نماینده با قدرت کامل برای رسیدن به 
یک راه حل مسأله ایران در سوریه به مسکو اعزام کند. گفته 
می شود، والیتی در طول جلســات خود با والدیمیر پوتین 
به تمامی درخواســت های اسرائیل پاســخ داده و شرایط 
ایران برای پذیرش درخواست های ایاالت متحده در مورد 
برنامه هسته ای ایران را ارائه کرده است. ظاهرا او از پوتین 
خواسته است که این شــرایط را در دیدار خود با ترامپ در 
16 جوالی به  آمریکایی ها اعالم کنــد.« این ادعا البته به 

سرعت تکذیب شد.
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فضای مجازی همچنان محل چالش و مجادله اســت. هفته گذشــته معاون قضایی 
دادستان کل کشــور گفته اســت: »تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر، طبق  آماری که مرکز 
ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر 1397 اعالم کرده است، از طریق فیلترشکن های  
هاتگرام و تلگــرام طالیی، فیلتــر تلگرام را دور می زننــد.« عبدالصمد خرم آبادی شــنبه در 
صفحه شــخصی خود در پیام  رسان سروش نوشــته است: »بر اســاس این اعالم، اینترنت 
بدون فیلتر  هاتگــرام و تلگــرام طالیــی را وزارت ارتباطات تامیــن می کند. ایــن در حالی 
اســت که فعالیت فیلترشــکن های داخلی نظیر  هاتگرام و تلگرام طالیی برخالف اهداف و 
سیاســت های تعیین شده در مصوبه شــورای عالی فضای مجازی اســت. مصوبه مربوط به 
»سیاســت ها و اقدامات ســاماندهی پیام رســان های اجتماعی« حدود یک سال پیش )در 
خردادماه 1396( به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و فراگیرشدن پیام رسان های 
داخلی و جلوگیری از دسترســی بیگانگان به داده های عظیم کشــور صراحتا جزو اهداف و 
سیاست های مذکور در این مصوبه هستند. از آنجا که فعالیت های هاتگرام و تلگرام طالیی 
هم مانع از فراگیرشدن پیام رسان های داخلی و هم موجب دسترسی بیگانگان به داده های 
عظیم کشــور خواهد شــد، از این رو فعالیت این دو نرم افزار برخالف مصوبه شــورای عالی 
فضای مجازی اســت. اینکه نهادهای ذی ربط منتظر بمانند تا تلگرام و سایر پیام رسان های 
خارجی بســتر ارتباطاتی مردم در فضای مجازی کشــور را فراهم و شــرکت های داخلی را به 
عمله تلگرام تبدیل کنند، نهایت تنبلی است. معاون دادستان کل کشور گفته است: »اجرای 
مصوبات شــورای عالی فضای مجازی نیاز به عزم جدی دارد. نهاد هــای ذی ربط باید تنبلی 
را کنار بگذارند و از هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب اســتمرار حاکمیت دشــمن بر فضای 
مجازی کشور می شــود، خودداری کنند. باید ارتباط بین  هاتگرام و تلگرام طالیی را با شبکه 
 اجتماعی تلگرام قطع کرد و برای فراگیرکردن پیام رســان های مستقل داخلی کمر همت را

 محکم بست.«
اما این، پایان حرف و حدیث ها در مورد تلگرام طالیی نبود. 

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل در گفت وگویی اعالم کرد: »شــما با مراجعه به طبقه 
نهم ساختمان دیتاســنتر مرکز  امام خمینی)ره( می توانید ببینید ســرورهایی که برای تلگرام 
بوده، در اختیار  هاتگرام و تلگرام طالیی قرار گرفته است؛ در صورتی که می توانستند آنها را 
به سروش بدهند  اما ندادند.« در پی انتشــار این سخنان، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در حاشیه  امضای تفاهمنامه این وزارتخانه با کمیته  امداد  امام خمینی)ره( گفت: »متعجبم 
چرا همواره برخی افراد با صحبت های نادرســت، برای کشور هزینه تراشی می کنند؟ البته ما 
در مقام مسئول، ولو درباره این حرف ناروا، ایجاد شــفافیت می کنیم و وظیفه خود می دانیم 
که پاســخ دهیم.« محمدجواد آذری جهرمی افزود: »برخی یک بار می گویند سرور در طبقه 
نهم اســت، یک بار می گویند اینترنتــش را وزارت ارتباطات تامین می کند؛ مــا همه اینترنت 
کشــور را تامین می کنیم؛ نمی شــود حرف های بی ربط بزنیم و صحبت هایی مطرح کنیم که 

مبنایی نداشته باشد.« 
آذری جهرمی ادامه داد: »شاید نشــود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد  اما نبودن سرور در 
طبقه نهم ساختمان  امام را می شــود ثابت کرد.« وی از خبرنگاران برای بازدید از طبقه نهم 

ساختمان  امام خمینی)ره( دعوت کرد تا »نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.« 

دیــدار روســای جمهور   آمریکا و روســیه در شــهر هلســینکی پایتخت فنالنــد برگزار 
شــد. پوتین در ابتدای این دیدار گفت:  »اکنون وقت آن رســیده تا دربــاره روابط خودمان 
و مســائل جهان صحبت کنیم.« ترامــپ هم در ابتدای دیــدارش با رئیس جمهور روســیه 
گفــت: »آقای رئیس جمهــور! در ابتــدا مایلم برگــزاری واقعا عالــی جام جهانی را به شــما 
تبریک بگویم، یعنی یکــی از بهتریــن دوره های آن. خیلی عالی اســت که اکنون با شــما 
 )پوتین( هستم. روابط دو کشور خوب نیســت  اما  امیدوارم این دیدار به رابطه ای فوق العاده 

منجر شود.« 
رئیس جمهور  آمریکا در ادامه گفت: »من واقعا فکر می کنم جهان از ما می خواهد کنار 
هم باشیم. ما دو قدرت هسته ای بزرگ هســتیم.  ما 90 درصد تسلیحات هسته ای جهان را 
در اختیار داریم .« ترامپ همچنین گفت که ما موضوعــات زیادی برای گفت وگو داریم... 
ما درباره هر چیزی از تجارت، بحث های نظامی، موشــک ها، تســلیحات هسته ای تا چین 
موضوعاتی بــرای بحث داریم. ما در این دیــدار کمی هم درباره چین، دوســت متقابل مان 

گفت وگو خواهیم کرد.
 رئیس جمهوری روســیه نیز در این دیدار به دونالد ترامپ پیشــنهاد کرد تا به بررســی 

جزئیات »نقاط درد« در روابط دوجانبه پرداخته شود.
 پوتین گفت: »ما با یکدیگر تماس های دائم داریم و تلفنی مذاکراتی داشته و چندین بار 
هم در رویدادهای بین المللی مالقات کرده ایم ولی اکنون زمان آن رسیده تا نشسته و در مورد 
جزئیات مسائل در روابط دوجانبه و »نقاط درد« مختلف در جهان صحبت کنیم. موضوعات 
بســیار زیادی وجود دارند که باید مورد توجه قرار بگیرند.« والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه در کنفرانس خبری مشترک با »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور   آمریکا گفت که توافق 
هسته ای با ماهیت صلح آمیز برنامه هســته ای ایران را تضمین می کند. او گفت: »به لطف 
برجام، ایران به کنترل شده ترین کشــور دنیا تبدیل شده اســت.«  پوتین در انتقاد از خروج  
آمریکا از برجام گفت: »ما نگرانی مان درباره خروج  آمریکا از توافق هســته ای ایران را ابراز 
کردیم. ایران به لطف برجام کنترل برنامه هسته ای خود را به آژانس واگذار کرد و این توافق، 
ماهیت صلح آمیز برنامه هســته ای ایران را تضمین می کند.« ترامپ هــم در این کنفرانس 
خبری گفت که از زمان روی کار آمدن به عنوان رئیس جمهور  آمریکا دیپلماسی و تعامل را به 

درگیری ترجیح داده است.
 او درباره رابطه کشورش با روسیه گفت: »رابطه ما با روسیه هیچ گاه تا این اندازه بد نبوده 
اســت  اما این از چهار ســاعت پیش تغییر کرد.« ترامپ در دیدار با پوتین، موضوع دخالت 
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016  آمریکا را مطرح کرده است. او گفت درباره 
»اشاعه هســته ای« هم با پوتین رایزنی کرده و رئیس جمهور روسیه را در جریان دیدارش با 
رهبر کره شمالی قرار داده است. ترامپ گفت با روسیه درباره »تروریسم اسالمی رادیکال« 
هم گفت وگو کرده اســت. او گفت که هم روســیه و هم  آمریکا از حمالت تروریســتی ضربه 
خورده اند. ترامپ گفت: »به عالوه درباره اهمیت اعمال فشــار بر ایــران برای جلوگیری از 
بلندپروازی های هســته ای این کشور و متوقف کردن کارزار خشــونت آن، صحبت کردم.« 
رئیس جمهور  آمریکا اضافه کرد: »دربــاره این هم صحبت کردم که  آمریــکا به ایران اجازه 

نخواهد داد از مزایای شکست داعش منتفع شود.«

جنجالتازهپرزیدنت

تلگرامطالییکجاست؟

رویداد
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موضوع تشکیل حزب توسط علی الریجانی رئیس مجلس مساله قدیمی  اما بالتکلیف 
اســت. اطرفیان الریجانی نیز در این باره چندان هم نظر نیســتند، مثال سخنان کاظم جاللی 
 کمتر تشکیل این حزب را نوید می دهد و بهروز نعمتی برخالف او سخت پیگیر تحقق این  امر 

است. 
این طور که به نظر می رســد انتخابات مجلس آتی و پیداشدن رقیب سرسختی همچون 
سید ابراهیم رئیسی برای کرسی ریاســت مجلس، الریجانی را به فکر  انداخته است. او دو راه 
بیشتر ندارد و هر دو راه به تشکیل حزب ختم می شود. تنها از این طریق است که می توان جای 
پای خود را در هیات رئیسه محکم تر از قبل کند و تنها از همین طریق می تواند برای انتخابات 
1400 خیز بردارد. برنامه اش  هر کدام از دو گزینه ادامه ریاست مجلس یا رئیس جمهوری باشد، 
فرقی ندارد. او باید یک پشتوانه قوی حزبی برای خود بســازد و از شواهد این طور برمی آید که 

عزم جدی در این راستا دارد. 
همین بیســت روز قبل حســن بیادی، دبیرکل حزب آبادگران گفته بود: »بعد انتخابات 
مجلس دهم و قبل انتخابات ریاست جمهوری سال 96 خیزی از سمت آقای الریجانی برداشته 
شد، دعوت کرد و حتی آقای ناطق نوری هم بود  اما مدتی که گذشت، دوستان سکوت اختیار 

کردند و دیگر جلسات را ادامه ندادند. 
این دوستان می گفتند ظاهرا برخی با نهادینه شــدن تحزب موافق نیستند.« وی با بیان 
اینکه در یک جلسه راجع به تشکیل حزب فراگیر که با حضور آقای الریجانی تشکیل شد حضور 
داشــتم، اظهار کرد: »من با خود آقای الریجانی ارتباط داشــتم و از طرف او به این جلســات 

دعوت شدم.«
اظهارات جدید حسن زمانی، رئیس مرکز نمایندگان ادوار  اما حاوی خبر مهم تری است. 
به نظر می رسد که حلقه اولیه حزب الریجانی شکل گرفته است. به گفته او 2۵ نفر از نمایندگان 
ادوار اتاق فکری تشکیل داده اند تا در مورد مسائل و موضوعاتی که برای رئیس مجلس مهم 
است، گفت وگو کنند. زمانی به خبرگزاری مهر گفته است: »این اتاق فکر به مرکز نمایندگان ادوار 
مشورت می دهند و مسائلی که رئیس مجلس صالح ببیند به این اتاق فکر ارسال خواهد شد و از 

نظرات این افراد استفاده خواهد شد.«
وی تأکید کرد: »بعضی از اعضای مجمع برای شرکت در جلسات از شهرستان به  تهران 
سفر می کنند. تعدادی از مجمع نمایندگان ادوار بازنشســته و تعدادی از آنها در دستگاه های 

مختلف مشغول کار هستند.«
 به گفته وی، کارگروه های تخصصی مرکز با کمیسیون های مجلس ارتباط خوبی دارند. 
کارگروه ها با کمیسیون ها جلسات مشترک می گذارند و نظرات خود را به اعضا و کمیسیون ها 
اعالم می کنند. مرکز  امور نمایندگان ادوار مجلس شورای اســالمی 1800 نماینده که از یک 
دوره تا 6 دوره نماینده مجلس بوده اند را تحت پوشــش دارد و این حتما پشــتوانه خوبی برای 

شروع کار حزبی است.
 این همکاری  را همین طور می توان یــک معامله برد - برد بــرای الریجانی و نمایندگان 
ادوار دانست. هرچه باشد آنها برای بازگشت به بهارستان به حمایت عنصر اثرگذاری مثل علی 
الریجانی نیاز دارند و الریجانی نیز برای حفظ و ارتقای موقعیت خود نیازمند حمایت های یک 

حزب قوی است. 

در حالــی کــه مذاکرات فشــرده ای بــرای تعییــن تکلیــف برجام میــان ایــران و چند 
 کشــور اروپایی در جریان اســت، خبرهای مهمی در مورد روابــط ایران و آمریــکا هم مطرح

 شده است . 
بعد از اینکه دونالد ترامپ توانست در انتخابات پیروز شود روابط ایران و آمریکا به بدترین 
سطح خود رسید. ایاالت متحده از برجام خارج شد و اکنون دو کشور بعد از چندین ماه مذاکره 
مســتقیم دیگر هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند. امــا تازه ترین خبر در این مورد این اســت که 
رئیس دفتر رئیس جمهور فاش کرده اســت دونالد ترامپ تالش هایی بــرای برقراری تماس با 

ایران داشته است. 
واعظی گفته اســت: »اینکه می گویند ایران به دنبال مذاکره با آمریکا می رود تا االن که 
غیر از این بوده و وقتی آقای روحانی به مقر سازمان ملل رفت این آقای ترامپ بود که هشت بار 
درخواســت گفت وگو با آقای روحانی را مطرح کرد ولی آقای روحانی این درخواســت را قبول 

نکرد.« 
نکته مهم این اســت که دونالــد ترامپ یــک روز بعد از مالقــات جنجالی بــا والدیمیر 
پوتین گفته اســت که ایرانی ها در آینده بــرای توافق جدید تماس می گیرند. او گفته اســت: 
»امیدواریم در برخی موضوعات، ایران تماس بگیرد. ممکن اســت توافق جدید حاصل شود 
یا نشــود. ایران کشــور پنج ماه قبل نیســت. آنها دیگر زیاد به دنبال حضور در مدیترانه و کل 
 خاورمیانه نیستند. آنها مشکالت زیادی دارند که می توانند از طریق توافق با ما بسیار راحت تر 

حل کنند.«
در واکنش به این اظهارات، بهرام قاســمی در نشســت هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه ترامپ در حاشیه اجالس ناتو گفته است که باالخره مقامات ایرانی به وی 
زنگ خواهند زد، تاکید کرد: »رفتار ترامپ نسبت به ایران خصمانه است. این رفتار خصمانه در 
ابعاد مختلف کامال دیده می شود. شاید ایشــان شوخی کرده اند، البته ممکن است یک روزی 
ایشان به تهران زنگ بزنند و تقاضای مذاکره داشته باشند، این موضوع بیشتر محتمل است و 

شاید عالئمی هم در گذشته وجود داشته باشد.«
  اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به اینکه شــاید عالئمی هم در گذشته وجود داشته 
باشد، به این موضوع برمی گردد که برخی منابع آگاه دولت ترامپ تنها ساعاتی پس از سخنرانی 
شدیداللحن رئیس جمهور آمریکا علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2017، 
فاش کردند که حسن روحانی درخواست ترامپ برای مذاکره مســتقیم از طریق میانجیگری 

فرانسه را رد کرده است. 
روزنامه واشنگتن پســت 12 آبان 1396 در گزارشــی نوشت: »در روز ســخنرانی دونالد 
ترامپ در مجمع عمومی ســازمان ملل، 19 ســپتامبر رکس تیلرســون، وزیــر خارجه آمریکا 
از  امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه خواســته اســت تــا از طریق میانجیگــری او یک 
مذاکره مســتقیم میان ترامپ و روحانی انجام شــود.« یک مقام دولتی آمریــکا در این باره به 
واشنگتن پست گفت که فرانسه پس از مطرح کردن درخواســت آمریکا با ایران، اعالم کرده 
که طرف ایرانی پاســخ منفی صریح خود را در این بــاره اعالم کرده و علــت آن را جدی نبودن 
 کافی آمریکا دانســته اســت. بنابر این ادعا، ایرانی ها این موضوع را یــک »حقه آمریکایی«

 دانسته اند.« 

مذاکرهایرانوآمریکا؟

حزبالریجانیکلیدخورد
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بهماجرایمذاکرهباآمریکاورودمیکنیم

هشدارآقایدکتر

تشکیالتجدید؟

پایانامیرانتظام

عباسعلی کدخدایی از چهره های خبرساز این هفته بوده است. او چند اظهارنظر مهم داشته است. اول از 
همه گفته است: »اگر قرار باشد مذاکره ای با آمریکا صورت گیرد و برخالف وضعیت حاکم ایران باشد، شورای 
نگهبان ورود پیدا می کند.« او همچنین در پاســخ به این ســوال که باالخره خانم ها بروند به ورزشگاه یا نروند؟ 
گفته است: »اگر مسئوالن می توانند  امکانات و تسهیالت را فراهم کنند و مشکلی وجود نداشته باشد، به نظرم 

اشکالی نباید داشته باشد.«
او ادامه داده اســت: »اگر امکاناتی وجود ندارد، باید آن را فراهم کنید و بعــد اعالم نظر کنیم، نه اینکه ما 
بنشینیم و بگوییم »ممنوع است، ممنوع است«، وقتی هم سوال می کنیم می گویند چون  امکانات نداریم. اگر 
 امکانات ندارد پس بی عرضگی من مسئول اســت، باید  امکانات را فراهم کنم و اگر نظر خاصی وجود ندارد آن 

تسهیالت هم فراهم شود، اگر نظری هم در این جهت است روی آن نظر بایستیم و دفاع کنیم و اعالم کنیم.«

سیدحسنقاضیزادههاشمی،وزیراصالحطلبکابینهروحانیبهصورتغیرمنتظرهایاظهاراتتندیدر
موردتحریمهاوآثارآنداشتهاست.اینوزیرکابینهگفتهاست:»میتوانباورکردکهتوفانینزدیکمیشود.
بههمیندلیلبایدآمادگیداشتهباشیموباکسانیکهمیتوانندتدبیرکننددربارهاینموضوعصحبتکنیم.
منطرفدارروشدومهستم.اعتقادندارمکهمدیرانرادرغفلتوخوشخیالینگهداریم.عزمطرفمقابل
ماجزماست.بهچهزبانیبایدبگویدکهمنمیخواهمبیرحمانهترینتحریممالیرادرطولتاریخبرایایران
اعمالکنم؟«اودرعینحالگفتهاست:»اگربناباشددراینشرایطویژهمانندروزهایعادیرفتارکنیم،نهایت
بیتدبیریاستوممکناستبهخیانتتشبیهشود.یکیازمهمترینوظایفماایناستکهبدانیمتیمیکهبا
آنکارمیکنیمآمادگیاینشرایطراداردیاخیر؟منایننگاهرانسبتبهکلحاکمیتدارم.ممکناستبعضی
ازمابرایشبعملیاتمناسبنباشیم.اگرتیممدیریتیآمادگیمقابلهباتحریمرانداردبایدعوضشود.«

عباسامیرانتظام،ســخنگویدولتموقتوجاســوسآمریکا،هفتهگذشتهدر۸۶ســالگیدرگذشت.
عباسامیرانتظامعضودولتبازرگانکهبعدازتسخیرالنهجاسوســیاسنادارتباطشباسازمانسیابهدست
دانشجویانپیروخطامامافتاد،بهعلتایستقلبیدر۸۶سالگیدرگذشــت.ویازآذر۱۳۵۸تا۱۳۷۵بهجرم
جاسوسیدرزندانبود.دادگاهانقالباسالمیعباسامیرانتظام،معاوننخستوزیروسخنگویدولتموقت
وسفیرسابقایراندرکشورهایاسکاندیناویرابرایجرایمشرکتدرتوطئهانحاللمجلسخبرگاندرمقابلهبا
والیتفقیه،تعهددرتفریقبینمسلمینوجداکردنبرادرانانقالبیفلسطینولیبیازحمایتنهضتاسالمی
ایران،فراریدادنسرانرژیمفاسدگذشتهومامورانسیاسیسفارترژیمشاهدراسرائیلومقاماتعالیرتبه
مجلسسنایطاغوتوسرمایهدارانصهیونیســتتحتتعقیب،انجاممالقاتهاوتماسهایسّریودادن
اطالعاتوآگاهیبهدشمنانانقالبونهضتاسالمیدربارهمسائلومشکالتداخلیواوضاعسیاسیکشور

مجرمشناختهواورابهحبسابدمحکومکردهبود.

محمدرضا باهنر هفته گذشــته نکته مهمی را در مورد جبهه مردمی نیروهــای انقالب گفته که مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفته است. دبیرکل جبهه پیروان خط  امام و رهبری گفته است: »جمنا حرکت خوب و الزمی برای 
اجماع اصولگرایان بود و به تعبیری توانســت یک وحدت نســبتا عالی را در جامعه اصولگرایی رقم بزند که قابل 
تقدیر بود. ابتدای روی کارآمدن جبهه مردمی نیروهای انقالب برخی از سیاستمداران تصور کردند که این تشکل 
ساخته و پرداخته دست حاکمیت است، این دیدگاه آســیب زا بوده و باید شفاف سازی های الزم صورت بگیرد. 
کاندیدای نهایی جمنا توانست نتیجه خوبی کسب کرده و اقبال 16میلیونی مردم را به صندوق رای اصولگرایان 
گسیل کند  اما مجموعه رفتارهای وی به گونه ای بود که بسیاری از مشکالت دولت احمدی نژاد بر سر جمنا آوار 
شد، به عنوان مثال ستادی که آقای رئیسی انتخاب کرد متشکل از نیروهای دولت های نهم و دهم بود و در این 
میان افکار عمومی جریان رقیب توانست از این نقطه ضعف به نفع خود بهره برداری کند، لذا در شاکله جمنا باید 
اصالحات ضروری صورت بگیرد، در غیر این صورت بهتر است ســاختاری جدید برای اصولگرایان البته بدون 

حاشیه های جمنا به وجود بیاید.« 

چهره ها



یکــی از چهره هــای مهم هفتــه گذشــته آیت الله 
احمد جنتی بود. او در ســالروز تاسیس شــورای نگهبان 
مصاحبه ای با رســانه ملی انجام داد که بــا بازخوردهایی 

مواجه شد. 
دبیر شورای نگهبان در این مصاحبه گفت که  وضع 
خوب نیست   اما با افراد کارشناس و انقالبی قابل اصالح 
و ترمیم اســت. آیت الله جنتی در پاســخ به ســوالی مبنی 
بر اینکه اخبار را دنبــال می کنید، گفــت: »اخبار را مرتب 
می بینم. اخبار شــبکه یک، شــبکه شــش و شــبکه دو. 
20:30 را هــم می بینــم.« او در خصوص گذشــته خود 
افزود: »متولد 130۵ هستم. در خانه یک اتاق داشتیم. 
با پدر و مادر در آنجا زندگی می کردیم. به نان و پنیر عادت 
داشتیم و عید پلو با کوکو می خوردیم.« آیت الله جنتی در 
خصوص پسرش گفت: »پســرم نجاری دارد و نان حالل 
را او می خورد.« دبیر شــورای نگهبان در خصوص تصور 
مردم مبنی بــر اینکه فرزندان مســئوالن دارای پســت و 
سمت هستند، گفت: »خوشــحالم بابت شغل پسرم. چه 
کســی گفته پســرم باید حتما اداری باشــد.« وی افزود: 
»صمیمی ترین دوســتم آیت الله خزعلی بود. ما یک روح 
در دو بدن بودیم و یادم نمی آید مشــکلی در کاری داشته 
باشــیم.« آیت الله مهدوی کنی را خیلی دوست داشتم و 
عاشق بهشتی بودم.« وی در خصوص شیوه زندگی خود 
و وجود موکت کهنه در خانه خــود، ادامه داد: »من طلبه 
متولد شدم. طلبه زندگی کردم و می کنم و طلبه هم از دنیا 
می روم. اینجا خودم هســتم و کتاب هایــم. چرا موکت را 
عوض کنم؟ اســراف می دانم این را. آیت اللــه جنتی در 
پاســخ به ســوالی در خصوص تصویری که از وی نشسته 
بر روی صندلی شــاهانه منتشر شــده است، گفت: »یک 
عده ای دین و اخالق خود را فدای سیاســت می کنند. در 
ســفری به عراق در پاویون روی این صندلی نشستم. اگر 
جرم است؛ بله، نشسته ام.« وی در خصوص شوخی هایی 
که با او می شــود، افزود: »ناراحتم که جنبه سیاسی دارد. 
از شوخی خوشم می آید. شــوخی ها دروغ یا تهمت باشد 
درست نیســت و در نظام جمهوری اسالمی اینها محکوم 
اســت.« دبیر شــورای نگهبان در خصــوص مهم ترین 
تصمیمی که در این شورا گرفته است، گفت: »بعضی از 
مصوبات مجلس بوده است که به ضرر مملکت و مردم بود 
و خوشحال می شدم رد می شد.« وی ادامه داد: »مساله ما 
ولی فقیه است. امام)ره( باید زنده باشد و در همه عرصه ها 
حاضر باشد. مقام معظم رهبری جلد دوم   امام)ره( است.« 
آیت الله جنتی در خصوص تلخ ترین تجربه خود در شورای 
نگهبان گفت: »تلخ ترین خاطره در شورای نگهبان فتنه 
بود. من خیلــی غصه بیکاری و گرانــی را می خورم. وضع 
خوب نیست  اما با افراد کارشــناس و انقالبی قابل اصالح 
و ترمیم است.« وی گفت: »عمل جلب اعتماد می کند. 
حرف فایده ندارد. برخی ها فقط خوب حرف می زنند.« دبیر 
شورای نگهبان در خصوص تحت فشار قرارگرفتن در برخی 
مواقع گفت: »اینها کاسه و کوزه ها را سر من می شکنند. در 
شورا دوازده نفر هستند و من یک دوازدهم هستم  اما با من 
تسویه حساب می کنند.« وی درباره رابطه اش با کدخدایی 
افــزود: »افکار مــن و کدخدایی به هم نزدیک اســت.« 
آیت الله جنتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در جناح 
اصالح طلب دوســتانی داریــد، تصریح کــرد: »در جناح 
اصالح طلب کم دوست دارم.« او در پایان گفت: »همه 
مدیون خون شهدا هستند. روز قیامت یقه ما را می گیرند. 

خط  امام و راه رهبری را باید حفظ کرد.«
اما این اظهارات آیت اللــه جنتی با واکنش هایی هم 
در فضای مجازی مواجه شــد. تندتریــن واکنش را علی 

مطهری داشت.
او در مصاحبه ای گفت: »عنصر تصمیم گیر در شورا 
آقای جنتی هستند و بقیه معمواًل به احترام ایشان اظهارنظر 
نمی کنند. مثال چند تن از اعضای شورای نگهبان به خود 
من گفتند که ما با تصمیم آقای جنتی درباره موضوع خانم 
مینو خالقی که بعد از تأیید صالحیت در حوزه اصفهان رأی 

آورده بود و آنگاه رد صالحیت و به رأی مردم بی احترامی شد 
مخالف بودیم، ولی به خاطر حفظ احترام ایشان مخالفت 
نکردیم. البته آنها -که یکی از آنها هم مرحوم شده است- 
کار اشتباهی کردند. در مجموع، اعضای شورای نگهبان 
مخصوصا فقهای آن باید افراد روشــن بین تری باشــند. 
ردصالحیت آقــای  هاشمی رفســنجانی بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 92 هم از کار های اشــتباه آقای 
جنتی و شورای نگهبان بود که درست زمانی که به مدیریت 
و تجربه آقای  هاشمی نیاز بود به بهانه کهولت سن ایشان را 
رد کردند، در حالی که آقای ماهاتیر محمد با 92 سال سن 

اکنون رئیس جمهور مالزی است.«
او ادامــه داده اســت: »حتــی از قول آقــای جنتی 
نقل کردند که ایشــان گفته اســت ما هم می دانیم که رد 
صالحیت خانم خالقی بعد از تأییــد صالحیت اولیه و رأی 
مردم خالف قانــون اســت و موضوع باید بــه مجلس در 
بررسی اعتبارنامه ها ارجاع داده شود، ولی چون می دانیم 
که مجلــس او را رد نمی کند خودمــان رد می کنیم، چون 
مســئولیت شــرعی داریم. این نوع برخورد با قانون یعنی 
قانون شکنی. وقتی هم که مجلس استفساریه درباره این 
موضوع را تصویب کرد، شورا ایراد های موهوم می گرفت 
تا حتی المقدور به تأخیر بیفتد و موضوع منتفی شود و خانم 
خالقی نتواند وارد مجلس شــود، به طوری که مصوبه چند 
بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد و در نهایت 

به مجمع تشخیص مصلحت رفت و مجمع هم هنوز بعد از 
نزدیک به دو سال آن را در دستور کار خود قرار نداده است. 

این است وضع قانون گذاری در کشور ما!«
اما در واکنشــی دیگر، ســایت خبرآنالین نیز نوشته 
اســت: »شــنیدن صحبت هــای آیت الله دربــاره زندگی 
شــخصی، حس صمیمیت و همدلی را به مخاطب منتقل 
می کند و حتی می توان گفت دل منتقدان دوآتشه ایشان 
نیز نرم می شود  اما در بخش سیاســی گویا دره ای عمیق 
و وســیع بین نگاه او و بخشــی از جامعه وجود دارد که پر 
کردن این دره یا پــل زدن روی آن همت و خواســت دبیر 
شــورای نگهبان را نیز می طلبد. محدود بــودن اکثریت 
قریب به اتفاق دوســتان آیت الله جنتی در جناح اصولگرا 
موضوع مثبتی تلقی نمی شــود. ایشــان مســئولیت های 
ملی مهــم برعهــده دارد کــه بــرای ادای شایســته این 
مســئولیت ها درنظرگرفتن همــه نظــرات و دیدگاه های 
سیاســی اجتناب ناپذیر اســت. امــا نکته ای هــم که در 
صحبت های آیت اللــه جنتی محل ابهام بود، نســخه ای 
است که برای برون رفت از وضعیت کنونی پیچید و اعالم 
کرد افراد کارشــناس و انقالبی را باید به کار گرفت. چنین 
تعریفی ذهــن مخاطب را به ســال های 84 تا 92 می برد، 
زمانی که احمدی نژاد در رأس دستگاه اجرایی قرار داشت 
و بر این باور بود که باید با تصمیم گیری های انقالبی و در 
لحظه از سد بوروکراســی پرپیچ وخم نظام اداری گذشت 
و به نتیجه رســید. آن روزها آیت الله جنتی از جایگاه دبیر 
شــورای نگهبان و  امام جمعه موقت تهران در حمایت از 
محمود احمدی نژاد کم نمی گذاشــت. او در 8 تیر 1386 
به ماجرای خوابی درباره رای به محمود احمدی نژاد اشاره 
کرد و گفت: »سوم تیر84 از مسائل تاریخی انقالب است. 
چند روز پیش یکی از دوستان می گفت در زمان انتخابات 
در تاکسی از راننده پرسیدم به چه کسی رأی می دهی؟ او 
گفت: »نمی دانم  اما مادرم که چند سال پیش فوت کرده 
دیشب به خوابم   آمده و گفت به احمدی نژاد رأی بده« که 
از این نمونه ها بســیار اســت.« یا در خطبه های ١٧ آبان 
٨٧ حمایتی تمام قد از دولت احمدی نژاد داشــت و گفت: 
»ریخته اند به جــان دولت هرچــه می خواهند می گویند. 
کور خوانده اند کــه یک روزی مردم مملکت را دو دســتی 
تقدیم شان می کنند.« اما همین آیت الله جنتی در اسفند 
ســال 9۵ و دو ماه مانده بــه انتخابات ریاســت جمهوری 
دوازدهم توصیفی کامــال متفاوتی از احمــدی نژاد بیان 
می کند. محمدرضا باهنر می گوید: »بعد از اینکه حضرت 
آقا ســفارش کرده بودند  آمدن احمدی نــژاد به مصلحت 
نیســت، من حضرت آیت الله جنتی را اســفندماه در یکی 
از جلســات مجمع تشــخیص دیدم. به آقای جنتی گفتم 
احمدی نژاد کاندیدا می شود. گفت واقعا کاندیدا می شود؟ 
خبر داری؟ گفتم به هیچ وجه. فقط تحلیل دارم. آیت الله 
جنتی خیلی تعجب کــرد و گفت  اگر نامزد بشــود یعنی به 

دنبال فتنه است.«

روایت آیت الله از آیت الله
مصاحبه متفاوت آیت الله  جنتی

آیتاللهجنتیدرخصوصشــیوهزندگیخودووجود
موکتکهنهدرخانهخود،میگویــد:»منطلبهمتولد
شــدم.طلبهزندگیکردمومیکنموطلبــههمازدنیا
میروم.اینجاخودمهستموکتابهایم.چراموکترا

عوضکنم؟اسرافمیدانماینرا«
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سوالنا:اعترافمیکنم

محمدجــوادظریــفاز
شکایتتهرانازواشنگتنبه
دیوانبینالمللیدادگستری
بهخاطــراعمــالغیرقانونی
دوبــارهتحریمهاییکجانبه
خبــرداد.محمدجوادظریف
درپیامتوئیتریخودنوشت
کهدرمقابلتحقیرتعهدات
حقوقیودیپلماسیازسوی
آمریــکا،ایرانبــهحاکمیت
قانــونپایبنــداســت.وی
برضــرورتمقابلهبــاعادت
ایــاالتمتحــدهدرنقــض
قوانینبینالمللیتأکیدکرد.

حســابکاربریروزنامهایندیپندنتدرتوئیتر
تصویریازتفاوترفتاراوباماوترامپباملکهبریتانیا
کهموردتوجهرسانههاقرارگرفتهاسترابهاشتراک

گذاشت.

»خاویرسوالنا«،دبیرکلاسبقناتوومسئولپیشینسیاستخارجیاتحادیهاروپا
درپیامیتوئیتریاعالمکرد:»میخواهماعترافکنم.میدانســتیمکهدر۱۵جوالی
)سال۲۰۱۶میالدی(قراراستدرترکیهکودتاییرویدهد؛امابهترکیهکمکینکردیم.
بههمیندلیلنیزاستکهناتوبایدازآقایاردوغان)رئیسجمهوریترکیه(عذرخواهی
کند.تالشبرایتهاجمیامپریالیســتیدر۱۵جــوالی۲۰۱۶درجمهوریترکیهروی
دادومنیکباردیگــرآنرامحکوممیکنم.اردوغانوملتترکیــهپیروزیبزرگخود
راجشــنمیگیرند.نمیتوانیدمیاناینملتتفرقهانداختهوآنهاراازهمجداکنید.«
گفتنیاســت،بهدنبالکودتاینافرجام۱۵جوالیسال۲۰۱۶میالدیدرترکیه،آنکارا
بارهاتقاضایاسترداد»فتحاللهگولن«رابهاتهامســاماندهیاینکودتابهواشنگتن
ارائهکردهاســت.دولتترکیه»فتحاللهگولن«کههماکنوندرپنسیلوانیایآمریکابه
سرمیبردرامغزمتفکرکودتایجوالیســال۲۰۱۶دراینکشوردانستهوتالشهای
بسیاریرابرایاســتردادویازآمریکابهانجامرسانده؛اقداماتیکهتاکنوننتیجهای

دربرنداشتهاست.

فضای مجازی

علیمطهری
نایبرئیسمجلس
شورایاسالمیدرصفحه
شخصیخوددرتوئیتربه
قهرمانیتیمملیفرانسهدر
جامجهانیواکنشنشانداد

افشاگریپشت
افشاگری

پیاممهدیمحمدیبهوزیرجوان

مهدیمحمدی،کارشــناسوتحلیلگرمسائلسیاسی
درصفحهشخصیخوددرتوئیتردربارهنصبپایشگرمیزان

تاثیراتپارازیت،نوشتهاست

تفاوترفتاراوباماو
ترامپباملکهانگلیس
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حرف روز 

وقتی دشــمن تهدیــد می کنــد اولیــن اقدام، 
تهدید در برابر تهدید است. به صورت دقیق براساس 
توانمندی موجود نه موضع انفعالی گرفتن که ضعف 

طرف را نشان دهد.
 تجربــه مذاکــرات بــا اروپــا و  آمریــکا از دوره 
اصالحات تا کنون را باید به خاطر داشــت و مرور کرد 
هرجا به صورت عقب نشینی و انفعالی عمل شد، نتیجه 
آن گســتاخی و زیاده خواهی طرف های مقابل شد و 
هرجا اســتقامتی صورت گرفت دشــمن عقب نشینی 
کرد. جنگی که آمریکا به راه  انداخته برای زدن ریشه 

حیات کشور است.
 ابتدا باید تمام  امکانات و ظرفیت کشــور برای 
تامین نیازهای داخلی بسیج شود و سپس برای سایر 

نیازمندی ها راه چاره پیدا کرد  اما پرواضح است کشورهای 
مرتجع عربی منطقه که با  آمریکا شریک در جنایات علیه 
ایران شده اند اگر درشــتی و اســتحکام مواضع ایران را 
نبیننــد، همچنان به جنایات خود ادامــه می دهند، ضمن 
اینکه شــریان های اقتصــادی آنهــا هم به تنگــه هرمز 
وابســته اســت، مضاف براینکه وابســتگی آنهــا به نفت 
بیشتر از ایران اســت، به خصوص هزینه جنگ تحمیلی 
علیه مردم یمن و ســوریه بر دوش آنها سنگینی می کند و 
تاکنون صدها میلیارددالر از ذخایر آنها را خورده و با کسری 
شــدید منابع مواجه شــدند، بنابراین آنها تحمل کمترین 
فشار ناشــی از عدم فروش نفت را ندارند و به  آمریکا فشار 
 خواهند آورد که دســت از تهدید علیه فــروش نفت ایران 

بردارد.

واقعا من ماندم چرا کارت ســوخت رو برداشتن؟ 
واقعا طرح خوبی بود.

کم هزینه تر از بستن تنگه هرمز حمله موشکی 
به چاه های نفت عربستان است. بهانه برای این کار 
زیاده. عربستان قدرت شــروع یک جنگ جدید رو 
نداره و عمال با یک حمله موشکی سنگین و وسیع 
هم قیمت نفت سر به آســمان خواهد کشید و هم 

عواقب چندانی متوجه ما نخواهد شد.

شیوه فعلی تخصیص ارز مســافرتی کامال 
رانتــی و به نفــع افرادی اســت که تمکــن مالی 
مناسب برای ســفرهای خارجی دارند. با توجه به 
اینکه ســفر خارجی به عنوان یــک کاالی لوکس 
شــناخته می شــود، لذا پرداخت ارز به این سفرها 
پرداخــت یارانه پنهان بــه خانوارهــای برخوردار 
است که متاسفانه اکثرا هیچ نقشی در تولید ملی و 
پرداخت مالیات ندارند. همان طور که از یارانه های 
پنهان در بنزیــن، آب، برق، گاز و ســایر اقالمی 
که قیمت گذاری آنها خــارج از بازار صورت گرفته 

بیشترین استفاده یارانه را می کنند.

این روزها باب شــده هر مسئولی میاد میگه 
جزئیات فساد رو به مردم میگیم و با این حرفشون 
یه جوری منت هم می ذارن ســر مردم. یک کاری 
کنید این فساد ها پیش نیاد و ازش جلوگیری کنید، 

نه اینکه وقتی بردند و خوردند شما خبردار بشین.

ان شاءالله روزی را شاهد باشــیم که مسئولین 
محترم از افعال ماضی اســتفاده کنند. یعنی لیست را 
منتشــر کردیم. با متخلفین برخورد کردیم. مفسدین 
از سیســتم حذف شــدند. رانتخــواران بــه مجازات 

رسیدند و... 
وگرنه وعده آینده را هر فردی با مسئولیت و بدون 

مسئولیت هم می تواند بدهد.

من توی شهرســتان روزانه 3 لیتر مصرف ندارم 
اون وقت آقا با ماشین پرمصرف توی شهرهای بزرگ 
از این سر شهر به اون سر شــهر میره و از یارانه بنزین 
که متعلق به همه ملته اســتفاده می کنه. واقعا کارت 

سوخت طرح خوبی بود.

آیا با انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دردی 
از مردم دوا می شود یا باید با متخلفان برخورد کرد؟

آقــای شــریعتمداری! تکلیــف ناکارآمدی و 
توزیع رانت در تصمیمات دولت چه می شود؟ یکی 
شــش ماه پیش ماشــینی را به قیمت 4۵0 میلیون 
تومان خریده، ســپس یک ماه بعــد دولت واردات 
آن نوع ماشــین به خصوص را ممنوع کرده و قیمت 
آن خودرو رســیده به 800 میلیون، ســپس دالر دو 
برابر شده و قیمت آن خودرو شده 1200، سپس کل 
واردات خودرو ممنوع شده و قیمت آن خودرو رسیده 
به 1۵00. کجای دنیا دولتی کشــورش را این گونه 

مدیریت می کند؟

مــردم فکر می کننــد آن دختر بازداشت شــده 
اینستاگرامی یک دختر ساده است که برای دلخوشی 
و رضای خدا رقص آنالین انجام داده، غافل از اینکه 
هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد. شک 
نکنید  امثال ایــن دختر ها به سرشــاخه های همان 
سفارتخانه هایی وصل هستند که بحران آب و برق و 
ارز و طال را ایجاد می کنند. اگر هم خودش از عوامل 

نباشد، جزو فریب خورده هاست.

تعداد مردمی که دلخوشی شون سفر خارجی 
هست خیلی کمه در شرایطی که منابع ارزی دولت 
محدوده و با تخصیــص این ارز به پولدارها فشــار 
بیشــتری به مردم عــادی میاد که حتی مســافرت 
داخلی هم واسه شــون مقدور نیســت. به نظرم ارز 

مسافرتی باید قطع بشه.
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گفتارها

 تفرقه بینداز و حکومت کن

سیاست ترامپ در قبال اروپا چیست؟
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طی روزهای اخیــر بســیاری از تحلیلگران 
مســائل بین الملل، تمرکز ویژه ای  روی مناسبات 
آمریــکا و اتحادیــه اروپــا نموده انــد. برخــی از 
کارشناســان، معتقدنــد کــه روابط واشــنگتن و 
بوکسل در آینده ای نزدیک وارد فاز بحرانی خواهد 
شد. روزنامه نیویورک تایمز نیز در تحلیلی به قلم 
اســتیون ارالنگر،به بررسی مناســبات آمریکا و 
اتحادیه اروپا و سیاست های خاص دولت ترامپ 

در قبال اروپای واحد پرداخته است.

شرکای اروپایی ایاالت متحده در نشست اخیرشان 
در بروکسل، انتظار کارهای غیرمنتظره زیادی را از ترامپ 
داشــتند، به خصوص پس از رفتار دونالد ترامپ در جریان 
نشســت گروه جی 7 در کانــادا، آنان به خوبی نســبت به 
ایــن نکته آگاه بودنــد. با این وجود ســفر ترامــپ به اروپا 
همچنان برای عده ای چالش برانگیز بــود، یعنی افرادی 
که با وجود رصد سیاســت های بحث برانگیز وی، تا کنون 
به صورت مســتقیم با آن مواجه نشــده بودند. بسیاری از 
کارشناســان و شــهروندان اروپایی اکنون بر ایــن باورند 
که پشــت خودشــیفتگی ترامپ و طعنه هــای وی، یک 
استراتژی به خصوص وجود دارد: هدف ترامپ از بین بردن 
همبستگی میان اعضای ناتو و اتحادیه اروپا ست تا بدین 
شــکل بتواند به صورت جداگانه با هریک از  این کشورها 
وارد روابط تجاری و نظامی شود.  ترامپ با خوشحالی زیاد 
پروتکل ناتو و انگلیس را نقــض کرد، قرار مالقات با دیگر 
رهبران را لغو نمود، برنامه ها را به هم ریخت، رهبران دیگر 
را سرکوب کرد، دســتور ترتیب دادن یک کنفرانس خبری 
را برای پخش  در برنامه هــای تلویزیونی صبح آمریکا داد، 
ادعاهای بی اساســی درباره توافقات انجام شده ابراز کرد  
و با انجام مصاحبه ای که در نشــریه انگلیســی »ســان« 
منتشر شد، میزبان خود »ترزا می« نخست وزیر انگلیس را 
خجالت زده کرد.   فرانسیس هاس بورور، تحلیلگر سیاسی 
فرانسه در خصوص رفتار ترامپ، عنوان می کند که اکنون 
اروپایی ها متقاعد شــده اند که ترامــپ برنامه ها و مقاصد 
خاص خود را دنبــال می کند: »اروپایی هــا دریافته اند که 
رفتارها و رویکردهای او ناشی از نپختگی وی نیست، بلکه 
او قصد دارد تا نظم چندجانبه ای را که 70 سال قدمت دارد 
از بین ببرد، چرا که معتقد اســت قدرت آمریــکا را محدود 
می کند.« تامپســون واالســک یکی از محققان سیاست 
خارجی اروپایی، عنوان می کند که مقامات  اروپایی دیگر 
به ترامپ به عنوان یک خرابکار می نگرند. آقای والســک 
گفت: »این طور نیست که ما در مورد رفتار او گنگ و حیران 
باشیم  اما ما هرگز قبال با این گونه حیوانات سیاسی برخورد 
نداشته ایم . این یک بازی جدید اســت و ما یاد می گیریم 
که چگونه بازی کنیم.«مقامات مختلف اســتراتژی های 
گوناگونی را در خصوص ترامپ آزموده اند. آقای واالسک 
گفت: »اما ما متوجه شــدیم که هیچ کــدام از اینها مهم 
نیســت. او با دیگران مانند یک رقیب برخــورد می کند. او 
می خواهد کشورها را در مقابل یکدیگر قرار دهد و از قدرت 
و ثروت ایاالت متحده در مقابل دیگران به نفع خود استفاده 
کنــد.«در حال حاضــر نارضایتــی زیادی میــان مقامات 
اروپایی نســبت به رئیس جمهور ایاالت متحده وجود دارد 
که به اشــکال گوناگون خود را نمایان ساخته است. این 
نارضایتی ها گاهی در کالم و سخن و کامال مستقیم  ابراز 
می شود و گاهی نیز به صورت بی توجهی نسبت به شخص 

ترامپ خود را نشــان می دهد.آقای واالســک می گوید: 
»ترامپ در اروپای غربــی به لحاظ سیاســی به موجودی 
سمی و زهرآگین تبدیل شده است. بعد از ارسال پیام هایش 
در تو ئیتر، کسی مایل نیست به او لبخند بزند. فراتر از این، 
اهانت های ترامپ و عدم محبوبیت وی میان رای دهندگان 
اروپایــی باعث می شــود که کار بــرای مقامات قاره ســبز 
ســخت تر شــود و آنها نتوانند کارهایی را که ترامپ از آنان 
می خواهد، مانند افزایش هزینه های نظامی، انجام دهند.«

والیســک ادامه می دهــد: »پس از اینکــه ترامپ با 
اروپایی ها در مورد مســائلی همچون قرارداد تغییرات آب 
و هوایی پاریس و قرارداد هســته ای ایران مخالفت کرد، 
مقامات اروپایی دیگر مایل نیستند به هر نحو با خواسته های 

وی ارتباط پیدا کنند. این بوسه مرگ است.«
آنها همچنین از حمایت از خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا )برگزیت( و گرایش او به مخالفان سیاســی اتحادیه 
اروپا کــه در رویکرد ناسیونالیســتی و مهاجرســتیز خود با 
وی اشــتراک دارند، نگرانند. با این حــال، همان طور که 
»زیگمار گابریل« وزیر خارجه سابق آلمان، در مصاحبه ای 
با اشپیگل عنوان نمود، اروپا در خصوص ترامپ با معضلی 
جدی مواجه است. گابریل گفت: »حقیقت این است که 
ما نمی توانیم خود را با ترامــپ هماهنگ کنیم و از طرفی، 
بدون ایاالت متحده هم نمی توانیم ادامه دهیم. بنابراین ما 
به یک استراتژی دوگانه نیاز داریم، یک استراتژی واضح، 
سخت و فراتر از آن، یک استراتژی که پاسخ  مشترک اروپا 
به ترامپ باشد. هر گونه تالش برای همکاری با او، هر گونه 
تعریف و تمجید  از سیاست هایش تنها باعث می شود او به 
مرحله  باالتر برود. این باید متوقف شود، از تجارت گرفته تا 
ناتو. ما نمی توانیم بیش از این خود را فریب دهیم. دونالد 
ترمپ تنها قدرت را می شناسد، پس ما باید به او نشان دهیم 
که قدرتمند هســتیم.« با این حال، اینکه چگونه باید این 
کار را انجام داد، چندان مشخص نیســت. زیرا وابستگی 
امنیتی اروپا به ایاالت متحده کامال واضح و آشکار است و 
به زودی، تغییری نخواهد کرد. جان سی کورن بلوم، سفیر 
سابق آمریکا در آلمان که هنوز هم در آنجا زندگی می کند، 
عنوان داشت: »مشکل واقعی این است که به نظر می رسد 
اروپا پــس از جنگ جهانی دوم هنوز هــدف و جهت گیری 
مشــخص ندارد.« آقای کورنبلوم ادامه داد: »این رویکرد 
نمی تواند به اهداف قابل دستیابی منتج شود و بدتر از آن، 
به نظر نمی رسد که بیشتر از این بتواند  در برابر جنایتکاران 
جهان ایســتادگی کند.« آقای کورن بلوم همچنین گفت: 
»دستاوردهای بزرگ کشورهای اروپایی مانند صلح  و رفاه 
اجتماعی - موجب شده اســت که آنها به خود مغرور شوند، 
اما در واقع برداشتن این گام ها به جلو تنها با کمک ایاالت 
متحده  امکان پذیر بوده است.  اکنون ترامپ آنها را از چنین 
فضایی بیرون رانده و آنچه را که نباید گفته شود، گفته است. 

این برای اروپایی ها ناخوشایند و ناراحت کننده است.«
گذشته از تمامی اینها، مساله ای که ذهن بسیاری از 
کارشناســان اروپایی را به خود مشغول داشته این است که 
به واقع ترامپ قصد دارد تا چه حد در راهی که پیش گرفته 
به جلو برود؟ پاسخ این سوال نگران کننده است: »رویکرد 
خاص اتخاذ شــده توســط رئیس جمهور ایاالت متحده و 
سیاست های وی مشــخصا مخالف با بقای اتحادیه اروپا 
می باشــد، و چنین به نظر می رســد که وی تا زمــان از بین 
بردن ناتو و اتحادیــه اروپا، از پای نخواهد نشســت و این 
همان چیزی اســت که مقامات اروپایی را به شدت نگران 

ساخته است.«

ترجمه
استیون ارالنگر

مترجم: شادی حسینی فرد 
منبع: نیویورک تایمز
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لشگرکشی ترامپ علیه اروپای واحد 
هدف واشنگتن از تقابل با بروکسل  چیست؟

بســیاری از تحلیلگران مســائل بین الملــل، تمرکز 
ویژه ای روی روابط ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، 
خصوصا طی روزهای اخیر کرده اند. برخی ســیگنال ها و 
سخنانی که از سوی رئیس جمهور آمریکا و خطاب به سران 
اروپایی مخابره می شــود، حکایت از تقابل تمام عیار کاخ 
ســفید با اتحادیه اروپا دارد. طی روزهــای اخیر، اخباری 
در خصوص نــوع مراودات خاص ترامــپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحــده آمریکا با اعضای اتحادیــه اروپا به گوش 
می رسد. ترامپ از  امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
خواسته است تا اتحادیه اروپا را ترک کند و روابط دوجانبه 
گسترده تری را با ایاالت متحده برقرار کند. از سوی دیگر، 
ترامپ از ترزا می ، نخســت وزیر انگلیس رســما خواســته 
اســت تا در خصوص موضوع برگزیت، به جــای تعامل با 
اروپــا از اتحادیه اروپا شــکایت کند. اینها مواردی اســت 
که نشــان دهنده تقابل دامنــه دار رئیس جمهــور آمریکا 
با اروپــای واحد اســت. این تقابــل می توانــد در آینده به 
منازعه ای تمام عیار تبدیل شود. اگرچه اتحادیه اروپا هنوز 
واکنش قاطعانه ای در مقابل ایاالت متحده اتخاذ نکرده و 
سیاست »تعامل با ترامپ« را پیش گرفته است  اما این روند 

نمی تواند چندان طوالنی باشد.
در این خصوص نکاتی وجــود دارد که نمی توان به 
ســادگی از کنار آنها گذشت. نخســتین و مهم ترین نکته 
اینکه ســران اروپایی هنوز دشــمنی ترامپ بــا موجودیت 
اروپای واحــد را درک نکرده اند. جنــگ اقتصادی ترامپ 
و اتحادیــه اروپا از ابتدای ســال 2018 میــالدی وارد فاز 
تازه ای شده است. برخی تحلیلگران اقتصادی در آمریکا 
معتقدنــد که در آینــده، دولت ترامــپ تعرفه های گمرکی 
جدیدتر و گســترده تری را در راستای اعمال سیاست های 
حمایت گرایانه اقتصادی خــود علیه اتحادیه اروپا، چین، 
کانــادا و مکزیک وضــع خواهد کــرد. مقامــات اروپایی 
هم اکنون با رئیس جمهوری در آمریکا مواجه هســتند که 
»حمایت گرایی اقتصادی« را سیاست کالن خود در حوزه 
تجارت می داند و در آینده نیز در راســتای پیاده سازی این 
سیاســت تالش خواهد کرد. بدون شــک، در این مسیر 
شاهد تقابل اقتصادی بیشتر میان آمریکا و اروپا و به عبارت 
بهتر، جنگ اقتصادی میان ایــن دو خواهیم بود، ضمن 
آنکه کشــورهایی مانند چین و کانادا نیــز وارد این تقابل با 
آمریکا خواهند شــد. مقامات اروپایی در تازه ترین نشست 
خود، حق واکنــش در برابر اقدامات ترامــپ را برای خود 
محفوظ دانســته اند. با این حال برخی ســران اروپایی از 
جمله ترزا می،  نخســت وزیر انگلیس معتقدند که باید در 
قالب مذاکره و گفت وگو با ترامپ، اختالفات موجود میان 
بروکسل و واشــنگتن را حل وفصل کرد. بدیهی است که 
ارائه چنین تزی از سوی نخســت وزیر انگلیس نمی تواند 
مورد استناد سایر بازیگران اروپایی قرار گیرد زیرا هم اکنون 
انگلیس در آستانه خروج از اتحادیه اروپاست و خود به نماد 

وحدت شکنی در این مجموعه تبدیل شده است. 
نکته  بعدی که باید در این خصوص مورد توجه قرار 

گیرد، به شعارهای انتخاباتی ترامپ و رویکرد مبنایی وی در 
قبال اتحادیه اروپا بازمی گردد. ترامپ در جریان رقابت های 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2016 ایــاالت متحده  
آمریکا، مخالفت خود را با »موجودیت اروپای واحد« بیان 
کرده بود. حمایت خاص ترامپ از پدیده هایی مانند برگزیت 
و فراتر از آن، حمایــت وی از گروه های ملی گرا و راســت 
افراطی در کشــورهای اروپایــی، بیانگر تقابــل تمام عیار 
رئیس جمهور  آمریکا بــا اتحادیه اروپا و منطقــه یورو بود. 
شواهد و مستندات موجود نشان می دهد که روابط ترامپ 
و گروه های ملی گــرا و مخالفان موجودیــت اروپای واحد 
همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین، منازعه و تقابل 
کاخ ســفید با اروپای واحد، نوعی تقابل ماهوی و زیربنایی 
اســت؛ تقابلی که تا زمان فروپاشــی اروپای واحد یا خروج 
کامل ترامــپ از کاخ ســفید ادامه خواهد داشــت. ترامپ 
خواستار اضمحالل اروپای واحد است و ابایی از ابراز این 
موضع ندارد. وی از یک سو قصد دارد با حمایت از  گروه های 
ملی گرا و ضداتحادیه اروپا، زمینه تضعیف اقتصادی اروپا را 
فراهم آورد و از سوی دیگر، به لحاظ  امنیتی نیز هزینه های 
اروپا را در ذیل پیمان ناتو افزایش دهد. میان سیاست های 

اقتصادی و امنیتی ایاالت متحده آمریکا در 
این خصوص پیوستگی 

کاملی وجود دارد. 
نکتــه  دیگری 
ایــن  بایــد در  کــه 

خصــوص مدنظر قرار 
گیــرد، نــوع رفتــار فعلی 

ســران اروپایی در قبال دولت 
ایاالت متحــده آمریکا و شــخص 

رئیس جمهور این کشــور اســت. مصالحه  
ســران اروپایــی بــا دونالد ترامــپ و سیاســت های 
ایاالت متحده   آمریکا، نه تنها تاثیری در کلیت تقابل 

رئیس جمهور   آمریــکا با موجودیت اروپای واحد نداشــته 
است، بلکه ترامپ را در این خصوص وقیح تر ساخته است. 
پیشنهاد اخیر رئیس جمهور   آمریکا به  امانوئل ماکرون در 
همین راســتا قابل تجزیه و تحلیل است. اروپا تحت تاثیر 
رویکرد مصالحه گرایانه سیاســتمدارانی ماننــد ترزا می، 
نخســت وزیر انگلیس و  امانوئل ماکــرون، رئیس جمهور 
فرانســه و حتی آنگال مرکل، صدراعظم آلمــان، هنوز از 
ظرفیت های خود برای مقابله بــا رفتارها و اقدامات دولت 
ترامپ اســتفاده نکرده اســت. کار به جایی رســیده است 
که نخســت وزیر انگلیــس از دیگــر کشــورهای اروپایی 
خواهش کرده کــه در مقابل وضع تعرفه هــای گمرکی بر 
فوالد و آلومینیوم اروپا سکوت کرده و اقدام متقابلی در برابر 

واشنگتن صورت ندهند!
نکته آخر  اینکه اساســا ترامپ تقابل با اروپای واحد 
را  در قالب یک »اســتراتژی پنهان« پیگیــری نمی کند و 
صراحتــا آن را در مقابل رســانه ها و افــکار عمومی  اعالم 
می نماید. این موضوع نشان دهنده منازعه  جدی واشنگتن 
و اتحادیه اروپا در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
است؛ موضوعی که به نظر می رسد سران اتحادیه اروپا و 
منطقه یورو آن را درک نکرده اند. بدون شک، این موضوع 
می تواند در آینــده ضربــات اقتصادی و سیاســی و حتی 
 امنیتی ســختی به اروپای واحد وارد کنــد. از این رو الزم 
است اروپا هرچه سریع تر از فاز تعامل با ترامپ خارج شده 
و وارد فــاز تقابل بــا رئیس جمهور ایاالت متحــده آمریکا 
شــود. در صورتی که اتحادیه اروپا در این خصوص تاخیر 
کرده یا با عینکی خوشــبینانه مناســبات 
آتــی خــود و واشــنگتن را 
رصد کنــد، با معضالت 
 امنیتــی و اقتصادی 
پیوســته و همزمانــی 
مواجه خواهد شــد که 
مسلما مدیریت آنها از 
عهده سران فعلی 
اتحادیــه اروپــا 
ج  ر خــا

است. 

حنیف غفاری

روزنامه نگار

یادداشت
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امیرعلی ابوالفتح

 کارشناس مسائل آمریکا

ناتو فرو نمی پاشد
تالش ترامپ در راستای کاهش بار مالی ناتو است

دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری آمریــکا که همواره 
منتقد تقسیم ناعادالنه هزینه های دفاعی میان کشورهای 
عضو ناتو بود، از متحدان کشورش درخواست های مکرر 
کرده اســت تا بودجه های نظامی شــان را در رابطه با ناتو 
افزایش دهند. این در حالی اســت که مجلس نمایندگان 
آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه ای در حمایت از ناتو تصویب 
کرد. اگرچه در ظاهر تنش ها  میان دولت ترامپ و کنگره 

در رابطه بــا ناتو رو به افزایش اســت،  امــا درواقع ما 
شــاهد یک اختالف نظر اساسی نیســتیم. به نظر 
می رســد اقدامی  که کنگره با صدور قطعنامه انجام 

داد، برای تاکید بر نقش ناتو به عنوان رکن اساسی 
تامین امنیت، به ویژه در قاره اروپا و ســطح جهان 
اســت. زیرا این نگرانــی به وجود   آمده اســت که 
نارضایتــی دونالد ترامــپ از پایین بــودن بودجه 
دفاعی کشــورهای عضو ناتو، به سمت تضعیف 

ســاختار ناتو و تحت فشــار قرار دادن اعضا حرکت 
می کند.  اما رویکــرد دولت ترامپ تضعیف ناتو 
و خروج آمریکا از ناتو نیســت، بلکه بیشتر در 

راســتای کاهش بار مالی است که بر دوش 
ایاالت متحده آمریکا قرار دارد و همچنین 

فعال تر کردن کشــورهای عضو ناتو در تاثیر هســته ها ی 
فقدان نظامی. به همین خاطر این موضوع نگرانی ها یی 
را ایجاد کرده، به ویژه برای گروه ها یی که معتقد هســتند 
شــعار اول آمریکا، بر جایگاه و نقش ایــاالت متحده  بین 
متحدانــش لطمه وارد می کنــد؛ ضمن اینکه بر ســاختار 
چندجانبه گرایــی از جمله ناتو یا تقویت روابــط با اتحادیه 
اروپا تکیه می کنند. لذا ایــن گروه ها  تالش دارند با صدور 
چنین قطعنامه ای عزم و اراده خود را در حمایت از ناتو اعالم 
کنند. در غیر این صورت نشانه ای از یک اختالف نظر جدی 
آمریکا در قبال ناتو  یا خــروج آمریکا از ناتــو وجود ندارد؛ 
چراکه ایــن موضوع یک حمایت سیاســی یا بــه گونه ای 
معنوی بــود که کنگره از ناتــو انجام داد بــا هدف کاهش 
نگرانی ها  نســبت به اینکه دونالد ترامپ اقدام شــتابزده یا 
غیرهماهنگی را در قبــال ناتو انجام ندهــد. ضمن اینکه 
کنگــره هم تمایــل دارد هزینه هــا ی دفاعی کشــورهای 
عضو ناتو افزایش پیدا کند، زیرا در کنگره هم گمانه ها یی 
اســت مبنی بر اینکه بار اصلی ناتو برعهده ایاالت متحده 
اســت، لذا اگــر کشــورهای عضــو به تعهدات شــان 
عمل کنند و 2 درصد از تولیــدات داخلی خود را به 
بودجه ها ی دفاعی اختصاص دهند، فشار 
مالــی در آمریــکا کاهش پیــدا می کند و 
کنگره می تواند بودجه را به گونه ای 
بهتر تخصیص دهد یــا  حتی اگر 
بودجه هــا ی نظامــی آمریکا هم 
کاهش پیدا نکنــد، حداقل پول 
بیشــتری برای بخش ها یی که 
نیاز بیشــتری به بودجــه دارند 
تخصیص پیدا می کند. از این 
جهت کنگره موافق نظر ترامپ 

است  اما شاید نسبت به نحوه طرح موضوع و علنی کردن 
موضــوع تفــاوت دیدگاهی وجود داشــته باشــد. اصوال 
شــخص ترامپ معتقد اســت برای موفقیت در مذاکرات 
تجاری و سیاسی از نزدیک باید فشــار را افزایش داد و از 
تهدید و ارعاب نســبت به اینکه ممکن است اقدام تندی 
اتخاذ شود، اســتفاده کرد تا راه رســیدن به توافق هموار 
شــود.  اما کنگره بر این باور اســت که منصفانه نیست با 
متحدین سیاســی و نظامی واشــنگتن این گونه عریان و 
تحریک آمیز صحبت کرد. به همین خاطر به نظر می رسد 
که نمایندگان در این فکر هســتند تا راهی در نحوه مواجه 
دولت ترامپ بــا موضوعی کــه کنگره هم نســبت به آن 
دغدغه دارد پیدا کنند، در غیر ایــن صورت اقدام فوری و 
عملی در راســتای رویارویی با دولت ترامپ در قبال ناتو را 

نمی توانیم شاهد باشیم.
الزم به ذکر است دونالد ترامپ در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری بیان کرد که ناتو یک پیمان منسوخ شده 
است.  اما درحقیقت نگاه ترامپ اصالح موضوع است نه 
نابودی ناتو. ترامپ معتقد است ناتو باید به وظایف خود در 
خصوص تامین  امنیت هم در اروپا و هم خارج از آن عمل 
کند و بازوی کمکی برقراری  امنیت در سطح جهانی باشد. 
 اما ملی گرایان آمریکایی اعتقاد دارند ایاالت متحده بیش 
از  اندازه نقش قطب جهانی را بر عهده داشته و به تنهایی  
امنیت جهانــی را برقرار کــرده  که این باعث شــده قدرت 
آمریکا مستهلک شود و واشنگتن از پرداختن به نیازهای 
داخلی و تقویت و بهبود نظام ها ی داخلی ناتوان بماند. از 
این جهت فشــار را بر متحدین افزایش می دهند تا سهم 
بیشــتری از تامین  امنیت خود را به عهده گیرند. بنابراین 
رویکرد دولــت ترامپ این اســت که متحدیــن آمریکا یا 
باید با هزینه خودشــان  امنیت را تامین  یــا هزینه آن را به 
دولت آمریکا پرداخت کنند تا آنها به نیابت از متحدین این 
وظیفه را به عهده بگیرند. این نگرش کاخ ســفید در مورد 
کره جنوبی، ژاپن و عربســتان هم وجود دارد.  در رابطه با 
هزینه ها ی ناتو هم همان گونه که پیش از این ذکر کردم، 
کشورهای عضو تعهد دادند تا 2درصد از تولیدات داخلی 
خود را به بودجه ها ی دفاعی اختصاص دهند 
که فقط 3 کشــور به این تعهد عمل کردند و 
بقیه کشورها این ســهم را تقبل نکردند. در 
حالی که به اعتقاد دونالد ترامپ، کشوری مانند 
آلمان بسیار ثروتمند است و دارای ذخایر ارزی 
زیادی اســت و بودجه خود را نمی پردازد. البته 
از ســوی دیگر آلمانی ها  معتقدند با همین سهم 
2درصدی هم دومین تامین کننده هزینه ها ی ناتو هستند 
که از نظر آمریکایی ها  این کفایت نمی کند، لذا اگر 
کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا پول بیشتری را 
خرج  امور نظامی کنند، صرفه جویی ها یی برای 
دولت آمریکا حاصل می شــود و آنها می توانند 

بهتر بودجه خود را تخصیص دهند.
به هر جهت به نظر می رسد که در نهایت 
کشورهای عضو ناتو خواسته آمریکا  را بپذیرند. 
درواقع 2 درصد توافقی اســت که انجام شــده و 
طی این سال ها  به دالیلی برخی کشورهای اروپایی به 
تعهدات شان عمل نکرده اند،  بنابراین فشاری که ایاالت 
متحده آمریکا وارد می کند، حداقل کشــورهای ثروتمند 
اتحادیه مانند آلمان و فرانســه را وادار به تخصیص پول 
بیشــتر به  امور نظامی می کند و این روند بــه احتمال زیاد 
طبق خواســت و نظر واشــنگتن پیش خواهد رفت، زیرا 
ایاالت متحده آمریــکا اصلی ترین و بزرگ ترین عضو ناتو 
است و تصمیمش در نهایت مورد قبول واقع خواهد شد. 
به همین خاطر به نظر نمی رسد این موضوع به عنوان یک 
تنش عمیق بین کشورهای عضو مطرح شود و به گونه ای 

نخواهد بود که باعث فروپاشی ناتو شود.
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دورنمای نگران کننده
فرصت طلبی های حزبی، عراق را به قهقرا سوق می دهد

شــهر بصره و برخــی دیگــر از شــهرهای جنوبی و 
شیعه نشــین عراق طی دو هفته گذشــته ناآرامی هایی را 
تجربه کردند که این بار، جنبه رفاهی و معیشــتی داشــت 
و در اعتــراض به کمبــود بــرق و آب و دیگر کاســتی ها و 

نابسامانی ها صورت گرفت.
تظاهرات و درگیری های اخیر در استان های جنوبی 
عراق در اعتراض به وضعیت معیشتی و اوضاع نابسامان 
اقتصادی و خدمات رسانی در روزهای گرم تابستان است 
که ســال های گذشته نیز شــهرهای مختلف عراق شاهد 
آن بوده اند. در این تظاهرات   دفاتر حزب الدعوه، جریان 
الحکمه و مجلس اعالی عراق در استان میسان به آتش 
کشیده شدند و مردم در شــهر نجف فرودگاه را به تعطیلی 
کشــاندند و معترضان در بصره نیز به خانه استاندار یورش 
بردند. همچنین صدها عراقی نیز به فرودگاه نجف یورش 
برده، وارد ســالن فرودگاه شــدند و تــا باند پــرواز فرودگاه 

پیش رفتند که باعث توقف پروازها شد.
با این حال و برخالف ظاهر، این ناآرامی ها، ریشــه 
در چند مســا له و عامل مختلــف دارد و تنهــا از کمبودها و 
کاستی ها سرچشــمه نمی گیرد. چنان که از جمله عوامل 
این ناآرامی ها را باید در نهادینه نشــدن روند انتخاباتی در 
این کشور و عدم آمادگی مردم عراق برای پذیرش شرایط 
برخاســته از یک انتخابات دموکراتیک جســت وجو کرد. 
این بدان خاطر است که اعتراضات و ناآرامی های کنونی 
به طور غیرمســتقیم با مناقشــات انتخاباتی ارتباط داشت 

و درواقع به نوعی ادامه این مناقشــات محسوب می شد؛ 
زیرا  تشکیل نشدن کابینه جدید بعد از انتخابات و تاخیر در 
این امر، از جملــه موضوعات مورد اعتــراض معترضان و 
تظاهرات مردمی در شهرهای جنوبی عراق  بوده و هست. 
اما دومین عامل ناآرامی های اخیــر را باید نتیجه تبلیغات 
پرحجم رسانه ای و به عبارت روشــن تر، نتیجه مداخالت 
خارجی دانســت؛ مداخالتی که از پیش از انتخابات عراق 
به طور آشکار آغاز شــده و به طور پیوسته تا بعد از انتخابات 
نیز اســتمرار یافته است. شاهد هستیم شــعارهایی که در 
ناآرامی هــای اخیر مطرح می شــود، دقیقا مشــابه همان 
شعارهایی است که در عرصه مبارزات انتخاباتی نیز تکرار 
شــده و بر دیگر مناسبات حزبی و مســا ئل انتخاباتی سایه 
انداخته است.  چنان که سردادن شــعارهایی درباره ایران 
آن  هم در شهرها و مناطق شیعه نشین، نشان از آن داشت 
که عناصر یــا گروه هایی در عــراق نه تنها خواســتار تکرار 
صحنه هایی از مبارزات انتخاباتــی در عراق، بلکه درصدد 
کســب رضایت برخی از دولت های ارتجاعی در منطقه به 
ویژه حکومت ریاض هســتند و آنچه را در عرصه انتخاباتی 
بدان دســت نیافته انــد، در ناآرامی های بعــد از انتخابات 
جست وجو می کنند.  این در حالی است که عوامل دیگری 
همچون تضادهــا و رقابت هــای قومی و مذهبــی در این 
ناآرامی هــا نقــش تشــدید کننده و تقویت کننده داشــته و 
اختالفات و تضادهای موجود در عراق را به مسائل بسیار 
پیچیده و دشواری تبدیل کرده ا ند. لذا می توان گفت که در 
شرایط موجود، اعتراضات صنفی و نارضایتی های ناشی از 
اوضاع معیشتی و رفاهی به نارضایتی سیاسی تبدیل شده و 
مناسبات و مناقشات حزبی و گروهی را نیز در این عرصه به 

خدمت گرفته است.

به ویژه آنکه در عرصه سیاســی، مشکالت ناشی از 
اختالفات و رقابت های شدید حزبی از تشکیل کابینه جدید 
جلوگیری کرده و آستانه تحمل عمومی را در پذیرش شرایط 

کنونی به شدت تقلیل داده است.
طبیعــی اســت کــه ایــن ناآرامی هــا در مجمــوع، 
آسیب پذیری ساختار سیاسی در عراق را به حداکثر می رساند 
و بستر مناسبی را برای انواع ناهنجاری ها و نابسامانی های 
جدید فراهم می کند، کمااینکه، به وجودآمدن امکان الزم 
جهت تکــرار و گســترش دامنه حرکت های تروریســتی و 
حتی تقویت بقایای داعش در این کشــور از جمله عواقب 
و پیامدهای احتمالی این گونه ناآرامی  ها خواهد بود. این 
در صورتی اســت که احتمــال می رود در صــورت تداوم، 
اعتراضــات و ناآرامی هــای کنونــی به مناطق شــمالی و 
سنی نشین عراق نیز کشیده شود و جریان جدایی خواهی 
را برای بار دیگر در نواحی کردنشین این کشور تقویت کند.
این بدان معناســت که عراق کنونی بــه هیچ وجه در 
موقعیتی نیســت که بتواند از کنار ناآرامی هــای کنونی به 
سالمت عبور کند و شاهد عوارض و پیامدهای منفی چنین 
نا آرامی هایی نباشــد. عراق مدت زیادی است که نیازمند 
یک دولت مقتدر، یک کابینه کاری، فعال و دستگاه های 
اجرایی قدرتمند است تا بتواند عقب ماندگی های ناشی از 
جنگ های داخلی و ناآرامی های دو دهه گذشته را جبران 
کند و زخم هایی را که طی این دو دهه بر پیکر این کشور وارد 
شده را التیام بخشد. یعنی همان موضوعی که بیش از هر 
کس دیگر، مقامات سیاسی عراق باید بدان توجه و عنایت 
داشته باشند و با انتخاب سیاست های مسالمت آمیز، جامعه 
کنونی عراق را کــه زیان های فراوانــی از ِقَبل جنگ های 
داخلی متحمل شده به سمت و سوی یک  آرامش ضروری 

هدایت کند.
این در حالی اســت که متاســفانه احزاب سیاسی در 
عراق به دلیل مداخالت خارجی و برخی فرصت طلبی های 
حزبی به عامل گســترش دامنه ایــن نــوع نارضایتی ها و 
ناآرامی هــای کنونــی تبدیــل شــده اند و دورنمــای 
نگران کننده ای را در تحوالت آینده ترسیم کرده اند. مقامات 
سیاســی و حزبی در عراق باید بدانند که در مقطع حساس 
کنونی، ادامه و استمرار  رقابت های انتخاباتی، توان آنها 
را برای اداره کشــور و برآورده ســاختن انتظارات عمومی 
از میان خواهد برد و نقش منطقه ای عــراق را که اینک به 
عنوان یکی از کشورهای محور مقاومت، از جمله بازیگران 
مهم عرصه های سیاسی به شمار می رود، به شدت تقلیل 
خواهد داد. در حقیقت عراق در صورتی خواهد توانســت 
از معادالت کنونی در منطقه غرب آســیا بهره مند شــود که 
از عواملی که این کشور را از منجالب جنگ های داخلی و 
تحرکات تروریستی رهایی بخشید، غفلت نکند؛ در غیر این 
صورت این احتمال وجود دارد در دام رژیم هایی که حامیان 
اصلی حرکت های تروریستی در عراق بوده اند گرفتار شود و 
به بهانه کمک های رفاهی و معیشتی در باتالق مناسباتی 

که عراق را به قهقرا سوق خواهد داد، فرو رود.
همچنین بــا فروپاشــی ســاختار سیاســی داعش، 
شرایط خاصی در منطقه غرب آســیا پدید  آمده و معادالت 
نظامی-سیاســی که پیش از این در منطقــه حکمفرما بود 
در مســیر جدیدی قــرار گرفته اســت. بنابراین ســوریه و 
عراق دوران جدیــدی را پس از فروپاشــی داعش تجربه 
می کنند و می تــوان گفت که مقطع حاضر، ســرآغاز یک 
سلســله تحوالت تازه در این دو کشــور همســایه خواهد 
بود. آنچه مســلم اســت هم در ســوریه و هم در عراق به 
دلیل درگیری هــای داخلی چند ســال گذشــته عالوه بر 
ضرورت های مرتبط با بازســازی و نوسازی زیرساخت های 
اقتصادی، مســائلی چون جایگاه و موقعیــت نظامیان و 
نقشی که می توانند در آینده این کشورها ایفا کنند از جمله 
موضوعاتی است که در اولویت بررسی و کنکاش قرار دارد.

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه 
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شبح بعثی ها 
سناریوی جدید آمریکا، اردن و عربستان در عراق چیست؟

اتفاقاتی که اخیرا در نجــف، بصره، ناصریه و عماره 
)شهری در اســتان میســان در جنوب شــرقی عراق( رخ 
داده، نتیجه مشــکالت خدماتی و رفاهی در عراق است. 
از آنجایی که طی  چهار سال گذشته دولت حیدر العبادی، 
نخســت وزیر عراق درگیر گروهک های تروریســتی بوده 
و این دولت تمام تالش خــود را برای برقــراری امنیت در 
شــهرهای عراق به کار گرفته، لذا در ارائه خدمات رفاهی 
و خدماتی کم کاری هایی صورت گرفته اســت. به همین 
دلیل زمینه هایی برای بروز یک سری ناآرامی ها در شهرهای 
محروم عراق به وجود آمده و این کامال طبیعی و حق مردم 
عراق است که به صورت مســالمت آمیز اعتراضات خود را 
به گوش مسئوالن عراقی برسانند. در تجزیه و تحلیل این 
خیزش های مردمی می توان علل و انگیزه های این حرکات 

خودجوش را به نوعی سازمان یافته ریشه یابی کرد.
به بیان دیگر تظاهرات اخیر مردم عراق به خصوص 
در مناطق جنوب و فرات میانه عالوه بر اینکه جنبه رفاهی 
دارد و یک حرکت مردمی است  اما برخی جریان های عراقی 
نیز پشــت تحریک مردم برای ســاقط کردن دولت حیدر 

العبادی قرار دارند.
 از دیگر سو مشکالتی که طی انتخابات اخیر در عراق 
و تشکیل دولت وحدت ملی بروز یافت نیز در ایجاد شرایط 
فعلی اثرگذار اســت. ابتدا پس از انتخابات اردیبهشت ماه 
پارلمانی عراق، جریان السائرون وابسته به مقتدی صدر به 
پیروزی رسید  اما پس از شمارش آرا  مشخص شد یک سری 
دستکاری هایی در شــمارش آرا به وجود آمده و قرار بر این 
شــد که آرای مردمی مجددًا بازشــماری شــود  اما ناگهان 
مرکز صندوق های رای گیری دچار حریق شد و بسیاری از 
آرا ی دستی مردم در آتش سوخت. به نظر می رسد جریان 
السائرون وابسته به مقتدی صدر در حقیقت در پی این بود 
که تشــکیل دولت عراق را مدیریت کنــد و اصرار مقتدی 
صدر این است که »جعفر صدر« پسرعموی وی به عنوان 
نخست وزیر انتخاب شود که با مخالفت سایر جریان های 
سیاسی از جمله جریان »فتح« وابسته به الحشد الشعبی، 
جریان »نصر« وابسته به حیدرالعبادی، جریان »القانون« 
وابســته به نوری المالکــی و »الحکمه« وابســته به عمار 

حکیم مواجه شد.
صدر همچنان اصرار دارد جعفر صدر نخســت وزیر 
شود ولی مخالفت طیف های سیاسی مانع از شکل گیری 

یک دولت وحدت ملی در عراق شده است.
در بعــد دیگر مســاله، برخی کشــورهای خارجی در 
حال دامن زدن به مشــکالت عراق در راستای منافع خود 
هســتند. از مدت ها پیش آمریکا برای ناکارآمد جلوه دادن 
دولت شــیعه عراق ســناریوی حضور گروهک تروریستی 
داعش در مناطق سنی نشین عراق را رقم زد. از  چهار سال 
گذشته تاکنون آمریکا، عربستان، ترکیه و اردن یک سری 
سازماندهی برای تشــکیل حزب بعث منحله عراق را آغاز 
کردند و با سران این حزب از جمله عزت ابراهیم الدوری، 
یکی از سرکردگان رژیم سابق عراق ارتباطاتی برقرار کردند. 
محل رایزنی عناصر حزب بعث و آمریکا نیز در اردن تعیین 
شــد و به همین دلیل رفت و آمد عوامل فراری حزب بعث 
به اردن طی چهار سال اخیر شدت یافته است. عربستان 

نیــز هزینه های مربوط به ســازماندهی مجــدد حزب بعث 
را تقبل کرده اســت، لذا این کشــورها در حال سازماندهی 
حزب بعث هســتند و همزمان با آن ضمن تشویق برخی از 
شخصیت های عراقی، تحریک مردم علیه دولت را در نظر 
دارند. به نظر می رسد  این شورش ها مشابه حوادث مصر در 
طول  پنج سال گذشته است که در واقع منجر به سرنگونی 
دولت اخوان المسلمین شــد. همچنین فعالیت های اخیر 
ســفارتخانه های اردن، عربســتان، ترکیــه و آمریکا برای 
سازماندهی این شورش ها کامال پررنگ شده و طی ماه های 

آینده گسترش بیشتری خواهد یافت. 
باید توجه داشــت که همزمان با شکست داعش در 
موصل نیروهای حزب بعث عــراق در مناطق مختلف این 
کشور سازماندهی شدند تا در زمان مناسب قدرت را در عراق 
در دست بگیرند. از آنجایی که ارتش عراق فاقد کار ایی الزم 
برای به دســت گرفتن قدرت در این کشور است لذا حضور 
عوامل کمتر شناخته شده حزب بعث در آینده در صحنه های 
میدانی عراق بیشتر خواهد شد. آنچه مسلم است  حوادث 
مصر طی ســال های اخیر در عــراق در حال تکرار اســت 
و هدف آمریــکا، اردن، عربســتان و ترکیه این اســت که 
عوامل تروریستی را از مناطق شمال و غرب عراق به سمت 
استان های جنوبی و مرکزی مانند نجف و کربال منتقل کنند 
تا ضمن حذف طیف های شیعه مشکالتی برای شهرهای 
مرزی ایران به وجــود آورند. طبیعی اســت این گروه های 
تروریستی وابسته به حزب بعث الزاما با نام داعش در عراق 
حضور نخواهند یافت، بلکه با نام ها و نشانه های جدیدی در 

صحنه های میدانی و عملیاتی حاضر خواهند شد.
در نتیجه ایــن احتمال وجود دارد که پس از تشــدید 
شورش ها و اشــغال برخی مناطق حساس مثل فرودگاه ها 
و مراکز دولتی، ترورهایی علیه شخصیت های مورد قبول 

عراق صورت بگیرد و لذا شرایط برای حضور نیروهای مورد 
نظر آمریکا، اردن و عربســتان آماده شــود. این کشورها 
ترجیح می دهند کــه حاکمیت بار دیگــر در اختیار عوامل 
سابق حزب بعث قرار بگیرد و شیعیان به حاشیه رانده شوند. 
بنابراین اتفاقی که برای اخوان المسلمین در مصر رخ داد 
اکنون در حال عملیاتی شــدن در عراق است. گزارش ها 
نشــان می دهد که عزت ابراهیم الدوری از عوامل ســابق 
حزب بعث طی ماه های اخیر دیدارهایی با مقامات پنتاگون 

و سازمان سیا در اردن داشته است. 
در خصوص علــت نارضایتی  مردم عــراق باید توجه 
داشــت که بیشــتر این نارضایتی ها هدفمند است؛ به این 
مفهوم که محرومیت ها نوعا در مناطق جنوبی عراق مانند 
بصره، عماره، ناصریه و نیز شــهرهای مذهبی مانند کربال 
و نجف صورت گرفته اســت. لذا بیشترین نارضایتی ها در 
مناطق شیعه نشین است. البته نباید نادیده گرفت که مردم 
مطالباتی دارند و بعضا این نارضایتی ها خودجوش اســت 
اما اغلب از بیرون دستور می گیرند.  به لحاظ سیاسی فساد 
سیاســی دولت و اعضای پارلمان عراق، آلودگی مقامات 
عراقی به فســاد مالی و دورشــدن از مردم، بی توجهی به 
مســائل رفاهــی و ناکارآمدی اعضــای دولت به تشــدید 
نارضایتی مردم عراق را در پی داشته است. به گونه ای که 
طی سه سال اخیر کلیه فعالیت های عمرانی عراق به بهانه 

مقابله با داعش متوقف شده است. 
در چنین شرایطی راهکار قانونی و اجرایی آن است که 
پارلمان جدید عراق سریعا شکل بگیرد؛ یک کابینه کارآمد به 
فوریت با حضور چهره های مردمی و شایسته تشکیل شود 
و یک ضرب االجل مشخصی برای حل مشکالت رفاهی 
و خدماتی عراق تعیین شــود. در نهایت با هدفمندی این 

خدمات به اولویت بندی مناطق محروم بپردازند. 
در نهایــت بایــد توجه داشــت که اگر دولــت حالت 
فوق العاده اعالم نکند و سریعا با کمک مراجع و از راه پاسخ 
به مطالبات مردمی اقدامی به عمل نیاورد، این شورش ها و 
خیزش های مردمی ممکن است به بغداد و سپس مناطق 
سنی نشین کشیده شود که در آن صورت احتماال به سقوط 

دولت و گسترش ناامنی در عراق منجر خواهد شد. 

حسن هانی زاده

کارشناس مسائل خاورمیانه 
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ثبات استراتژیک
دیدار پوتین و ترامپ چه تاثیری در روابط بین الملل دارد؟

دیــدار اخیــر دونالــد ترامــپ و والدیمیــر پوتین، 
روســای جمهور آمریــکا و روســیه از منظــر مذاکــرات 
اســتراتژیک خلع ســالح دارای اهمیت بســیاری است 
که باید مورد توجه جــدی قرار گیــرد. در حقیقت یکی از 
زیربنایی ترین عرصه های اختالف دو کشور در خصوص 
مســائل مرتبط با ثبات اســتراتژیک و روند متوقف شــدة 

کنترل تسلیحات اتمی است. 
بسیاری از کارشناسان آشــنا به امور خلع سالح نیز، 
بهبود بنیادین روابط مسکو و واشنگتن را نه در حل و فصل 
بحــران اوکراین یا ســوریه، بلکه در دســتیابی طرفین به 
راه حلی در بازگشت به پیمان های استراتژیک خلع سالح 
می دانند.  پوتین در این دیدار دیدگاه های خود در خصوص 
پنج مســاله کلیدی مورد اختالف را به صراحت بیان کرد. 
این مســائل عبــارت بودنــد از مخالفت دیرینه روســیه با 
برنامه دفاع موشــکی آمریکا، بازگشــت به پیمان کنترل 
تسلیحات میانبرد اتمی در اروپا )INF(، همکاری دوجانبه 
در خصوص تسلیحات سایبری استراتژیک، لزوم تنظیم 
پیمان جدیدی در خصــوص کاهش تســلیحات اتمی و 

رویکرد روسیه در مخالفت با نظامی کردن فضا. 
اگرچه نشست هلســینکی نتایج معینی در خصوص 
این مسائل پیچیده نداشت اما اعالم آمادگی روسیه برای 
مذاکره در خصوص یکی از مهم ترین این مســائل یعنی 
پیمان کنترل تسلیحات میانبرد اتمی در اروپا به این معنی 
اســت که احتماال دور جدیــدی از مذاکرات کارشناســی 
درخصوص حل وفصــل اختالفات مرتبط بــا این پیمان 
برگزار خواهد شد. در صورتی که پیمان INF مورد مذاکره 
قرار بگیرد و درباره منع گســترش تسلیحات اتمی میانبرد 
 در اروپــا توافقی صورت گیــرد، تحولی عمــده در روابط 
مسکو-واشــنگتن رخ خواهد داد. این امــر نقطه آغازین 
مهمی برای بروز تغییر جهت در مسیر رو به وخامت روابط 

آمریکا و روسیه است. 
در حقیقت، به نظر می رســد هرگونه تحول اساسی 

در روابط دوجانبه به این موضوع بازمی گردد که دو طرف 
بتوانند مسائل استراتژیک خلع سالح را حل و فصل کنند. 
از کنفرانس خبری مشترک می توان گمانه زنی کرد که یک 
توافق اصولی در خصوص ضرورت آغاز مذاکرات دوجانبه 
در هلسینکی صورت گرفته باشد. مساله نظم استراتژیک 
و موازنه دفاعی در اروپا مهم ترین موضوعاتی اســت که 
به نظر می رســد ترامپ و پوتین در مــورد آن صحبت های 

کلی داشته اند.
 در این صورت ترامپ هم خواهد توانســت از حجم 
مخالفت هــا در اروپا بکاهــد و تعهد خود بــه حفظ امنیت 
اروپا را به خالف ادبیات تندش در نشســت اخیــر ناتو به 
رخ پایتخت های اروپایی بکشــد و در عــوض آنها را برای 
انجام تعهدات شان در افزایش بودجه دفاعی تحت فشار 

بیشتری قرار دهد.  
نکته مهــم دیگر که از بررســی ســخنان طرفین در 
کنفرانس خبری می توان تشخیص داد این است که پوتین 
با دستور کاری مشخص وارد جلسه شــد و این دستور کار 
مشخص شامل مجموعه ای از موضوعات مختلف مورد 
نظر طرف روســی بود که برای هریک راه حل های معینی 

پیشنهاد شده بود.
 این در حالی اســت که ترامــپ در بخش اعظم این 
محورها آمادگی الزم را نداشــت و در نتیجه سطح مباحث 
در الیه مجموعه ای از توضیحات یا موافقت های کلی از 
سوی ترامپ باقی ماند. البته نفس این نشست به طور کلی 
مهم است و دیدار هلسینکی را باید یک دیدار مهم ارزیابی 
کرد، زیرا زمینه نشست های بعدی برای پیشبرد مذاکرات 

را فراهم کرده است.
 اگر ترامپ بتواند از ســد مخالفت های دموکرات ها 
و فشار ساختاری شکل گرفته در واشــنگتن که بر او وارد 
است، عبور کند، نشست هلسینکی را می توان آغاز الگویی 
جدید از روابط میان روســیه و آمریکا تلقی کرد. این عزم 
سیاســی در شــخص دونالد ترامپ وجود دارد که تا پیش 
از انتخابــات میان دوره ای مجلس نقــاط عطف جدی در 

سیاست خارجی آمریکا رقم بزند. 
بهبود روابط با روسیه، حل وفصل دیپلماتیک بحران 
کره و حتی شــاید دســتیابی به یک توافق جدیــد با ایران 

موضوعاتی هســتند کــه می توانند نمایشــی از موفقیت 
الگوی سیاست خارجی ترامپ باشند. این امر انگیزه مهمی 
برای تمایل او به دســتیابی به یک نتیجه عینی از نشست 

هلسینکی است.
همچنین از نشست هلســینکی دو نکته قابل توجه 
در خصوص مناسبات امنیتی مرتبط با ایران قابل برداشت 
اســت؛ اول اینکه نقش اجتناب ناپذیر ایران در سیاســت 
خارجی روسیه مورد بازتایید قرار گرفت. برخالف بسیاری 
از گمانه زنی هــا، پوتین از کارت ایران بــرای یک معامله 
تاکتیکــی در خصوص روســیه اســتفاده نکــرد، بلکه از 
همگرایی امنیتی با ایران به عنوان یک مسیر پایدار جهت 
ساخت و بازتعریف نظم امنیتی منطقه ای استفاده کرد تا از 
این طریق نقش استراتژیک خود در ساخت نظم جهانی را 

مورد تاکید قرار دهد.
 در حقیقت پوتین با طــرح ایده پیوســتن آمریکا به 
مذاکرات آستانه، نه تنها نقش ایران در سوریه را به رسمیت 
شــناخت و از آن دفاع کرد، بلکه با فراخوان آمریکا تالش 
کرد بعد مشروع و نظم دهنده سیاســت منطقه ای ایران را 
نمایان کند و از آمریکا بخواهد به این جریان نظم دهندگی 
به رهبری روسیه بپیوندد. گریزناپذیری پذیرش نقش ایران 
در ســوریه هم برگرفته از واقعیت های میدانی و عملیاتی 
موجود در سوریه است و هم بخشــی از استراتژی روسی 
برای نمایش نقــش رهبری اش بر یک جریــان ثبات زا در 

خاورمیانه.
 در عین حال این مســاله یک امتیــاز کلیدی برای 
رژیم صهیونیســتی هم محسوب می شــود زیرا پیوستن 
فرضی آمریکا به مذاکرات آســتانه به منزله لزوم پرداختن 
بــه دغدغه هــای امنیتــی اســرائیل اســت. ایــن بازی 
ســه گانه پوتین میان ایران، اســرائیل و آمریکا در جهت 
برجسته سازی نقش استراتژیک روسیه در کنترل منازعات 
رو به گســترش خاورمیانه اســت. موضوعی کــه به نظر 
می رســد ترامپ نیز از آن اســتقبال می کند، زیرا پیشنهاد 

جایگزین قابل توجهی روی میز ندارد. 
از ســوی دیگر تاکید پوتین به لــزوم حفظ برجام نیز 
حائز اهمیت است. بهبود روابط روســیه و آمریکا به منزله 
افزایش سطح تاثیرگذاری مسکو بر واشنگتن است و این 
بدان معنی است که نگاه مسکو درخصوص حفظ برجام، 
از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. این امر در 
ورای تهدیداتی که همواره از بهبود روابط مسکو-واشنگتن 
علیه تهران تصور می شود می تواند فرصتی جهت تضمین 
باقی ماندن برجــام و یافتــن راهکاری بــرای بازگرداندن 

آمریکا به برجام باشد. 

یادداشت

عبدالرسول دیوساالر

کارشناس مسائل استراتژیک
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پوپولیسم فوتبالی 
رئیس جمهور کرواسی چگونه به ستاره فینال جام جهانی

 تبدیل شد؟

 50 vکولینــدا گرابار-کیتاروویــچ، رئس جمهــو
ساله کرواسی و یکی از محبوب ترین سیاستمداران 
این کشــور محســوب می شــود. اگرچه ســمت وی 
تشریفاتی است،  اما از او به صورت توامان  به عنوان 
یــک »دیپلمات« و »فــرد نظامی« یاد می شــود. وی  
از فوریه ســال ۲0۱5 رئیس جمهور کشــور جمهوری 
کرواسی اســت. او اولین زن و جوانترین کسی است 
که پس از اولین انتخابات چندحزبــی به این مقام در 
کراوســی دســت یافته  اســت. کیتاروویچ وزیر امور 
خارجه اسبق کرواســی و فراتر از آن، معاون دبیر کل 
ناتو بوده است. همچنین او از سال های ۲008 تا  ۲0۱۱ 
میالدی سفیر کرواسی در ایاالت متحده  آمریکا بود. 
او در ناتو، هم به عنوان معاون راسموســن، دبیر کل 
ســابق ناتو و هم به عنوان معاون ینس استولتنبرگ، 
دبیر کل فعلی ســازمان آتالنتیک شمالی ایفای نقش 
کرده است. وی  کماکان باالترین مقام رسمی زن است 
که در ســاختار اداری ناتو خدمت کرده اســت. همین 
مساله سبب شده است تا بسیاری از تحلیلگران مسائل 
اروپا وجهه نظامی کیتاروویچ را از وجهه سیاسی وی 

پررنگ تر بدانند. 
رئیس جمهــور  سیاســی  زندگــی 

کرواســی هیــچ گاه بدون حاشــیه 
نبــوده اســت. در ســال ۲0۱0 

همســر  کیتاروویــچ،  جاکــو 
رئیس جمهور  فعلی کرواســی 
و ســفیر وقــت کرواســی در  
آمریکا، از ماشــین ســفارت، 

اســتفاده شــخصی کــرد که 
همین  امر باعث جنجال زیادی 

شد که در نهایت خانم کیتاروویچ 

رقیب خود پیروز شــود. او در آن ســال، نامزد مخالف 
دولت کرواســی بود. بســیاری از تحلیلگــران معقتد 
بودند که علت اصلی پیروزی کیتاروویچ در انتخابات 
ریاست جمهوری کرواسی، نارضایتی عمومی مردم از 
سیاست های اقتصادی دولت بوده است. همان گونه 
که  اشــاره شــد، گرچه ســمت ریاســت جمهوری در 
کرواسی بیشتر نمادین و تشریفاتی است ولی پیروزی 
کیتاروویچ نشــانه ای از بازگشــت مخالفان به عرصه 
سیاســی این کشــور بود. البتــه کیتاروویــچ در این 
انتخابات توانست با اختالف ناچیزی بر رقیب خود از 
حزب سوســیال دموکرات غلبه پیدا کند.  کیتاروویچ 
موفق به کســب 4/50 درصد کل آرا شد و جوسیپویچ 
نیــز توانســت  6/49 درصد آرا را کســب کنــد. در آن 
زمان، دولت »زوران میالنویچ، نخست وزیر کرواسی 
با انتقــادات زیادی به خاطــر ناکامی در احیای رشــد 

اقتصادی کشور روبه رو شده بود. 
کیتاروویچ یک »محافظه کار« اســت و نســبت 
به رویکردهــای اقتصــادی سوســیال دموکرات ها و 
سوسیالیســت ها در کرواســی و اروپا منتقد اســت. 
او از نظــر حزب سیاســی طرفدار اتحادیــه دموکرات 
کروات و مســیحی کاتولیک اســت. به طــور کلی در 
کرواســی تصاویر زیادی از رئیس جمهور این کشور 
و زندگی شــخصی وی منتشــر می شود. شــادی ها و 
حرکات وی مورد توجه رســانه ها و شکار دوربین های 
عکاسان شــده که تاثیر زیادی در محبوبیت و جذب 
عالقه مندان وی شــده اســت. اتفاقا برخی منتقدان 
کیتاروویچ معتقدند که عالقه مفرط وی به عکاســان 
و کســانی که تصاویرش را ثبت می کننــد، برگرفته از 
روحیات پوپولیستی وی است. با این حال همان گونه 
که  اشاره شد، کیتاروویچ ســعی کرده است پاسخی 
در این خصوص به منتقدان خود ندهد.  در جریان 
رقابت های جام جهانی  امسال، رئیس جمهور 
کرواسی حضور فعالی در روسیه داشت 
و در بازی فینال جام جهانی، بار دیگر 
مورد توجه عکاسان و رسانه های 

حاضر قرار گرفت. 

تمام جریمه هایی که برای شــوهرش اعمال شده بود 
را از جیب خود پرداخت کرد. این موضوع تا حد زیادی 
منجر به کاهش محبوبیت کیتاروویچ شــد  اما وی در 
مدت زمانی نه چندان زیاد توانست بار دیگر محبوبیت 

خود را در نزد افکار عمومی افزایش دهد. 
رئیس جمهور کرواســی از ســال ۲0۱5 تا کنون 
بیشتر در محافل عمومی ظاهر شــده است. برخی از 
منتقــدان وی از کیتاروویچ به عنوان سیاســتمداری 
پوپولیست یاد می کنند؛ انتقاداتی که به نظر می رسد 

وی اساسا وقعی به آنها نمی نهد!
وی در ســال ۱996 میالدی با جاکــو کیتاروویچ 
ازدواج کرد و دو فرزند به نام هــای کاترینا و لوکا دارد. 
همچنین وی در شــهرهای زاگرب، وین، واشنگتن و 
دانشگاه  هاروارد تحصیل کرده است. با این حال وی 
در نهایت مدرک خود را در سال ۲0۱5 میالدی )همان 
سال پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کرواسی( 
از دانشگاه کرواسی دریافت کرده است. وی به دلیل 
حضور مستمر در وزارت  امور خارجه کرواسی، مسلط بر 
زبان های کروات، انگلیسی، اسپانیایی و پرتغالی بوده 
و همچنین قادر به درک زبان های آلمانی، فرانسوی و 
ایتالیایی نیز است. این موارد ســبب شده است تا از 
کیتاروویچ بــه عنوان سیاســتمداری توانمند در 

زاگرب یاد شود. 
در انتخابات ریاســت جمهوری 

۲0۱5، وی توانســت  ســال 
موفقیتــی بــزرگ را بــرای 

خود رقــم بزنــد. جایی که 
علــی رغــم بســیاری از 
پیش بینی هــای صورت 
بــر  توانســت  گرفتــه، 
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سیاست

شورش در اردوگاه

چه چالش هایی شکاف های اصالح طلبان  را فعال کرده است؟

مثلث  |  شماره 26405



گزارش
شرایط سخت شــده؛ اصالح طلبان باید تصمیمات 

مهمی بگیرند.
آنها در شرایطی قرار گرفته اند که هر تصمیمی بگیرند 

در آینده سیاسی شان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
شــاید گمان آنها این نبود که بعد از بــر هم خوردن 
برجام، بازی تا این حــد تغییر کند. آنها نیــز مثل روحانی 
تمام تخم مرغ هایشان را در ســبد توافق هسته ای چیده 
بودند. برجام که توسط ترامپ بی اعتبار شد ناگهان چینش 

سیاسی کشور بر  هم ریخت.
حسن روحانی با شــرایط تازه ای مواجه شد و مجبور 
شــد دســت عوض کنــد. حــاال او دیگــر رئیس جمهور 
اصالح طلبان نیست. این البته اولین چالش اصالح طلبان 

است؛ رئیس جمهور نسبتش را با آنها عوض کرده است.
آنها  امــا با موضــوع دیگری هم که البتــه اهمیتش 
کمتر از این مساله نیســت مواجه شده اند. بدنه اجتماعی 
هم دیگر مثل سابق با آنها نسبتی ندارد. سرمایه اجتماعی 
اصالح طلبان در حال کوچ است. یک خطر بزرگ که بعد 
از ناآرامی های دی ماه بیش از همیشه به چشم  آمد. شاید 
این تعبیر چندان دور از واقعیت نباشــد که بدنه اجتماعی 
اصالح طلبان به شــکل نه چندان آرامی در حــال عبور از 

آنهاست.
نگاهی دقیق تر به اوضاع و احوال اصالح طلبان یک 
نکته دیگر را هم به تحلیلگران گوشــزد می کند. واقعیت 
این است که اصالح طلبان در چند سال گذشته یک هدف 

بسیار مهم داشته اند؛ اعتمادسازی با حاکمیت.
برای این هدف آنها حتی هزینه هــم داده اند؛ آنجا 
که تمام تالش شــان را کردند الاقل در ظاهر نشان دهند 
که با اپوزیسیون گره نمی خوردند و می خواهند صف بندی 
داشته باشــند. این مســاله به خوبی در وقایع تیرماه دیده 
شد. مساله ای که موجب شــد بدنه رادیکال اصالح طلب 
فاصله ای معنادار با جناح بگیرد. اینها البته باعث نشده که 

چندان از فاصله حاکمیت با اصالح طلبان کاسته شود. 
این ســه چالش مهــم اصالح طلبان را بــا وضعیتی 
خاص مواجه کرده و موجب شده که آنها به مباحثه در این 

مورد در فضای رسانه ای و سیاسی بپردازند.

  ماجرای هسته سخت
گروهی از اصالح طلبان معتقدند ائتالف استراتژیک 
اصالح طلبــان و اعتدال گرایان به دلیــل ضعف عملکرد 
دولــت روحانی با شکســت مواجه شــده اســت. ادعای 
این بخش از نیروهای سیاســی اصالح طلــب با توجه به 
وضعیت و موقعیتی اســت که دولت در آن گرفتار شــده؛ 
مساله ای که باعث شد تا ســعید حجاریان برای بازسازی 
گفتمان اصالح طلبی و بازاحیای تعامل نیروهای سیاسی 
اصالح طلب با بدنه اجتماعی هوادار این جریان سیاسی 
پیشــنهادی را با عنوان ضرورت تشــکیل »هسته سخت 

اصالحات« مطرح کند.
امــا محمدرضا تاجیــک، رئیس مرکز بررســی های 
اســتراتژیک دولت اصالحات برخــالف حجاریان معتقد 
اســت که اصالحات از بــاال هرچه باشــد، اصالح طلبی 

نیست.
او در واکنش به سخنان حجاریان گفته است: »من 
فکر می کنم اتفاقا این هسته باید هسته نرم باشد. منظورم 
از هسته نرم این است که باید از پوسته مرکزی ژنرال های 
اصالح طلبی عبــور و برای ورود یک نســیم، فکر جدید و 
نخبگان جدید فضایی باز کنیم؛ اجازه دهیم در آن هسته 
چرخش نخبگان صــورت بگیرد و فکر و گفتمــان تازه به 
وجود آید و نیروهای باطراوت و شاداب وارد قضیه شوند. 
بســیار معتقد هســتم که آن هسته ســخت دیگر جواب 
نمی دهد. در واقع سخت تر و ســنگین پاتر از آن است که 
بتواند برای شرایط کنونی الگوی مناسب ارائه کند. اگرچه 

حضور آنهــا را پاس مــی دارم و مغتنم می دانــم  اما کامال 
معتقدم که باید یک نــوع  امتزاج و اختالط ایجاد شــود تا 
نیروی های جوان و باطراوت ضمیمه شــوند و این ترکیب 
میان نیروهای جوان و نیروهایی با تجربیات گذشته بتوانند 
همدیگر را تکمیل کنند. بنابرایــن به نظر من چنین چیزی 

باید به هسته اصالح طلبی  امروز بنشیند.«
او در واکنشــی تند تــر بــه حجاریــان گفته اســت: 
»معتقدم که باید اصالح طلبی را از انحصار عده ای خاص 
بیرون کشید. هم به لحاظ گفتمانی و هم به لحاظ راهبری 
باید واقعا اجازه داد که این بدنه شــاداب، فراخ و گسترده 
اصالح طلبــی در تدبیر جریان اصالح طلبــی، در راهبری 
جریان اصالحــات و در بازتولید اصالحــات حضور فعال 
داشــته باشــند. ما نمی توانیم جریــان اصالح طلبی را به 
عنوان فرزنــد خلف زمانه خود و آلترناتیــو هژمونیک حفظ 
کنیم و به عنوان روح زمانــه آن را بارور کنیم، مگر اینکه به 
نیروهای جوان و نســل جدید اجازه دهیم کــه وارد پیکره 
تصمیم گیــری و مدیریت جریان اصالح طلبی شــوند و از 

بزنیم. در پی نارضایتی های گســترده نســبت به عملکرد 
دولــت در ماه  های اخیر، برخی احزاب و فعاالن سیاســی 
اصالح طلب،  زمزمه  هایی مبنــی بر  عبور از دولت روحانی 
را مطرح کرده انــد. علیرضا علوی تبار از فعاالن سیاســی 
اصالح طلب اخیرا در اظهاراتی به شکل  تلویحی، موضوع 
عبور از دولت را  پیش کشیده و گفته است: »اصالح طلبی 
به رادیکالیسم احتیاج دارد؛ نه به معنای رادیکالیسم روشی 
و تندروی، بلکــه به معنای ریشــه نگری... اگر بخواهیم 
عمیق تــر تحلیل کنیــم، آنــگاه راه های ما هــم راه های 
دگرگون کننده و عمیق تری خواهند بــود و هم متفاوت از 
راه هایی که تا به حال طی کرده ایــم. از قربانی کردن هم 
نباید ترســید. اگر دولت نمی تواند این راه را بیاید، لزومی 
ندارد که با آن غرق شــویم و  تا آخر بــا او برویم.« عباس 
عبدی  یکــی دیگــر از نظریه پردازان جریــان اصالحات 
در گفت وگوی خــود با روزنامــه اعتماد، در پاســخ به این 
ســوال که در صــورت رادیکال تر شــدن اصالح طلبان، 
نســبت آنها با دولت چه تغییری خواهد کــرد؟ می گوید: 
»اصالح طلبان چه رادیکال تر شــوند و چه محافظه کارتر 
هیچ دلیلی ندارد که سرنوشت خود را با دولت یا هر پدیده 
دیگر پیونــد بزنند. به نظرم دولت مســئولیت وظایف خود 
را دارد و اصالح طلبان نیز در ســال های  92 و 96  به دلیل 
محدودیت های خود از این دولت دفاع کردند...  اما این 
به معنای آن نیســت که اصالح طلبان مسئولیت  حقوقی 
رفتارهای دولت یا سیاست گذاری دولت را برعهده دارند.« 
به نظر می رســد جریان اصالحات کــه کارنامه اقتصادی 
دولت روحانی را غیرقابل دفاع می داند، در تالش اســت 
تا با انتقاد پیش دستانه از عملکرد دولت، از شکست خود  
در انتخابات های آتی مجلس و ریاست جمهوری به دلیل 
حمایت از دولت پیشگیری کند. این  اما همه ماجرا نیست 
برخی چهره های سیاســی اصالح طلب پــا را  از انتقاد به 
دولت فراتر گذاشته و صراحتا خواستار استعفای روحانی 

شوند.
علی عبدالعلی زاده، وزیر مسکن و شهرسازی دولت 
اصالحات در گفت وگــو با تســنیم، با بیــان اینکه دولت 
روحانــی باید اســتعفا دهد، گفتــه اســت: »وقتی دولت 
کاری برای مردم نمی کند، بهتر اســت رها کند و برود... 
مســئولیت ها تا وقتی ارزش دارد که انسان بتواند خدمت 

کند و اگر نمی تواند خدمت کند باید کنار برود.«
وزیر مسکن دولت اصالحات در پاسخ به این پرسش 
که آیا دولت خودش باید اســتعفا دهد یا اینکه مجلس به 
این مســاله ورود کند نیز می گوید: »وقتی خودشان کنار 
نمی روند مجلس بایــد ورود کند و وظیفــه مجلس همین 

است.«
پیش از این  نیز سیدحسین موسویان از نزدیک ترین 
چهره ها به حســن روحانی در ایام مذاکرات هسته ای در 
دهه 80 در گفت وگویــی که با  خبرگزاری دولت داشــت، 
گفته بود: »اگر قرار است در سه سال آینده چنین وضعیتی 
داشته باشیم، بهتر است که آقای روحانی فداکاری کرده و 
برای حفظ کشور، انتخابات زودرس برگزار کند؛ این گزینه 

نامطلوب و به قول طلبه ها از باب »اکل میته« است.«

گروهی از اصالح طلبان معتقدند ائتالف اســتراتژیک اصالح طلبان و اعتدال گرایان به دلیل ضعف عملکرد 
دولت روحانی با شکســت مواجه شــده اســت. ادعای این بخش از نیروهای سیاســی اصالح طلب بــا توجه به 
وضعیت و موقعیتی است که دولت در آن گرفتار شده؛ مســاله ای که باعث شد تا سعید حجاریان برای بازسازی 
گفتمان اصالح طلبی و بازاحیای تعامل نیروهای سیاسی اصالح طلب با بدنه اجتماعی هوادار این جریان سیاسی 

پیشنهادی را با عنوان ضرورت تشکیل »هسته سخت اصالحات« مطرح کند

آن باال بتواننــد نیازها، تقاضاها و فرهنگ خــود را قالب و 
کلیشه شــکنی کند. این کلیشــه  اگر می خواست جوابگو 
باشد نباید می گذاشت جریان اصالحات به این بن بست ها 
برسد. اگر آن هسته سخت می توانست طراوت و شادابی 
داشته باشد باید تاکنون نمود و نمادهایی از آن دیده می شد 
و اجازه نمی داد که به لحاظ تاریخی از جریان اصالح طلبی 

عبور شود.«

  از روحانی دور شویم
در حالی که حامــی دولت روحانــی در دو انتخابات 
گذشــته جریان اصالح طلب بود، حــاال دو اصالح طلب 
شاخص با ابراز پشیمانی نسبی از دولت مورد حمایت شان 
مدعی هســتند که نباید سرنوشــت خود را با روحانی پیوند 
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  از »تَکرارکردن خاتمی« عبور کنیم
در این میان برخی از اصالح طلبان هم نسخه عبور 
از سران اصالحات را پیچیده اند. کرباسچی در تازه ترین 
مصاحبــه اش گفته اســت: »اصالح طلبی یــک جنبش 
اجتماعی است. هیچ وقت نمی توان گفت که چه کسی از 
ابتدا اصالح طلبی را آغاز کرده است. حتی به سال ۷6 هم 
که بازگردیم، نمی توان گفت که آقای خاتمی آغازگر این 
جریان بوده اســت. باالخره خیلی از حرف ها و شعارهای 
اصالح طلبی در دوره آقای  هاشمی و قبل از آن در دهه اول 
انقالب طرح شده بود. از برآیند افکاری که در همه سطوح 
جامعه چه به صورت رســمی و چه به صورت زیرپوســتی 

وجود داشت جریان سال ۷6 شکل گرفت.«
کرباسچی در ادامه گفته است: »اگر قرار باشد جان 
تازه ای به اصالحات دمیده شــود یا به تعبیر شما اصالح 
اصالحات صورت گیرد باید حرف های جدید و مطابق با نیاز 
نسل جدید و شرایط کشور زد. خیلی از شعارهایی که زمانی 
به عنوان شعارهای اصالح طلبی شناخته می شد، خاصیت 
و تحرک پذیری خود را از دست داده و نمی تواند نیروهای 
زیادی را جذب کند. همین باعث می شــود که اصالحات 
روی کاریزمای فردی و فکری که از گذشــته بوده است، 
متمرکز شــود. متوسل شــدن به آقای خاتمی و »تکرار« 
کردن ایشــان مصداق این تمرکز روی فرد است. این در 
حالی است که اگر اصالحات بخواهد زنده باشد و زنده بماند 
باید در مرحله اول با یک جسارت و جرات خاص شعارها و 
برنامه ها و اهدافی را که برای شــرایط  امروز جامعه دارد با 
نیازهای مردم تطبیق دهد. در این صورت ساختار و افراد 
در مرحله دوم اهمیت قرار می گیرند. طبیعتا اگر شعارهای 
زنده ای وجود داشته باشد اشــخاصی برای پیگیری آن پا 
به صحنه می گذارند که از نظر تفکر با آن همسو هستند.«

همراستا با کرباسچی، عبدالله ناصری هم گفته است: 
»فرصتی پیش  آمده که یک غربالگری در جریان اصالحات 

به وجــود آید، به دلیل شــرایط ســخت ملــی و بین المللی 
حتما زمان و شــرایط اقتضا می کند که گفتمان اصالحات 
پررنگ تر حضور پیدا کند از این  جهت که خیلی دامنه وسیع 
و رنگین کمانــی را به خود نگیــرد، بلکه افــراد دغدغه مند 
یا نهادهــای حزبی که خیلــی دقیق و منطبق بــر گفتمان 
اصالح طلبــی حرکت می کننــد را جذب کند. امــروز اتفاقًا 
گفتمان اصالحات اقتضا می کند که آن دایره کمی سخت تر 
باشد، چون شرایط اجتماعی سخت شده و به نظر می رسد 
که مردم به دلیل عملکرد دولت و شرایط ملی و بین المللی 
جمهوری اسالمی در آستانه چهل سالگی جامعه تا حدودی 
از گفتمان های سیاسی عبور کرده و هر گفتمانی که بخواهد 
ذیل سپهر جمهوری اسالمی تعریف شود، به طور جدی مورد 

بررسی و مداقه جامعه مدنی قرار می گیرد.«

  نگران بدنه شده ایم
در این میان برخی اصالح طلبان به صراحت اعالم 
می کنند که توجه بیش از  اندازه این جناح به روشــنفکرها 
و بخشی از طبقه متوسط به چالشی برای آنها تبدیل شده 
است. آنها در واقع طبقه فرودست را از دست داده اند، آن 
هم در شــرایطی که حامی اصلی خود یعنی طبقه متوسط 
را هم دیگر چندان بــه همراه ندارد.  محمــو میرلوحی در 
این مورد می گویــد: »باید ببینیم که چــه رویکرد جدیدی 
نیاز اســت. مثال بزنم یکی از ســواالتی که بارها پرسیده 
شده این اســت که چرا احمدی نژاد در ســال 84 توانست 
رئیس جمهور شود؟ گذشــته از عواملی مثل وجود تفرقه 
بیــن اصالح طلبان که اجازه ســازماندهی درســت رای را 
نداد، علت اصلــی این بود که اصالحات طی ســال های 
قبل از آن خیلی بر روشــنفکری، نگاه کارشناسی و طبقات 
متوسط پرداخته و به طبقات فرودست اعتنا نکرده بود. در 
نتیجه همین وضعیت شاهد بودیم که آنها با طرح شعارهای 
پوپولیســتی مثل بردن نفت ســر ســفره مردم کار را پیش 

بردند، لذا باید به طبقات فرودســت، حاشیه ها، روستاها 
و... توجه کنیم. اگرچه در انتخابــات 96 کارهای خوبی 
صورت گرفت  امــا هنوز هم این دغدغه وجــود دارد که ما 
نتوانیم مناطق روستایی، قشر کارگر و کشاورز و... را همراه 
کنیم. در ســطح روش ها نیز نیاز به تغییــر داریم. به طور 
مثال در حوزه اقتصادی نیز نیاز بــه ارائه مدل های جدید 
پاسخگو داریم و اگر قادر به طراحی این مدل ها نباشیم از 
رقبای خود عقب خواهیم افتاد. در حوزه اجتماعی نیز نیاز 
به تامل احساس می شــود. باید دید که همین شعارهای 
موجود در حوزه زنان، اقوام و جوانان کفایت می کند یا باید 
قدم های جدی تری برداریم. متاســفانه ما موفق نشدیم 
که زنان را به کابینه بفرستیم. یا شاهدیم که االن جوانان 
به طور جدی به اصالح طلبی نقد دارند و می پرسند که چرا 
جایگاهی برای ما تعریف نشده است. در مجموع نیازمند 
اصــالح رویکردهــا و روش هــا در همه حوزه هــا از جمله 
فرهنگ،  امنیت، تعامل با دنیا و... هســتیم.« همراستا 
با میرلوحی، انصاری راد، نماینده مجلس ششــم هم گفته 
اســت: »افت پایگاه اجتماعی اصالحات بــه این خاطر 
است که از اصالحات واقعی و وعده های اصالحی واقعی 
چشم پوشی شده اســت. علت ناامیدی بخشی از مردم از 
اصالح طلبان این اســت که اصالح طلبان به وعده های 
خود عمل نکرده اند و  اصالحــات نیز اصالح واقعی نبوده 
اســت. تکرار می کنم که اصالح واقعی اصالح انتخابات 
و حاکمیت مردم بر سرنوشــت خود اســت. همه مقامات 
رسمی باید مشروعیت خود را از انتخاب آزاد مردم دریافت 
کنند. هرچه از این محور خارج شود و جنبه سازش داشته 
باشد همچنان که  امروز شــاهدیم اصالحات را از حصول 
نتیجه دور ساخته است.« هر چه هست به نظر می رسد سه 
چالش بدنه، دولت مستقر و حاکمیت برای اصالح طلبان 
 روزهای سختی را رقم زده است. آنها باید تصمیمات مهمی

 بگیرند.

فرصت اصالحات از دست رفته، همین!
چرا رئیس دولت اصالحات ناامید شده است

پیشــروها بــا بدنــه هم ســخن شــده و بــرای 
تصمیم ســازان و لیدرهای جناح اصالح طلب مشکل 
ایجــاد کرده انــد. آنهــا دیگــر راس را بــر نمی تابنــد؛ 
می خواهند سیاست ورزی کنند. با محافظه کاری نسبتی 
ندارند و خواست هایشان حداکثری است. کار هم باال 
گرفته؛ دیگر مباحث در اتاق بسته باقی نمی ماند. یک بار 
ساسان آقایی خط به خط مرور می کند آنچه در جلسات 
محرمانه گذشته و بعد از او دیگران هم سر صحبت را باز 
می کنند.  می گویند خاتمی گفته است: »به میرحسین 
موسوی گفتم راهم تعامل با نظام است نه راهی که تو 
می روی.« این جمله را همین روزنامه نگار اصالح طلب 
نقل کرده است. همین یک جمله او هم کافی بود تا رئیس 
دولت اصالحات یک بار دیگر حمالت بی امان پیشروها 
را تجربه کند. حاال باز بدنه علیه راس شده است.  این 
البته به معنای آن نیست که همه بدنه و همه پیشرو ها 
مثل هم فکر می کنند و با هم هم سخن شده اند. جدال 
سنگین آنها با یکدیگر در فضای مجازی به خوبی نشان 

می دهد که آرایش سیاسی حتی در میان بدنه هم یکسان 
نیست.  شاید همین اســت که یک اصالح طلب دیگر 
ماجرای مالقاتش را با خاتمی این گونه شرح داده است: 
»به دیدن محمــد خاتمی در دفتــر کارش رفتم، خیلی 
او را افســرده یافتم و خیلی آرام گفــت: گمانم فرصت 

اصالحات از دست رفته و نمی شود کاری کرد.« 

  چالش های یک جناح
سوال این است که چه شــده که حتی خاتمی هم 
برای اصالح اصالحات ناامید اســت ؟ باید چالش های 
فراروی اصالح طلبــان را مرورکرد.  مســاله اول همین 
شورش بدنه علیه راس اســت. آنها دیگر نمی خواهند 
سرنوشت خود را شــب انتخاباتی کنند و حیات شان را 
به یک »تکرار« می کنم گره بزنند. می خواهند از همین 
حاال تکلیفشان را مشخص کنند. همین هم هست که 
از همیشه عجول تر شــده اند. می خواهند تسویه های 
درونی را کلید بزنند و جای پایی برای خود ردیف کنند تا در 
تصمیم سازی سهمی داشته و دیگر عاقبت شان به چند 

تصمیم ساز قدیمی گره نخورد. 

  این  اما مساله اول است. 
 خاتمــی و دیگرانی که مثــل او در راس جناح قرار 

گرفته اند، دیده اند که دولت مستقر چگونه راهش را از 
آنها جدا کرده است. دیگر آن باهم بودگی دیده نمی شود 
تا آنجا که یــک چهره اصالح طلــب از توقف دیدارهای 
خاتمی و روحانی خبر داده است. حرف های روحانی هم 
دیگر بوی اصالح طلبی نمی دهد. خاتمی درست گفته 
شــاید برای اصالح روابط با دولت هم دیگر دیر شــده 
باشد.  نکته دیگر این است که راس جناح از دی ماه به 
این سو همه تالشــش را کرد تا به حاکمیت ثابت کند با 
براندازها فاصله دارد و نمی خواهــد پلی برای مانور آنها 
در فشار به حاکمیت باشد. حاکمیت  اما از آنها تنها این 
فاصله گذاری را نمی خواهد. خواسته حاکمیت روشن 
اســت: »شــفاف و صریح درباره انتخابات 88 سخن 
گفته شود.« ســکوت و محافظه کاری به دلیل ترس از 
ریزش بیش از حــد بدنه موجب شــده آن فاصله میان 
حاکمیت و اصالح طلبان همچنان باقی بماند.  حال که 
بحث به اینجا رسید باید این موضوع را هم به میان آورد 
که سرمایه اجتماعی اصالح طلبان هم فاکتور ضعف های 
دولت حسن روحانی را به پای اصالح طلبان نوشته و هم 
معتقد است که اصالح طلبان نتوانسته اند به وعده های 
خود به آنها در مورد برآورد خواست هایشان عمل کنند.  
آیا همه جناح مثل خاتمی فکــر می کند؛ »فرصت تمام 
شده است؟« این سوال را از هر اصالح طلبی که بپرسی 
پاســخی متفاوت دریافت می کنی، همین تفاوت کار 
را سخت می کند. همین چندگانگی است که خاتمی را 
نا امید کرده است. فعال می توان یک پیش بینی داشت: 
»نبرد راس با بدنه جناح به همین زودی آرایش جدیدی 

پدید خواهد آورد.«

مصطفی صادقی

دبیرتحریریه
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حجاریان، لیدر تحریمی ها می شود؟
چند نکته درباره محاکمه محترمانه سعید حجاریان

 در یک گفت وگوی تصویری

مصاحبه آقــای بهزاد طالبــی با دکتــر حجاریان در 
برنامه عصر ما، شــنیدنی و مهــم بود. انگار بهــزاد طالبی 
نماد اصالح طلبی بر آمده از دوم خــرداد ٧6 بود که زمانی 
در جنبش دانشــجویی دل در گرو نخبــگان اصالح طلب 
همچون حجاریان بســته بودند. مصاحبه به تعبیری شبیه 
محاکمه محترمانه نخبگان اصالح طلب توســط جوانان 
آرمان خواه بود. گرچه مصاحبه کننده از دایره ادب و احترام 
خارج نشــد  اما عیان بود که در بطن ســواالت، انبوهی از 
نقدها و گله هــا پنهان بود. این گفت وگو به تعبیری شــاید 
بخش مهمی  از اصالح طلبــی ایرانــی را روایت می کرد. 
اصالح طلبانــی آرمان خــواه کــه در تنگی تشــکیالت و 
بی رحمــی  واقعیــت و انحصارطلبی هم مســلکان گرفتار 
 آمدند و وقتی وارد دهه چهارم زندگی خود شدند از آدم هایی 
پرسش گر، ساده دل و پرشور تبدیل به افرادی عصیانگر، 
خسته و کم انگیزه شــدند. گویی  امید در گذر زمان تبدیل 
به خشم و خشم هم در طول دو دهه تبدیل به سوال گشته 
اســت. انگار هر ســوال محترمانه روزگاری شراره  خشم و 
قبل تر از آن بارقه  امیدی بوده است. در بطن این مصاحبه 

 اما دقایقی وجود دارد که مایلم به آن بپردازم. 
١- سعید حجاریان دانش آموخته علوم سیاسی است. 
او از دانشــجویان دکتر بشیریه در دانشــگاه تهران بوده. 
به عنوان کسی که حدود 10 ســال از عمرم را در دانشگاه 
مشغول مطالعه و یادگیری علوم سیاسی بوده ام، می توانم 
بگویم که او از معدود افرادی است که به خوبی تئوری های 
علوم سیاســی را در عرصه سیاســت عینی به کار می بندد 
)اپالی می کند(. این مهارت در واقع هــم به دلیل خوب 
علم  آموختن و هم به واســطه تجربه عمل سیاسی است. 
تقسیم اصالح طلبی به سقراطی، افالطونی، ارسطویی و 
رواقی از مصادیق چنین ادعایی است یا استفاده از تئوری 
عدالت جان رالز. نمی توانســتم به بهانه نقد صحبت های 

حجاریان از این مهارتش بگذرم. 
٢- به نظر من بین تعریف حجاریان از اصالح طلبی و 
ادعایش مبنی بر بت نبودن انتخابات تناقض وجود دارد. 
حجاریان در تعریف اصالح طلبی آن را به دموکراسی تعبیر  
می کند. در بخش دیگر  اما معتقد است که انتخابات برای 
او بت نیست و اگر شرایط تغییر نکند، می توانند در انتخابات 

شرکت نکنند. اگر اصالت به بخش دوم حرف های او باشد، 
اساسا پروژه اصالح طلبی مورد نظرش عقیم می ماند. بخش 
مهمی  از دموکراسی به انتخاب حاکمان بازمی گردد و طبیعتا 
دموکراســی منهای انتخابات پا در هوا خواهد داشت. به 
تعبیری، طبق تعریف حجاریــان از اصالح طلبی، تحریم 
انتخابــات در تضاد با اصالح طلبی مورد نظر اوســت. اگر 
آن چنان که حجاریان می گوید بتــوان انتخابات را تحریم 
کرد به این معناست که او از دایره اصالح طلبی خارج شده. 
در واقع تحریم انتخابــات به معنای پایــان اصالح طلبی 
است. با تعریف آقای حجاریان، تحریم انتخابات مترادف 
با عبــور از اصالح طلبی اســت. چنیــن تناقضــی راه را بر 

تئوری پردازی او در آینده خواهد بست. 
اول  بخــش  تصحیــح  بــا  حجاریــان  اگــر   -٣
صحبت هایش، اصالت را به تحریم انتخابات بدهد، آنگاه 
مــا در انتخابات های  آینده به ســمت قدرت گرفتن بخش 
تحریمی  اصالح طلبان خواهیم رفت. حجاریان در بخشی 
از گفت وگو عنــوان می کند که  امکان شــکل گیری دولت 
اصالح طلب وجود نــدارد و حداکثر دولتی شــبیه روحانی 
 امکان تولد دارد. اکنــون که بدنه اصالحــات از عملکرد 
دولت سرخورده است، حجاریان می گوید که دلیل دفاعش 
از روحانی، نرمال کردن سیاســت پس از احمدی نژاد بوده 
و حاال با بیان اینکــه انتخابات توتم نیســت، می گوید که 
می توان اســتراتژی جدیدی خلــق کرد. او کــه در میانه 
بخش افالطونی و ارسطویی اصالحات در حرکت است، از 
سویی جانب بخش ارسطویی را می گیرد و اصالح طلبی را 
دموکراسی خواهی می داند و از سوی دیگر افالطونی و حتی 
ســقراطی، می گوید که انتخابات بت نیست. این سخنان 
را شــاید بتوان بازتاب ناامیــدی و دلزدگی بدنــه از دولت 
روحانی دانست. به نظر می رسد شکاف آینده اصالح طلبی 
حول محور تحریم/ حمایت از دولــت ائتالفی پیش رود. 
اگر به فرض علی الریجانی گزینه ائتالفی راســت میانه و 
اصالح طلبان باشــد، شــاهد مقاومت افالطونی ها مقابل 
حمایت از او با اســتراتژی تحریم خواهیم بود. سوال این 

است؛ آیا حجاریان لیدر تحریمی ها خواهد بود؟ 
4- حجاریان منتقد عملکرد منطقه ای ایران اســت. 
او از ســه دوره بســط محور، حفظ محور و رشــد محور در 
نگاه امنیتی ایران نام می برد و دوران فعلی را بازگشــت به 
بسط محوری اوایل انقالب می داند و اساسا مخالف چنین 
نگرشی اســت. او البته دوران اصالحات را که  امنیت ذیل 
دموکراسی سازی تعریف می شــد و به پیشنهاد گفت وگوی 
تمدن ها ختم شــد را فراموش می کند. اگر او از آن دوران 
یاد می کرد، می توانســتم از گلوله محور شــرارت بوش در 

مقابل زیتون گفت وگوی تمدن های خاتمی  بگویم؛ نوعی 
رئالیسم در مقابل لیبرالیســم. نقد حجاریان  اما به سیاست 
منطقه ای ایران ماننــد نگاه خاتمی  به سیاســت خارجی و 
 امنیت لیبرالیستی اســت. قدرت منطقه ای ایران در واقع 
حاصل دو تهدیــد موجودیتی برای ایــران و تبدیل آنها به 
فرصت بود. اول، حضور   آمریکا در عراق که می توانســت 
یک تهدید فوری برای  امنیت ایران محسوب شود و دوم، 
تهدید داعش که دقیقا موجودیت ایران را هدف گرفته بود. 
غلظت حضور ایران در منطقه به واسطه این دو تهدید بود 
بر اساس منافع ملی و محاسبات عقالنی. آقای حجاریان 
در تحلیل خود این واقعیــات را نادیده می گیرند. ســوال 
من این اســت که چگونه می توان  امنیت ایران را با حضور 
داعش در منطقه بدون حمایت از دولت های متحد تامین 
کرد؟ یا اینکــه چگونه می توان فقط با اتکا به امر سیاســی 
به امر نظامی  پاســخ داد؟ به تعبیر حجاریان بسط محوری 
ایران - اگر این ترکیب را قبول داشته باشیم- پاسخ منطقی 
به تهدید وجودی ایران بود. این یک سوال مهم است که 
چگونه می توان در منطقه ای که آنارشیســم حاکم است با 
سیاست های لیبرالی،  امنیت ایران را تامین کرد؟ با این حال 
من هم موافقم که باید در سیاســت های منطقه ای ایران 
اصالحاتی انجام داد و چه بهتر می شد اگر آقای روحانی و 

ظریف در این زمینه ابتکارهایی نشان می دادند. 
5- تحلیــل حجاریان درباره عقیم بودن آشــوب ها و 
اعتراض ها در ایران به نظر منطقــی و علمی  بود. او گفت 
که  ایدئولوژی همه گیر بین معترضان وجود ندارد و دالیل 
اعتراض مختلف اســت و هم اینکه دولت قدرت فراوانی 
دارد. او در عین حال گفت که تهران مهم است  اما به واقع 
چرا تهران آرام است. من فکر می کنم که تهران که عمدتا 
توسط طبقه متوسط تشکیل شده به چند دلیل آرام است؛ 
اول محافظه کاربودن طبقه متوسط. هرگونه رادیکالیسم 
کور منافع فعلــی این طبقــه را به خطر می اندازد شــامل، 
شغل، مســکن، ســفر، تفریح و عالیق روشنفکری. نکته 
دوم به قدرت داشــتن اصالح طلبــان در دولت و مجلس 
بازمی گردد. آنها در قدرت بــودن روحانی را حاصل احترام 
حاکمیت به خود می دانند و حاضر نیســتند که توازن فعلی 
را بر هم بزنند. نکته دیگر، ابهام در مورد آینده است. برای 
آنها مختصات آینده به هیچ وجه مشــخص نیست و برای 
همین دلیلی نمی بینند که پا بــه این آینده موهوم بگذارند. 
از همین رو می توان گفت بی ثباتی اجتماعی از جانب طبقه 
متوسط نخواهیم داشت  اما سوال مهم درباره اصالح طلبان 
این است که در آینده آنها همچنان می توانند نماینده طبقه 
متوســط باشــند؟ آیا اگر دوباره فهرستی مثل ســال ٩4 با 
حمایت سران اصالح طلب ارائه شود باز هم طبقه متوسط 
به آن لیست و افرادی چون دکتر عارف اعتماد خواهند کرد؟ 
من تردید دارم. شــاید شبیه ضعیف شــدن پایگاه طبقاتی 
اصولگرایان از جانب طبقه کارگر شاهد چنین شرایطی نزد 
اصالح طلبان هم باشیم. به نظر می رسد اکنون به شدت با 
بحران سیاست ورزی مواجهیم که دلیل اصلی اش را باید در 

جامعه شناسی جست وجو کرد نه در سیاست.

سعید آجورلو

سردبیر

یادداشت
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مصائب اصالحات
بحران های فزاینده پیش روی اصالحات 

ســپهر سیاســت همواره متاثر از رخدادهای فضای 
پرتالطم جامعه است. جریان های سیاسی برای دستیابی 
به قــدرت بهره گیری از فضای مقطعی یــا دائم با آفرینش 
گفتمان های بدیــع و غیریت ســازی آن بــا گفتمان های 
رقیب، سرمایه اجتماعی منحصربه فردی را تولید می کنند و 
گاهی رخدادهای شتاب دهنده جامعه منجر به شکل دهی 
جریان های سیاسی نوین می گردند. 2 خرداد 13۷6 بزنگاه 
تاریخی بــرای ایجــاد مختصات سیاســت ورزی جدیدی 
در منازعــات قدرت کشــور بــود.  اردوگاه چپ نشــینان با 
بازتعریف آرمان های پیشین در دهه 60، با چهره جدید اقبال 
عمومی را کسب کردند. پس از این پیروزی جریان سیاسی 
»اصالحات« در صحنه سیاست کشــور با هویتی متمایز 
از چپ گرایان دهه پیشــین به قدرت رسید و صورت بندی 
منازعات سیاســی از »چپ/ راســت« به »اصالح طلبی/
اصولگرایــی« تغییــر محتوایی پیــدا کرد. عصــر قدرت 
اصالحات پس از هشت سال پایان یافت؛ آنان با شکست 
تحلیلی عمیق در انتخابات ریاســت جمهوری نهم مواجه 
شدند. عدالت طلبی در برابر آزادی خواهی حامیان بیشتری 
داشت؛ طبقه مستضعف پس از هشت سال صدایش را با 
انتخاب نامزدی گمنام و برتری وی بر سیاستمداران شهره 
نشــان داد. عصر عســرت اصالحات طوالنی مدت بود و 
سرانجام با پذیرش نامزد با خاستگاه اصولگرایی ولی با ردای 

جدید اعتدال، به سریر قدرت بازگشتند. 
وضعیت اصالحات پس از پنج سال بازگشت به قدرت 
چگونه است؟ آیا آنان به اهداف ترسیمی خود رسیدند؟ در 
میان تحلیلگران فصل مشترک وضعیت سنجی اصالحات، 
وجود »معضل« و »بحــران« برای این جریان سیاســی 
است. در این میان اصالح طلبان در ســه سطح با بحران 
جدی روبه رو هستند؛ در این یادداشت به بازنمایی سه گانه 

بحرانی اصالحات می پردازیم. 

  تردید شفافیت مناسبات با حاکمیت
اصالح طلبان از بدو کنش سیاسی خواهان رفتارهایی 
با رویکرد غیرشفاف در قبال حاکمیت بودند؛ آنان از یک سو 
شــعار پایبندی در قبال مفاد قانون اساســی می دهند و از 
سوی دیگر از اصلی ترین عوامل فتنه 88 بودند. اصالحات 
پس از حضور دولت یازدهم، سویه های انتقادی پیشین به 
حاکمیت را کاهش داد و تنها رفع حصر را  به عنوان مطالبه 
نمادین فتنــه 88 صورت بندی کــرد. در چندماه اخیر پس 
از شکست برجام و آغاز فشــارهای همه جانبه اقتصادی، 
بار دیگر برخــی از افراد اثرگــذار در فرآیند تصمیم ســازی 
اصالحات، خط مشــی تحمیلی به حاکمیت برای سازش 
را پیشنهاد می دهند؛ غالمحسین کرباسچی، اصلی ترین 
عضو حزب کارگزاران سازندگی همسو با طیف خارج نشین 
در نامه ای خواهان پذیرش فشارهای تحمیلی  آمریکا شد 
و برخی از تحلیلگران سیاســی از شکلگیری خط داخلی و 
خارجی همانند رفتارهای نهضــت آزادی در دوران جنگ 
هشت ساله خبر دادند؛ هرچند کرباسچی با کاهش ضریب 
اثرگــذاری این نامه اظهــار کرد: »تحلیــل و نظری که در 
این نامه ارائه شــده برای مقابله با افراطیون خارج نشینی 

اســت که با بیانیه ها یا حضور در رســانه ها سعی در تشدید 
بن بست و خلق مشــکالت جدید برای کشور دارند.« این 
رفتارهای دوگانه حین بحران و پس از آن از سوی برخی از 
افراد تصمیم ساز اصالحات ارتقا پیدا کرده است؛ علیرضا 
علی تبار سیاست ورزی مسالمت جویانه را پایان یافته تلقی 
کرده و در همین راستا اظهار کرد: »راه های سیاست ورزی 
متعارف و مســالمت جویانه یعنی طــرح مطالبات از طریق 
رسانه ها و انجمن های مدنی و شــرکت در انتخابات برای 
تغییردادن وضعیت سیاسی نزد کاربران، کارایی خود را از 
دست داده اند.« بنابراین در این شرایط اصلی ترین بحران 

اصالحات چهره ژانوسی آنان در قبال حاکمیت است. 

  استمرار تبعات ناکارآمدی دولت دوازدهم
جریان اصالحات بــا وجود حمایت هــای تمام عیار 
در کارزار رقابت سیاســی از دولت حسن روحانی، خواهان 
عدم پذیرش سیاســی- اقتصادی حضور هشت ساله طیف 

سیاسی همسو با آنان در قوه مجریه است. 
اولین گام آنان مرزبندی گفتمانی بــا دولت اعتدال 

است؛ »اعتدال  به هیچ وجه یک گفتمان سیاسی نیست.« 
این گزاره  اعالمی محمدرضا تاجیک، غالمرضا کاشــی 
و صادق زیبــاکالم اســت. محمدرضا تاجیــک یک گام 
فراتر رفتــه اســت، او در تالش اســت عالوه بــر زدودن 
برداشت ذهنی تحلیلگران مبنی بر تجلی استمرار گفتمانی 
اصالحات در خروجــی گفتمانی اعتــدال، واگرایی میان 
کارنامه دولت بــا اصالحات را نیز شــکل بدهد و در همین 
راستا اظهار کرد: »گره زدن استراتژیک زلف اصالح طلبی 
به زلف دولت اعتدال جفاســت. اصالح طلبی یک جریان 
اصیل و فراگیر تاریخی ماســت که نمی توان آن را به یک 
دولت و حکومت فروکاســت. این روزها عده ای که چشم 
کژ کرده اند و تنهــا قامت خمیده اصالحات را در ســاحت 
سیاست و قدرت مرسوم و مألوف می بینند و از دیدن قامت 
رشید اجتماعی و فرهنگی آن قاصرند، بر این نظر شده اند 
که باید به عصای دیگران تکیه داد و قد راست کرد. اینان 
نمی بینند یا نمی خواهند ببینند که این قد کوتاه شده سیاسی، 
چندین برابــرش زیرزمین اجتماعی، فرهنگــی و تاریخی 

جامعه ماست.« 
سپس در تجویز راهبردی خواهان عبور از مناسبات 
حمایت همه جانبه و آغاز گفتارهای انتقادی در قبال دولت 
دوازدهم اســت و می گویــد: »اســتراتژی اصالح طلبان 

در مواجهــه و تعامــل بــا دولت بایــد اســتراتژی حمایت 
اصالح طلبانه یا حمایت منتقدانه )انتقادی( باشد. در این 
حالت، میزان همگرایی و واگرایی اصالح طلبان با دولت، 
تابعی خواهد بود از میزان، عمق، گستره و شدت و حدت 

فاصله انتقادی و موضوعات مورد انتقاد.«
دومین حربه سیاسی آنان برای عبور از بحران، تغییر 
رویکرد سیاسی-اقتصادی دولت است. آنان با ایده »گردش 
به راست« خواهان عدم پذیرش مسئولیت سیاسی و تبعات 
همه جانبه صــدارت حســن روحانی هســتند. اصالحات 
اصلی ترین مانع پیش روی راهبرد سیاسی-اقتصادی خود 
را حزب اعتدال و توسعه معرفی می کند. غالمعلی دهقان، 
عضو شــورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، شکل گیری 
این حزب در ســال 13۷8 را ندای »اعتــدال مظلوم« در 
فضای »افراطی گــری دو جناح« دانســت و این حزب را 
»اشــاعه دهنده تفکر آقای روحانی« معرفــی نمود. پس 
از حضور آقای حســن روحانی در پاســتور، اعضای حزب 
اعتدال و توســعه جایگاه دولتی مناســبی کســب کردند. 
محمود واعظی، کنشگر اصلی حزب در برابر اصالح طلبان 
معرفی می شود. به گفته اصالح طلبان تالش برای چینش 
وزیران همسو با اعتدال، توســعه و تغییر موازنه بهارستان 
به ســود علی الریجانی و تکاپو برای حذف، از اصلی ترین 
اقدامات محمــود واعظی بود. در همین راســتا حســین 
مرعشی، مســئولیت شکســت اصالحات در بهارستان را 
بــر دوش واعظی با ایــده گفتمان ســوم  انداخت؛ جریان 
اصالحات از کنش های سیاســی هدفمند تیــم اعتدال و 
توســعه گالیه دارد.  با وجود تکاپوهای سیاســی جریان 
اصالحات، بحران ناکارآمــدی دولت ماحصل تکرارهای 
مداوم رئیس دولــت اصالحات و حمایت کنشــگران این 
جریان است و افکارعمومی با وجود تالش های فراوان آنان 
برای فرار از مسئولیت پذیری سیاسی، نوک پیکان انتقادات 

خود را به سمت اصالحات نشانه گرفتند. 

  بدنه سرکش؛ فرسایش سرمایه اجتماعی 
اصالحات در بدنه تشــکیالتی در ســه سطح دارای 
بحران هســتند؛ 1- »اصالح طلبان تاکتیکــی« به روایت 
محمدرضا تاجیک ترجمــان تعبیر »اصالح طلبان بدلی« 
اســت؛ آنانی که به تعبیــر تئوریســین  اصالح طلب نیش 
خود را بر تن اصالحات فروکرده اند و حاال پاشــنه  آشیل را 
نشانه گرفته اند. محمدرضا تاجیک وضعیت فعلی را برآیند 
حضور اصالح طلبان تاکتیکی می داند و در همین راســتا 
اظهار کرد: »اصالحات و اصالح طلبی را ماللی نیست جز 
نزدیکی شبه اصالح طلبان و دوری اصالح طلبان واقعی و 
راستین. به بیان دیگر، حال و احوال جریان اصالح طلبی 
بد نیست اگر اصالح طلبان تاکتیکی بگذارند.« اما حکایت 
حال و احوال اصالح طلبان حکایت دیگری است. بسیاری 
از اصالح طلبــان این روزها به همه چیــز و همه کس حال 
می دهند به جز جریان و گفتمان اصالح طلبی. نوش شان 
شامل حال دیگران، و نیش شان شامل حال خودی هاست. 
این عده سخت مشــغول بازی ها و بازیگوشی های قدرت 
و سیاســت و منفعت و مصلحت هســتند. این استاد علوم 
سیاســی ماحصل کنش های قدرت طلبانه اصالح طلبان 
تاکتیکی را ضربه به دال مرکزی اصالحات قلمداد می کند 
و برآیند آن را فرسایش پایگاه اجتماعی اصالحات می داند 
و در همین راســتا می گوید: »پاشنه  آشــیل اصالح طلبی 
را اصالح طلبــان کاذب و دروغینــی می دانم که همچون 
موریانه از درون در حال اســتحاله و پــوک کردن جریان و 
گفتمان اصالح طلبی هستند؛ همان کسانی که به نام و به 
دست جریان اصالح طلبی پشت ویترین قدرت و سیاست 
یا جریان اصالح طلبــی قرارگرفته اند،  اما با نمایش تصویر 
کژ و کدر و نازیبــای خود و جامه گفتمانــی و اجرایی که بر 
تن دارند، هر خریداری را از توقف در پشت ویترین وازده و 
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دوراهی سخت اصالحات
چالش هایی برای زیست سیاسی یک جناح

اصالح طلبان با ســه بحــران در ســطح حاکمیت، 
بدنه اجتماعــی و دولــت مواجهند و به نظــر باید تصمیم 
بگیرنــد کــه آیــا بــاز هــم می خواهنــد در ســطح قدرت 
 سیاســی مشــارکت کنند یا اینکــه می خواهند به ســمت 

جامعه مدنی بروند.
تنــور انتخابات مجلس در حال داغ شــدن اســت و 
زیر پوست سیاســت می توان تحرک جناح ها و  اشخاص 
سیاسی برای حضور بهتر در این عرصه را مشاهده کرد. از 
سوی دیگر وضعیت سیاسی کشــور و بحرانی که در حوزه 
اقتصاد به وجود  آمده بیش از هــر روز دیگری، بحث های 
سیاســی را داغ کرده اســت. در این میان به نظر می رسد 
که در سپهر سیاســی کشــور وضع اصالح طلبان چندان 
مناسب نباشد. دست کم ســه دلیل برای این موضوع ذکر 

شده است: 
نخســت اینکه رابطــه اصالح طلبان بــا حاکمیت، 
سال هاست که شکرآب است. مبدا این ماجرا را می توان 
به اواخر دهــه 60 و ماجــرای مجلس ســوم بازگرداند یا 
حتی رفتارهای انجام شــده در طول دولــت اصالحات و 
شــورای اول و مجلس ششــم را بهانه دانســت و یا اینکه 
گفت رابطه از ســال 1388 خراب شــده ولــی حاال قطع 
به یقیــن می دانیــم کــه حاکمیت هیــچ میانــه خوبی با 
اصالح طلبان نــدارد تا جایی که به قــول مجید انصاری، 
 در حــال حاضــر ارتبــاط میــان اصالح طلبــان و نظــام 

عمال قطع است. 
دوم اینکــه رابطــه اصالح طلبان با بدنــه اجتماعی 
خود مناســب نیســت چرا که طیفی از افراد، از براندازان 
گرفته تــا خط امامی های جــزو ســبد رای اصالح طلبان 
در انتخابات هســتند و مشخص اســت که بخشی از این 
افراد، توقعاتــی از اصالح طلبان دارند کــه حتی با توجه 
به اقتضائات عرفی و فرهنگی جامعــه ایرانی نیز، ایده آل 
به حســاب می آید، چه رســد به اینکه اقتضائــات قانون 
 اساســی و نیز هویــت انقالب اســالمی را در ایــن زمینه

 در نظر بگیریم. 
نکته سوم هم این است که اصالح طلبان بدون شک 
مهم ترین نیــروی تشــکیل دهنده دولت حســن روحانی 
هســتند  اما حاال این دولــت در دو پروژه مهــم خود یعنی 
برجــام و ثبات اقتصــادی با بحــران روبه رو شــده ضمن 
اینکه خواســته های سیاســی–فرهنگی اصالح طلبان را 
نیز اجابت نکرده اســت. به طور مثال مساله حصر یا ورود 

زنان به ورزشگاه. 
حاال سوال این است که اصالح طلبان باید چه کنند؟ 
این ســوال البته به این ســادگی ها حل نمی شــود. چرا؟ 
فرض کنید که اصالح طلبان تالش کنند که رابطه خود را 
با حاکمیت بهبود ببخشــند. هر قدمی در این زمینه باعث 
خواهد شد که بخشی از بدنه اجتماعی اصالح طلبان آنها 
را به سازش یا کوتاه آمدن متهم کنند. از سوی دیگر حرکت 
به ســمت بدنه اجتماعی باعث خواهد شــد که حاکمیت 
از آنها ناراضی تر شــود. به همین ترتیب حمایت از دولت 
در این وضعیت بدنــه اجتماعی را به همــراه دارد و انتقاد 

از دولت شاید به معنای مســئولیت گریزی باشد و شاید از 
ســوی حاکمیت این گونه تفسیر شــود که حاال چه وقت 

خالی کردن پشت دولت است. 
راهکار حل این معادله، این است که اصالح طلبان 
با خــود بنشــینند و ضمن اینکــه اصل مشــارکت در نظام 
سیاسی را می پذیرند، نحوه آن را به رای و خرد جمعی خود 
واگذار کنند. گره اصلی اصالح طلبان در اینجا انتخابات 
و رای گرفتن از مردم اســت. اگر آنها بتوانند یک بار برای 
همیشــه این مســاله را حل کنند که می خواهند در قدرت 
مشــارکت کنند یا نه، به نظر پاسخ بسیاری از سواالت حل 

خواهد شد. 
اگر قرار بر مشــارکت باشــد باید بیــن وزنه حاکمیت 
و بدنــه اجتماعــی طــرف حاکمیــت را گرفــت. در این 
شــرایط یا می توان بدنه اجتماعی را به تعامل با حاکمیت 
یا حضــور حداقلــی و حضــور از طریــق اعتدالگرایان و 
اصولگرایان میانــه رو قانع کرد که در این صورت مســاله 
بدنه هم حل خواهد شــد یا نمی توان چنین کاری کرد که 
در این صورت بدنه اجتماعی تصفیه خواهد شــد و دیگر، 
هویــت اصالح طلبی عروس هــزار شــوهر نخواهد بود. 
صد البته که در این وضعیت ممکن اســت بخشی از بدنه 
 اجتماعی به ســمت براندازی برود که از حیث  امنیت ملی 

خطرناک است. 
اگر قرار بر مشــارکت در ســطح قدرت هم نباشد که 
اصالح طلبان می تواننــد با خیال راحت عرصــه قدرت را 
به اصولگرایان واگــذار کنند و خــود از ظرفیت نهادهای 
مدنی بــرای مطالبه گری و اصــالح  امور اســتفاده کنند. 
البته ممکن اســت گفته شــود که در این صورت، ممکن 
اســت فضای الزم به اصالح طلبان داده نشود که در این 
صــورت باید به همــان ایــده اصالحات تدریجی  اشــاره 
کرد و تالش کرد که ظرفیت نهادهــای مدنی به تدریج و 
 البته بــا اثبات برادری اصالح طلبان نســبت به حاکمیت، 

توسعه پیدا کند 
مســاله دولت نیز دقیقا در همین معادلــه قابل حل 
اســت. اگر قرار اســت اصالح طلبان در قدرت مشارکت 
داشــته باشــند بایــد مســئولیت خــود در ایــن دولــت را 
بپذیرند و البتــه از آن حمایــت کنند و ضمنا تــالش کنند 
که بر پایه هــای همین دولــت، مجلس و دولــت آینده را 
تاســیس کنند  اما اگر قرار به مشــارکت در ســطح قدرت 
نیســت، می تــوان بی پرواتر بــه دولت تاخت و حســاب 
 خود را ســه ســال مانده به پایــان دولت حســن روحانی 

از آن جدا کرد. 

مصطفی آرانی
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دلزده و منصرف می کنند.«
2- انســداد گفت وگو در میان نهادها و افراد ناهمسو 
در بدنــه اصالحــات. به روایــت محمدجواد حق شــناس 
اصالحات از یک فقــر ارتباطی رنج می بــرد. او در همین 
راستا اظهار داشت: »متاسفانه ما دچار یک فقر ارتباطی و 
ضعف در برقراری فضای گفتمانی میان حوزه های مختلف 
اصالحاتی در جامعه هستیم و این آثار و تبعات منفی خود را 
خواهد داشت.« اساسی ترین عامل فقر ارتباطی استمرار 
ناهنجار حاکم در میان اصالح طلبان »بر/ در« قدرت است. 
3- توقعات فزاینــده و اختالف نســلی در اصالحات 
پس از پیروزی های متوالی و ناکامی در دستیابی به اهداف 
اعالمی. تراکم بحران های محور اول و دوم و سرخوردگی 
تشــکیالتی موجب شــد اولین ضربه به محمدرضا عارف 
اصابت کند. تعــدادی از فعــاالن جوان سیاسی-رســانه 
جریان اصالحــات، در نامه بــه رئیس دولــت اصالحات 
خواهان تغییرات ســاختاری در نهادهای تصمیم ســازی 
این جریان شدند. در واقع این نامه اعتراف نامه برای فرار 
از باتالق فرســایش ســرمایه اجتماعی جریان اصالحات 
بود. این فعاالن سیاســی برآیند فقدان ســامان سیاسی و 
ائتالف های جبهه ای را عدم شــفافیت قلمــداد می کنند 
و در همین راســتا نوشــتند: »بیســت ویک ســال پس از 
دوم خرداد، جریان سیاســی موســوم به این نــام هنوز از 
سامان سیاسی متناسبی برخوردار نیست و فقدان سازمانی 
پویا بــرای هدایت جریان اصالحات بــه مهم ترین ضعف 
اصالح طلبان بدل شــده است. همین مســاله باعث شده 
تا این جریان کــه »ائتالف  جبهــه ای« از عناصر بنیادین 
راهبرد آن محســوب می شــود، گاه به نتایجی برسد که از 
شــفافیت کافی برخوردار نیســت یا بدنــه اصالح طلبان و 
حتی نیروهای فعال  اما غیرحاضــر در البی های خاص از 
فرآیند  امور بی اطالع باشند.« نویسندگان این نامه تشکیل 
نهادهای تصمیم ساز برای چینش لیست های انتخاباتی را 
هرچند گامی موثر تلقی می کنند  اما این سازوکار را ناکافی 
می دانند و معتقدند: »اکنون شــورای عالی اصالح طلبان 
که باید محلی برای کنشگران سیاسی دموکراسی خواه باشد 
در خطر تبدیل شدن به موضع استقرار دائمی بوروکرات ها 
و تکنوکرات های محافظه کار دولتی قرار دارد، نتیجه هم 
البته معلوم است؛ فراکسیون  امید در مجلس که علی رغم 
برخی تک صداهــا و عملکــرد مثبت و قابــل تقدیر برخی 
از منتخبان لیســت  امید، به هیچ عنــوان از ظرفیت های 
فراوان آن استفاده نشــده اســت؛ فراز و فرود در انتخاب 
شهردار تهران و ضعف در هماهنگ کردن شورای یکدست 
اصالح طلب آن که می توانســت کارویژه مدیریت شورای  

عالی باشد  اما از چنین نفوذ و مدیریتی خبری نبود.« 

  تمنای بازسازی تئوریک اصالحات یا صداقت 
سیاسی با مردم

ایده، تاکتیک سیاسی و راهبرد پشت سرهم از سوی 
فعاالن فکری- سیاسی اصالحات برای برون رفت از سه گانه 
بحران فراگیر است؛ پیش از این محمدرضا تاجیک برای 
بازسازی تئوریک اصالحات خواهان »نو اصالح طلبی« بود 
و حاال سعید حجاریان خواهان ارتقای قدرت هسته سخت 
اصالحات برای مواجهه با سیل نارضایتی حاکم در جریان 
اصالحات اســت  اما عدم درک واقع بینانه جامعه ایرانی و 
نسخه پیچی ذهنی اصلی ترین نقاط ضعف جدی تحلیلی 
فعاالن فکری- سیاسی اصالحات است. به نظر می رسد باید 
با بحران ها به شکل منطقی برخورد کرد و اصالح طلبان در 
روند عقالنی سازی کنش ها در عرصه مدرنیته باید پایبندی 
به حاکمیت برای بسترســازی فعال سیاسی را رسما اعالم 
کنند تا مرزبندی آنان با جریان برانداز مشــخص گردد و در 
مواجهه با دو بحران دیگر صداقت سیاسی و پذیرش اشتباه 

را سرلوحه کار خود قرار بدهند. 

اگر قرار بر مشارکت باشد باید بین وزنه حاکمیت و بدنه 
اجتماعی طرف حاکمیت را گرفت. در این شــرایط یا 
می توان بدنه اجتماعی را به تعامل با حاکمیت یا حضور 
حداقلی و حضور از طریق اعتدالگرایان و اصولگرایان 
میانه رو قانع کرد کــه در این صورت مســاله بدنه هم 
حل خواهد شد یا نمی توان چنین کاری کرد که در این 
صورت بدنــه اجتماعــی تصفیه خواهد شــد و دیگر، 

هویت اصالح طلبی عروس هزار شوهر نخواهد بود
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جنــاب میرلوحــی! چالش اصلــی اصالح طلبان 
در حال حاضر چیســت؟ آیا رویکرد اصالح طلبی 
در حال حاضر با پرورش نخبــگان جدید یا تولید 

محتوا روبه رو هستند؟
   اگــر در مــورد ظهــور اصالحــات در دوره جدید 
بخواهیم به کنکاش بپردازیم، البته تبار و ریشه  آن حداقل 
در دوره معاصر به مشــروطه و پیش از آن برمی گردد، ولی 
اساســا اصالحات چرا متولد شــد؟ معنایش ایــن بود که 
باالخره تحوالت میدان سیاســت در ایران اقتضا می کرد 
این نوع رویکرد شــکل گیرد و به این شکل نبود که ما فکر 
کنیم حاکمیت و مردم همیشه یکی هستند، حاال به خاطر 
شرایط اول انقالب و فضای اول انقالب، این فضا عوض 
شــده و می شــود گفت به مقتضای قانون اساسی که هر 
ســال با انتخابات و مبتنی بر آرای عمومی، مدیران کشور 
و رهبری با واســطه و نمایندگان و شــورا همه باید انتخاب 
شــوند، یعنی فضای سیاســی در واقع اقتضــا می کند که 
همواره تغییر و تحول اتفاق بیفتد بعضی ها این را مثل اینکه 
باور نداشتند و فکر می کردند که ما در زمان قبل از انقالب 
و برای رفتن شــاه این حرف ها را می زدیم، اما حاال دیگر 
افرادی که   آمده اند، اینها دائمی و مادام العمر هستند، به 
هر حال 10 ســال بعد از انقالب یا در سال ۷6 که می شود 
گفت 20 سال بعد از پیروزی انقالب بود، این نظریه مطرح 
شــد که نه،  می تواند حاکمیت یک پدیده باشــد و جامعه 
و مردم یــک پدیده و این تحــوالت نظام بــا فاصله اتفاق 
بیفتد؛ یک نیروی میانــه ای باید بیاید و لوالیی شــود بین 
حاکمیت و مردم و هم مطالبات و تغییرات جدید را طراحی 
 کند و هم حاکمیت قانون اساسی را مبتنی بر آن پیشنهاد و 

طرح دهد.
 در واقع در درون نظام چنیــن طراحی ها و اصالح و 
تغییر و تحولی را طراحی کند. این اســت که اصالحات به 
این شکل به وجود  آمد. از اول هم این گونه بوده و می توان 
گفت اصالحات تقریبا به نوعی میانه راه ایستاده است. نه 
با حاکمیت یکجا ادغام شــده و نه   آمده صرفا طرف مردم 
که هرچه مردم می گویند همان به شــکل دقیق باشد. لذا 
اصالح طلبی بخشی از مصالح مربوط به حاکمیت را دنبال 
می کنــد؛ اصل قانون اساســی، اصل نظــام، اصل حفظ 
حاکمیت نظام، تمامیت ارضــی و این طرف هم مطالبات 
را مرتبا رصد می کند و نمایندگی می کند. این کار همیشــه 
بــوده، گاهی وقت ها متهم می شــده کــه خیلی مالحظه 

می کنید. 
در ســال 88 و در آن حوادث متهم می شد که اساسا 
به نظام و اقتضائات نظام توجه ندارد و مدام دارد با فضای 

»اصالح طلبــان چــه نســبتی بــا دولت مســتقر 
دارنــد؟ « این ســوال حاال کــه  حســن روحانی از 
آنها دورتر از همیشــه شــده ،اهمیــت مضاعفی 
یافته اســت.  محمــود میرلوحی، عضو شــورای 
عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان می گوید: »ما 
متحد منتقد دولت هســتیم و جریــان اصالحات 
می گوید من متحد منتقدم. البته اخیرا احســاس 
می شود یک مقداری رنگ انتقاد پررنگ تر می شود، 
به خصــوص با تشــکیل کابینــه و مشــکالتی که 
شــکل گرفته، حاال آن موقع متحِد منتقِد منضبط 
بود، االن متحِد منتقد اســت. اگر در این مســیر 
اصالحات بخواهد کند شــود، ممکن اســت بعدا 
بشود منتقِد متحد و خب مدام شدت آن کم و زیاد 
می شــود، ولی فعال متحد منتقد دولت اســت.« 
هفته نامــه مثلث دربــاره چالش هــای پیش روی 
اصالح طلبان با محمــود میرلوحی گفت وگو کرده 

است.

گفتوگو

متحد منتقدیم

گفت وگوی مثلث با محمود میرلوحی

مثلث  |  شماره 32405



عمومی جامعه و خواست کف خیابان ها خودش را تطبیق 
می دهد یا حاال که ممکن است مدتی در ساختار این نظریه 
یک مقداری مطرح شــود که نه، حاال   آمــده و مدام دارد 
خودش را با مســائل نظام تطبیق می دهــد و این بحث ها 
مطرح می شــود. ولی من فکر می کنم راهبردها و اساس 
سیاست های جریان اصالح طلبی باید این باشد که هر دو 
را بتواند همزمان -قدرت ایجاد سازگاری بین مقوله هایی- را 

داشته باشد. 
همین طــوری در اســاس اســتواری و نظریــات 
اصالح طلبی مطرح می شــود که می گوید دیــن با آزادی 
سازگار اســت و می گوید همزمان هم اســتقالل و آزادی 
با هم، هم اســالمیت و جمهوریت با هــم. معموال دین یا 
توســعه و عدالت با هم که این جریــان اصولگرایی خیلی 
ســعی می کند مرتبا مرزهــای اینها را طــوری پررنگ کند 
که می گوید چــون عدالــت می خواهیم، باید از توســعه 
چشم پوشی کنیم؛ شــعار جریان اصولگرایی در انتخابات 
۷6 این بــود، می گفت مــا ارزش هــا را می خواهیم، پل 

نمی خواهیم. 
آن موقــع می گفتند به تعبیــری توســعه را ما فدای 
عدالــت و ارزش ها می کنیــم. یا اینجــا االن می گویند ما 
استقالل کشور را در بحث مسائل برجام و اینها می دیدیم. 
وقتی نگاه کنید، شعارهایشــان این اســت کــه می گویند 
ما به خاطر حفظ اســتقالل کشــور ناچاریــم آزادی های 
مدنی و حقوق اساسی مردم را نادیده بگیریم. ولی تالش 
اصالح طلبان این اســت که می گوید نخیر، دین با آزادی 
سازگار است، هم عدالت با توسعه می تواند سازگار باشد. 
در واقع ما نســخه ای و برنامه ای را ارائه کنیــم که اینها با 

همدیگر تعارضاتش به حداقل برسد.
 االن هم همین نکته اســت. به نظر من بله،  طبیعی 
است که در اساس و ساختار اصالح طلبی، خوداصالحی 
باید باشد و االن ببیند که باید کدام شعار و کدام رویکردش 
را تطبیق بدهد و اصالح کند که در جایگاهش حفظ شــود 
و بتواند این طرف یک لوالیی باشــد که هم مردم را و هم 
مسائل کالن نظام را با هم ببیند و همزمان و توأمان طرح 

و برنامه بریزد.
 تا االن تالش خود را کرده و تا حدی هم موفق بوده، 
ولی االن چالشــی که مطرح اســت و به خصوص جریانی 
که از بیرون بیشــتر دارد تــالش می کند، این اســت که 
 بگوید نه، دیگر اصالحات به آخر خط رسیده و االن دیگر 

نمی تواند. 
حاال شــرایط دی ماه پیش  آمــد و این مســائلی که 
این روزها پیش می آید، در واقع اصالحات دیگر نســخه 
مناســب روز ندارد و دیگــر باید جایــش را مثــال بدهد به 
یک نیروی ســومی کــه این نیروی ســوم هــم مالحظه 
 می کنید نه رهبری اش معلوم است و نه برنامه و ساختارش 

مشخص. 
طبیعتا اصالحات همچنان به نظر ما اگر بتواند خود 
را روزآمد کنــد و دیدگاه ها و رهبردهای مناســب را طراحی 
کند، می تواند این جایگاه را داشــته باشــد. االن جریان 
اصولگرایــی و نیروهایــی که خیلــی فشــار می آوردند به 
اصالح  طلبان، اخیرا تا حدی قبــول کردند که اصالحات 
یعنی همین. اگر این دیدها و رویکردها نســبت به حقوق 
مردم را تضعیف کنیــم، این هم می شــود اصولگراها که 
مدت هاســت مــردم از آنها رویگــردان هســتند و فاصله 

گرفته اند. 
االن گفته می شــود آقای روحانــی نظراتش به 
نظرات حاکمیتی و نظام خیلی نزدیک تر شده و 
به نوعی از اصالح طلبان فاصله گرفته است. به 
نظرتان االن نسبت اصالح طلبان با آقای روحانی 

چگونه است، با دولت مستقر چطوری است؟
   ما متحد منتقد دولت هستیم و جریان اصالحات 

می گوید من متحد منتقدم. البته اخیرا احســاس می شود 
یک مقداری رنگ انتقاد پررنگ تر می شــود، به خصوص 
با تشــکیل کابینه و مشــکالتی که شــکل گرفتــه، حاال 
 آن موقــع متحِد منتقــِد منضبط بــود، االن متحــِد منتقد 

است.
 اگر در این مســیر اصالحــات بخواهد کند شــود، 
ممکن است بعدا بشود منتقِد متحد و خب مدام شدت آن 
کم و زیاد می شود، ولی فعال متحد منتقد دولت است. بله، 
در اصول کلی احساس می شود آقای روحانی دارد زحمت 
می کشد، کار می کند و تالش می کند. در بعضی از موارد 
اعالم می کند که من هنوز به همان شــعارها و حرف هایی 

که زدم پایبند هستم، تردید و ترس ندارم. 
اینهــا را که می گویــد، جریان اصالحات احســاس 
می کند باالخره ایشان پایبند به شعارهایش است، ولی در 
عمل و اقدام دولت مالحظــه می کنید نوعی اختالف کار 
اســت. در شــعار و بیانات و اظهارات آقای رئیس جمهور 
و دولت و وزرا این اختالف کار محســوس است و همین 
نکته ای اســت کــه جریــان اصالحــات اخیــرا مقداری 
احســاس می کند بیشــتر باید بر بعضی مواضع پافشاری 
 کند نســبت به مواضعی که آقــای رئیس جمهــور اعالم 

می کند. 
االن با توجه به مشــکالتی که دولت در مســائل 
اقتصــادی و... دارد، انتقادات شــدیدی به آن 
وجود دارد، به نظرتان کارنامه دولت به حســاب 

اصالح طلبان نوشته می شود؟
   بله، دیگر این راه چهارســاله است. این قرارداد 
و تفاهم چهارســاله اســت. در واقع جریان اصالح طلبی 
طبیعی اســت تا پایان کار آقــای رئیس جمهور در ســال 
1400 باید پاســخگو باشــد و این نیــرو االن دارد تالش 
می کند هرچه بیشتر آقای رئیس جمهور و عملکرد دولت را 
به قول و قرارهایی که در انتخابات پارسال بود، نزدیک تر 
کند. جریان اصالح طلبی هنوز هم  امیدوار اســت،  هنوز 
دارد تالش می کند و مجموعــه تالش و برنامه هایش این 
اســت که بتواند فاصله این قول و قرارها را با عمل و اجرا 

کاهش  دهد. 
در رابطه اصالح طلبان با حاکمیت، آقای انصاری 
یک مصاحبه ای داشــتند و گفتند مــا چند وقتی 
اســت که با رهبری هیچ ارتباطی نداریم. یا این 
موضوع همیشــه مطرح بوده که اصالح طلبان 
همیشه سعی کرده اند که از جریان برانداز برائت 
کنند. االن به نظرتان چگونه است؛ اصالح طلبان 
رابطه شان را با حاکمیت چگونه تعریف می کنند؟
   از گذشــته یک بحثی وجود داشــت کــه رقبای 
اصالحات تالش  می کردند و می گفتند جریان اصالحات 

در درون نظام نیستند. 
حاال بخشــی از آنها نگاه نرم تری داشتند، نسبت به 
این موضــوع و موضع تند و نرم وجود داشــته اســت ولی 

واقعیــت این اســت که تقریبــا جریان هــای به خصوص 
رادیکال اصولگرا و جبهه پایداری اساسا اصالح طلبان را 
در خارج نظام تعریف می کردنــد. بحمدلله این نگاه االن 
عوض شــده و دارند می بینند که جریان اصالحات   آمده و 
با زحمت و تالش و واقعیتش ریاضت نشــان می دهد که 
مصلحت کشــور و در واقع شــناخت و درکش از نیازهای 
کشور این اســت و  امروز داریم احســاس می کنیم بعضی 
از ســوءتفاهمات از بیــن مــی رود.   امیدواریم بــه جایی 
برســیم که همــه بخش هــای انتصابی نظام، مشــخصا 
 رســانه ملی، قوه قضائیه و نیروهای مسلح نگاه گذشته را 

نداشته باشند. 
آن موقع که مــا می گفتیم در سیاســت و انتخابات 
مداخلــه نکنیــد؛ مداخله کــردن بــه نفــع یک جنــاح یا 
هزینه کردن بــه نفع یک جریــان خــاص نمی تواند روند 
مناسبی داشته باشد، این را نمی پذیرفتند و برایشان سخت 
بود.  امروز می بینیم که نماینده ولی فقیه در سپاه می گوید 
مداخله نیروهای ســپاه در جناح بندی ها و انتخابات حرام 

است. 
ایــن ســخن را در تلقــی ای کــه از  امام داشــتیم، 
می گفتیم، در وصیتنامه  امــام بود، در قانون بود و همواره 
تکرار می شــد ولــی اعتنای کافــی نمی شــد.  امیدواریم 
ان شاءالله توجه شــود و فکر می کنیم االن دیگر باید این 
محدودیت ها کم شــود و ایــن تفاهم و مــدارا و همکاری 

ان شاءالله بیشتر شود. 
 بلــه؛ مــا انتظــار داریــم کــه دیدارهــای جریــان 
اصالح طلبی با رهبری حتما افزایش پیدا کند، دیده شود، 
جامعه ببیند و خود شورا هم درخواست کرده، مدت هاست 
شورای پنجم هم تقاضای دیدار دارد.  امیدوارم این تماس 
و ارتباطات بیشتر شود و هم از نزدیک گزارش هایی داده 

شود. 
علتش هم این است که احساس می کنیم که جریان 
اصالح طلب با دو هدف طالب این دیدارهاست. یکی این 
اســت که گزارش ها و دریافت هایش را از مسائل کشور، 
اقتصاد کشور، اشــتغال کشور،  امنیت کشــور، مسائل و 
چالش های بین المللــی، داخلی و خارجــی را ارائه دهد؛ 
که طبیعی اســت گاهی متفاوت اســت بــا گزارش هایی 
 که جریــان اصولگرایی ارائــه می دهد و مقامات رســمی 

ارائه می دهند.
 یکی هم اینکه نظریات ایشان را از نزدیک دریافت 
کند. فکر می کنیم که حاال به خصــوص در زمانی باالخره 
آقای جهانگیــری این ماموریت را به عهده داشــتند و این 
کار را می کردند، االن بــه نظر می آیــد آن دیدارها تقلیل 
پیدا کرده اســت. مــا فکر می کنیــم که بایــد جناح های 
جریــان اصالح طلبی دیدارهایشــان با رهبــری افزایش 
پیدا کنــد که بتواننــد در واقع تبادل نظــر و ارائه گزارش و 
همین طور دریافت رهنمود نظرهای ایشــان را بالواسطه 

داشته باشیم. 

 این قرارداد و تفاهم چهارساله است. در واقع جریان اصالح طلبی طبیعی است تا پایان کار آقای رئیس جمهور 
در سال 1400 باید پاسخگو باشد و این نیرو االن دارد تالش می کند هرچه بیشــتر آقای رئیس جمهور و عملکرد 
دولت را به قول و قرارهایی که در انتخابات پارسال بود، نزدیک تر کند. جریان اصالح طلبی هنوز هم  امیدوار است، 
 هنوز دارد تالش می کند و مجموعه تالش و برنامه هایش این اســت که بتواند فاصله این قول و قرارها را با عمل و 

اجرا کاهش  دهد. 
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سیاست

رفتار روحانی امیدوار کننده است 

گفت  وگو با احمد توکلی درباره رویکرد دولت درمقابله با فساد

آقای دکتر شــما از جملــه افرادی هســتید که از 
ســال ها پیش در مــورد مفاســد اقتصــادی کار 
می کنید و تذکــرات، نامه ها و نطق های متعددی 
در این مورد داشــته اید. حتی این قدر این مساله 
 NGO برای شما اهمیت داشــت که در قالب یک
بعد از مجلس مشغول به رصد این مفاسد شدید. 
سوال این اســت که اساســا چرا ما با این پدیده 
مواجه شده ایم و چرا نتوانســته ایم از گسترش 

آن جلوگیری کنیم؟ 
   یکی از نکاتی که سر آغاز این انحرافات شده است 
تغییر منش و روش زندگی سیاســتمداران ماســت. تغییر 
سبک زندگی آنها بسیار مهم بوده است. برخی از آنها دچار 
اشرافیت شدند.نکته دیگر حاکم شــدن ساختار دولتی بر 
 امور کشور اســت. این ســاختار دولتی رانت تولید کرده و 

باعث فساد شده است.
این دو مســاله از نظر من مهم ترین دالیل انحرافات 
اســت. البته باید به این مساله هم اشــاره کنم که تدریجا 
مماشات در رابطه با فساد هم صورت گرفت، یعنی نیامدند 

به فساد حمله کنند و به  آن ضربه بزنند.
همان اول که در مورد فســاد هشــدار می دادیم باید 

جلوی مفاسد را می گرفتند. 
سرچشــمه شــاید گرفتن به بیل... چو پر شد نشاید 

گرفتن به پیل
زمانی که من در روزنامه رســالت بودم یک بار در این 
مورد تذکر دادم. ســال 66 یا 6۷. یکــی از نمایندگانی که 
خیلی پرمدعا هم بود، ریاســت کمیسیون پست و تلگراف 
را بر عهده داشت. خودش و همســرش، چهار فرزندش و 
دو معاونش، هشت نفر 15 روز مهمان بودند؛ هفت روز در 
سئول، هفت روز در توکیو. آنها با این شرکت مشغول مذاکره 
بودند، معنی این سفر کامال آشکار است. این فساد آشکار 
بود. من این موضوع را آن زمان اعالم کردم. طرف به من 
زنگ زد و اعتراض کرد و گفت تو خطــی برخورد می کنی. 
گفتم از جناح من چه کســی به چنین ســفری رفته که من 
اعالم نکرده باشم؟ او گفت: »آقای مقتدایی چنین سفری 
داشته است.« از او پرسیدم: »آقای مقتدایی به کدام کشور 
رفته است؟« او گفت: »مقتدایی به کراچی پاکستان رفته 
است.«  از من پرسید: »پس چرا آقای فالنی که به کراچی 
رفته است شما در این مورد اعتراض نمی کنید؟« گفتم او 
یک سفر سه روزه داشــته، مهمان دولت پاکستان است و 
مساله اش بررسی مسائل قضایی است. این یک سفر کامال 
کاری است. تو این سفر را با برنامه خودت مقایسه می کنی؟ 
آن موقع کسی به من در این مورد کمک نکرد. ایشان بعد 
از این گفت وگو نزد رئیس قوه قضاییه رفت.  آقای یزدی که 
آن موقع رئیس قوه بودند من را صدا زدند و گفتند فالنی  آمده 
اینجا و چنین شکایتی از شما داشــته است. او گفته است 

که احمد آبروی همه را می برد و شما هیچ کاری نمی کنید. 
من گفتم: »حاج آقای یزدی! شما کاری نمی کنید و 
ما مجبوریم کاری کنیم. اینها همه را مساله دار می کنند. اگر 
نجنبید، وقتی می رسد که می خواهید مبارزه کنید  اما دیگر 
نمی شــود.« به هر حال می خواهم بگویم وقتی ســرآغاز 
مطلب این گونه شــروع شــد باید همان موقع با آن برخورد 
می شــد که نشــد، در نتیجه این مار تبدیل به اژدها شده و 
بزرگ و بزرگ تر شده و حاال به سختی می شود با آن مبارزه 

کرد، ولی معتقدم هنوز می شود مبارزه کرد.
 می شود مبارزه کرد؟

   بلــه، تاکیــد می کنم که می شــود. بــرای اینکه 
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گفتوگو
کشــورهایی که خیلی وضع بدتری نســبت به ما داشــتند 
مبارزه کردند و توانستند موفق شوند. دلیلی ندارد ما با این 
ظرفیت های انسانی ای که داریم و دین  مترقی که داریم، 

موفق نشویم.
آقای دکتر! شــما گفته اید که آقــای روحانی یک 
تکان هایی خورده اســت و می توان  امیدوار بود. 
آقای روحانی در یک نشســت خبــری حرف هایی 
مهمی برای مبارزه با فساد زد و دستور شفافیت داد. 
شــما فکر می کنید رویه جدیدی که آقای روحانی 
اتخاذ کرده موثــر خواهد بود؟ نظر شــما در مورد 
نامه ای که خطاب به مردم منتشر کرده اند چیست ؟
   بله ، حتما موثر اســت، برای اینکه رئیس جمهور 
مرد قدرتمند کشــور اســت. وقتی یــک موضع صحیحی 
می گیرد، روی کشــور تاثیر می گذارد. همین نامه ای که 
اخیرا نوشــته و به همکاران و نیروهــای تحت  امر خودش 
دستور واضح و محکم داده و از قوه قضائیه درخواست کرده 
که خارج از نوبت در مورد مفاسد رسیدگی کنند، اینها همه 

 امیدوارکننده است.
آقــای دکتر! در ایــن چند روزی که بحث بر ســر 
بحران اقتصادی باال گرفته خیلی از اقتصاددان ها   
از جمله شــما خواســتار برکنــاری آقای ســیف 
شــده اند. همه بحث هم بر ســر این اســت که 
می گوینــد سیاســت های غلط بانــک مرکزی در 
تزریق بیش از حد نقدینگی و ســکه در بازار این 
بحران را شــکل داده اســت. نظر شــما در مورد 

عملکرد آقای سیف چیست ؟
   آقای سیف نه اهلیت دارد، نه صالحیت دارد و نه 
تدبیر درستی دارد. او حتی رفتار درستی هم ندارد که بتواند 
اعتماد را جلب کند. آن بالیی که آقای بهمنی، آقای سیف 
و همکاران شــان با موسســه پولی غیرمجاز بر سر اقتصاد 
آوردند، برای هفت پشت کشور بس است و بالیی که سر ارز 
آوردند، هم همین طور. با سوءتدبیر، ده ها تن طال را در بازار 
ریختند و حدود 25 میلیارد دالر کســری ارز درست کردند و 
نتیجه ای نگرفتند. کسی که در هفته هفت جور حرف می زند 
و تدبیر کافی ندارد، چــرا باید بزرگ تریــن نهاد اقتصادی 
کشور زیر نظر او باشد؟ بدانید که بانک ها روی شاخ اعتماد 
می چرخند. االن ایشــان اعتماد جلب نمی کنــد. همه از 
دست او گله مند و ناراحت هستند. رئیس بانک مرکزی باید 
معتمدترین فرد برای مردم باشــد. دولت اگر بنا داشت کار 
روانی انجام دهد حتی اگر آقای سیف اشکالی هم نداشت 

باید او را عوض می کرد. حاال که هر دو اشکال را دارد.
آقای دکتــر، دقیقا چــه اتفاقــی بــرای اقتصاد 
کشــور رخ داده اســت. منظورم این اســت که 
مشخصا اشتباهاتی که شما در مورد آقای سیف 
و همکاران تــان ذکــر می کنیــد چه بــوده و این 
اشــتباهات چه تاثیری بر اقتصاد کشــور داشته 
اســت ؟ برخــی از اقتصاددانــان می گویند آقای 
طیب نیا روش های درستی داشته و آقای سیف 
روش غلطی داشــته؛ آقــای روحانــی در دولت 
دومش تیم آقای ســیف را ترجیح داده اســت. 
تفاوت آقــای طیب نیا و آقای ســیف در چه بوده 

است؟
   رئیس بانک مرکزی بانک هــا را کنترل نمی کند و 
آنها هر کاری دل شان بخواهد، می کنند. گزارش آوردند که 
سال گذشته 630 هزار میلیارد تومان تسهیالت دادیم. من 
پرسیدم که چه میزان از این اعتبار تمدید اعتبار قبلی است؟ 

می دانید چه کار می کنند؟ 
مثال فردی هزار میلیــارد تومان بدهــکاری دارد. به 
این بدهکار هزار میلیارد تومانی می گویند قســط خودت را 
بده، می گوید نمی توانم بدهم، نمی دهم. بعد می روند و با 
او توافق می کنند و می گویند مــا 1200 میلیارد تومان وام 

می دهیم که 200 میلیاردش سود است و می گیریم و هزار 
میلیارد تومانش هــم وام می دهیم، وام بــه وام می کنیم، 
یعنی پول داده نمی شــود، از حالت معوقه خارج می شود، 
در سیســتم تســهیالت پرداختی می رود. وقتی این کار را 
می کند، چند تا چیز واقع می شود. یکی اینکه ستون معوقات 
کم می شــود، می گویند آفرین و احسنت، بانک معوقاتش 
را وصول کرده اســت. دیگر اینکه ســتون تسهیالت زیاد 
می شــود، می گویند چقدر خوب تســهیالت  به اشــتغال 
جوان ها داده شــده ، چون این زود توفیقی نشان می دهد، 
بانک برای آن مدیران زود پاداش می نویسد، چون بانک به 
ناحق و به نادرستی سود نشان می دهد، سهامداران بانک 
پول می گیرند، آنهایی که دولتی نیستند. چرا این خیانت ها 
باید بشــود. از مســئوالن بانک مرکزی که پرســیدم گفتند 
بله، این طوری هم هســت. گفتم چقدر است؟  جلسه اول 
نگفتند، جلســه دوم من اصرار کردم، گفتند ۷0 درصدش 
این طوری است. یعنی  630 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
داده نشده؛ این حرف دروغ است. 30 درصدش داده شده، 
وقتی اینها این کار را می کنند و اطالعات غلط به مسئوالن 
سیاسی می دهند، تصمیمات غلط می گیرند. این زیر نظر 
همین آقایــان انجام می شــود. 110 هزار میلیــارد تومان 
معوقات، برای چند نفر اســت، یعنی هر کدام  12-10 هزار 
میلیارد تومان به طور متوســط معوقه دارنــد. آن وقت یک 
بدبخت مادرمرده ای که برای مغازه یا خانه کوچک خودش 
وام اندکی می خواهد، پدرش را درمی آورند. ما اخیرا از سوای 
بانک مرکزی فعلی و قبلی شــکایت کرده ایم و قوه قضائیه 
رســیدگی می کند. وقتی یک جوان تحصیل کرده بیکار و 
جویای کار برای اشــتغال به کار در زیر پلــه منزل خود یک 
کلید سازی باز کند،  اماکن مانع فعالیت وی می شود  اما یک 
تعاونی تشکیل می شود و ظرف چند سال 213 شعبه احداث 
می کند، ولی بانک مرکزی هیج مجوزی از آنها نمی خواهد. 
مقامات بانک مرکزی می گویند بــرای جلوگیری از فعالیت 
این موسسات 80 نامه به قصد انذار و تبشیر نوشته اند  اما آنها 
باید مستقیما جلوی فعالیت این موسسات را می گرفتند چرا 
که انذار و تبشیر وظیفه آنها نیست. در نهایت این اقدامات 
باعث شد  اموال مردم و  اموال عمومی تضییع شود. رقمی 
نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان که برای تسویه دیون این 
سپرده گذاران تخصیص داده شد دیگر باز نمی گردد. پس 
به دلیل تضییع  اموال عمومی جرمی مطابق ماده 598 قانون 
مجازات اســالمی می باشــد که مقامات بانک مرکزی باید 
در این خصوص پاسخگو باشــند. این بنگاه ها و موسسات 
با پول های بــادآورده مــردم کار می کردند، البتــه به دلیل 
تایید شدن توسط دولت و بانک مرکزی این  امکان برای آنها 
فراهم شده بود. بنگاه های معمولی  امکان خلق پول ندارند  
اما وقتی موسســات مالی و اعتباری خلق پول می کردند با 
وظایف بانک مرکزی اصطکاک ایجاد می شد. در همه جای 

دنیا بانک های  مرکزی مانند عقاب باالی سر این موسسات 
ایستاده اند و مراقب جریان خلق پول هستند. این بنگاه ها 
به دلیل دریافت تایید از سوی بانک مرکزی به چپاول  اموال 

مردم اقدام کردند که باید پاسخگو باشند.
 االن باید چه کار کرد؟ راهکار شما چیست؟ 

   باید اول کار را دســت کاردان داد. نمی شــود به 
هر کســی کار ســپرد. این اولین قدم برای مبارزه با فســاد 
است، برای اینکه فســاد در توزیع قدرت اســت. ما توزیع 
ثروت مــان هم مثــل توزیــع قدرت مان اســت. ولی آنکه 
راحت تر است، اصالح توزیع قدرت است . باید روی منطق 
صورت بگیرد، باید روی شــرایط صورت بگیــرد، نه اینکه 
هر کسی دوســت خودش را بیاورد ســر کار که این نقض 
قالب های مختلف از عوامل پیدایش فساد است. این که 
راحت تر است را شروع کنند، مردم  امیدوار می شوند. وقتی 
این سیاست ها جوری باشد که مردم احساس کنند این دولت 
خیرخواه  و دانا  و تواناست، آن وقت سیاست پذیر می شوند. 
سیاست گذاری درست، با مسئوالن سالم و پاک، مردم را به 
سیاست پذیری می کشاند. وقتی مردم سیاست پذیر شدند و 

دولت سیاستمدار خوبی شد، کار درست می شود.
شما اصالح کابینه را صالح می دانید؟

   من بر این باورم که آقای رئیس جمهور باید چند نفر 
را عزل کند نه اینکه تغییر بدهد. برای مثال من فکر می کنم 
که دولت باید آقای سیف را عزل کند نه اینکه پست دیگری 
مثل ســفارت را به او بدهد. عقل اقتضا می کند دولت این 

کارها را انجام  دهد. 
در خبرها   آمده اســت که گویا مذاکراتــی با آقای 
طیب نیا شــده اســت. آیا به نظر شــما بازگشت 

ایشان برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود؟
   مساله فرد نیست باید به تیم نگاه کرد.

آیا شــما در مقام مقایســه عملکرد ایشــان را در 
دوره وزارت شــان به عملکرد آقای سیف ترجیح 

می دهید؟
   من چندان راضی نبودم.

اگر رئیس جمهور برای جایگزینی آقای ســیف با 
شما مشورت کنند شما چه کســی را برای رئیس 

کلی بانک مرکزی پیشنهاد می دهید ؟
   گزینه پیشــنهادی من دکتر ناصر شرافت است. 
او در زمــان جنگ معــاون وزارت اقتصــاد و دارایی بوده و 
ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی را عهده دار 

بوده است. 
شما از موافقان بازگشت نظام کوپنی هستید؟

   عقل ایــن را اقتضــا می کنــد.  امروز بســیاری از 
کشور های عاقل و منطقی با کارت های هوشمند توانسته اند 
به فقرا کمــک کنند تا زیــر بار فشــار فقر بیچاره نشــوند و 
ما هم هیچ اشــکالی ندارد  امــروز با دادن کوپــن به برخی 

خانواده های نیازمند از فشار اقتصادی آنها کم کنیم.

باید اول کار را دســت کاردان داد. نمی شود به هر کسی 
کار سپرد. این اولین قدم برای مبارزه با فساد است، برای 
اینکه فساد در توزیع قدرت اســت. ما توزیع ثروت مان 
هم مثل توزیع قدرت مان است. ولی آنکه راحت تر است، 
اصالح توزیع قدرت است . باید روی منطق صورت بگیرد، 
باید روی شرایط صورت بگیرد، نه اینکه هر کسی دوست 
خودش را بیاورد سر کار که این نقض قالب های مختلف 

از عوامل پیدایش فساد است

احمد توکلی معتقد است که روحانی رویه خوبی را 
برای مبارزه با مفاســد اقتصادی آغاز کرده است. 
او می گوید این نوع از رفتــار رئیس جمهور مردم 
را امیدوار می کنــد.  او که یک NGO در راســتای 
دغدغه هایش برای مبارزه با فساد تاسیس کرده 
پیگیــر و مســتمر در پرونده های متعــددی ورود 
کرده و بــا گزارش های عمومــی اش تالش کرده 
تا شــفافیت را به عنوان مهمترین عنصر مبارزه با 
فســاد  نهادینه کند. او البته نقدهــای خاص خود 
را هم به شرایط حاضر دارد و می گوید : »باید اول 
کار را دست کاردان داد. نمی شود به هر کسی کار 
سپرد. این اولین قدم برای مبارزه با فساد است، 

برای اینکه فساد در توزیع قدرت است. «
گفت وگوی هفته نامه مثلث با دکتر احمد توکلی را 

در ادامه می خوانید.
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هفته گذشته اتفاقات مهمی در پرونده مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و مواجهه با بحران اقتصادی رخ داد؛ مســائلی 
امیدوارکننده که نشان از عزم حاکمیت و دولت برای بهبود 
اوضاع و مبارزه با عواملی که موجبات بروز بحران اقتصادی 

اخیر را پدید آورده اند، داشت.
مهم تــر از همه فراخوانــدن اعضای کابینه توســط 
رهبرمعظم انقالب بود. هیات دولت با دعوت رهبر انقالب 
به حضور ایشان رفت و رهنمودهای رهبری را برای پیشبرد 

امور دریافت کرد.
رهبر انقــالب در این دیدار، تیم اقتصــادی دولت را 
میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور خواندند و همه  
دســتگاه ها را به هماهنگی با آن فراخواندند. ایشان شرط 
دیگر غلبــه بر تنگناها را ارســال تصویری مقتــدر از دولت 
برشــمردند و افزودند: »تصویر دولت در چشــم مردم باید 
تصویری توانا، کارآمد و تالشگر باشد، زیرا نفس تالشگری 
برای مردم جــذاب و امیدوارکننده اســت.« رهبر انقالب 
اسالمی همچنین صداوسیما و دســتگاه های تبلیغاتی را 
به انتقال تصویر درســت از اقدامات دولت توصیه کردند و 
افزودند: »البتــه بیان انتقادهای منطقی اشــکالی ندارد، 
ضمن اینکه بخش عمده ای از تصویرسازی درست از دولت 
وابسته به عملکرد مسئوالن اســت، یعنی مسئوالن باید به 
میان مردم، کارگران و صنایع بروند و از نزدیک با آنها ارتباط 
برقرار کنند.« »تقویــت بخش خصوصــی« و »ضرورت 
برخورد قاطع با متخلفان« دو توصیه  دیگر حضرت آیت الله 
خامنه ای بود. ایشــان در همیــن زمینه بــه نمونه هایی از 
تخلفات برخی دســتگاه ها و افراد در مســائل اخیر سکه و 
ارز اشــاره و تأکید کردند: »باید با متخلفان در هر سطحی 

که هســتند برخورد شــود.« رهبر انقالب اسالمی دستور 
رئیس جمهور برای برخورد بــا تخلفات در واردات خودرو را 
خوب خواندند و افزودند: »البته این دستورها باید پیگیری 
شود تا به نتیجه  مطلوب برسد.« ایشان »اشراف و اعمال 
قدرت دولت بر مبادالت مالی بــرای جلوگیری از عملیات 
مخرب نظیر قاچاق و پولشــویی« را ضروری دانســتند و با 
اشاره به برخی تخلفات انجام شده در استفاده از ارز دولتی 
گفتنــد: »باید با ســامانه های مربوط و یا مقــررات قانونی 

جلوی چنین تخلفات آشکاری گرفته شود.«

  6 دستور روحانی
ثبت ســفارش غیرقانونی 6481 خــودرو خارجی در 
نخســتین روزهای سال 139۷ رسانه ای شــد. حاال اما در 
تازه ترین تحول حسن روحانی به این ماجرا واکنش نشان 
داده و در نامه ای تحت عنوان »گــزارش به مردم« تاکید 
کرده است: »به دنبال دریافت گزارش هایی در مورد وقوع 
تخلــف در واردات و فروش خودروهــای خارجی، به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف 15روز موضوع 
را بررســی و هرگونه تخلــف را صریحا به مردم و دســتگاه 
قضایی اعالم نماید. در این فاصلــه، از وزارت اطالعات، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری 
هم خواســتم تا گزارش های الزم را تهیه و ارسال نمایند. 
بنا بر گــزارش وزارت اطالعات این تخلــف از طریق ثبت 
ســفارش های غیرقانونی و اخالل در بازار موجب تشــدید 
واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای 
کاذب و افزایش بی رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع 
و بروز پدیده داللی در حوزه ثبت سفارش شده و طبق گزارش 

وزارت صنعت تخلفات از طریق دســتکاری در تاریخ ثبت 
سفارش، تغییر در عنوان کاالی مورد سفارش و تخلف در 
نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش 
گروه های اصلی درگیــر در تخلفات ثبت ســفارش خودرو 
شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان 
خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد 
برای پشتیبانی از ســامانه ثبت ســفارش معرفی شده اند. 
اینک با تالش مسئوالن اجرایی و بر اساس بررسی مجموع 
گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق 
مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و 

چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.«
روحانی با بیان اینکه با توجه بــه تعهد رئیس جمهور 
بــه اصــل شــفافیت و درک این ضــرورت که دولــت باید 
فسادستیزی را از خود آغاز کند، شــش بند را به شرح ذیل 
خطاب به رئیس قوه قضائیه، معــاون اول رئیس جمهور، 
معــاون حقوقــی رئیس جمهــور، وزیر صــن وت معدن و 
تجارت، وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرده 

و چنین خواسته است:
»1- به معاون حقوقی رئیس جمهور دستور می دهم 
با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش ها و تحقیقات انجام شده، 
ضمن اعالم جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت 
کیفری و هر اقدام حقوقی الزم دیگــر برای احقاق حقوق 

عمومی بنماید.
2- به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می دهم: 

- طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق 
مرتکب تخلفی شــده اند بدون هیچ مالحظه ای به هیات 

رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
- بــا تشــکیل کارگــروه ویژه ای بــا مشــارکت وزرای 
امور اقتصــادی و دارایی، اطالعــات، ارتباطات و فناوری 
اطالعــات و رئیــس کل بانک مرکزی نســبت بــه اعمال 
اصالحات رویه ای و نهایی کردن سامانه ای یکپارچه برای 
کنترل واردات و صادرات کشــور از مبدأ تــا مقصد و ایجاد 
شــفافیت الزم و جلوگیــری از تکرار چنیــن جرائمی اقدام 
نمایند. 3- به وزیر دادگســتری دستور می دهم در رسیدگی 
به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب، 

6 فرمان روحانی
هماهنگی همه جانبه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

گزارش
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گران فروشــی، احتکار و اخالل در نظام عرضه و تقاضا به 
منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال 
مجازات های مقرر اقدام نماید. 4- به وزیر امور اقتصادی و 
دارایی دستور می دهم: از ترخیص باقیمانده خودروهای 
موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطالعات خودروهای 
ترخیص شــده را جهت اقدامات قانونــی در اختیار مراجع 
ذی ربط قرار دهد. پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل 
در این جریان را با دقت مورد بازبینی قــرار دهد و مالیات و 
دیگر حقوق دولتی پرداخت نشــده  مربوط به فعالیت های 
اقتصادی و تجاری آنان را در اســرع وقــت وصول نماید. 
از معاون اول رئیس جمهور می خواهــم برای جلوگیری از 
تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد 
ساختاری، رســیدگی به لوایح »مدیریت تعارض منافع در 
خدمات عمومی« و »شــفافیت« را در اولویــت قرار دهد 
و نسبت به ارســال سریع آنها به مجلس شــورای اسالمی 
اقدام نماید. 6- از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهم با 
توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی 
به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آســیب جدی می رساند، 
ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و ســرعت و خارج از نوبت به 
این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات 
قانونی برســند و امــوال و ســودهای کالن نامشــروع به 

بیت المال بازگردد.«

  بازجویی از مدیران دولتی
بعد از این نامه حسن روحانی قوه قضائیه هم فاز جدید 
مبارزه با مفاسد اقتصادی را آغاز کرد. رئیس قوه قضائیه در 
جلسه مسئوالن عالی قضائی، دســتور رئیس جمهوری به 
دســتگاه های اجرائی در زمینه تخلفات مربوط به واردات 
خودرو و درخواست او از قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: »ذکر این نکته الزم است که 
دستگاه قضائی از مدت ها قبل توسط سازمان بازرسی کل 
کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن 
اعالم جرم، این پرونده را به دادســتانی ارجــاع داده بود و 
دادســتانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این 
زمینه صورت داده اســت.« او با اشــاره به برخی اقدامات 
قضائی انجام شده در این  زمینه افزود: »در جریان تحقیقات 
صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ارتباط با این پرونــده، ممنوع الخروج، 
احضار و بازجویی شده اند و بررسی ها همچنان ادامه دارد. 
عالوه بر این، مدیران برخی شرکت های واردکننده خودرو 
احضار شده اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. 
درخصوص شــرکت هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات 
گوشــی تلفن همراه کــرده بودنــد نیز برخی مدیــران این 
شرکت ها احضار شده اند و تحقیقات ادامه دارد.« آیت الله 

آملی الریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز 
دولتی مسلم شده است که برخی فاکتورها جعلی بوده اند، 
به وجود برخــی تناقضــات در موضوع تخلفــات واردات 
خودرو اشــاره کرد و ادامه داد: »در این زمینه تناقض های 
عجیبی میان اظهارات دســتگاه های اجرایی وجود دارد. 
از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی 
صورت نگرفته و از ســوی دیگر گمــرک می گوید ما بدون 
ثبت ســفارش مجــوز واردات نمی دهیم و همــه می دانند 
که واردات خودروها صورت گرفته. این تناقض ها نشــان 
می دهد که مشــکلی در رونــد واردات این تعــداد خودرو 
وجود داشته و دستگاه قضائی مشغول بررسی این موضوع 
اســت.« در تحولی دیگر در این مورد، معاون اول رئیس 
قوه قضائیه گفته اســت: »دادســرای تهران در مورد ارز، 
ســکه و خودرو ورود کرده و بازپرس ویــژه اختصاص داده 
و پرونده خاص تشــکیل داده اســت. همچنین قرار شده 
دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه کمک 
کنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارایی، بانک مرکزی 
و سایر دستگاه هایی که در این موارد نقش دارند، خواسته 
شده اســت که هرچه ســریع تر با موضوعات مشخص در 
جمع آوری اطالعات کمک کنند، نیــروی انتظامی هم در 
کنار ضابطین مشغول هســتند، امیدواریم به زودی برخی 
پرونده هــا برای صــدور حکم به دادگاه ارســال شــوند.« 
محســنی اژه ای دربــاره واردکــردن ماشــین های لوکس 
به صورت غیرقانونی گفت: »اولین نهاد ســازمان بازرسی 
بود که وارد شد و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم 
آن را تکمیل کرد و ابتدا برخی مســئوالن منکر بودند و بعد 
از ورود رئیس جمهور مشخص شــد و امروز دولت از ناحیه 
مسئوالن دولتی و غیردولتی در زمینه خودروهای لوکس و 
خسارت هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش 
دولت منتشر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت 
صنعت و سایر دستگاه ها چیزی به قوه منعکس نشده است. 
محسنی اژه ای افزود: »دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی 
مسئوالن دولتی و غیردولتی در زمینه واردکردن غیرقانونی 

خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است.« او گفت: 
»یکی از بحث ها این است که این مسئله مورد تأیید بانک 
مرکزی هست یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز 
دســتگیری به گفته خودش 36 مورد هر دفعه بین چهار تا 
هفت  میلیون دالر گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته 
که این امر با هماهنگی ما بوده اســت. از ایــن فرد دو تن 
سکه گرفته نشده اما از اســناد و مدارکی که به  دست  آمده 
مشخص شده این فرد و پسرش بیش از دو تن خریدوفروش 
کرده اند.« او تأکید کرد: »در این پرونده پدر بازداشت و پسر 
به قید وثیقه آزاد اســت.« در رخدادی دیگر  دادستان کل 
کشور گفته است: »جلسه شورای پول و اعتبار بود به رئیس 
بانک مرکزی گفتم ظرف 48 ســاعت باید لیســت را کامل 
تحویل دهید. به دادستان تهران نیز سپردیم این لیست ها 

را به درستی مورد بررسی قرار دهد.«

  نهایت سختگیری را داشته باشید
نوبخــت هم در نشســت خبری خودش در پاســخ به 
اینکه بازداشت چند نفر از مسئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت در چه ســطح از مدیران ایــن وزارتخانــه بوده 
است؟ گفت: بعد از آنکه ثبت سفارش کاال به خصوص در 
موضوع خودرو متوقف شد در فاصله کوتاهی با هک کردن 
سیســتم، این اقــدام غیرقانونی انجام شــد. ســخنگوی 
دولت به دســتور رئیس جمهوری مبنی بر رســیدگی بدون 
اغماض به این مسئله اشــاره کرد و افزود: »در این مساله 
در این دســتگاه دولتی چند نفر را شناســایی کردند که در 
هک کردن سایت این وزارتخانه دست داشتند و باید منتظر 
باشــیم که تحقیقات تمام شــود.« نوبخت تصریح کرد: 
»رئیس جمهوری از قوه قضائیه خواست تا با قاطعیت وارد 
شود و آنچه مربوط به دولت باشد در جهت شفاف سازی، هر 
نوع اقدامی را انجام می دهیم. وی از قوه قضائیه خواست 
نهایت ســختگیری را در این موضوع داشته باشد و افزود: 
»همچنین از این قوه می خواهیم در راســتای ایمن سازی 

فضای کسب وکار همکاری الزم را انجام دهند.«

در وزارت صنعت چند نفر را شناسایی کردند که در 
 هک کردن سایت این وزارتخانه 

دست داشتند

دادسرای تهران در مورد ارز، سکه و خودرو ورود کرده 
و بازپرس ویژه اختصاص داده و پرونده خاص تشکیل 

داده است

دستور رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی در 
زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او 

از قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان مثبت است

ثبت ســفارش غیرقانونی 6481 خودرو خارجی در نخستین روزهای سال 1397 رســانه ای شد. حاال اما در 
تازه ترین تحول حسن روحانی به این ماجرا واکنش نشان داده و در نامه ای تحت عنوان »گزارش به مردم« تاکید 
کرده است: »به دنبال دریافت گزارش هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف 15روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه 

قضایی اعالم نماید.«
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نباید تمدید شود
بانک مرکزی در دوران سیف، مستقل نبود

در روزهای اخیر با افزایش افسارگسیخته قیمت سکه 
و دالر و تورم در برخی کاالهای اساسی، بیش از هر کسی، 
تیم اقتصادی دولت در سیبل انتقادها و بی برنامگی برای 
چنین روزهایی قرار گرفتند و موضوع تغییر یا استعفای آنان 
مطرح شــده اســت. بانک مرکزی یکی از نهادهای مهم 
اقتصادی اســت که مردم بیشتر چشم شــان به آن بوده تا 
بتواند اســتراتژی دقیقی برای برون رفت از وضعیت بغرنج 
اقتصادی شــکل دهد. در این باره نیاز بــه ارزیابی کارنامه 
آقای سیف، رئیس بانک مرکزی در کنار دیگر اعضای تیم 
اقتصادی دولت ضروری به نظر می رسد. آیا او می توانست 

بهتر از این به وضعیت موجود رسیدگی کند؟ 
آقای سیف را ما به عنوان یک حسابدار، حسابداری 
که در بانــک کار کرده بــود، می شناســیم و به عنوان یک 
بانکدار مطلوب می توان عملکرد سیف را عملکرد مطلوبی 
دانست. مضاف بر این که ما در بانک مرکزی به عنوان بانِک 
بانک ها یا متولی بازار بورس، دو نکته کلیدی داریم. نکته 
کلیدی اول این اســت که بانک مرکزی بتواند نرخ تورم را 
کاهش دهد کــه نرخ تورم همان تقویت ریــال یا پول ملی 
در درازمدت است. آقای ســیف تورم نقطه به نقطه باالی 
45 درصد را که شــهریور 92 بود، این را تبدیل به تورم یک 
رقمی کرد. از این منظر طبیعتا ما عملکرد سیف را مطلوب 
ارزیابی می کنیم  اما وقتی که نگاه می کنیم به سایر شقوق 
بازار پول که البته بازار ارز را می توانیم بخشــی از بازار پول 

بدانیم،  به دلیل اینکه تورم ســنوات 92 تــا 96 در نرخ ارز 
تعدیل نشــد، این بخش به عنوان یک نقطه ضعف رئیس 
کل بانک مرکزی تلقی می شــود  اما طبیعتــا باید ببینیم که 
محدودیت های ســیف یا بانــک مرکزی چه بوده اســت. 
بزرگ ترین محدودیت بانک مرکزی این بوده که استقالل 
الزم را برای تصمیم گیری نداشته است. وقتی که استقالل 
کامل برای تصمیم گیری نداشته است، نمی توانیم انتظار 
آن تحقق هدف را هم داشته باشیم. در دنیا درجه استقالل 
بانک مرکزی با شاخص های پولی رابطه مستقیم دارد، یعنی 
هرقدر بانک های مرکزی مســتقل تر باشند، شاخص های 
پولــی هم مطلوب تر هســتند. در ایــران این قضیــه را در 
همه ادوار گذشــته، به جز در زمان مرحوم دکتر نوربخش 
می بینیم. فقط دکتر نوربخش به لحاظ شخصیت علمی و 
همچنین شخصیت سیاسی خودش توانست بانک مرکزی 
را به یک استقالل نسبی برســاند که این موضوع را در این 

دوره ندیدیم. 
اما یــک عملکرد مطلــوب دیگری که آقای ســیف 
داشته، سازماندهی بازار غیرمتشــکل پولی بوده که گفته 
می شود شش تا از این موسسات سهم 25 درصدی در بازار 
پول داشــتند. از ابتدای دوره تصدی آقای سیف، یکی از 
هدف ها بعد از آن هدف کاهش نرخ تورم، ساماندهی بازار 
غیرمتشــکل پولی بود که به هر حال بخشی از آن را موفق 
شدند ســاماندهی کنند. کســی که هزینه اش برای نظام 
پولی بسیار سنگین تمام شد، از این منظر که بازپس دهی 
آن ســپرده گذاران از محل منابع بانک مرکزی شــد، ولی 
ســاماندهی شــد. این دومین دســتاورد را می توان مثبت 

تلقی کرد.
 اما نکته بعدی که گاهی دیده نمی شود ولی واقعیت 

دارد، این است که در اقتصاد ایران سیاست های پولی متاثر 
از سیاست های بودجه ای، مالی و مالیاتی است. به عنوان 
مثال وقتی که دولت یا مجلــس مصوب می کند برای نرخ 
تضمینی برخی از اقالم مثال گندم بانک یک خط اعتباری 
ایجاد کند، بانک مرکزی مکلف به پیروی و اجرای این است 
ولی این عملکرد طبیعی است که پای بانک مرکزی نوشته 
می شود. در مجموع طبیعتا این نکته را می شود گفت که در 
برخی از شاخص ها مثل نرخ تورم یا حتی  اندکی در کنترل 
نقدینگی یا ســاماندهی بازار غیرمتشــکل پولــی عملکرد 
قابل توجهی داشــته  اما در بازار ارز و پیش بینــی بازار ارز و 
به خصوص این ارز که 4200 هزار تومان اعالم شد -باالخره 
حداقل بانک مرکزی باید به دنبال یکسان ســازی نرخ ارز 
می رفت و این یکسان سازی را باید در سال 93 یا 94 انجام 
می داد- در اینجا به نظر می رســد کــه عملکردش مطلوب 
نبوده و می توانست مطلوب تر باشد، اگر یکسان سازی نرخ 

ارز را واقعی انجام می داد.
اینکه این موضوع پرسیده می شــود که آیا با شرایط 
موجود باید منتظر استعفای ایشان باشــیم، باید گفت که 
دوره  ایشــان به پایان رسیده و به نظر می رســد که در دوره 

جدید باید منتظر شخصی جدید در این پست باشیم.
برخی مواقع دیده بودیم که همان شخص دوباره پنج 
سال دیگر ابقا می شــد ولی به نظر من دیگر معقول نیست 
که دوره مسئولیت ایشــان تمدید شود. مهم تر از همه این 
است که در بسیاری از بانک های اقتصادهای توسعه یافته 
و اثرگذار در اقتصاد جهان مثل اقتصاد  آمریکا، رئیس بانک 
مرکزی از اقتصاددانان برجســته و گاهی برنــدگان جایزه 
نوبل هســتند، یعنی در اقتصاد ایران که ما مدعی هستیم 
اقتصاد، اقتصاد مریضی است، این طبیعی است که یک 
اقتصاددان در رأس بانک مرکزی باشد، نه یک حسابدار، 

نه یک بانکدار.
اگر یک نظریه پرداز روی کار باشــد، حتما می تواند 
تاثیر خود را داشته باشد و با تفکرات طوالنی مدت می تواند 

تاثیر باالیی در برون رفت از وضعیت موجود داشته باشد.

هادیحقشناس

اقتصاددان
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مشکل نظریه
عملکرد سیف در مدیریت 

صندوق های قرض الحسنه خوب بود

در حال حاضر پرسش بسیاری از مردم و رسانه ها این 
اســت که اعضای تیم اقتصادی دولت چرا نتوانســته اند 
برنامــه مشــخصی بــرای برون رفــت از وضعیــت بغرنج 
اقتصادی موجود داشته باشند و چرا این افراد برای مثال 

رئیس بانک مرکزی برنامه و استراتژی ندارند؟
بایــد ابتدا پرســید آیا دولــت دارای یک خط مشــی 
اقتصادی همگون است، یعنی از یک سیاست اقتصادی 
یکدســت بهره می برد و بر مبنای آن حرکت می کند و اگر 
مشخص شد که چنین اســت، آن وقت بیاییم و ببینیم که 
مهره چینی اش درست است یا نه. آن چیزی که از عملکرد 
دولت یازدهم و یک ســال و چند ماه دولــت دوازدهم که 
گذشــته اســت، می بینیم، این اســت که من الاقل یک 
خط مشی مشخص، یک دکترین و یک نظریه اقتصادی 
مشخص را در دولت نمی بینم. یک مقدارش بنا به ماهیت 
آن آدم هایی است که در مواضع اقتصادی در دولت جمع 
شــده اند، یک بخش آن بــه خاطر تغییر شــرایط متوالی 
اســت که در فضای اقتصاد ما در ارتباط بــا داخل و خارج 
کشور، یعنی تاثیرات سیاســی که داخل یا خارج از کشور 
روی تصمیم گیری هــا و سیاســت گذاری های اقتصادی 

دولت می گذارد.
 اینها هرکدام یک جنبه ای اســت که باید مجزا دید. 
اوال در مملکت ما هیچ گاه رئیس بانک مرکزی نظریه پرداز 

اقتصادی آن دولت نبوده است؛ حداکثر می تواند مجری 
باشد که سیاســت های دولت را با  اندکی اعمال سلیقه به 
اجرا بگذارد. اگر منصفانه بخواهیم پرونده آقای ســیف را 
نگاه کنیم، نشان می دهد که در دولت یازدهم به هر حال 
اختالف دیدگاه هایی بین جریانی که آقای سیف که یکی 
از آن جریان است و جریانی که آقای طیب نیا در آن زمان 

هدایت می کرد، وجود داشت. 
رفتار اقتصادی که مبتنی بر پاییــن آوردن نرخ تورم 
و مفاهیم این چنینی بود، بین ایــن دو جریان در آن دولت 
همیشه بحث و جدل بود و نمی توانیم بگوییم آقای سیف 
تاثیرگذار بوده یا نبوده اســت، ولی من تنها نقطه مثبتی را 
که می توانم برای آقای سیف یک پوئن حساب کنم، این 
است که باالخره یک دملی را که ســالیان سال بر سیستم 
پولی بانکــی ما ســایه  انداخته بــود، یک دمــل چرکینی 
به نام صندوق های قرض  الحســنه را توانست به هر حال 
موضوعش را تا حــدودی جمع و جــور کند. بایــد به این 
دلیل به او نمره مثبت بدهیم، ولــی اینکه بانک مرکزی به 
دالرفروشی، به سکه فروشــی و به این کارها مشغول شد، 
اگر این سیاست مربوط به آقای ســیف بوده است، اصال 

کار درستی نیست.
 اگر آقای ســیف اجرا کــرده علی رغــم اینکه قبول 
نداشــته، باز مدیر این چنینی به نظر مــن نمی تواند خیلی 
مدیــر موفقی ارزیابی  شــود کــه در خدمــت جریانی قرار 
بگیرد که  اندیشه های سیاسی شــان را نمی پذیرد،  اما آن 
روال را انجام دهد. نقاط ضعف و قــوت اقتصادی دولت 
آقــای روحانی را بــه نظر من نبایــد به گردن یــک آدم به 
نام ســیف یا یک آدم به نام آقای طیب نیــا یا یک آدم این 
روزها به نام آقای کرباســیان  انداخت. یک مجموعه ای 
در دولــت تصمیم گیری اقتصادی می کنند که متاســفانه 
تعدادشان هم زیاد است؛ بیشــتر از آن  اندازه نیاز است و 
تنوع دیدگاه هایشان هم بیشتر از آن چیزی است که دولت 

باید داشته باشد.
 من اشــکال نمی بینم کــه یک دولت تنــوع دیدگاه 
داشــته باشــد، یعنی اقتصاددان لیبرال معتقــد به روابط 
بازاری مثل آقــای نیلی را ما در یک ســمت دولت داریم و 
اقتصاددانان معروف به نهادگرایی مثــل آقای نوبخت را 
هم در یک دولت داریم. به نظر من  اما این برآیندش چیز 

خوبی نمی شود.
 خوب است که در دولت صداهای مختلف اقتصادی 
شنیده شود، ولی باید دولت از خودش یک نظریه اقتصادی 
داشته باشد، یعنی معتقد باشد به یک روش هایی در اقتصاد 
و با آن الگوها و روش ها کارش را پیش ببرد. آن چیزی که 
در دولت جایش خالی اســت، یک نظریــه و یک دکترین 

اقتصادی ثابت و غالب است.
اگر بخواهیــم به طور دقیق روی ایــن موضوع فکر 
کنیم که آیا باید رئیس بانک مرکزی ایران یک نظریه پرداز 
باشــد، باید بگوییم که ما نباید دچار توهم یا زیاده خواهی 

شویم.
 باید پرسید که ما راجع به کدام بانک مرکزی صحبت 
می کنیــم؟ اگر راجع بــه بانــک مرکزی  آمریــکا صحبت 
می کنیم، یک حرفی است، چون آنجا یک روش اقتصادی 
مشــخص و همان طور که گفتم یک نظریــه وجود دارد، 
جایگاه بانــک مرکزی در آن معلوم اســت یا اگــر راجع به 
اقتصادهای آزاد صحبت کنیم، جایگاه بانک مرکزی یک 
جایگاه مستقل از دولت اســت، ولی در مملکت ما رئیس 
بانک مرکزی مگر می تواند نظر مغایری با نظر دولت داشته 
باشــد و در سیاســت گذاری اعمال کند؟ باید گفت که در 

بانک مرکزی ما استقاللی وجود ندارد.
 این خیلی بد است که ما همیشه می خواهیم روسای 
بانک مرکزی را محکوم کنیم، ضمن اینکه آنچه می گویم 
به مفهوم این نیست که من آقای سیف را مدیر توانمندی 

می بینم، مــن از جایــگاه موضوع بانــک مرکزی صحبت 
می کنم. قطعا آقای سیف در مدیریتش هزار و یک اشکال 
وجود دارد؛ نه االن که رئیس بانک مرکزی اســت، شــما 
می توانید به تاریخچه مدیریتی آقای ســیف در سیســتم 
بانکی ما مراجعه کنید و ببینیــد هیچ گاه کارنامه قابل قبول 

پر و پیمانی از خودش ارائه نداده است.
 اما من می گویم اگر شــما االن برویــد بزرگ ترین و 
مدیرترین شــخص را از هر جــای دنیا برداریــد و بیاورید 
بنشــانید در بانک مرکزی ما، از داخلــش یک چیزی بهتر 
از ســیف و بهمنی و  امثالهم درنمی آید، برای اینکه بانک 
مرکزی معلوم نیســت در مملکت ما چه کاره است. بانک 
مرکــزی یــک زائــده ای اســت از سیاســت گذاری های 
اقتصادی دولت. بانک مرکزی حافظ پول و سیاست های 
پولی و سیاســت گذاری پولی - مالی کشــور نیست، برای 
اینکه سیاست کالن اقتصاد را کســانی دیگر می  نویسند 
و بانک مرکزی هم مجری گــری می کند. حاال یک نفر در 
این اجرا قوی تر اســت، یکی یک مقدار ضعیف تر است و 
کسی یک مقدار قوی تر است. موضوع بانک مرکزی ما و 
تکلیفش در جایگاهش در اقتصاد ما موضوعی اســت که 

باید به آن پرداخت، نه اشخاص. 
در حال حاضر بســیار گفته می شــود که آقای سیف 
به خاطر شــرایط موجود پیش آمــده، باید اســتعفا دهد و 
کنار برود. آقای ســیف حدود یک ماه دیگر از ماموریتش 
در بانک مرکزی باقی مانده و من نمی دانم این دعوا ســر 

چیست.
این بستگی دارد به آقای رئیس جمهور که می خواهد 
با آقای سیف ادامه دهد یا با شخص دیگری.  اما من روی 
این پافشــاری می کنم که باید روی ایــن جایگاه مطالعه و 
بحث شود و تنها بحث روی افراد کارساز نیست. کما این که 
در اخبار   آمده بود که آقای طیب نیا یکی از کاندیداهای این 
پست است و آقای طیب نیا نپذیرفتند.  اما سخن اصلی این 
است که علی رغم این همه انتقاد که می شود، نه االن، در 
زمان آقای بهمنی هم بارها گفته بودم، اینکه یک نفر آدم 
ضعیفی اســت، یا یک نفر کمی قوی تر است، یک بحث 
است ولی اصوال جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ما معلوم 

نیست به چه شکل است و این فرد دقیقا چه کاره است.
سوال این اســت که آیا این فرد با این شرایط مبهم 
نمی تواند مقابل گسترش اختالس و فســاد بایستد و این 
تشــکیالت هیچ روندی را نمی تواند پیش ببرد؟ شــما در 
یک جایی نشسته اید به نام شورای پول و اقتصاد، شورای 
عالی اقتصــاد یا در اینجــا تصمیم می گیرید ســود بانک 

چقدر باشد.
 پس بانک مرکزی که یکی از ابزارهایش، تعیین سود 
بانکی اســت، هیچ جایگاهی ندارد یا یــک رأی دارد مثل 
بقیه رأی هایی که بقیه هم دارند. یا راجع به نرخ ارز تصمیم 
گرفته می شــود که 4200 تومان برای مثال اعالم شود. 
شما از تک تک کارشناسان بانک مرکزی بپرسید؛ اصال در 
جریان نبودند، یعنی من از خیلی هایشان در سطوح باالی 
مدیریتی پرسیدم، می گویند ما هم از تلویزیون حرف آقای 
جهانگیــری را شــنیدیم. یعنی تصمیمــات جاهای دیگر 

گرفته می شود.
 من اینهایی را که می گویم، متاســف هستم و اصال 
عالقه مند نیستم از آقای سیف دفاع کنم، ولی می خواهم 
به شــما بگویم اینکه می گویند بانک مرکزی چرا ارز داد با 
آن موبایل آوردند، موز آوردنــد و... مگر بانک مرکزی ارز 
تخصیص می دهد؟  وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید 
می کند، می فرســتد به آنجا و می گوید به اینهــا ارز بوده و 
اینها هم می دهند. از این رو موضوع پیچیدگی های خاص 
خــود را دارد که در شــرایط موجود به آن توجه نمی شــود 
 و فضا بــه ســمتی مــی رود کــه نگرانی های بســیاری را 

ایجاد می کند.

مجیدرضاحریری

اقتصاددان
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ضعف سیاست گذاری
نیاز به انگیزه جدید داریم

باگذشتحدودچهارماهازســالوتداومتنش
دربازارارزکهتبعاتتورمیورکــودیآنبهتدریجدر
حالآشکارشــدناســت،تصورمیرفتکهدولتدر
کنارتصمیماتیکهگرفتهیابایدبگیرد،اقداماتیبرای
تغییردرکابینهانجامدهد.تردیدینیستدرشرایطی
کهاقتصادیککشورباوضعیتحادوچالشبرانگیزدر
بخشهاییحساسنظیربازارارزمواجهمیشودودر
شرایطیکهفشارهایتحریمیآمریکامجددااقتصاد
کشــورراتحتفشارقراردادهاســت،اعتمادآفرینی
برایمردموفعاالناقتصــادی،ضروریتریناقدام
برایبرونرفتازاینچالشاست.یکیازمهمترین
اقداماتاعتمادبخش،تغییردربخشهاییازدولت
استکهعملکردضعیفیازخودبهجاگذاشتهاندوبه
وعدههایشــانعملنکردهاندیاحداقلتصورعموم
مردموکارشناسانایناستکهفردیاافرادیدرکابینه
ضعیفعملکردهاند.بهویژهدرشرایطیکهمقامات
دولتیخودوعدههایصریــحوضمنیبرایتغییردر
کابینهمطرحکردهباشند.دراینگزارشضمناشاره
بهضــرورتتغییردرکابینــه،عملکردبرخــیمردان
اقتصادیکابینهبررسیشدهاست؛افرادیکهعملکرد
آنهابابازارارزوالتهاباتاقتصادیاخیرارتباطبیشتری
داردتامشــخصشــودکدامیکازدولتمــردانباید
تعویضشوندوجایخودرابهفردیکارآمدتردهند.
شــریعتمداریدرحالیپاجایپــاینعمتزاده
گذاشتکهســوابقویدردورههایگذشتهدولتو
نیزحضورروینیمکتدولتیازدهمدرکسوتمعاون
رئیسجمهــوری،بیشازهرچیزایــننویدرامیداد
کهیکوزیرجامعالشــرایطبــرایوزارتخانهعریض
وطویلوبعضامتضادصنعت،معــدنوتجارتروی
کاربیاید.بهخصوصآنکهبهنظرمیرســیدمجموع
شرایطپولیوبازرگانیکشور،فشارناخواستهایرابه
بخشتولیددرسالهایقبلواردوعمالرکودرابراین
بخشتحمیلکردهاند،ازاینروتسلطشریعتمداری
بربازرگانیخارجیکشــور،میتواندراهنفســیبرای
برونگراییتولیدوتجارتکشــورفراهمکند.بااین
وجود،هماینکوبامحکخوردنبنیهتجاریکشوراز
بعدتحریمها،بهنظرمیرسد،مدیریتدراینبخش
نیزنتوانستهاستدرتناظرباشرایطویژهاقتصادی،

نمرهقابلقبولیکسبکند.نمونهاینموضوع،تجربه
وارداتکاالبانرخ4200تومانیاســتکهدرســطح
کالننشــاندادتنظیــمبازارهایداخلیبهشــکلی
کاراکهبتوانــدمتضمنبهینــهاهدافپولــی،ارزی،
تولیدوتجارتباشــد،صورتنگرفتهاست.زیرپای
اواینقدرهامحکمنیســت.اونســبتبهنعمتزاده
جوانتراماخیلیمنفعلتراست.نسبتشریعتمداری
وکنشهــایسیاســییااقدامــاتمدیریتــیاشبا
وضعیتاقتصادیکشورهمچونفردیاستکهدر
هنگامازحوادثعقبماندهباشــد.شــریعتمداریاز
چندزاویهموردنقداست؛ازیکسومدیریتانفعالیو
واکنشهاواقداماتدیرهنگاموازسویدیگرعملکرد

نزدیکانش.
ازاینرومیشدوزارتصنعتبامحاسبهدقیقتر
نیازهایوارداتــی،مانع»بــارعامبــرایوارداتهر
نوعکاالییبهکشــور«شود.ازســویدیگراتفاقات
صورتگرفتهنشاندادکهبازرگانیداخلیدرحوزههای
قیمتگذاریونظامنظارتیبربازار،کماکان،برسبک
وسیاقســنتهایدیرینهخودکهدرآن،ازسازوکار
نظارتیکفبازاریخبــرینیســتونهادهایحامی
حقوقمصرفکنندگانحضورجدیوتعریفشدهای
ندارند،دایراســت.سیاســتهایناگهانــیوزارت
صنعــتدربــارهوارداتخــودروورانتجوییهــای
صورتگرفتــهدریــکســالگذشــتهنیــزازجمله
موضوعاتیاستکهضعفسیاستگذاریمنسجمدر
وزارتصنعت،معدنوتجارتبهرهبریشریعتمداری
رانشانمیدهد.شریعتمداریبهتجاراتاقبازرگانی
قولدادهبودکهازآزادشــدننرخارزدفاعمیکنداما
حاالدربحبوحهنوساناتارزیساکتاست.منتقدان
اواماساکتنیستند.ماجرایوارداتخودرودرزمان
بستهبودنسایتثبتسفارشهمموضوعینیست
کهبتواندربرابرآنسکوتکرد.همیناستکهگمان
میروداوهمرفتنیشود،اگرارادهایبرایترمیمتیم

اقتصادیدولتشکلبگیرد.
عملکردمحمدشــریعتمداری،وزیــرصنعتو
معدندرطولچندماهگذشــتهبارهاموردسوالقرار
گرفتهشــدهاســت.درمجموعبایدگفــتماحصل
فعالیتوزارتصنعتبهرغمتالشهایصورتگرفته،
بهگونهاینبودهاستکهبتوانداینوزارتخانهراآماده
مواجههباشرایطتحریمیپیشروکند.بهنظرمیرسد
تزریقتفکــروانگیزهجدیددراینحــوزهمیتواندبه
تبدیلوضعموجودبهســویکارآمدیبیشــترکمک

کند.

ابوالفضلصداقتیفرد

پژوهشگراقتصادسیاسی

شریعتمداریازچندزاویهموردنقداست؛ازیکسومدیریتانفعالیوواکنشهاواقداماتدیرهنگاموازسوی
دیگرعملکردنزدیکانش.ازاینرومیشدوزارتصنعتبامحاســبهدقیقترنیازهایوارداتی،مانع»بارعامبرای
وارداتهرنوعکاالییبهکشور«شود.ازسویدیگراتفاقاتصورتگرفتهنشاندادکهبازرگانیداخلیدرحوزههای
قیمتگذاریونظامنظارتیبربازار،کماکان،برسبکوسیاقسنتهایدیرینهخودکهدرآن،ازسازوکارنظارتی
کفبازاریخبرنیستونهادهایحامیحقوقمصرفکنندگانحضورجدیوتعریفشدهایندارند،دایراست
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بازرگانی به جای تولید
وزارت صنعت شریعتمداری چه ویژگی هایی دارد؟

درقضاوتنســبتبهاشــخاصحقوقــی،باید
بهاینعناویندقتداشــت:1-شــخصیتفردی2-
شخصیتتیمی3-شــخصیتبرنامهای4-انتظارات
5-منابع،امکانــات،اختیاراتووظایــف6-اتفاقات.
بهتعبیــردیگــرنمیتوانیمفــردیرامــوردقضاوت
قراردهیم،بــدونآنکهبدانیمرزومهشــغلیاشچه
بوده؛ســوابقاجراییومدیریتیقبلــیاشچهبوده
یادارایچههمکارانیاســت.یابراســاسانتظارات
چهحدمیتــوانازویانتظارداشــت.انتظاراتیکه
درحــوزهتولید،صنعــتوتجــارتوجــودداردیادر
موضــوعجانشــینیویدارایچهوضعیتیاســت؛
بهاینمنظورکهاوجانشــینوزیرپیشــیناســتو
ازاینجهــتدارایچهبرجســتگیهاوویژگیهایی
اســت.همچنیندرحوزهاختیاراتووظایف،منابعو
اعتباراتبایدمعلومباشدکهاوازچهمیزاناختیارات
وچهوظایفیبرخورداراســت.منظــورازاتفاقاتهم
ایناستکهچهحوادثیرویشرایطتأثیرگذاراست.
مثلرویکارآمدنترامپ،یاکاهشمنابعدرآمدهای
ارزی،یــامحدودیتهــایانتقالیپــولومانندآناز
جملهاینمحدویتهاســت.بنابراینقضاوتبدون
درنظرگرفتــنشــاخصهاییازایندســت،ممنوع
اســتچراکهقضــاوتبدونعلــمنمیشــودوباید
اطالعاتدراختیارداشتهباشــیم.دررابطهباوزارت
صنعت،معدنوتجارت،ایننکتهحائزاهمیتاست
کهوزارتخانهپیشــینبرنامههایشحولمحورتولید
بود.چراکهآقاینعمتزادهباپیشــینهتولیدوصنعت
وارداینوزارتخانهشــدهبوداماآقایشــریعتمداری
باپیشینهتجارتواردشد.ســوابقایشانبیشتردر
حوزهبازرگانیاست.بنابرایناکثرگزینههاونیروهای
ایشــانهمانافرادوزارتبازرگانیهستند.تیمیهم
کهایشــانرااکنونهمراهیمیکنند،درواقعهمان
معاونینومدیرانکلایشــانهســتندکهدرسطوح
مختلفاستانیوملیجانماییشدهاند؛ازاینروحوزه
فعالیتایشــانرابایدمتفاوتباحوزهفعالیتوزرای
پیشــینبدانیم.انتظاراتهمطبیعتابیشتربود.چرا
کههمدولتجدیــدبودوهمقولهــاووعدههاجدید
بودند.طبیعیاســتکهمردمانتظارداشتهباشنددر
دوردومبهدلیلسپریکردنچهارسال،دولتاشراف
بیشتریبرمسائلداردوکامالمسلطبراوضاعشدهاند
وبایــدوضعیتاقتصــادیبهترازگذشــتهمدیریت

شــود.اماواقعیتاقتصادی،خالفایــنموضوعرا
نشــانمیدهد.حوزهایکهآقایشــریعمتداریباید
تالشبیشــتریدرآنازخودنشانمیدادندباموانع
بیشــتریهمروبهروشــد.درحوزهتجاریهمفشار
اجتماعیوهمفشــاررسانهوهممســائلبینالمللی
نظیرافزایشتحریمهــاوکاهشمحتملدرآمدهای
ارزی؛واقعاکاررابادشــواریبیشتریروبهروساخته
است.درمجموعشرایطبهگونهایپیشرفتهاست
کهنمیتوانمشکالتدرحوزهاقتصادرانادیدهگرفت
ونمیتــوانآنراکتمانکرد.بهعبــارتدیگرانتظار
اینبودکهصنعتجوربیشتریبکشدوبیکاریکمتر
شــودیافرصتیایجادشــودتااقتصادازرکودخارج
شود.درارتباطبامسائلبرونمرزیفرضبراینبود
کهبرجامکاراییبیشتریداشــتهباشدامابازهماین
اتفاقنیفتاد.برجامتنهاتوانســتکاراییمحدودی
دربرونرفتایرانازتحریمهایپیشــینرابرطرف
کندوالبتهارتباطــاتتازهتریرابااروپادرنســبتبه
دورانتحریم،پایهریزینماید.درحوزهرکودصنعت،
موانعیجدیدمطرحشد؛علیرغمتجربههاییکهدر
ارتباطباپرداختوحمایتهایریالیشدهبود،موانع
جدیدتریرامانندکاهشارزشپولشاهدهستیمکه
اینموضوعباعثشدتاثروتمردمناخواستهتقلیل

چشمگیریپیداکند.
بههمینترتیب،قدرتخریدمردمتحتتأثیر
قرارگرفتودرنتیجهتجارومردممعترضهستند؛
تجاراعتــراضبــهمشــکالتبیرونیدارنــدومردم
اعتراضشانایناستکهگرانیهامتناسبباافزایش
درآمدهایشــاننیســت.چراکــهانتظاربــرآنبودتا
افزایشدرآمدهابراســاسرشــدتورمتعیینشود.
باچنینتصویــریقضاوتکــردندرمــوردکابینهو
تیماقتصادیدولت،شــاهددشــواریهاییهستیم
کــهبخشــیازآندرونســازمانیوبخشــیدیگــر
برونسازمانیاستوهمچنینمشکالتدیگرینظیر
تهدیدبرخیازمدیرانبهبازنشستگییاافرادیکهدر
برخیازمجموعههاجانشــینمدیرانپیشینشدند
کهدارایرویکردهایجدیدیبودندشرایطکنونیرا
حاصلآوردهاست.بنابراینباتوجهبهشناختیکهاز
دولتوتیمهمراهآقایشریعتمداریوهمچنینحوزه
صنعت،معدنوتجارتبراســاسمســئولیتهای
متفاوتیکهداشتهام،دارمبایدبپذیریمکهانتظاری
کهمردمداشــتندیابهعبارتدیگرانتظاریکهدولت
ایجادکردیاانتظاریکهخودوزیرمحترمدرجلسهرأی
اعتمادخودایجادکرد،بادشواریهاوموانعقابلاعتنا

ومتکثریروبهروشدهاست.

ایرجندیمی

اقتصاددان

برجامتنهاتوانستکاراییمحدودیدربرونرفتایرانازتحریمهایپیشینرابرطرفکندوالبتهارتباطات
تازهتریرابااروپادرنســبتبهدورانتحریم،پایهریزینماید.درحوزهرکودصنعت،موانعیجدیدمطرحشــد؛
علیرغمتجربههاییکهدرارتباطباپرداختوحمایتهایریالیشدهبود،موانعجدیدتریرامانندکاهشارزش
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گره عجیب
چرا نظریه پرداز اقتصادی 

ظهور نمی کند؟

اگر از من پرسیده شود که چه نظری درباره عملکرد 
وزیر اقتصاد دارم باید قبل از هر چیزی بگویم که متاسفانه 
نه این دولت و نــه دولت هــای پیشــین، هیچ کدام یک 
استراتژی بلندمدت برای توسعه نداشتند. من بزرگ ترین 
مشــکل را عالوه بر اینکه قدرت های موازی وجود دارند، 
 ضعف بنیه کارشناسی تیم اقتصادی دولت به خصوص در 
این دولت می بینم. تیم اقتصادی متشــکل از یک سری 
افراد شعبده باز اســت، می نشــینند و حرف می زنند، ولی 
عملکرد اقتصــادی چیز دیگری اســت و آنها چیز دیگری 
را نشــان می دهند. در زمانی که اقتصاد به بحران  رسید، 
آنها از شکوفایی اقتصاد ســخن گفته و می گویند اقتصاد 
رشــد کرده اســت، تورم را کنترل کردیم   و همه مشکالت 
را برطرف کردیم. ولی االن  می بینیــم که بحران اقتصاد 
ما در حال عمیق شــدن اســت و می تواند منجر به ناامنی 
اجتماعی - سیاسی شــود. همین بحرانی که ما االن با آن 
روبه رو هستیم، االن نرخ دالر به باالی 8 تومان و نزدیک 
10 تومان هم رســیده، چطور ممکن است تیم اقتصادی 
دولت ادعا کند که رشــد چشــمگیری در اقتصاد داشتند، 
تــورم را کنترل کردنــد و توانســتند به فعــاالن اقتصادی 
دستور دهند که هر طور که بخواهند، اقتصاد را بچرخانند. 
عمال  می بینیم که بــا کوچک ترین تحرکــی اقتصاد ما از 
هم می پاشــد، پس این نشــان می دهد که در آن ســهیم 
نبوده اســت  و باید پرســید این رشد های چشــمگیری که 
تیم اقتصــادی به مردم وعده می دادند کجا رفته اســت؟ 
متاســفانه به قــدری دولت های مختلف، سیاســت های 
متناقض و غلطی را در کشــور پیاده کردند که یک کالف 
ســردرگمی را در اقتصاد ایجاد کردند کــه اصالح آن هم 
تقریبا غیرممکن است و مشــکالت اقتصادی به گونه ای 
با مشــکالت اجتماعی - سیاســی در هم تنیده شــده که 
جداکردن آنها از هم کار بسیار دشواری است. به نظر من 
بخش عمده اش برمی گردد به نداشــتن یک اســتراتژی 
بلندمدت توسعه، عدم تشــخیص بین دوست و دشمن و 
عدم تعامل سازنده با دنیا و اینکه ما همه چیز را تنگ نظرانه  
و کوته بینانه می دیدیــم و فکر می کردیــم باید به صورت 
منسجم مسائل را حل کنیم. شما ببینید هیچ دولتی نیا مده 
صنعت و کشاورزی را مورد حمایت قرار دهد، فساد را کنترل 

کند، قانون را شفاف و قدرت های موازی را حذف کند.
 تمام دســتگاه ها و نهادها متاســفانه به جای اینکه 
بیایند فضایی را برای عملکــرد اقتصادی مهیا کنند، همه 
ســعی کردند فضا را گل آلود کنند تا از این فضای گل آلود 
ماهی بگیرند.  شما فسادهای گسترده ای را که می بینید؛ 
خواه در سیســتم بانکی، خواه نهادهای پولی غیربانکی 
و سیاســت هایی که نتیجه بخش نبوده؛ همه اینها نشان 
می دهد که متاسفانه اوضاع بد است و تیم اقتصادی خیلی 

بد عمل کرده است.
برخی می گویند چرا فالن فرد را برای وزارت اقتصاد 
انتخاب نکرده اند، در واقع  مســاله این است که چرا یک 
نظریه پرداز اقتصادی ظهور نمی کند؟ کسی که استراتژی 

داشته باشد، کســی فکر داشته باشــد. معموال آدم های 
اجراکننده بیشــتر می آیند و کار را به دســت می گیرند. آیا 
سیستم ما به شــکلی اســت که اجازه نمی دهد کسی که 
فکر دارد  و نظریه پرداز است، بتواند کار را در دست بگیرد؟ 
بحث بر سر این اســت که متاســفانه آن افرادی که االن 
شما می بینید خودشان جزو تیم اقتصادی دولت هستند، 
اینهــا از صافی های مختلفــی عبور کرده انــد و به بهترین 
شــکل اینها دارند نیازهای دولتمردان را تامین می کنند. 
مساله ای که ما داریم، این اســت که کاری که آنها انجام 
می دهند، بــرای دولتمردان خیلی خوب اســت،  اما برای 
مردم هم خیلی خوب اســت؟ کلمه شــعبده باز یعنی چه؟ 
یعنی شــما بتوانید هر طوری که دولتمردان می خواهند، 
کارها و سیاست هایشان را بر اساس نیاز خاص آنها توجیه 
کنید. متاسفانه چند  مساله  وجود دارد؛  یکی اینکه کسی به 
فکر این نبوده که شایسته ساالری در کشور مورد توجه قرار 
بگیرد، افراد توانمند بتوانند بیایند و کار کنند و معموال هم 
هر دولتی سعی می کند از جناح خودش افرادی را بیاورد که 

بتواند به خواسته هایش برسد. 
مســاله در اینجا این نیســت که برای کدام جناح ها  
آمده اند کرسی  گرفته اند و یک نهادی را اشغال کرده اند، 
مساله این است که اینها باید نســبت به سیاست هایی که 
دنبال کردند، پاســخگو باشــند. وقتی که تیم اقتصادی 
دولت می آ ید و نرخ ارز را یا نرخ سود بانکی را تغییر می دهد، 
اینها باید بیایند و به دولت توضیــح دهند که چرا این کار را 
کرده اند. این همه پول کشــور صرف مشــاورین مختلف 
می شــود، چرا مشــکالت ما باید همچنان پابرجا باشــد؟ 
پس اینهــا چه کاره اند و چه کار کرده اند؟ چــرا دولتمردان 
نتوانســته اند به خواســت ملت جواب دهند و چرا کشــور 
فرصت هــای زیادی را از دســت داده اســت؟ اگر ناتوان 
 هستند، اعالم کنند ما ناتوان هســتیم، اگر مشکل جای 
دیگری اســت، اعالم کنند مشکل کجاســت  وگرنه اینکه 
ما هم وزیر داشــته باشیم، هم دولت داشــته باشیم، هم 
رئیس جمهور داشــته باشیم، هم دســتگاه های مختلف 
 امنیتی و اطالعاتی داشته باشیم، هم کارشناسان مختلف 
داشته باشیم و بعد کشــورمان در آستانه بحران اقتصادی 
قرار بگیرد، ایــن عجیب به نظر می رســد. چــرا باید این 
اتفاق بیفتــد، چرا باید مســئوالن واقعا نیاینــد کاری کنند 
که ملت به خواسته هایشــان برســند؟ چرا منابــع ملت در 

جایی هزینه می شــود که آنها اطالعی ندارنــد؟ و بعد هم 
متاسفانه دخالت های بیجای ائمه جماعات و افرادی که 
به نوعی صاحب قدرت و نفوذ هســتند، باعث می شود که 
سیاست های اقتصادی نتواند به درستی اجرا شود. بحث ما 
این نیست که چرا هر دولتی می آید  هم حزبی های خودش 
را می آورد باال، مســاله این اســت که اینها بایــد به مردم 
پاسخگو باشند. چرا پاسخگو نیســتند و چرا سیاست های 
غلطی را که دنبال کردند، نمی آیند به مردم توضیح دهند؟

 االن با توجه به این شــرایطی که همه اعتقاد دارند 
شرایط بغرنجی اســت، باید پرسید تغییرات ضروری است 
و آیا تغییرات می تواند  شوکی برای اصالحات شکل دهد؟ 
در کشوری که قانون حاکم نباشــد، افراد می توانند نقش 
ایفا کنند  اما مســاله این است که چه کســی و چه افرادی 
را شــما تغییر دهید و چگونــه بخواهید تغییــر دهید و چه 
سیاســت هایی را دنبال کنید؟ آیا با تغییر افراد، باز هم آنها 
همان سیاستی را که االن دنبال شده را می خواهند دنبال 
کنند یا نــه، می خواهند آن قدر قدرت داشــته باشــند که 
سیاست جدیدی را دنبال کنند؟ اگر افراد عوض شوند، ولی 

همین سیاست ها بخواهد دنبال شود، نتیجه نمی دهد.
ما نیاز به تغییرات اساسی و بنیادین داریم. خیلی از 
دســتگاه ها و نهادهای موازی داریم که باید حذف شوند. 
خیلی دستگاه هایی هستند که اینها همه توقفگاه هستند. 
توقفگاه، یعنی هر جایی که شــما نیاز به یک  امضا داری، 
یک توقفگاه به حساب می آید. هر توقفگاه  هم یک مرکز 
فســاد اســت. ما باید نهادها و ارگان های موازی را حذف 
کنیم و کارها را به مردم واگذار کنیم. دستگاه های عریض 
و طویلی که االن وجود دارند، هدف شان شایسته ساالری 
نیست، بلکه هدف اینها فقط و فقط گزینش افراد ناصالح 

است.
 اگر چنین باشــد، باید فکر کرد که چــرا ما این همه 
دســتگاه های گزیشــنی داریم که اینها افــرادی را تایید 
می کننــد؛ مثل آقای خــاوری کــه رفته خارج و ســرمایه 
کشور را خارج کرده اســت؛ این همه فسادی که در کشور 
وجود دارد، این همه ندانم کاری هایی که وجود دارد، این 
سیاســت های غلطی که منجر به فقر و بیکاری و ناامنی و 
فساد گسترده در داخل کشور شده، نابرابری ها را گسترش 
داده، چه کسانی اینها را پیاده کردند؟ چرا ما نباید به معنای 
واقعی بیاییم یک کار را در سیاست های اقصادی بازنگری 
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کنیم و فقط هــم وعده ندهیــم. االن دیگر مــردم اصال 
مشــروعیت مســئوالن را زیر ســوال می برند، چون دیگر 
اعتماد نمی کنند. شــما خودتان به عنوان یک شــهروند؛ 
اگر مســئوالن بانک مرکــزی، دولت یا هر مقــام دیگری 
حرف بزند، ســریع گوش می کنیــد، اطاعــت می کنید و 
می پذیرید؟ وقتی تجربه کردید و دیدید آنها می گویند ارز 
نخرید، می آید پایین، ولی باال می رود. اتومبیل نمی خرند، 
قیمتش دو برابر می شود، نرخ سود بانکی سه، چهار برابر 
می شود. مردم بیچاره می شوند و فرزندشان فارغ التحصیل 
نیست، درس نخوانده، تمام دارایی شان را تبدیل می کنند 
که بچه شــان مدرک بگیرد، بعد می آید بیکار می شــود و 
می نشــیند در خانه. اینها را چگونه می شــود توجیه کرد؟ 
وقتی که شــما می بینید تمــام زندگی تان را خــرج کردید 
بچه تان فارغ التحصیل شــود، صاحب مدرک شــود، بعد 
بیاید بنشیند پیش شما و مثل بازنشسته ها  در خانه بنشینند، 
دیگر هیچ چیز نداری که از دســت بدهی، بنابراین از همه 

چیز متنفر می شوی و این طبیعی است. 
مســئوالن  بایــد اصالحات جــدی کننــد. االن فقر 
وحشــتناک در جامعه گســترش پیــدا کرده، چرا کســی 
جواب نمی دهد، چرا مســئوالن اهمیت نمی دهند به این 
مسائل؟ درست مثل این می ماند که هر کسی به خود اجازه 
می دهد؛ یعنی مثل این می ماند که یک عده ای  آمده اند، 
هر کسی برود یک جایی را غارت کند و برود و این تاسفبار 
است. اگر قرار بر این است که کشور را ما این طوری اداره 
کنیم که هر کســی بیاید در هر موقعیتی بزن و دررو باشد، 
پس آنهایی که سالم و صادق و پاک و آنهایی که به کشور 
و دین و مذهب شــان وفادار بودند، باید بدبخت  و بیچاره 
شوند؟ این که نمی شود. چرا کســی پاسخگو نیست، چرا 
مردم این همــه فقیر شــده اند؟ به هر حال کســی از کره 
دیگری نیامده برای اینها تصمیم بگیرد. همه مســئوالن 
ما همین ها هستند، شــورای نگهبان چه کاره است؟ چرا 
یک پــول کالنی می گیــرد؟ ائمه جماعــات دارند چه کار 
می کنند؟ سایر دســتگاه ها چرا این همه بودجه مملکت را 
دارند به هدر می دهند، بدون اینکه کمکی کنند؟ پس اینها 

کارشان چیست؟
اینها سواالت بیشماری اســت که مردم دارند و نیاز 
به پاسخگویی در حال حاضر از هر زمان دیگری حیاتی تر 

به نظر می رسد. 

تامین دارایی به جای سیاست گذاری
کرباسیان می تواند وزارت اقتصاد را متحول کند؟

من در ابتدا از طرفداران حضور کرباسیان در وزارت 
اقتصاد بودم. مجموعه کارهای وزارت اقتصاد در چهار، پنج 
سازمان متمرکز است که مدیریت گمرک، مدیریت سازمان 
خصوصی ســازی، ســازمان  امور مالیاتی و ســرمایه داری 
خارجی اســت که باید گفت کار آن بیشــتر مدیریتی است 
تا سیاســت گذاری در ایران. همچنین بیمه ها و ســازمان 
بورس زیر نظر آن اســت. سیاســت گذاری بــرای اقتصاد 
را، باالخره یا سیاســت های کلی نظام تعیین می کند یا در 
بودجه های ســاالنه، مجلــس تعیین می کند یا ســازمان 
برنامه و شــورای پول و اعتبار هســتند که سیاست گذاری 
می کنند تا خود وزارت اقتصاد، ولی از اینکه کسی با سابقه 
روشن مدیریتی و قاطعیت مدیریتی بیاید و وزارت اقتصاد 
را اداره کنــد، خیلی حمایــت می کردم. نظــرم این بود که 
ایشان عملکرد بســیار خوبی در گمرک داشــته  و می تواند 
اصالحاتی را در ســازمان های دیگر و  خصوصی ســازی، 
 سرمایه گذاری خارجی،  بیمه ها،  نظام بورس و اینها ایجاد 
کند؛ می تواند حتما مدیریت های بهتری را اعمال کند  ولی 
به هر دلیل آقای کرباسیان از این نقطه قوت خود  استفاده 
نکرد؛ یا معذوراتی داشــت یا ترجیح نداد کــه تغییراتی در 
مدیریت های ســازمان های زیرمجموعه ایجــاد کند. به 
همین خاطر  نمودی پیدا نکرد که ایشان باالخره در وزارت 
اقتصاد چه کار خاصی را انجام داده است. در حال حاضر 
مخصوصا پس از شکل گیری مشکالت موجود در اقتصاد، 
مقایســه های زیادی بین ایشان و وزیر ســابق برای مثال 
با آقــای طیب نیا انجام می شــود که باید پرســید آیا چنین 
مقایسه هایی موضوعیت دارد؟ به نظر من وزرای اقتصاد در 
ایران سیاست گذار نبودند، یعنی بیشتر سازمان هایی بودند 
که برای دولــت درآمدزایی می کننــد. در مالیات، گمرک، 
سازمان های دیگر  و خصوصی ســازی، بیشتر نگاه به این 
بوده که ســرمایه گذار خارجی بتواند بیاید و ســرمایه گذار 
خارجی جذب کند. به نظر من وزارت اقتصاد بیشتر به منظور 
تامین دارایی برای دولت بوده تا   سرمایه گذاری. من اعتقاد 
دارم در این زمینه نمی شود به کرباسیان خیلی ایراد گرفت. 
وزارت اقتصاد نه در شورای اقتصاد نقش غالبی داشته است 
و نه در شورای پول اعتبار و نه در سایر تصمیم گیری ها و نه 

در بودجه کشور نقش پر رنگی داشته است.
ولی با همه این تفاسیر سوال این است که پس در این 
شرایط بغرنج اقتصادی آقای کرباسیان چه کاری می تواند 
بکند؟ آیا از طرف وزارت اقتصاد می شــود روند و برنامه ای 
برای این وضعیت شــکل داد؟ از آقای کرباســیان انتظار 
می رفت روی بورس نظارت بیشتری  کند و مخصوصا بعضا 
گرایش هایی که بورس به شــرکت های بزرگ دارد و بیشتر 
تامین کننده منافع آنها ســت. خب، خیلی انتظار می رفت 
که آقای کرباســیان بیشــتر ورود کند. در بحث بانک ها، 
مخصوصا بانک هایی که االن بیشتر سرمایه های اولیه شان 
زیان ده هستند  خب قطعا باید ســهامداران اصلی و بزرگ 
بانک ها خلع می شــدند و بانک ها به سهامداران بزرگشان 
واگذار می شــد. این موسســات اعتبــاری بانک ها وقتی 
صاحبان اصلی بانک ها، سرمایه گذاران اولیه زیان بانک 
بیش از سرمایه بانک ها  ست، به چه دلیلی دوباره بانک ها 
را این ها اداره  و دوباره بحران را مدام تشدید کنند؟  گزارش 

سال 96 منتشر شــده بانک ها 170 هزار میلیارد تومان به 
بانک مرکزی بدهی دارند. من فکر می کردم 17 هزار میلیارد 
تومان بوده، ولی گزارش  هفته گذشته نشان می دهد 170 
هزار میلیارد تومان بوده اســت  و 28 هــزار میلیارد تومان 
دولت به بانک مرکزی بدهی دارد. این خودش حدود هزار 
میلیارد تومان به ضریب هفت پولی که بانک ها گرفتند، دارد 
نقدینگی ایجاد می کند. خب انتظار می رفت باالخره آقای 
کرباسیان در نظام بانکی  تاثیری بگذارد. ایشان کاری نکرد. 
در تغییرات مدیریتی بانک ها به نظر من نتوانست مدیران 
قوی ای را به نظام بانکی منصوب کند و لذا هیچ وقت نمودی 
پیدا نکرد، اگرچه نمی توان بگویم ایشــان  مقصر اســت، 
ولی انتظار توقعاتی که از ایشان بود، برآورده نشد و لذا االن 

ایشان در تیررس انتقادات و تغییرات است.
در حال حاضر رسانه ها و مردم برای این وضع منتظر 
تغییرات هستند. مردم هم  امیدشان  و هم اعتمادشان را از 
دست داده اند. باالخره باید کاری شکل بگیرد. وقتی یک 
تیم فوتبال نتیجه نمی گیرد، مدام تاکتیک عوض می کند، 
بازیکنان را عوض می کند ولی در آخر مجبور می شود مربی 
را عوض کند. فعال شما باید تاکتیک هایت را عوض کنی، 
تغییراتی در بازیکنانت بدهی. بازیکنان شما هیئت دولت 
هستند، برای اینکه بتوانید اعتماد مردم را جلب کنید، حتی 
اگر آقای کرباســیان مقصر نیســت، حتی اگر وزرا مقصر 
نیستند، باالخره دولت مجبور است برای این که آن اعتماد 
را به جامعه برگرداند و به نیاز جامعه پاســخ دهد،  تغییراتی 
را بدهد و کابینه را جوان کند وگرنه خیلی ســخت است که 
دوباره بشــود اعتماد جامعه را با همیــن ترکیب فعلی جلب 
کرد. یعنی این سیاســت هایی که اتخاذ شده که مجموعه 
آقایان تصمیم گرفتند، به نظر می آید که پاسخ نداده است 
و تخریب هــا هم کار خــودش را کرده و ایــن آقایان دیگر 

خیلی هایشان آن مقبولیت را در بین جامعه ندارند.
اما مهم تر از همه اینها این است که در اقتصاد ما باید 
استراتژی و برنامه ریزی شکل بگیرد. ما معموال آرزوهایمان 
را به برنامه ها، به سیاســت ها و... تبدیــل می کنیم و خیلی 
با واقعیت هــا تصمیم گیــری نمی کنیم، بــه خاطر همین 
سیاســت گذاری هایی که می کنیم، اجرا نمی شود. ما فقط 
در اجبار مجبور می شــویم خودمان را اصــالح کنیم ، یعنی 
هر سیاســت گذاری هم می کنیم، وقتی اســت که دیگر به 
اجبار می رسد. وقتی حاضر می شویم یارانه 10 میلیون آدم 
را قطع کنیم که دیگر نداشــته باشــیم به آنها بدهیم، وگرنه 
هرچه بگوییم دلیلی ندارد که شــما به 70 میلیون نفر یارانه 
بدهید، آقــای نوبخت مقاومــت می کند و می گویــد نه، ما 
نمی توانیم رسیدگی کنیم، ما   آمار و ارقام نداریم، ولی وقتی 
که دیگر به یک جایی رسید که مجبور است، در آن صورت 
سیاست گذاری و اجرا می کنیم. انجام می دهیم وقتی است 
که مجبور می شویم. لذا اصال سیاست گذاری به نظر من در 
ایران معنی ندارد. اما در حال حاضر شرایط به شکلی است که 
به جای این موضوع، تنها روی تغییرات در مجلس و در رسانه 
و مطبوعات تمرکز شده است. باالخره فکر می کنم یکی از 
افراد هم می تواند ایشان باشد. من نمی خواهم دامن بزنم به 
این بحث، ولی وقتی می گویند تیم اقتصادی دولت؛ مردم، 
بیشتر ذهنشان  به دو، سه نهاد مشــخص؛  بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزرای اقتصادی، مثل وزرای 
صنعت و معدن، نفت می رسد. حاال قرار نیست همه کابینه 
قطعا تغییر کند، ولی انتظار است باالخره در تیم اقتصادی 

دولت یکی، دو نفری حداقل تغییر کنند.

سیدعلیحسینی

فعالاقتصادی
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تاحدی مستقل
نوبخت برود، سازمان برنامه به حاشیه رانده می شود

در  کشوری مثل ایران که وجود یا  نبود سازمانی مثل 
برنامه و بودجه زیر ســوال برده می شــود و طی بازه زمانی 
چندساله، ابتدا منحل می شود و سپس احیا می شود؛ باید 
این موضوع بررسی شود که چطور می شود این گونه »صفر 
و یک« با مســائل برخورد می کنیم؟ در یک دوره ای آن را 
ایجاد کنند، در دوره ای دیگر آن را منحل کنند و در دوره بعد 
احیای آن  می شود اوج عملکرد اقتصادی یک دولت! باید 
واقعا بررسی شود که چه میزان انرژی صرف این سازمان و 

اتفاقات آن شده است. 
جایی ندیده ام که سازمانی ابتدا حذف شود و سپس 
احیای آن دستاوردی بزرگ تلقی شود. باید ریشه ای بحث 
را مورد کنکاش قرار داد. چرا که ممکن اســت تیم بعدی 
بیاید و باز بگوید این سازمان کار ایی الزم را ندارد. می توانم 
به جرأت ادعا کنم احیای سازمان برنامه و بودجه،  پیشبرد 
اهــداف آن و  پیگیری موضوعات آن در مجلس شــورای 

اسالمی، قائم به فرد است.
 به عبارت دیگر اگر دکتر نوبخت نباشد، این سازمان 
در حاشیه قرار می گیرد. در پرتو حضور ایشان است که این 
سازمان می تواند مســیر تضعیف شدن را در پیش بگیرد یا 
به دنبال نفوذ ایشــان در مجلس به یک سازمان محوری 
تبدیل شود. به نظر می رسد با تغییر در تیم اقتصادی دولت 
و کناررفتن آقای نوبخت، ســازمان برنامه و بودجه هم به 

حاشیه رانده خواهد شد.
تجربه هایی از این دست برخورد با نهادهای دولتی 
را در گذشته نیز شاهد بوده ایم. وقتی وزارتخانه هایی را در 
هم اد غام می کنیم این پرسش پیش می آید که آیا فلسفه 
وجودی یا مأموریت آنها تغییر کرده  که شــاهد این اد غام 
هستیم؟ این قبیل اقدامات، بدون هزینه نیستند؛ مسلما 
هم اد غام و هم تفکیک آن هزینه ساز است. بایستی اصل 
این اقدامات مورد کنکاش قرار بگیرد که چگونه می شود 

که چنین  امری اتفاق می افتد.
 بنابراین ســازمان برنامــه و بودجــه در دولت جدید 
جایگاه خــود  را حفظ کرده اســت؛  اما بایســتی دید چقدر 
تأثیرگذار بوده است. درواقع این ســازمان در حال انجام 
مــوازی کاری با وزارتخانــه اقتصاد یا نهــادی مثل بانک 
مرکزی یا وزارت صنعت، معدن، تجارت اســت. پرســش 
اینجاســت کــه ســازمان برنامــه و بودجه می بایســت با 
برنامه های این نهادهای اقتصادی منطبق و همراه باشد 
یا آنها با ســازمان برنامه همراه باشــند؛ آنچــه  در واقعیت 
اتفاق می افتد همراهی وزارتخانه ها با این سازمان است. 

اگر قرار است این ســازمان برای کشوری که نیاز به برنامه 
دارد، برنامه ریزی کند، بایستی منسجم تر کار کند  اما کامال 
مشخص است که هر فرد، کار خودش را انجام می دهد. 
درست است که می گویند در راستای برنامه ششم توسعه 
بودجه نویسی انجام می شود  اما هیچ گاه برنامه چشم انداز 

توسعه محقق نمی شود.
 هیچ گاه کســی نبــوده کــه بررســی کند چــرا این 
اهداف محقق نشــده اســت و انحــراف از برنامــه به چه 
دلیل بوده اســت. انحراف از یک برنامه شش ساله مساله 
ساده ای نیســت. همه وزارتخانه ها بایســتی در راستای 
 برنامه ششــم توســعه حرکــت کنند  امــا این  امــر محقق 

نشده است.
اما آنچه  می توان از آن به عنوان تغییر در ســازمان 
برنامه و بودجه یاد کرد، قــدرت هدایت بخش خصوصی 
در تنظیم برنامه و تخصیص منابع است. بخش خصوصی 
قائل به این موضوع اســت که اگر نــرخ ارز افزایش پیدا 
کند، خوب اســت؛ البته بخش خصوصی سمت تجارت و 
نه بخش خصوصی سمت تولید. سازمان برنامه می بایست 
»بردار قیمت هــا« را در برنامه ریزی های خود لحاظ کند. 
یکی از این متغیر ها، ســطح قیمت اســت که نرخ تورم را 
تعیین می کند؛ دیگری ســطح دستمزد اســت که هزینه 
تولید را تحت تأثیر قرار می دهد و دو متغیر دیگر، نرخ ارز 

و نرخ بهره هستند. 
با این توضیح کــه در تعییــن نرخ بهــره بانکی باید 
سیاســت گذاری ها با هماهنگی بانک مرکزی باشــد  یا در 
بحث تعیین حقــوق و دســتمزد هماهنگی بــا وزارت کار 
بایستی صورت پذیرد که این هماهنگی را شاهد نیستیم. 
خود شــخص آقای نوبخت زیاد اعتقادی بــه هماهنگی 
با ســایر وزارتخانه ها برای تعیین بردار برنامه ریزی کشور 
 ندارد. درواقع نه حاکمیت بخش خصوصی و بخش تجارت 
در تفکر ایشان نماد بیشتری دارد و نه قالب رفاه عمومی. 
 اما در مجموع حضور آقای نوبخت به عنوان عضوی از تیم 
اقتصادی دولت دوازدهم، مؤثر است؛ چرا که حاکمیتی 

دارند که تا حدی مستقل است.
 بانک مرکزی نسبت به سیستم بانکی دارای استقالل 
نیســت یا وزارت اقتصاد یک وزارت مالیــه و مالیات بگیر 
شناخته می شود تا نقش اقتصادی کالن داشته باشد برای 

تنظیم تجارت خارجی.
  اما این مصادیق برای سازمان برنامه و بودجه حکم 
نمی نماید و استقالل بیشتری نسبت به سایر وزارتخانه ها 
را در این ســازمان، شاهد هســتیم. حضورشــان بهتر از 
فقدان شان است؛ از ســوی دیگر ایشان اشراف کامل بر 
موضوعات دارند و چه خوب بود که به جای تمرکز بر بخش 

تجارت بر بخش تولید تمرکز می کردند.

آلبرتبغزیان

استاددانشگاهتهران،اقتصاددان

جاییندیدهامکهســازمانیابتداحذفشودوسپساحیایآندســتاوردیبزرگتلقیشود.بایدریشهای
بحثراموردکنکاشقرارداد.چراکهممکناســتتیمبعدیبیایدوبازبگویداینسازمانکاراییالزمراندارد.
میتوانمبهجرأتادعاکنماحیایسازمانبرنامهوبودجه،پیشبرداهدافآنوپیگیریموضوعاتآندرمجلس

شورایاسالمی،قائمبهفرداست.
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کلید یا قفل؟
آیا حضور نوبخت در سازمان برنامه و بودجه مفید بوده است

غالــب تیــم فعلــی اقتصــادی را وزرا و مســئوالن 
دوران ریاســت جمهوری هاشــمی تشــکیل می دهند که 
با روی کارآمــدن روحانــی دوباره بــه صدر بازگشــته اند؛ 
همان هایی که مسبب وضع بحرانی اقتصاد در آن  سال ها 
و تورم های باال بودند و له شدن مستضعفان زیر چرخ های 
توســعه را تئوریزه می کردند. نوع نــگاه اقتصادی دولت 
)اقتصاد غرب با نــگاه تئوری های رونق تورمی( اســت و 
متاســفانه دولت این تئوری را مدت هاست برای خروج از 
رکود در دســتور کار خود قرار داده که نه بــا مبانی انقالب 
اسالمی و فکری ما همخوانی دارد و نه این موارد در کشور 
جواب داده اســت. می توان گفت با ادامه این روند تولید 
ثروت و اشتغال در کشور شکل نگرفته و نمی توانیم از رکود 
خارج شویم و این امر سبب می شود که رونق اقتصادی را 

شاهد نباشیم.
ســخنگوی دولت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، 
عضو تیم اقتصادی دولت و عضو ستاد اقتصاد مقاومتی؛ 
اینها همــه ســمت های »محمدباقر نوبخــت« در دولت 
دوازدهم اســت که حکایت از عالقه ویــژه رئیس جمهور 
به مرد ریزنقش و خــوش روی دولــت دارد. همین عالقه 
رئیس جمهور سبب شده اســت تا عالوه بر آنکه انتقادات 
به او تا به امروز بی نتیجه باشد، جدایی او از تیم اقتصادی 
دولت نیــز دور از ذهــن به نظر برســد. نقــش محمدباقر 
نوبخت را باید فراتر از رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در 

کابینه دانست.
 فــارغ از نقــش وی در ســمت ســخنگوی دولت، 
همکاری وی با رئیس جمهــور از دوران حضور روحانی در 
مرکز تحقیقات اســتراتژیک ریاست جمهوری شروع شد و 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به عنوان نماینده 
اقتصادی روحانی در برخی مناظره ها حضور یافت. اکنون 
نیز بسیاری معتقدند نوبخت در عمل نقش محوری در تیم 

اقتصادی کابینه دارد.
یکی از شــعارهای اصلی رئیس جمهور در سال 92، 
احیای ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی بود که در ســال 
1385 منحل و به سازمانی حاشیه ای و کم اثر به نام معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبری تبدیل شده بود. این اتفاق 19 
آبان 1393 محقق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجدد 
تشکیل شــد اما واقعه حقوق های نجومی و خالئی که در 
دولت برای امور اداری و استخدامی و نظارت بر پرداختی 
به کارکنان دولت وجود داشت، باعث شد تا 4 مرداد 1395، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه 
و امور استخدامی تفکیک شود. در هر صورت انتظار این 
بوده و هست که ســازمان برنامه نقش برنامه ریز اقتصاد و 
سیاســت گذاری کالن را برعهده بگیرد اما نگاهی به روند 
تدوین و تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه 
ساالنه نشان داد که کارکرد برنامه ریزی در این سازمان به 

حاشیه رفته است.
از نکات قابل تامل در بررسی کارنامه نوبخت، حضور 
همزمان او هم به عنوان رئیس  ســازمان برنامه و بودجه و 
هم سخنگوی دولت است. در ساختار اداری کشور این دو 

شغل هرکدام وظایف متفاوت و بعضا متضادی دارند که در 
کنار هم قرار گرفتن آنها سبب شــده در کار سازمان برنامه 
و بودجه اختالالتی ایجاد شــود. از طرف دیگر بررســی 
نشست های خبری ســخنگوی دولت به خوبی گویای این 
ایراد اســت، چنان که وظیفه وی در ایــن جایگاه ایجاب 
می کند از نقــاط مثبت عملکرد دولــت بگوید و ضعف ها را 

توجیه کند.
 همین مســاله و نحــوه مواجهه نیز ســبب شــده تا 
مشکالت کشور نادیده گرفته شده و اوضاع »گل و بلبل« 
نشــان داده شــود. در واقع ناتوانی وی در بررسی دقیق و 
ایرادگرفتــن از عملکرد وزرا و تصمیمــات دولتی منجر به 
ایجاد حاشیه  امن برای مسئوالن شده است. برای بسیاری 
از مسئوالن، جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
به عنوان محلی اســت که به عملکردها خصوصا در حوزه 
بودجه ای با دید دقیق و جزئی نگر نگاه می شــود و به بیان 
عامیانه با ذره بین به دنبال ایــرادات و متخلفان می گردد. 
اما ماحصل حضور نوبخت در راس این ســازمان، موجب 
شده چنین جایگاهی از بین برود و در دستگاه های دولتی 
با تخلف بودجه های بعضا چندهزار میلیاردی مواجه شویم 
که برای نمونه طبق آخرین گزارش تفریغ بودجه کشور که 
مربوط به سال 1395 بود، آنچه مشــخص شد این است 
که وزارت نفت به ســکانداری بیژن زنگنه بیش از 43 هزار 

میلیارد تومان تخلف بودجه ای داشته است.
برنامه ششم توســعه با وعده مواجهه با چالش های 
اساســی اقتصاد ایران طراحی شــد اما به ویــژه در زمینه 
اصالح قانون کار و رفع معضل صندوق های بازنشستگی 
با عقبگرد مواجه شــد. نمونه دیگر نیز قانون بودجه سال 
97 بود کــه با وعده افزایش قیمت ســوخت بــرای تامین 
منابع اشــتغالزایی همراه بود اما در عمل بــا توجه به اینکه 
حساسیت های جامعه در قبال افزایش نرخ سوخت مراعات 
نشده بود، به عقبگرد دولت منجر شد. تعلل در حذف یارانه 
ثروتمندان و دفاع های متعدد نوبخــت از تداوم هدررفت 
یارانه بــه جیب ثروتمنــدان نیز نمونه دیگــری از عملکرد 
ضعیف نوبخت اســت. عملکرد ضعیف بــازوی برنامه ریز 
دولت به گونه ای بوده که عمال نقــش برنامه ریزی کالن 
اقتصادی به ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی منتقل 

شده است. 
کارکــرد بودجه ریزی دولــت نیز با رشــد قابل توجه 
وابستگی به استقراض و انتشــار بی رویه اوراق مشارکت 
و خزانه باعث شــده اســت تا بازپرداخت ایــن اوراق در 
ســال های آینده به یک چالش پیــش روی اقتصاد ایران 
تبدیل شــود. در چنین شــرایطی به نظر می رسد نوبخت 
نه فقط به دلیل ضعف عملکرد در بخش های بودجه ریزی 
و برنامه ریــزی کــه به دلیــل نقــش محــوری در تنظیم 
سیاست های اقتصادی دولت و نقدهای گسترده ای که 
بســیاری از کارشناسان به وی داشــته اند، باید در مظان 

خداحافظی از کابینه قرار گیرد. 
ازاین رو الزم است شخص رئیس جمهور همان طور 
که طی روزهای اخیر کارشناسان و مســئوالن بسیاری به 
وی برای تغییر تیم کابینه دولت توصیه کردند، هرچه زودتر 
مسئولیت های کلیدی اقتصادی دولت را به افرادی بسپارد 
که هم توان کافی برای مقابله با تهدیدات دشمن در جنگ 
اقتصادی و هم علم و تجربه کافی برای مدیریت بحران ها 
و بازگرداندن قطار حرکت دولت به ریل اصلی داشته باشند.

امیرحسینراشدیمقدم

کارشناسارشدمسائل
اقتصادکالن
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بینالملل

ترامپ به دنبال تجارت آزاد با انگلستان

برگزیت چه تاثیری در روابط انگلستان و آمریکا دارد؟
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نقض پروتکل خاندان ســلطنتی انگلستان و بازی با 
اعصاب ملکه این کشــور، تنها نکته مورد توجه جهانیان 
از ســفر ترامپ به انگلســتان نبود. انگلســتان در آستانه 
اجرایی کردن برگزیت با وجود برخی اختالفات داخلی درباره 
آن است و آمریکا یک جنگ تجاری بزرگ را با اروپا، چین، 
مکزیک و کانادا به راه  انداخته است. به دیگر سخن، هر دو 
کشور در مسیری تقریبا مشابه گام برمی دارند و این طور به 
نظر می رسد که اتخاذ مسیر مشابه می تواند برای گسترش 
روابط اقتصادی و سیاســی انگلســتان و آمریکا باشد، به 
طوری که هر دو کشور بتوانند کمبودهای ناشی از انتخاب 
استراتژی تکروی را جبران کنند. هرچند ترامپ در دیدار روز 
16 جوالی در هلسینکی با پوتین نشان داد که این دیدارها 
شروع استراتژی جدید او برای ایجاد نوعی انحصار کامل در 
اقتصاد سیاسی بین الملل است که مبتنی بر احیای هژمونی 
گذشته آمریکا یا راهبردی اودیپوســی برای پیشگیری از 

تحقق عملی جهان پساآمریکایی باشد.   

    روابط تجاری و مالی آمریکا و انگلستان 
چندین سال پیش جان کری گفته بود که انگلستان و 
آمریکا نه تنها بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در کشورهای 
همدیگر هســتند، بلکه واقعیت این است که هر روز تقریبا 
یک میلیون نفر برای کار در شرکت های بریتانیایی مستقر در 
ایاالت متحده سر کار می روند، همین طور که بیش از یک 
میلیون بریتانیایی برای کار در شرکت های آمریکایی مستقر 
در انگلستان، مشغول فعالیت می شوند. دو کشور به شدت 
با هم گره خورده اند، ما متعهد به ایجاد روابط ایاالت متحده-
انگلستان و ایاالت متحده-اتحادیه اروپا هستیم. ترامپ در 
دیدارش از لندن اصطالح روابط بسیار خاص را به کار برد که 
مضمونی مشابه با کل جمالت جان کری دارد و عمق روابط 

بین انگلستان و آمریکا را نشان می دهد. 
ســرمایه گذاری، محــور اصلی روابط بیــن آمریکا و 
انگلستان است، به طوری که انگلستان تنها سرمایه گذار 
کالن در ایاالت متحده است؛ شرکت های انگلیسی بیش 
از 480 میلیارد دالر در آمریکا ســرمایه گذاری کرده اند که 
بیــش از 15 درصد ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی این 
کشور را تشکیل می دهد. آمریکا نیز بزرگترین سرمایه گذار 
در انگلســتان اســت و بنگاه های این کشــور حدود 600 
میلیارد دالر در بازارهای انگلستان سرمایه گذاری کرده اند 
که نزدیک به یک چهارم کل سرمایه گذاری آنها در اروپا و 
بیش از 12 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا در 
سراسر جهان است. این حجم از وابستگی متقابل موجب 
شــده تا بیش از یک میلیون آمریکایی برای شــرکت های 
انگلیسی مستقر در آمریکا کار کنند و حدود یک و نیم میلیون 
نفر از انگلیســی ها نیز در اشتغال شــرکت های آمریکایی 
باشند. ایالت های تگزاس، کالیفرنیا، نیویورک، پنسیلوانیا 
و ایلی نویز بیشترین شــاغل در بنگاه های انگلیسی را دارا 
هســتند. ایــن اشــتغال در زمینه های تولیــد محصوالت 
صنعتی، شیمیایی، پتروشیمی، فناوری اطالعات و خدمات 
مالی بیشــتر اســت. افزون بر 40 هزار بنگاه آمریکایی به 
انگلســتان صادرات دارنــد و بیش از 7500 واحــد آنها در 
انگلستان مستقرند. مازاد تجاری ایاالت متحده در تجارت 
با انگلستان نیز بیش از 12 میلیارد دالر است. انگلستان و 
آمریکا حدود 168 میلیارد دالر تجارت با یکدیگر دارند که در 
مقایسه با تجارت 704 میلیارد دالری اتحادیه اروپا با آمریکا، 
رقم قابل توجهی است. از میان کشورهای اروپایی، آلمان با 
197 میلیارد دالر، باالترین حجم تجارت خارجی با آمریکا را 

داراست و حجم تجارت خارجی کشورهایی مانند فرانسه و 
ایتالیا با آمریکا به رقمی حدود 75 و 60 میلیارد دالر می رسد. 
در واقع، شدت وابســتگی متقابل بین آمریکا و انگلستان 
به حدی بوده است که زمانی اعضای جمهوریخواه کنگره 
آمریکا پیشنهاد دادند تا انگلستان به عضویت پیمان تجارت 
آزاد آمریکای شمالی )نفتا( درآید.  اما هنگامی که اوباما به 
انگلستان سفر کرده بود گفت که آمریکا روی دستیابی به 
یک توافق تجاری با بلوک بزرگ اتحادیه اروپا تمرکز دارد 
و اگر انگلســتان این بلوک را ترک کند آنگاه برای مذاکره 

تجاری در آخر صف قرار خواهد گرفت. 

  پیامدهای احتمالی برگزیت برای
 اقتصاد انگلستان 

دربــاره پیامدهای احتمالــی برگزیت بــرای اقتصاد 
انگلستان، فهرست مورد توافقی وجود ندارد  اما مهم ترین 
عنصر مشــترک در ارزیابی  پیامدهای اقتصادی برگزیت، 
کاهش درآمد ســرانه واقعی انگلستان اســت. طرفداران 
برگزیت بر ایــن باورند که خروج از اتحادیــه اروپا می تواند 
زمینه برخــی کاهش هــای مالیاتی یــا افزایــش مخارج 
دولت را فراهم ســازد  اما در مقابل، مخالفان برگزیت روی 
اثر نیرومنــد بقا در اتحادیــه اروپا روی تجارت انگلســتان 
پای می فشــارند. در واقع پس از برگزیت، انگستان برای 
تجارت، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و مهاجرت با 
محدودیت های جدیدی مواجه خواهد شد.  اما  اندازه این 
محدودیت ها به باقی ماندن انگلستان در بازار واحد اروپایی 
از طریق عضویت در EEA یا دستیابی به یک توافق تجارت 
آزاد با اتحادیه اروپا بستگی دارد. اگرچه انگلستان با خروج 
از اتحادیه اروپا رقمی حدود 8 میلیارد پوند هزینه عضویت 
خود را صرفه جویــی می کند  اما به واســطه کاهش رشــد 
اقتصادی، با خســران 70 میلیارد پوندی دست به گریبان 
خواهد شــد. با این حال، پس از خــروج از اتحادیه اروپا، 
جذابیت انگلستان برای ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
کاهش نمی یابد و از منظر ریســک کشــوری، اســتحکام 
اقتصادی و مالی انگلســتان حفظ می شــود.  اما بسیاری 
از بنگاه های خارجی، انگلســتان را به عنــوان دروازه ورود 
به بازارهای اتحادیه اروپا در نظر می گرفتند و اســتقرار در 
این کشــور را انتخاب می کردند. این نکته می تواند دلیل 
مخالفت ترامپ با اجرایی شدن برگزیت در انگلستان و یکی 
از محورهای اصلی گفت وگوی او با ترزا می بوده باشد چون 
شرکت های آمریکایی مستقر در انگلســتان نیز بر اساس 
همین منطق، حضــور در دروازه تجاری اتحادیــه اروپا را 
انتخاب کرده اند. در حالی که آلمان و فرانســه، نزدیک به 
3 درصد از جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در سطح جهان را در اختیار دارند، سهم انگلستان حدود 7 
درصد یا رقمی بیش از یک تریلیون پوند بوده و این سهم بر 
اساس جایگاه این کشور به مثابه دروازه بازار اتحادیه اروپا 

تحقق یافته است. 
افزون بر مســاله رشــد اقتصادی و ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی، کاهش ســرمایه گذاری داخلی و توقف 
اشــتغالزایی نیز از آثار انتظاری اجرایی شــدن برگزیت در 
انگلستان است. طبق برآوردها، سرمایه گذاری در کسب 
و کار انگلســتان در مقایسه با ســطح آن در قبل از رفراندم 
برگزیت، به میزان 25 درصــد کاهش خواهد یافت. برخی 
از کارشناســان مالی بر این باورند که در روز اجرایی شــدن 
برگزیت، بیش از 10 هزار شغل مالی در این کشور از دست 
خواهد رفت.  آمار و ارقام نشــان می دهد کــه خانوارهای 
انگلیسی در بدترین حالت مالی از دهه 1950 میالدی قرار 
دارند و اقتصاد انگلســتان تنها 1/5 درصد رشد کرده است 
که انتظار می رود تا رشد آن در ســال آینده میالدی به 1/4 
درصد افت کند.  گلدمن ساکس اعالم کرده است که پس 
از تحقق برگزیت از انگلستان خارج می شود و مدیر اجرایی 

یادداشت
رضا مجیدزاده

 پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه
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گلدمن ساکس نیز توئیت کرده است که تمرکز فعالیت های 
خود را به ســمت فرانکفورت معطوف خواهند داشــت و با 
وجود استخدام 6 هزار کارمند در لندن، فقط دو هاب آن در 
اتحادیه اروپا مشغول فعالیت خواهند بود. سی تی گروپ، 
مورگان اســتنلی، دیاوا، گروه مالی سومیتومو میتسویی و 
نامورا نیز مکان فعالیت خود را از انگلستان به اتحادیه اروپا 

انتقال می دهند.    
این پیامدها به معنای تغییــر دروازه ورود به بازارهای 
اتحادیه اروپا از انگلســتان به یک کشــور دیگر )آلمان یا 
فرانسه به احتمال زیاد( خواهد بود.  اما با توجه به اهمیت 
روابط تجاری و مالی انگلستان با آمریکا، احتمال می رود که 
ترامپ بکوشد تا نظر دولت می برای اجرای برگزیت را تغییر 
دهد چون با توجه به جنگ تجاری که با اتحادیه اروپا پیش 
گرفته است، جابه جایی شــرکت های آمریکایی از لندن به 
دیگر مکان های اروپا برای اتصال به فضای جریان منابع 

در این اتحادیه، مسیر دشوارتری می نماید.    

  سناریوهای احتمالی روابط انگلستان و آمریکا 
در آینده 

در حال حاضر، انگلســتان مقید بــه تمامی بندهای 
توافــق تجــارت در اتحادیه اروپا بــا کشــورهای ثالث بر 
اســاس ماده TFEU 216 اســت. البته چنین توافق هایی 
فقط برای کشورهای عضو اتحادیه الزام آورند و به محض 
خــروج از اتحادیــه اروپا، برای کشــور خارج شــونده نافذ 
نخواهند بــود. البته این عدم الزام بــه توافق های محض 
مربوط می شود و در زمینه توافق های مختلط، پیچیدگی 
بیشتری وجود دارد. البته بیشــتر توافق های مشروط نیز 
دارای بند ترک توافق هستند. برخی از توافق های مختلط 
نیز به گونه ای اســت که اتحادیه اروپا و کشــور عضو این 
اتحادیه را به عنوان یک طرف تجاری و کشور یا کشورهای 
ثالث را به عنوان طرف دیگر نــام می برد و معموال بند ترک 
عضویت ندارد. بنابراین بخشــی از زمینه هــای همکاری 
تجاری و مالی انگلســتان که در قالب توافق های مختلط 
یعنی حضــور آمریکا یا شــرکت های وابســته آمریکایی به 
مثابه کشــور ثالث طرف انگلســتان و اتحادیــه اروپا )به 
 عنوان طرف دیگر( انجام پذیرفته اســت مــورد بازنگری

 و چانه زنی مجدد قرار می گیرد.  
اما از نظر چانه زنی بین دو کشور، از منظر اقتصادی، 
بازار ایــاالت متحده، پنج برابر انگلســتان اســت. هدف 
اولیه مذاکــرات   آمریکا این اســت که اطمینــان حاصل 
شود که مقررات انگلستان بیشتر با محصوالت آمریکایی 
ســازگاری خواهد داشــت. با توجه به این  اندازه نســبی به 
دشــواری می توان تصور کرد که انگلســتان بتواند دست 
باال در مذاکرات را داشــته باشد. مسائل اقتصادی بین دو 
کشــور شــامل موضوعاتی بحث برانگیز از قبیل صادرات 
مرغ کلریزه ، گوشت گاو هورمونیزه و تولیدات اصالح شده 

ترامپ به دنبال 
تحقق شعار 

»اول آمریکا« است 
  امیر هوشنگ میرکوشش

درگفت وگو با مثلث

 با توجه به این دیدار و همچنین بحث خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا، ارزیابی شما از روابط فعلی واشنگتن-

لندن چیست؟
   در حال حاضــر روابط  آمریــکا و انگلیس متاثر از 
اتحادیه اروپاســت؛ چرا که هنوز انگلیس در این اتحادیه 
حضور دارد و خروج از آن نیز ظاهرا با مشکالتی مواجه شده 
است. بنابراین ایاالت متحده  آمریکا و به خصوص شخص 
دونالد ترامپ به دنبال ایجــاد اختالف و غلبه کردن بر این 
اتحادیه هســتند. ترامپ به نوعی روی انگلیس و شخص 
ترزا می، نخست وزیر ســرمایه گذاری کرده است. ترامپ 
در صحبت هایش خطاب به تــرزا می گفته که او در عوض 
آنکه برای خروج انگلیس از اتحادیــه اروپا همکاری کند، 
روند شکایت از این اتحادیه را  پیش بگیرد.  در حال حاضر 
نیز دو تن از وزیران کابینه ترزا می شامل وزیر برگزیت و وزیر 
خارجه استعفا داده اند که این استعفاها نیز به مساله برگزیت 
مربوط می شود. خانم می گفته که با چنین شرایطی ممکن 
است انگلیس هیچ گاه نتواند از اتحادیه اروپا خارج شود. لذا 
روابط فعلی لندن و واشنگتن متاثر از روابط فعلی انگلیس 
با اتحادیه اروپاست و در این میان رئیس جمهور  آمریکا در 
تالش اســت میان انگلیس و اتحادیه اروپا تفرقه بیندازد. 
رئیس جمهور  آمریکا حتی در پی آن اســت که برای روابط 
دوجانبه با انگلیس  امتیازهایی بدهد و قراردادهای تجاری 

ژنتیکی است. همچنین  امتیاز دسترسی به تدارکات برای 
شرکت های آمریکایی فعال در انگلستان و استانداردهای 
نظارتی نیز در گفت وگوهای آتی دو کشــور مطرح خواهد 
شــد. تنظیم مقررات خدمــات مالی، صوتــی و تصویری 
و بخش رســانه ای و دیتا نیز در محور توجه هر دو کشــور 

قرار دارد.   
انگلســتان از زمان تصمیم بــه ترک اتحادیــه اروپا 
به دنبــال تقویت روابــط خود با ایــاالت متحــده و تثبیت 
جایگاهش به عنوان کشور پیشگام در ناتو است. با وجود 
توصیه ترامپ به تعویق یــا خــودداری از برگزیت، کنگره 
ایاالت متحده از ایده یک توافق تجارت آزاد با انگلستان 
پسابرگزیت اســتقبال می کند. البته انگلســتان نمی تواند 
تا زمان ترک اتحادیــه اروپا، مذاکره رســمی برای توافق 
تجارت آزاد را آغاز کند. البته ترامپ نیز در یک گفت وگوی 
تلفنی در ســال گذشــته میل خود به توافق تجارت آزاد با 
انگلستان پســابرگزیت را اعالم کرده بود. با این وجود، در 
یک نمای بازی دو سطحی، شاید دستیابی به چنین توافقی 
به زودی میسر نباشد؛ رابرت پاتنام بازی دو سطحی را برای 
شناسایی مجموعه محتمل از رویکردهای سیاست خارجی 
با احتســاب مواضع ذی نفعان داخلی یک کشــور توسعه 
داده است.  بر اساس این مدل،  در مواردی که ترجیحات 
گروه های دارای باالترین قدرت چانه زنــی با راهبردهای 
سیاســت خارجی دولت، همسویی داشــته باشد، عناصر 
سیاســت خارجی تعیین و مقید می شــود؛ از ایــن منظر، 
ترامپ برای دســتیابی به توافق تجارت آزاد با انگلستان با 
دشواری زیادی رویارو نیســت چون ترجیحات کنگره نیز 
با ترجیحات او همســنگ اســت  اما می با توجه به حضور 
گروه های مخالف ترامپ در انگلســتان، برای بسترسازی 
دســتیابی به چنین سیاســتی از یــک طرف بایــد برگزیت 
را پیش ببرد و از طــرف دیگر، با گروه هــای دارای قدرت 
چانه زنی در سیاســت انگلســتان به توافق برسد. از جمله 
افراد شاخص در گروه های مختلف دارای قدرت چانه زنی 
در انگلستان، جرمی کوربین از حزب کارگر و صادق خان، 
شهردار مسلمان لندن هســتند که هر کدام از منظر خود با 

سیاست های ترامپ موافق نیستند. 
اما به عنوان محتمل ترین ســناریوی بعد از برگزیت، 
روابط بین انگلستان و آمریکا تغییر معناداری نخواهد داشت 
و در زمینه های مختلف نظامی )بــه ویژه ناتو و جنگ های 
فرامرزی(، اقتصادی و  امنیتــی ادامه خواهد یافت. با این 
حال برگزیت روی منافع راهبــردی آمریکا در اتحادیه اروپا 
اثر می گذارد چون انگلستان همواره به صورت یک شریک 
موثر برای آمریکا و بیان دیدگاه های آمریکا در این اتحادیه 
ایفای نقش کــرده و در تحریم روســیه به خاطر مســائل 
اوکراین، پیشقدم بوده است. ممکن است خروج انگلستان 
از اتحادیه اروپا موجب تجدیدنظر این اتحادیه درباره مدت 

یا حتی تمدید تحریم های روسیه شود.   

در حال حاضر، انگلستان 
مقید به تمامی بندهای 

توافق تجارت در اتحادیه 
اروپا با کشورهای ثالث 

بر اساس ماده 216 
TFEU است. البته چنین 

توافق هایی فقط برای 
کشورهای عضو اتحادیه 

الزام آورند و به محض 
خروج از اتحادیه اروپا، 

برای کشور خارج شونده 
نافذ نخواهند بود

هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور  آمریکا 
پس از حضــور در اجــاس ناتو در بروکســل، به 
همراه همسرش مانیا برای ســفری دو روزه وارد 
بریتانیا شــد و عاوه بر ترزا می، نخســت وزیر با 
الیزابــت دوم، ملکه این کشــور هم دیــدار کرد. 
دیداری که حواشی کم نداشت؛ از نشستن  روی 
صندلی چرچیل و جلوتر راه رفتن از ملکه انگلیس. 
اکنون به دنبال بدعهدی های ترامپ در خصوص 
معاهــدات جهانــی و همچنین خــروج انگلیس 
از اتحادیــه اروپــا این پرســش مطرح اســت که 
روابط لندن و واشــنگتن بــه چه ســمتی خواهد 
رفت و آیا این مســائل در »روابط خاص«  آمریکا و 
انگلیس تاثیری خواهد داشت. دکتر  امیرهوشنگ 
میرکوشــش، عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد و 
مدیر مســئول مجله ایرانــی روابــط بین الملل در 
گفت وگو با هفته نامه مثلث به بررسی روابط  آمریکا 
و انگلیس و همچنین اتحادیه اروپا پرداخته است. 

مثلث  |  شماره 48405



و  امنیتی دوجانبه میان دو کشور  امضا شود. 
 نگاه ترامپ به دیگر کشورهای اروپایی که در اتحادیه 
اروپا حضور دارند، چیست و روابطش با آن کشورها را 

چگونه تنظیم کرده است؟
   رئیس جمهــور  آمریکا همانند همیــن برنامه ها را 
برای باقی کشورهای اروپایی نیز به شرط خروج از اتحادیه 
اروپا  دارد. به نوعی اتحاد در میــان اعضای اتحادیه اروپا  
خوشایند ترامپ نیست و او به هر طریقی به دنبال برهم زدن 
این اتحاد اســت. این در حالی اســت که در میان رهبران 
اروپایی، آنگال مرکل، صدراعظــم آلمان با جدیت در برابر 
ترامپ ایستاد  اما ترزا می تا حدودی حدوسط بازی می کند.

 کمی هــم راجع به ســابقه تاریخی روابــط انگلیس و  
آمریکا توضیح دهید.

   روابــط تاریخی  آمریــکا و انگلیس بــه طور کلی  
روابطی استراتژیک بوده و هنوز هم این نوع از روابط برقرار 
است. باوجود اختالفات زیادی که بین اروپا و  آمریکا وجود 
دارد انگلیس به لحاظ تاریخی می تواند نزدیک ترین کشور 
به ایاالت متحده قلمداد شــود.  مشــارکت آنهــا در جنگ 
دوم جهانی و این مســاله که نخســت وزیر وقت بریتانیا، 
وینستون چرچیل همه جا پا به پای  آمریکا بود بیانگر روابط 
استراتژیک طرفین اســت. همچنین در جنگ علیه عراق 
در سال 2003، تونی بلر، نخســت وزیر آن زمان انگلیس 
با بوش پســر همراهی و همکاری  کرد، لــذا روابط لندن و 

واشنگتن همواره فراتر از روابط اتحادیه اروپا  بوده است. 
 آیــا ورود ترامپ به کاخ ســفید را می تــوان به عنوان 
متغیری درجهت تغییر ساختار روابط لندن و واشنگتن 

تعریف کرد؟
   با ورود ترامپ به کاخ سفید روابط انگلیس و  آمریکا 
دستخوش تحوالتی شده  که ناشی از سیاست های غیرقابل 
پیش بینی و شــاید هدفدار ترامپ مبنی بــر »اول  آمریکا« 
است. رئیس جمهور  آمریکا با مبنا قرار دادن چنین شعاری 
به دنبال فروپاشی تمام اتحادیه ها،  معاهدات و کاهش نفوذ 
رقبای بالقوه  آمریکا طی دهه های آینده است.  البته  آمریکا 
و انگلیس در طول تاریخ همواره در کنار هــم بوده اند و به 
نظر نمی رسد که در مقطع فعلی نیز روابط طرفین دچار تنش 
شود. همچنین از دیگر سو به نوعی می توان این گونه تلقی 
کرد که اروپا و حتی انگلیس به دنبال خریدن زمان هستند. 
زیرا انتخابات میان دوره ای کنگره  آمریکا در پیش است و 
این کشــور احتماال تا چند ماه آتی دچــار تغییر و تحوالتی 

خواهد شد. 
 در مقطع فعلی بــا توجه به اقدامــات ترامپ می توان 
گفت اختافات میــان واشــنگتن و لندن نســبت به 

گذشته افزایش یافته است؟
   توجه داشته باشید اگر اختالفی هم میان انگلیس 
و  آمریکا وجود داشته باشد این اختالفات ناشی از اتحادیه 
اروپایی اســت. با انتخاب ترامپ به عنــوان رئیس جمهور  
آمریکا و خــروج وی از معاهداتی که بعضا اروپــا نیز در آنها 
مشارکت داشــته اســت و مهم تر از همه معاهده برجام نوع 
اختالفاتی که میان  آمریکا و اروپــا به ویژه انگلیس به وجود 
  آمده،  ناشــی از بدعهدی ها و خروج واشنگتن از معاهدات 
چندجانبه و بین المللی اســت.  همچنیــن در رابطه با بحث 
تعرفه ها نیز همان اختالفاتی که  آمریکا با بقیه کشورها دارد 
در مقطع فعلی با انگلیس نیز دارد. لذا اختالفات استراتژیکی 
میان دو کشور وجود ندارد و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 

حتی باعث نزدیکی بیشتر دو کشور خواهد شد. 
 به طور کلی ترامــپ در مقابل کشــورهای اروپایی چه 

استراتژی ای را برای خود تعریف کرده است؟
   برخی می گویند که ترامپ اســتراتژی مشخصی 
ندارد و بیشــتر هیاهو به راه می اندازد  اما به نظر می رســد 
در حاشیه تمام این ویژگی های شخصیتی و دیدگاه های 
ترامپ، یک اســتراتژی داخل تفکــرات وی وجود دارد و 

   اگر دوران جنگ سرد را در نظر بگیریم دو ابرقدرت 
به نام اتحاد جماهیر شوروی و  آمریکا حضور داشتند و در آن 
زمان اروپا هیچ قدرتی نداشت، لذا ایاالت متحده به عنوان 
برادر بزرگ تر ورود کــرد و به اروپایی هــا در برطرف کردن 
آســیب های جنگ کمک کرد. در آن زمان ایاالت متحده 
تعیین کننده بود و اروپا در تصمیم گیری های جهانی محلی 
از اعراب نداشت، لذا به نظر می رسد در برهه فعلی  آمریکا 
برای تضعیف اتحادیــه اروپایی نیاز به یــک آلترناتیو دارد 
و روی روسیه و پوتین ســرمایه گذاری کرده است. درواقع 
ترامپ به دنبال بازگشــت معادالت جنگ ســرد است تا به 
نوعی از قدرت برتر نسبت به اروپا برخوردار شود. همان طور 
که اشــاره کردم نظــم بین الملــل در حال زایش اســت و 
کشورهایی می توانند از این شــرایط به عنوان قدرت برتر 
خارج شوند که  آینده را از نظر اقتصادی، نظامی، سیاسی 
و تجاری پیش بینی کرده باشــند. همچنین در نهایت باید 
توجه داشت که استراتژی پشت اقدامات ترامپ استراتژی 
شخص ایشــان نیســت، بلکه اســتراتژی ایاالت متحده  
آمریکا اســت که به دنبال »اول  آمریکا« یــا همان برتری 
در مقطع گذار نظم بین الملل اســت. البتــه مالقات اخیر 
ترامپ و پوتین و اظهــارات ترامپ در مورد ســازمان های 
اطالعاتی این کشــور در  باره  نقــش روســیه در انتخابات  
آمریکا باعث مخالف های زیادی در مورد اظهارات ترامپ 
حتی در داخلی حزب جمهوری خواه  شــد  به طوری که پل 
رایان، رهبــر کنگــره در توئیتی اعالم  کــرد رئیس جمهور  
آمریکا باید بداند که روســیه متحد  آمریکا نیست. در آینده 
ممکن اســت با بررســی های بازرس مولر و کمیته سنا در 
مورد ارتباطات تیم انتخاباتی ترامپ و روســیه  اســتحکام 
 روابطــی  آمریکا با روســیه که ترامــپ به دنبال  آن اســت 

دچار تغییر و تحول شود.

آن ایجاد تفرقه میان کشورهای اروپایی عضو ناتو و عضو 
اتحادیه اروپا  ســت. به گونه ای که ایاالت متحده  آمریکا 
بتواند با اســتفاده از این تفرقه، شــعار اول  آمریکا را پیش 
ببرد. در حال حاضــر دوران گذار نظم بین الملل اســت و 
در این دوران ایاالت متحــده با هدف آنکه جایگاه مربوط 
به ابرقدرتی و هژمونی اش را در دنیا حفظ کند، نیازمند آن 
اســت که دشــمنانی برای خود تعریف کند. لزوما هم این 
دشمنان در عرصه نظامی یا سیاسی نیستند ولی در عرصه 
تجاری  امــروزه اتحادیه اروپا، روســیه و چیــن می توانند 
دشمنان بالقوه  آمریکا برای عبور از این دوران گذار تلقی 

شوند. 
 با توجه به برخی سیاســت هایی کــه ترامپ در پیش 
گرفته ماننــد تعرفه ها  یا خــروج از پیمان ها، می توان 
گفت که به تدریج به عصر فروپاشــی روابط دو سوی 

آتانتیک نزدیک شده ایم؟ 
   بعید می دانم که به ســرعت این فروپاشــی اتفاق 
بیفتد  زیرا همان طور که اشاره شــد هم اتحادیه اروپا و هم 
عقالی کشــورهای دیگر به دنبال خریدن زمان هستند تا 
بتوانند به نوعی ترفندهای ترامپ را خنثــی کنند. زیرا اگر 
در انتخابات میان دوره ای کنگــره، دموکرات ها اکثریت را 
در دست بگیرند، مســائل برعکس خواهد شد و بسیاری از 
مشــکالت از بین خواهد رفت. در نهایت اتحادیه اروپایی 
به لحاظ قدرت اقتصادی و نظامی در شرایطی نیست که تا 
انتها بتواند در مقابل  آمریکا ایســتادگی کند و ممکن است 
در بزنگاه های تاریخی پای خود را کنار بکشد. بنابراین اروپا 

قصد ندارد که با  آمریکا جنگ تجاری راه بیندازد. 
  روابط فعلی ترامپ با روسیه را چطور می توان ارزیابی 
کرد و چرا تا حــدودی رئیس جمهور  آمریــکا اصرار به 

بهبود روابط با روسیه دارد؟

49 شماره 405   | مثلث  



دلسردی بریتانیا
لندن نمی تواند به واشنگتن اتکا کند

دونالد ترامپ که قرار بود نزدیک ترین دوست انگلیس 
در فردای خروج از اتحادیه اروپا باشــد، در حالی با تاخیر و 
البته در میان اعتراضات گسترده به این کشور سفر کرد که 

چیز زیادی از توهم دوستی با وی باقی نمانده است. 
رئیس جمهوری جنجالــی آمریکا در این ســفر نیز با 
ســخنان و رفتارهای غیرمتعارفش خبرساز شد. رفتارهای 
وی از نشســتن معنــادار روی صندلــی چرچیــل گرفته تا 
بی اعتنایی به  پروتکل خاندان سلطنتی در دیدار با ملکه، 
برای انگلیسی ها تحقیرآمیز و ناخوشایند بود. اما داستان 
به اینجا ختم نشــد و رئیس جمهوری آمریــکا به طور علنی 
درباره نحوه خــروج انگلیس از اتحادیه اروپــا اظهارنظر و  
آشــکارا از یکی از طرفین دعوا در این کشور یعنی بوریس 

جانسون حمایت کرد. 
ترامپ در حالی که برای ترزا می تعیین تکلیف می کرد 
که چگونه مذاکره بــا اروپایی ها را پیش ببــرد، تهدید کرد 
اگر لندن بخواهد طرح هــای وی را برای روابط انگلیس با 
اتحادیه اروپا پس از برگزیت اجرا کند، شاید قرارداد تجارت 

آزاد این کشور با آمریکا غیرممکن باشد. 
رئیس جمهوری آمریکا در شــرایطی که جانسون به 
عنوان شاخص ترین چهره اروپاستیزان انگلیس برای تحت 
فشــار قرار دادن ترزا می ازکابینه خارج شده است، گفت 
جانسون می تواند نخست وزیر خوبی برای انگلیس باشد. 

ترامپ که طرح نخســت وزیر انگلیــس را خیانت به 
رای دهنــدگان این کشــور توصیف کرد، خــود در جریان 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا 
بارها رای آنها را به خروج از اتحادیه اروپا ستوده و پیش بینی 
کرده بود ســایر کشــورهای اروپایی نیز راهی مشابه پیش 
می گیرند. همین ســخنان بود کــه دل انگلیســی ها را به 
داشتن هواداری مهم درکاخ ســفید گرم کرد و موجب شد 
ترزا می، اولین رهبر خارجی باشد که پس از پیروزی ترامپ 

راهی آمریکا شود و با وی دیدار کند. 

لندن  امیدوار بود این شــریک قدرتمند بتواند در راه 
ســخت و دردناک خروج از اتحادیه اروپا تکیه گاهی مهم 
باشد  و تجارت با آمریکا بتواند دست کم بخشی از زیان های 
اقتصادی ناشــی از خروج از بــازار واحد اتحادیــه اروپا را 
جبران کند. در چنین شــرایطی بود که بحث شکل گیری 
نوع جدیدی از اتحاد میان آنگلوساکســون ها در دو سوی 
اقیانوس اطلس در دوران پســابرگزیت و آمریکای تحت 

رهبری ترامپ مطرح شد. 
ساکن جدید کاخ سفید  اما  امید انگلیسی ها را ناامید 
کرد و سیاست های حمایت گرایانه وی مبتنی بر شعار اول 
آمریکا، جای تردیدی باقی نگذاشت که لندن نمی تواند به 
اتکای واشنگتن دست از همسایگان اروپایی اش بشوید. 
ناامیدی از اینکه آمریکای ترامپ بتواند منجی انگلیس در 
دوران گذار باشد در کنار روشن شدن تبعات سنگین خروج 
از اتحادیه اروپا، دولتمردان انگلیس را یا شاید بهتر باشد 
بگوییم عقالی آنها را به این نتیجه رســاند کــه راهی جز 
انتخاب گزینــه برگزیت نرم پیش روی آنها نیســت. با این 
حال چرا ترامپ که به خواسته های انگلیسی ها برای تقویت 
روابط تجاری میان دو کشــور توجه نکرده است اکنون به 
تندی طرح ترزا مــی را به باد انتقاد می گیــرد و چرا به طور 
علنی از حامیان خروج سخت از اتحادیه اروپا دفاع می کند؟
در راهبرد وی که مبتنی بر ســوداگری، مطالبه گری 
حداکثری و البته ویرانگری است، تکیه و تقویت اتحادهای 
قدیمی اگر نگوییــم جایی نــدارد، دســت کم در اولویت 
نیســت. در حالی که ترامپ متحدان آمریــکا در اتحادیه 
اروپــا و ناتو را تهدید و تحقیر می کند شــاید نتــوان انتظار 
داشــت برای تقویت اتحاد دیرینه میان آنگلوساکسون ها 
گامی جدی بردارد. برای ترامپ، خروج انگلیس به معنای 
ترک برداشتن دیوارهای پروژه اروپاســت  اما این لزوما به 
این معنا نیست که وی  آماده اســت با قراردادهای تجاری 
وسوسه برانگیز که در چارچوب سیاست های حمایت گرایانه 
وی نمی گنجــد، موضع انگلیســی ها را در برابر بروکســل 

تقویت کند. 
اکنون لندن دلســرد از ترامپ تالش می کند تا جای 
ممکن از هزینه های سنگین خروج از اتحادیه اروپا بکاهد، 

تالشــی که اگر در راســتای تقویت اتحادیه 
اروپا نباشد، دست کم در جهت تضعیف 

آن نیست. همین مساله است 

که ترامپ را واداشته اســت به گفته برخی از پشت به ترزا 
می خنجر بزند، به طــور علنی از طرح وی بــرای خروج از 
اتحادیه اروپا انتقاد کند و اروپاســتیزان انگلیســی را مورد 
لطف قرار دهد. از این منظر شــاید بتوان گفت برگزیت و 
در نگاهی کلی تر عرصه سیاسی در انگلیس به صحنه ای 
برای هماوردی اروپا و آمریکای تحت رهبری ترامپ بدل 
شــده اســت. ترامپ و همفکرانش  امیدوار بودند با خروج 
انگلیــس راه برای خروج ســایر اعضــا و در نهایت شــاید 
فروپاشی اتحادیه اروپا به عنوان یکی از منابع نگرانی راهبرد 
یکجانبه گرایی وی هموار شود. وی که از دشمن خواندن 
شــرکای اروپایی آمریکا ابایی ندارد، دوســت نــدارد ببیند 
الگوی برگزیت به عنوان الگوی شکســت خورده خروج از 
اتحادیه اروپا تعریف شود. ادامه همکاری لندن با اتحادیه 
اروپا در قالب یک توافق تجارت آزاد نه برای اروپاستیزان 

خوشایند است نه برای ترامپ. 
از ســوی دیگر، راهبرد یکجانبه گــرا و تمامیت خواه 
آمریکای ترامپ، نه انگلیس قدرتمنــد را می خواهند و نه 
اتحادیه اروپای منسجم را تحمل می کند. برای طرفداران 
راهبرد »اول آمریکا« کــه منافع این کشــور را در اولویت 
قرار می دهد، دیگر نه فقط چین و روسیه، بلکه اروپایی ها 
هم تهدید تلقی می شوند. از این رو می توان درک کرد که 
چرا ترامپ بــا وجود حمایت سرســختانه از برگزیت حاضر 
نشد گامی جدی برای حمایت از انگلیس در روند خروج از 
اتحادیه اروپا بردارد.  در مقابل اروپایی ها و انگلیسی ها که 
سخت از مواضع دولت مستقر در آمریکا ناراضی هستند و 
از تهدیدهای تجاری و دشمنی های ترامپ به ستوه  آمده اند 
نیز تالش می کنند تسلیم این رویکرد جدید نشوند که تقویت 
آمریکا را حتی به بهای تضعیف متحدان آن سوی اقیانوس 
خود دنبال می کند و بی محابا نظم هنجارمحور و معیارهای 

چندجانبه گرایی را زیر سوال می برد. 
هنوز نمی توان گفت ترامــپ ملی گرایان افراطی در 
اروپا و به طور خاص انگلیس را دلسرد کرده است  اما از آن 
شور و حرارتی که با روی کار آمدن وی در میان اروپاستیزان 
شــکل گرفت، خبری نیســت. دســت کم در کوتاه مدت 
آن گونه کــه پیش بینی می  شــد آمریــکای ترامپ موجب 
تقویت ملی گرایــان ناراضی از بروکســل نشــد  اما ترامپ 
همچنان  امیدوار اســت همفکــران اروپایــی اش بتوانند 
موجب افزایش شکاف در اتحادیه اروپا شوند. در این میان 
هستند کسانی که  امیدوارند شــاید تالش های وی بتواند 

نتیجه معکوسی به همراه داشته باشد. 

آزاده طاهری

کارشناس مسائل اروپا

یادداشت
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یک بام و دو هوای ترامپ در انگلیس
آیا رئیس جمهور فعلی  آمریکا به روابط با متحد دیرین لطمه می زند؟

روابط و همکاری هــای  آمریــکا و بریتانیا از زمان 
جنگ جهانی دوم یعنی از ســال 1944 و یا پیش از آن 
یعنی ســال 1943 که وینســتون چرچیــل، روزولت و 
استالین به تهران سفر کردند و نام ایران را پل پیروزی 
گذاشتند، خیلی نزدیک شد و دو کشور طرح حمله به 
آلمان و متحــدان آن را پی ریزی کردنــد و پیرو آن نیز 

موفق شدند در جنگ پیروز شوند. 
بریتانیا با توجه به اینکه می دانست و می داند که 
قدرتش رو به افول اســت با هدف آنکــه بتواند جایگاه 
خود را حفــظ کند از نظر سیاســی و قدرت بــه  آمریکا 
تکیه کامل می داد. در این خصوص شــاهد بودیم که 
وینستون چرچیل، نخست وزیر وقت بریتانیا گفته بود 
که روابط لندن و واشــنگتن یک روابط ویژه ای است. 
به دنبال آن، دیگرانی هم که در قــدرت حضور یافتند 
مانند مارگارت تاچــر و حتی نخســت وزیران بعدی تا 
دیوید کامرون و ترزا مــی همواره از ایــن عنوان برای 
روابط دو کشور استفاده می کردند که  آمریکا و بریتانیا 
انگشــتان یک دست هســتند و آنها با این تصور رفتار 
می کردند. همچنین شاهد بودیم که در دوران جورج 
بوش پسر، بریتانیا بدون آنکه پارلمان کشور را مطلع 
کند دو بار همراه  آمریکا در جنگ با عراق شــرکت کرد. 
بعدتر مشخص شــد که نه این جنگ مجوزی داشته و 
نه مشروع بوده اســت. اما با هدف آنکه بریتانیا بتواند 
نشــان دهد که همه جا یار   آمریکاست دست به چنین 
اقدامــی زد.  در دوره ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
در  آمریکا تــا حدودی شــرایط تغییر کــرده و وی این 
فرمول 73 را شکست و برهم ریخت.  بریتانیا و  آمریکا 
طی بیش از هفت دهه گذشــته روابط بسیار نزدیکی 
داشــتند ولی ترامپ برای اولین بار با اقداماتش تمام 
معادالت گذشــته حتی با متحدان خــود را برهم زده و 
در  امور داخلی انگلیس به وضوح دخالت کرده اســت. 
او در اظهاراتــش گفته کــه به جای تــرزا می، بوریس 
جانسون نخســت وزیر بهتری خواهد بود. این حرف 
نهایت دخالت در  امور داخلی یک کشور است.  از دیگر 
سو محور اصلی مشکات ترامپ با انگلیس یا شخص 
ترزا می نیز به بحث برجام مربوط می شــود. زمانی که 

ترزا می به  آمریکا ســفر و ترامپ را نصیحت کرد که به 
صاح جهان و متحدان  آمریکا نیســت که این کشور 
از برجام خارج شود، از آن زمان،  ترامپ به نوعی کینه 
ترزا می را به دل گرفت و چند بار نیز گفت که مایل نیست 
که با نخست وزیر بریتانیا روبه رو شود. ترامپ گفته بود 
این خانم گمان می کند معلم من است و من را نصیحت 
می کند! کمی بعد، سفر ترامپ در پاســخ به سفر ترزا 
می به واشــنگتن انجام گرفت. در این سفر نیز دونالد 
ترامپ عقل،  منطق، رفاقت و سابقه اتحاد میان بریتانیا 
و  آمریکا را رعایت نکرد و همزمان با انجام سفر با یکی 
از روزنامه هــای انگلیس به نام »ســان« علیه ترزا می 
مصاحبه ای انجــام داد.  باید توجه داشــت که ترامپ 
همواره مخالف تشکیل اتحادیه اروپا و ایجاد وحدت در 
اروپا بوده است. البته تمام روسای جمهور  آمریکا همین 
نگاه را نسبت به اتحادیه اروپایی دارند و هیچ ابایی نیز 
نسبت به بیان کردن مواضع خود نداشتند    اما ترامپ در 
اسکاتلند به نوع دیگری این مساله را مطرح کرد.   نباید 
از نظر دور داشــت که مادر ترامپ اهل اسکاتلند است 
و ترامپ در منطقه اســکاتلند بریتانیا ســه زمین گلف 
با هدف پیگیری کارهای تجــاری دارد. رئیس جمهور  
آمریکا طی ســفر اخیرش به بریتانیا به دالیل سیاسی 
تصمیم گرفــت که از زمین هــای گلف دیــدن کند و از 
سوی دیگر مطلع بود که مردم اسکاتلند مخالف خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. بنابراین ترامپ اینجا 
نیز خاف استراتژی  آمریکا عمل کرد و به انتقاد از ترزا 
می پرداخــت مبنی بر اینکه چرا می خواهــد از اتحادیه 
اروپا خارج شود.  این صحبت های ترامپ فقط از این 
جهت بود که بتواند نزد مردم اسکاتلند خود را محبوب 
کند. لذا در این مــورد ترامپ سیاســت تفرقه بینداز و 
حکومت کن را در قبال متحد اول  آمریکا در جهان یعنی 
بریتانیا به اجرا گذاشت. یعنی او شخص نخست وزیر 
بریتانیا را زیر سوال برد، سیاست  آمریکا را کاما نادیده 
گرفــت و اظهاراتی را بیان کرد که نزد مردم اســکاتلند 
محبوب شــود.   این در حالی اســت که مردم انگلیس 
حســابی از خجالت رئیس جمهور  آمریکا در آمدند و در 
همه شهرها شاهد برپایی تظاهراتی علیه دونالد ترامپ 
بودیم. میزان اعتراضات مردمی در حدی بود که خود  
آمریکایی ها توصیه کردند که ترامپ به هتل نرود و در 
اقامتگاه سفیر در اسکاتلند ساکن شود. بنابراین سفر 
اخیر ترامپ حالت رســمی به خود نگرفت و اختافات 

بین بریتانیا و  آمریکا نیز تا حدودی تشــدید شــد.  در 
حال حاضر یکی از مشــکات در بریتانیا بحث خروج 
از اتحادیه اروپا ست. تا به  امروز  آمریکا یکی از حامیان 
اصلی خروج انگلیس از این اتحادیه بوده است و حتی 
ترامپ نیز همین نظر را دارد،   اما وی نزد اسکاتلندی ها با 
هدف آنکه بتواند خود را فرد موجهی جلوه دهد و مطابق 
نظر آنها صحبت کند از عدم خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا حمایت کــرد.  درخصوص بحث خــروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا مشکات بســیاری را شاهد هستیم و 
حتی دو وزیر مرتبط با این مساله یعنی وزیر برگزیت و 
وزیر خارجه که حامی خروج ســخت از اتحادیه بودند 
طی هفته های گذشته از سمت خود استعفا دادند. ترزا 
می نخست وزیر بریتانیا معتقد است که باید خروج نرم 
از این اتحادیه داشــته باشــند تا صدمات کمتری وارد 
شــود.  همچنین از آنجا که ایرلندشــمالی و اسکاتلند 
می خواهنــد در اتحادیه اروپا بماننــد، این تهدید برای 
انگلستان بسیار جدی اســت؛ چرا که با خروج این دو 
ایالت از نظام پادشاهی بریتانیا این کشور با خطر تجزیه 
روبه رو خواهد شد و برای همین قضیه خروج از اتحادیه 
اروپا برای دولت انگلیس به یک کاف سر در گم تبدیل 
شــده اســت.  در همین زمان خانم می با مذاکراتی که 
انجام داد سعی کرد نشان  دهد که ظاهرا قصد خروج از 
اتحادیه اروپا را دارد، ولی در نهان کوشید منافع ایرلند 
و اسکاتلند را هم حفظ کند؛ بنابراین راجع به مناطق آزاد 
اقتصادی بین بریتانیا و اتحادیــه اروپا حرف زد و کار تا 
جایی پیش رفت که آرام آرام همــه مخالفان ماندن در 
اتحادیه اروپا  متوجه شــدند که موضوع تغییر کرده و 
ممکن است بریتانیا در عمل خارج نشود یا همان رفتار 
و سیاست های گذشته  با اتحادیه اروپا را حفظ کند. به 
همین  دلیل بود که اتحادیه اروپا هم سعی کرد به صورت 
جدی در مقابل خواسته های بریتانیا مقاومت کند و به 
این کشور بگوید در صورت خارج شدن از اتحادیه باید 
هزینه سنگینی بپردازد.  در نهایت باید توجه داشت تا 
زمانی که ترامپ در راس قــدرت حضور دارد اختافات 
میــان انگلیس و  آمریکا هــر از چند گاهــی خودنمایی 
می کند  اما با کنار رفتن ترامپ حتما این دو متحد قدیمی 
روابط خاص خود را از ســر خواهند گرفــت. البته این 
مساله فقط مربوط به انگلیس نیست و ترامپ با تمام 
کشورهای اروپایی درافتاده است. در چنین شرایطی، 
جمهوری اســامی ایران با درک واقعیات موجود در دو 
طرف آتانتیک باید آگاه باشد که می تواند میان  آمریکا 
و اروپا قــرار بگیرد؛ بخصوص اکنون در شــرایطی که  
آمریکا یک جانبه از برجام خارج شده تهران می تواند 
نهایت استفاده را از این اختافات ببرد و روابطش را با 
 کشورهای اروپایی با هدف حفظ برجام و تامین منافع 

تقویت کند. 

علی خرم

کارشناس مسائل اروپا
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ورزش

تفاوت دشان

فرانسه مستحق قهرمانی بود

جام جهانی روسیه با قهرمانی تیمی به پایان رسید که 
اگر چه الیق این عنوان بود  اما من به شخصه عالقه داشتم 
که کرواسی جام را به خانه ببرد. باید بپذیریم که ما طی یک 
ماه اخیر شاهد بازی های فوق العاده ای از سمت کرواسی 
و فرانســه بودیم. نه تنهــا این  دو تیم بلکــه همه تیم های 
حاضر در جام جهانی نشان دادند که حضورشان در روسیه 
بی دلیل نیســت. واقعا هر یک از بازی ها پر از درس های 
فنی بود. درس هایی برای مربیانی که می خواهند فوتبال 
را  امروزی تر ببینند. فکر می کنم جام جهانی روســیه از این 
جهت خیلی دیدنی بود. شما از هر نظر که فکرش را بکنید 
جامی دیدنی بود. نحــوه برگزاری بازی ها بســیار خوب و 
منظم بود و عملکرد تیم ها نیز نشان می داد که با جام قابل 
توجهی روبه رو هستیم. جامی پر از شگفتی و اتفاقاتی که 
همه مان را غافلگیر کرد. من معتقدم خود ما نیز بخشی از 
این شگفتی بودیم وقتی موفق شدیم مقابل تیم های بزرگ 
بازی های بسیار خوبی داشــته باشیم و نمایشی آبرومندانه 

ارائه دهیم. در مورد فینالیست ها نیز نظرات مختلفی وجود 
دارد. خیلی ها تصور می کردند به جای کرواسی تیم دیگری 
به فینال خواهد رسید. همه از برزیل و اسپانیا حرف می زدند 
 اما تیم هایی کــه تیم تر بودند موفق شــدند ســتاره ها را از 
جام جهانی بیرون بیندازند. رفته رفته اطمینان حاصل کردیم 
که این جام با جام های قبلی فرق دارد. اگر فرانسه به فینال 
نمی آمد همه آن چیــزی که درباره جــام 2018 پیش بینی 
کرده بودند اشتباه از آب درمی  آمد و من خیلی  امیدوار بودم 
این اتفاق رخ دهد  اما  فرانســه تیم دیگری بود. مثل ســیر 
مدعیان نبود که دور را بــه تیم های دیگر بدهد. حذف آنها 
یا بهتر بگویم شکســت دادن این تیم بسیار سخت است. 
خیلی ها گمان می کردند که این تیــم را در جمع  چهار تیم 
پایانی ببینند. حتی فینالیست شدن این تیم هم مورد اتفاق 
نظر خیلی ها بود. با این حال کمتر کســی فکر می کرد که 
کرواســی به فینال جام جهانی راه پیدا کند. کرواســی تیم 
بسیار خوب و منظمی نشــان داد. آنها از همان بازی های 
ابتدایی شــان ثابت کردند که یک تیم هستند. یک تیم به 
تمام معنا  بازیکنــان فداکارانه و با شــجاعت خاصی بازی 
کردند. زحمت کشیدند. ســخت تالش کردند تا تیم شان 
را در بازی های حساس باال بکشند. حتی وقتی از حریفان 
خود عقب افتادند با صبر و تالش خاصی به بازی برگشتند و 

باالخره هم خود را به فینال رساندند.  اما به نظرم آنچه  باعث 
اختالف سطح دو تیم حاضر در فینال شد نه مسائل تکنیکی 
یا تاکتیکی بلکه بیشتر به مساله آمادگی بدنی برمی گشت. 
کرواسی از سه بازی که به وقت های تلف شده رفته بود به 
فینال   آمد و از این جهت خیلی خسته بود. آنها به اندازه کافی 
فرصت نداشــتند که برای فینال ریکاوری کنند. برعکس 
حریف این تیم یعنی فرانسه با بدن هایی  آما ده و سرحال به 
فینال  آمد و اتفاقا می دانست که در این مورد مهم نسبت به 
کرواسی برتری دارد و به بهترین شکل ممکن از این  امتیاز 
خود اســتفاده کرد. من اختالف دو تیــم را فقط در همین 
مورد می دانم. شــاید خیلی ها بگویند برای کروات ها مهم 
این بود که به فینال برسند. موافق نیســتم. آنها قهرمانی 
می خواستند. آنها برای رسیدن به قهرمانی جام جهانی بود 
که آن طور تالش کردند و از خودگذشتگی نشان می دادند. 
بنابراین نمی توانیم بگوییم شخصیت یکی از فینالیست ها 
باالتر از دیگری بــود. هر دو تیم با شــخصیت خاصی در 
درون زمین بازی کردند. کرواســی شــخصیت تالشگر و 
شــجاع تیمی اش را بارها به مخاطبان فوتبال نشــان داد. 
همان طور که فرانسه نشان داد تا چه حد در دنیای فوتبال 
مقتدر است و می تواند هر کاری را انجام بدهد. با همه اینها 
من اعتقاد دارم که شانس هم با فرانسه یار بود. آنها تیمی 
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خسته را در فینال مالقات کردند و مهم تر در فینال آن هم 
در شرایطی که کرواسی گل مساوی را به ثمر رسانده بود و 
روحیه بســیار خوبی  برای ادامه بازی داشت، صاحب یک 

ضربه پنالتی شدند.
 آن پنالتی در بدترین شرایط ممکن علیه کرواسی رقم 
خورد و به نوعی فرانســه را نجات داد. شاید اگر آن پنالتی 
اتفاق نمی افتاد باز هم فرانسه می توانست در موقعیت های 
دیگری دروازه کرواسی را باز کند  اما نه به آن سادگی که همه 
دیدیم. گل های سوم و چهارمی که کرواسی خورد حاصل 
از دست رفتن تمرکز تیم کرواســی بود و فرانسه به عنوان 
تیمی زهردار به خوبی موفق شد از  ضعف حریف خود بهره 
ببرد.  اما من دوست داشتم کرواسی قهرمان شود. درست 
اســت که فرانســه تیم مقتدر و خوبی بود  اما کروات ها به 
معنای واقعی یک تیم بودند. آنها به اندازه فرانسه پر مهره 
و پرســتاره نبودند  اما همگی در خدمت تیم بودند. درست 
اســت که آنها مودریچ، راکیتیچ و مانژوکیچ را داشــتند  اما 
همه می دانیم که این ســتاره ها مســی و رونالدو نیستند. 
بنابراین کرواســی با همین بازیکنان جوان هم موفق شد 
فوتبالی روان و هجومی ارائه کند، فوتبالی که همه از دیدن 
آن لذت می بردیم. آنها مالکیت توپ را در اختیار داشتند. 
موقعیت های زیادی در هر بازی خلق کردند و در فینال هم 

باالخره خودشــان را پیدا کردند  اما برای بازگشت کمی دیر 
شده بود . در مورد فرانســه باید بپذیریم که آنها تیمی بودند 
که  کامال اقتدار را معنا کردند. آنها شــخصیت خودشــان 
را به همه رقیبان شــان دیکته کردنــد و در نهایت قهرمان 
جام جهانی شدند. تیمی با اســتخوان بندی فوق العاده که 
باعث می شد بازی را برای هر تیمی سخت کنند.  اما یکی از 
دالیل موفقیت آنها حضور بازیکنان آفریقایی االصل در این 
تیم بود. بازیکنان آفریقایی االصل فرانســه واقعا این تیم 
را از ســایر مدعیان متمایز کردند و از فرانسه تیمی دونده، 
قلدر و فیزیکی ساختند که در میانه میدان بازی را از هر خط 

میانه ای می برد. 
فرانســه می دانســت از هر بازی چه می خواهد. آنها 
کرواســی را به خوبی آنالیز کرده بودند و می دانستند تیمی 
که برای اولین بار به فینال رسیده این پتانسیل را دارد که به 
بازی احساسی رو بیاورد. به همین دلیل بود که فرانسه سعی 
کرد کرواسی را خســته کند. توپ و میدان را در اختیار آنها 
قرار داد تا آنها را از نفس بیندازد. آنها را خسته کرد تا مرحله 
بعدی برنامه اش را اجرا کند. بنابراین وقتی کرواســی گل 
مساوی را به ثمر رساند دیگر اجازه نداد که توپ و میدان در 
اختیار این حریف سختکوش باشد. روی دروازه حریف فشار 
وارد کرد تا به گل برسد. بعد از گل هم مترصد موقعیت های 

بعدی شد تا در ضدحمله ها از سرعت بازیکنانی مثل  امباپه 
و متوئیدی نهایت استفاده را  ببرد فرانســه همه ما را به یاد 
تیــم 98  انداخت. آن تیم هــم که قهرمان شــد و برزیل را 
شکســت داد همین  اندازه با اقتدار و با برنامه کار می کرد و 
در میانه میدان هیچ تیمی حریف شــان نمی شد. بنابراین 
اتفاق بزرگ تر جایی رخ داد که نیمکت ها را از ابتدای بازی 
زیر نظر گرفتیم. دشــان نســبت به دالیچ آ رامش بیشتری 
داشــت. الاقل من این طور فکر می کنم و به نظرم تفاوت 
این دو مربی در فینال مشــخص شد. دشــان که در سال 
98 جام جهانی را به عنوان کاپیتان تیم ملی فرانسه باالی 
ســر برده بود حاال به عنوان ســرمربی این تیم جام 2018 
را فتح کرد تا همه بدانند او چه کیفیــت باالیی دارد.  اما در 
پایان مایلم به یک نکته اشــاره کنم؛ همیشه تیم هایی که 
قهرمان جام جهانی می شوند تا چند سال بعد هم می توانند 
در فوتبال حاکمیت خودشان را تثبیت کنند. در مورد فرانسه 
هم اگر چه معتقدم در جام جهانی بعدی کار ســختی برای 
دفاع از عنوان قهرمانی خواهد داشــت  اما  نکته ای که در 
مورد این تیم وجــود دارد به جوان بــودن آنها برمی گردد. 
دشان تیمی جوان را مهیای فوتبال و هنرنمایی در مسابقات 
آینده کرده که به نظرم می تواند تا سال ها قهرمان بالمنازع 

فوتبال جهان باشد. 
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تیم قابل ستایش
نباید تیم دشان را با فرانسه 98 مقایسه کنیم

وقتی جام 2018 آغاز شد تصور من این بود که  چهار 
تیم شانس کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی را دارند؛ 
برزیل، آلمان، اســپانیا و بلژیک.  اما ســه تیم از بین اینها 
حذف شدند. تنها بلژیک بود که موفق شد خود را به جمع 
 چهار  تیم برتر جام برساند. اسپانیا که شرایط به هم ریخته ای 
داشــت. ســرمربی این تیم، لوپتکی، دو روز قبل از شروع 
بازی ها از کار برکنار شــد و جای خود را به فرناندو هیرو داد 
و نتوانست در مرحله حذفی نتیجه قابل قبولی کسب کند. 
از سویی دیگر آلمان ها یک تیم خسته و بی انگیزه بودند. 
تیمی که انــگار در زمین مســابقه راه می رفتند. برزیل هم 
که اسیر خودخواهی نیمار شــده بود و عمال نمی توانست 
خود را در جمع  چهار تیم پایانی جــام ببیند. با این حال من 
همان موقع هم عرض کردم که با توجه به بازی های مرحله 
گروهی چهار تیم هســتند که نســبت به بقیه تیم ها تیم تر 
هستند؛ فرانسه، کرواسی، بلژیک و اروگوئه. با مصدومیت 
ادینسون کاوانی اروگوئه هم نتوانست خود را باال بکشد  اما 
سه تیم دیگر ماندند و همه را شــگفت زده کردند. البته در 
مورد دو تیم بود که همه ما شــگفت زده شدیم؛ کرواسی و 
بلژیک. اینها تیم هایی بودند که خیلی زحمت کشیدند و به 
همین دلیل به نوعی نزد هواداران فوتبال ایچاد ســمپاتی 

کرده بودند.
اما فرانســه؛ تیمی که خیلی ها با احترام در موردش 
صحبت می کنند. آنها واقعا تحســن برانگیز بازی کردند. 
در همه بازی هــا خوب بودند و موفق شــدند جام جهانی را 
به خانه شــان ببرند. خط به خط این تیم را اگر بررسی کنید 
متوجه می شوید که فرانسه چقدر تیم قدرتمند و شایسته ای 
بود. شــما به کانته نگاه کنید. بهترین  هافبک دفاعی جام 

بود. به نظرم این بازیکن یکی از بهترین بازیکنان در پست 
 هافبک دفاعی است. اصال اجازه نمی داد حریف بازیسازی 
کند. همه توپ ها را جارو می کــرد و بازیکنی برای تخریب 
هر مهاجمی به شــمار می رفت. یک خط جلوتر شما پوگبا 
را داشــتید. بازیکنی با گام های بلند و تکنیکی عجیب که 
نمایــش قابل توجهی داشــت و موفق به گلزنی هم شــد. 
یک خط جلوتر شــما گریزمان را داشتید. بازیکنی باهوش 
و ســرعتی که خــط دفاعی هر تیمــی را با مشــکل مواجه 
می کرد. در سمت راست شــما بازیکن جوانی به نام  امباپه 
را داشتید. فوق العاده بود، ســرعتی، جنگنده و گلزن. در 
سمت چپ میدان متوئیدی الغر اندام را داشتید که بسیار 
تالشگر ظاهر می شد و خیلی از توپ ها را به راحتی نصیب 
خود می کرد. این بازیکن در شرایط فشار به کمک تیمش 
می آمد و با دو دریبل راحت و ساده تیمش را در حالت حمله 
قرار می داد و گاهی هم نقش متعادل سازی را در زمین ایفا 
می کرد. در خط حمله شــما ژیرو را داشــتید. بازیکنی که 
به نظرم یکی از بهترین مهره های فوتبال فرانســه است. 
 عده ای می گویند این مهاجم نتوانست انتظارات را برآورده 
کند   اما من می گویم در جام جهانی مربــی یک تیم با هیچ 
بازیکنی شوخی ندارد. اگر ژیرو بازیکنی بود که به کار دشان 
نمی آمد، قطعا او را به روســیه نمی برد. بنابراین باید بگویم 
ژیرو یکــی از بهترین ها بود. او مدافعــان حریف را آن قدر 
تحت فشار قرار می داد که دیگر بازیکنان هجومی تیم ملی 
فرانســه بتوانند آزادانه و بدون کمترین دردسر به محوطه 
جریمه حریف برسند و گل بزنند. فرانســه یک تیم به تمام 
معنا بود. تیمی پر از مهره های قدرتمنــد. به نظرم یکی از 
بهترین تعویض های دشــان در فینال رقم خورد. جایی که 
کانته را از بازی بیرون کشــید و انزونزو را به بازی فرســتاد. 
گزارشگر بازی به این نکته اشاره کرد که کانته به دلیل اینکه 
در خطر اخراج و دو کارته شدن قرار دارد از بازی بیرون  آمد 
 اما گذشته از این باید به این موضوع دقت کنیم که کرواسی 
قطعا بازی مستقیم را در دستور کارش قرار می داد تا گل های 

خورده را جبران کند. بنابراین فرانســه در خط هافبک خود 
نیاز به بازیکنی سرزن داشت تا اجازه بازی سازی مستقیم را 
به حریف ندهد. البته نباید از کنار کرواسی بگذریم. قدرت 
فرانسه جایی مشخص شــد و همه را وادار به تحسین کرد 
که موفق شــد یکی از سرسخت ترین تیم های جام جهانی 
را در فینال شکست دهد. کرواسی یک تیم فوق العاده بود. 
یک تیم منسجم که به نظرم اگر خســته نبود در فینال آن 
طور شکســت نمی خورد و بازی به مراتب جذاب تری را در 
فینال جام جهانی روسیه شاهد بودیم. باید بپذیریم که جنازه 
کرواسی به فینال رســید و آنها واقعا خسته بودند. سه بازی 
120 دقیقه ای باعث شده بود تا آنها از روزهای اوج خودشان 
فاصله بگیرند. سر حال نبودند. مثل همیشه جنگنده ظاهر 
نشدند. وقتی از حریف عقب افتادند یک بار موفق شدند به 
بازی برگردند  اما بار دوم دیگر توان مبارزه کردن را نداشتند. 
گل دومی هم که به ثمر رساندند روی اشتباه مسلم لوریس 
به ثمر رســید و گر نه بعید بود آنها بتوانند اختــالف را به دو 
گل برسانند. نباید از کنار این مســاله به راحتی بگذریم که 
کرواســی در این جام هم خودش را به دنیای فوتبال ثابت 
کرد و هم اینکه نشان داد برخی بازیکنان این تیم از جمله 
مودریچ تا چه حد الیق بزرگی در جهان فوتبال هستند. این 
بازیکن فوق العاده ظاهر شد. به جز بازی فینال  آمار نشان 
می داد که او 64 کیلومتر دویده اســت. دیگر خودتان باید 
بقیه ماجــرا را بخوانید کــه  این بازیکن چــه گوهری برای 
فوتبال کرواسی است. جالب اینکه بقیه بازیکنان کرواسی  
آمار بهتری هم ثبت کرده اند. بنابراین کرواسی تیم بزرگی 
بود و به شدت قابل احترام. با همه اینها  اما فرانسه شایسته 
قهرمانی بود. هرچند عده ای ســعی دارند این تیم را با تیم 
98 فرانسه مقایسه کنند  اما من چندان با این مقایسه موافق 
نیستم. تیم 98 فرانسه بازیکنانی داشت که هر کدام شان 
یک تیم بودند؛ زیدان، لیزارازو، ماکلله. ویرا، دزایی. اینها 
دیگر تکرار نشــدند. بازیکنانی که در یک مقطع از فوتبال 
فرانســه عصری طالیی را رقم زدند. هرچند این تیم جوان 
دشان هم این قابلیت را دارد که به تیم بزرگی تبدیل شود و در 
تورنمنت های آینده افتخارات دیگری را هم از آن خود کند 
 اما با این حال نباید فراموش کنیم که مدعیان حذف شده 
در جام 2018 در یورو 2020 و جام جهانی بعدی با توپ پر 
برمی گردند. آن وقت فرانسه به چیزی بیشتر از آنچه  امروز 

باعث قهرمانی اش شد نیاز دارد.

بهتاش فریبا

مربی فوتبال

یادداشت
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 قهرمانی فرانسه یعنی پیروزی 
کار تیمی برابر ستاره ها

فرانسه سبک مشخصی ندارد  اما فوتبال را کامال بلد است

وقتی کرواسی و فرانســه فینالیست های جام جهانی 
2018 شدند بیشتر به این نتیجه رســیدیم که فوتبال بازی 
تیم هاست نه بازی ستاره ها. تیم است که شما را به مقصد 
می رساند نه صرفا داشتن یک یا چند ســتاره. باید بپذیریم 
که فوتبال تغییر کرده  و جام جهانی روسیه بیش از هر جام 
دیگری حامل این پیام بود که کار تیمی اســت که تکلیف 
فاتحان فوتبال را روشن می کند. واقعیت این است که این 
جام به ما ثابت کرد تیم هایی موفق می شــوند که لیگ پویا 
و رو به جلویی داشته باشــند. تیم هایی موفق می شوند که 
جریان فوتبال در آن کشورها در مســیر توسعه قرار گرفته 
اســت. در مورد قهرمان جام جهانی که قطعا این موضوع 
شاهدی بر ادعای بنده است. فرانسه حاال چند سالی است 
در کنار پشتوانه ســازی بســیار قابل توجهی کــه در بخش 
تیم های ملی پایه خود داشــته به پویایی لیگ داخلی اش 
نیز به طور ویژه توجه کرده اســت. یک لیگ اســتاندارد با 
کیفیتی بســیار باال. حتی اگر بازیکنان تیم ملی فرانسه در 
این لیگ بازی نکنند در لیگ هایی شــاغل هســتند که در 
باالترین سطح فوتبال قرار دارند. همین  امر باعث می شود 
تا این بازیکنان از لحاظ    آمادگی در باالترین و بهترین فرم 
ممکن قرار داشته باشند.   اما دو تیم فینالیست دوگانه جالبی 
 بین هواداران فوتبال ساخته بودند. خیلی ها دوست داشتند 
کرواسی قهرمان شود. با احترام به همه سلیقه ها باید عرض 
کنم بعضی مواقع نگاه ما به نگاه هواداری نزدیک می شود. 
یعنی با خودمان می گوییم تیمی مثل کرواسی که با زحمت 
بسیار زیادی به فینال رسیده به طور حتم شایسته قهرمانی 
اســت  اما اینکه بگوییم این تیم چون با زحمــت زیادی به 
فینال رسیده بنابراین بیشــتر از فرانسه استحقاق قهرمانی 
را دارد دیدگاهی است اشــتباه و فکر نمی کنم این طرز فکر 
چندان منطقی باشــد. با این حال معتقدم کرواســی بسیار 
شایسته بود. حضور این تیم در فینال کم از قهرمانی نداشت 
و ما با فوتبال و روش کروات ها در فوتبال بیگانه نیســتیم. 
سال های ســال اســت که مربیان کروات در فوتبال ایران 
مشغول  کار هستند و ما نمی توانیم در مورد توانمندی های 
ویژه این مربیان تردید داشته باشــیم.  اما اگر بخواهیم به 
بحث دوگانه کرواسی و فرانسه برگردیم باید عرض کنم که 
دیدگاه مربیان با دیدگاه هواداران تفاوت های جدی دارد. 
وقتی به عملکرد و تجربه دو مربی فینالیســت جام جهانی 
نگاه می کنیم متوجه می شویم که دشان جایی ویژه تر را از 
آن خود می کند. مربی که به عنوان کاپیتان تیم ملی فرانسه 
بارها در میادین بــزرگ جهانی حاضر شــده و تجربه بردن 
جام جهانی به عنوان بازیکن را هم داشته است. او به خوبی 
تیمی را مهیا کرده بود تا در روسیه دست به کار بزرگ بزند. 
این کار که کسب قهرمانی بود را هم به بهترین شکل ممکن 
انجام دادند.  اما چگونه؟ آنها چه مسیری را طی کردند؟ چه 
تغییراتی داشتند؟ نکته ای که در مورد تیم دشان برای من 
جالب است اینکه آنها با وجود اینکه از لحاظ بدنی در سطح 
بسیار باالیی قرار داشتند  اما وقتی به نتیجه الزم می رسیدند 
و از حریف شان پیش می افتادند به آب و آتش نمی زدند که 

این برتری را تشــدید کنند. شــاید در برخی بازی ها از جمله 
در همین فینال جام جهانی موفق شــدند تعــداد گل های 
زده شان را بیشتر کنند  اما  تیمی بودند که در همین بازی های 
جام جهانی نشان دادند وقتی به هدف خود می رسند و نتیجه 
الزم را مقابل حریف خود کســب می کننــد، دیگر ضرورتی 
برای ارائه بازی هجومی نمی بینند و حریف را اداره می کنند. 
آنها با این کار به خوبی و در نهایت حرفه ای گری انرژی خود 
را برای بازی بعدی ذخیــره می کردند. به همین دلیل وقتی 
در فینال برابر کرواســی پیش افتاد و توانست اختالف گل 
خود را با حریف بیشــتر کند تصمیم گرفت در دقایق پایانی 
توپ و زمین را به حریف بدهد و کرواســی را اداره کند. البته 
این کار ساده ای نبود. آنها در فینال برنامه خاصی داشتند. 
یکی از مهم ترین برنامه های شــان این بود که تیم خســته 
کرواسی را خســته تر کنند. کرواسی در حالی به فینال رسید 
که با انجام سه بازی 120 دقیقه ای عمال 90 دقیقه بیشتر از 
فرانسه بازی کرده بود. ما مربیان می گوییم یک بازی بیشتر. 
کرواسی با یک بازی بیشــتر به فرانسه رســید و تیم دشان 
سعی کرد این تیم نسبتا خســته را خسته تر کند.  اما این کار 
هم ســاده نبود. آنها باید راکیتیچ را از کار می انداختند. این 
کار به بهترین شکل ممکن توسط پوگبا انجام شد. او نه تنها 
ماموریت مهار راکیتیچ را به بهترین شکل ممکن انجام داد، 
بلکه موفق شد در فینال گلزنی کند.  اما موضوع دیگری که 
مایلم درباره اش صحبت کنم این اســت که عده ای گمان 
می کنند فتح جام جهانی یعنی شــروع دوران حکمرانی تیم 
قهرمان به فوتبال دنیا. باید عرض کنم نمی شود به این معیار 
دل خوش کرد. اگر مالک شــروع سلطه یک تیم بر دنیای 
فوتبال قهرمانــی اش در جام جهانی باشــد، بنابراین با این 
منطق باید تداوم نداشتن این قهرمانی طی دوره های گذشته 
را نیز عامل بازدارنده سلطه این تیم ها بدانیم. بنابراین آنچه 
 به نظرم اهمیت دارد این است که فرانسه بتواند از پتانسیل 
قهرمانی جهان در راستای پویاتر شدن و توسعه لیگ فوتبال 
کشورش بهره ببرد و لوشــامپیونه را نسبت به قبل تقویت و 

قدرتمندتر کند. با همه اینها به شــخصه اعتقاد دارم که 
زود است بگوییم فرانسه قهرمان بالمنازع دنیای فوتبال 
خواهد بود و تا سال ها این قهرمانی ها ادامه دار است  نه، 

من این طور فکر نمی کنم چون فرانســه اساسا 
سبک مشخص و معرفی شــده ای در دنیای 

فوتبال ندارد. شما به آلمان که نگاه می کنید 
آنها را صاحب سبک می بینید. فوتبال آنها 
به شــدت مبتنی بر نظم و تاکتیک است. 
به اســپانیا که نگاه می کنید تیکی تاکا را 
می بینید؛ فوتبالی مبتنی بر مالکیت توپ. 

فوتبال ایتالیــا را که نــگاه می کنید متوجه 
می شــوید که آنها در دنیــای فوتبال صاحب 

سبک هســتند. فوتبال شــان مبتنی بر دفاع و ضد 
حمله است. ســال 2006 این گونه قهرمان شدند. 
توپ و میــدان را به حریف می دادنــد و آن وقت در 

ضدحمالت کار هر تیمی که می خواست مقابل شان 
هجومی بازی کند را یکسره می کردند. با این اوصاف شما 
ســبک خاصی از فرانســه در ذهن ندارید.  امــا ضمنا نباید 
فراموش کنیم که آنها همیشــه فوتبــال را خیلی خوب بلد 
هســتند و فوتبال را خوب بازی می کنند. تیم دشــان برای 
رسیدن به عنوان قهرمانی جهان نقشه راه داشت. آنها برای 

هر لحظه از سفرشان به روسیه صاحب ایده و برنامه بودند. 
برای یکی دو روز برنامه ریزی نکرده بودند، بلکه می خواستند 
تا روز پایانی در روسیه بمانند و با جام این کشور را ترک کنند. 
اگر بخواهم در این بخــش از حرف هایم نقدی به تیم ملی 
فوتبال کشورمان داشته باشیم باید عرض کنم که تیم آقای 
کی روش هم می دانست که از جام جهانی چه می خواهد و 
کامال با برنامه حرکت کردیم. ما می خواستیم در جام جهانی 
گل نخوریم. در بــازی اول آن قدر خــوب مقاومت کردیم 
که حتی موفق شــدیم حریف را وادار به اشتباه کنیم. بازی 
با پرتغال هم که موفق شــدیم حریف مان را متوقف کنیم. 
درست است که حتی می توانستیم برنده از زمین بیرون بیاییم  
اما می خواهم بگویم با توجه به سیاستگذاری مان عملکرد 
درست و قانع کننده ای داشــتیم. اما به بحث مان برگردیم؛ 
قهرمانی فرانسه. آنها جام را با سیستم 3_3_4 شروع کردند 
و در مرحله حذفی سیستم شان را به 1_3_2_4 تغییر دادند. 
بســیار درســت و حرفه ای تصمیم گرفتند. در شروع جام و 
در مرحله گروهی آنها با سیســتمی بــازی کردند که بتوانند 
حمله کنند و  امتیازهای الزم را برای صعود کسب کنند  اما در 
مرحله حذفی از سیستمی بهره بردند که احتیاط را در دستور 
کارشان قرار می داد.  به طور کلی ارزیابی من این است که 
تیم هایی در جام جهانی روسیه موفق بودند که بازیکنان شان 
در لیگ های خــوب و با کیفیــت بازی می کردند. شــما به 
بلژیک نگاه کنید. 9 بازیکن این تیــم در لیگ جزیره توپ 
می زنند. این مســائل در فوتبال  امروز اهمیت فراوانی دارد 
و مربیان می دانند که باید از چه بازیکنانی در تیم ملی شان 
اســتفاده کنند. قهرمانــی فرانســه و البتــه نایب قهرمانی 
کرواسی در کنار عنوان ســومی بلژیک به همه ما ثابت کرد 
که در فوتبال  امروز صرفا داشــتن ســتاره هایی مثل محمد 
صالح، رونالدو و مسی کارساز نیست، بلکه تیم بودن شما 
اهمیت دارد. قهرمانی هــا از این به بعد به تیم هایی خواهد 
رســید که بازیکنان اســتاندارد و با کیفیت کامال در اختیار 
 مربیان شان هســتند و مو به مو فرامین مربیان خود را اجرا 

می کنند.

اصغر مازیار 

کارشناس فوتبال
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شنبه

دوشنبهیکشنبه 

»مسیر تربیت در  آموزش وپرورش به انحراف کشیده شــده،  امروز همه تالش ها به  آموزش 
بوده اســت، در صورتی که نیازها در خارج از مدرســه چیز دیگری است.« سیدمحمد بطحایی در 
گردهمایی معاونان  آموزش ابتدایی و مسئوالن  آموزش وپرورش عشایر سراسر کشور جمالتی را گفت 
که در بطن آن نوعی آژیر خطر به گوش می رسد: »کیفیت  آموزش باید ارتقا یابد تا بتوانیم انسان هایی 
بااخالق تربیت کرده که به آرمان های کشور احترام بگذارند. وی گفت: »با بیان اینکه اختالالتی 
در  آموزش وپرورش وجود دارد  اما باید به ســمتی حرکت کنیم که به دنبال تضمین کیفیت  آموزش 
ابتدایی باشیم، مدرسه مهم ترین رکن  آموزش وپرورش است که سازمانی زنده به حساب می آید که 
باید نیازهایش تأمین شود. متأسفانه  امروز نشانه های ورشکستگی  آموزش وپرورش در کشور دیده 
می شود.« یک خبر هم درباره یک بازیکن ملی پوش بود. نشریه انگلیسی »سان« گزارش داد باشگاه 
سلتیک می تواند در راه جذب میالد محمدی، متخصص پشتک -اشاره به پرتاب اوت عجیب مدافع 
تیم ملی در بازی با اسپانیا- با گالسکو رنجرز به رقابت بپردازد و آنها در حال سبک و سنگین کردن برای 
این انتقال هستند. میالد محمدی، مدافع چپ تیم احمد گروژنی می تواند خود را در مرکز طناب کشی 
اولد فیرم -اشاره به رقابت سنتی گالسکو رنجرز و سلتیک- ببیند. سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور  آمریکا 
به انگلیس با تظاهرات گسترده و بی سابقه مردم لندن همراه شد. تظاهرات بی سابقه مردم معترضان 
انگلیســی همان طور که از مدت ها پیش وعده داده بودند، همزمان با ســفر ترامپ به کشورشان 
به خیابان ها  آمدند و علیه سیاست های او دســت به تظاهرات زدند. حضور مردم در این تظاهرات 
به اندازه ای چشمگیر بود که بسیاری از شبکه های تلویزیونی انگلیس به طور زنده آن را روی خروجی 
خود قرار دادند. افرادی که در این تظاهرات شرکت کردند به خبرگزاری های مختلف گفته اند تاکنون 
چنین جمعیتی را در خیابان های لندن ندیده بودند. یکی از عکس هایی که در این روزها بسیار دیده شد، 

تماشای تظاهرات از سوی ملکه انگلیس از پشت پرده های محل اقامتش بود.

یک ماه پرهیجان با 64 مسابقه پر از اتفاق و شگفتی به خط پایان رسید و جامی که همه 
انتظار مشخص شدن برنده اش را می کشیدیم روی دســتان هوگو لوریس، کاپیتان تیم ملی 
فرانسه باال رفت. این پیروزی همه فرانسوی ها را خوشحال کرد. یکی از آنها  امانوئل ماکرون 
است. رئیس جمهور جوانی که خودش را به لوژنیکی رساند تا کنار والدیمیر پوتین و کیتاروویچ، 
رؤسای جمهور روسیه و کرواسی، بنشیند و از درخشــش تیم فوتبالش لذت ببرد. ماکرون که 
خودش فوتبالی و طرفدار تیم مارسی است، از این برد همین طور که می بینید، بسیار لذت برد.

این روزها یک هشتگ جالب در فضای مجازی می چرخد؛ دکترسید مجید حسینی، محقق، 
فعال فرهنگی و مدیرعامل باغ کتاب، مدرس دانشگاه و دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران 
است که اظهارنظرهای اخیر وی در خصوص تغییر در نظام  آموزشی کشور با استقبال زیادی از 
سوی جوانان روبه رو بوده است. حسینی با شعار »نه« به کنکور بی نقاب در مقابل مافیای 8000 
میلیارد تومانی نظام جذب دانشجو در کشور ایســتاده است و معتقد است خانواده ها به جای پر 
کردن جیب  آموزشگاه ها و دانشگاه های بی کیفیت کنونی می توانند با تمرکز بر مهارت نوجوانان و 
جوانان، از سرخوردگی آنها به دلیل نبود شغل و جایگاه مناسب اجتماعی در دوران پس از تحصیل 
جلوگیری کند. »ح.ه«  هم به دلیل بدهی 1000 میلیارد تومانی به بانک سرمایه توسط یکی از 
نهاد های  امنیتی بازداشت و مدت سه هفته است که در زندان اوین به سر می برد. او با شکایت 
بانک سرمایه به دلیل اخذ وام 1000 میلیارد تومانی با وثایق ناچیز و با حکم دادسرای پولی و بانکی 
در زندان اوین به سر می برد و اکنون مرحله دادسرا و حکم بازداشت موقت خود را سپری می کند. 
وی در تالش است زمین هایی را که ارزش مالی چندانی ندارند و در استان های فارس، بوشهر و 

تهران به نامش ثبت شده، به جای این بدهی پرداخت کند.

یک خبر خوب می تواند همین باشد ؛ کمیته امداد و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
تفاهم نامه توسعه کسب وکارهای نوپا را با هدف اشتغال زایی برای مددجویان این نهاد امضا 
کردند . مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد از اجرای طرح نذر اشتغال با استفاده از 
ظرفیت های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد و گفت: »در این طرح کمیته امداد 
منابع مالی موردنیاز برای کسب وکارهای نوپا را از محل منابع قرض الحسنه بانک ها تأمین و در 

مقابل این وزارتخانه بستر موردنیاز این امر را فراهم می کند.« 
تب جام جهانی حتی به کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین هم رســید. 
قبل از این کنفرانس پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا  گفته بود توپ در زمین مســکو است؛ در 
جریان این کنفرانس، والدیمیر پوتین یک توپ فوتبال جام جهانی را از یکی از حضار گرفت و به 
عنوان هدیه به دونالد ترامپ داد و به طعنه به او گفت: »اکنون توپ در زمین شماست.  » دونالد 
ترامپ هم توپ را برای همسرش پرتاب کرد و گفت که این توپ را به پسرش بارون خواهد داد. 
خبرهای دروغی که در فضای مجازی می چرخد را باور نکنید. یکی از همین خبرها همین 
پرونده مرگ دختر دانشجویی بود که رسانه های معاند به سیاست ارتباط می دادند. پرونده قتل 
مریم فرجی با اعترافات نامزد سابق او و کشف جســد در باغی در فردیس، وارد مرحله تازه ای 
شد و خط بطالنی بر ادعاهای مطرح شده درباره سیاسی بودن قتل این جنایت کشید. براساس 
اعترافات قاتل که با ادله کشف شــده در صحنه جنایت مطابقت دارد، انصراف دختر جوان از 
ازدواج با قاتل، انگیزه این قتل بود. خانواده مریم نیز پس از کشف جسد، هویت او را شناسایی 
کردند. به گفته دادستان فردیس، جسد به پزشکی قانونی انتقال یافته و برای متهم به قتل هم 

از سوی بازپرس فردیس قرار قانونی صادر شده است. 

روزانهها
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سه شنبه 

عذرخواهی یک مسئول همیشه خوب است. در هفته های اخیر قطع مکرر برق در شهرهای مختلف ایران مشکالتی را 
برای شهروندان ایجاد کرده و در همین رابطه گزارش هایی از اعتراض برخی صنوف که کارشان به برق متکی است در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی منتشر شد. وزیر نیرو در حاشیه  امضای تفاهمنامه همکاری با وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران با  اشاره 
به قطعی برق در کشور گفت: »قبل از تابستان درباره وضعیت آب و برق و عدم جیره بندی آن بارها اعالم کردیم این موضوع به 
همکاری مصرف کنندگان و اصالح مصرف مردم بستگی دارد. خوشبختانه  امسال مردم، سازمان ها و ادارات دولتی همکاری 
خوبی داشتند. به دلیل نقایص فنی و قطع برق بدون برنامه ریزی از مردم عذرخواهی می کنم و  امیدوارم با صرفه جویی مشترکان 
این روزها را پشت سر بگذاریم.« در ششمین جشنواره بین المللی »باروت خیس« که مراسم اختتامیه آن در سالن اجالس سران 
کشورهای اسالمی برگزار شد، جایزه باروت خیس بر اساس آرای اخذشده به دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده  آمریکا 
تعلق گرفت. جایزه باروت خیس جایزه ای نمادین است که از سال 1391 به بعد، هر ساله به منفورترین شخصیت جهان در  آن 
سال تعلق می گیرد. همچنین در همایش بین المللی »باروت خیس« سومین جایزه »انصارالمستضعفین« به سرلشکر قاسم 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعلق گرفت.  پرسپولیس باز هم قهرمان سوپرجام ایران شد؛ 
این تیم که فصل گذشته تیم نفت تهران را شکست داده و سوپرجام را به دســت آورده بود، این بار هم با »انصراف« استقالل 
تهران، 3 بر صفر برنده و به عنوان قهرمان سوپرجام معرفی شد. این خبری بود که روی خروجی سایت سازمان لیگ قرار گرفت. 
نهاد برگزار کننده دیدار ســوپرجام ایران خبر داد اســتقاللی ها برای این بازی نمی آیند، در نتیجه پرسپولیس قهرمان سوپرجام 
می شود. با اعالم خبر یادشده، مسئوالن باشگاه استقالل به شدت به انتشار چنین خبری واکنش نشان دادند و اعتقاد داشتند 

خبر سازمان لیگ عجوالنه بود. 

چهارشنبه

آیین اختتامیه سومین دوره جایزه جهانی گوهرشاد با حضور حجت االسالم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در تاالر 
قدس کتابخانه حرم  امام رضا)ع( برگزار شد. در این مراسم از چهار بانوی ایرانی به نام های افسانه سعیدتهرانی به عنوان خیر 
مدرسه ســاز، کبری سیل ســه پور به عنوان ایثارگر و فعال انقالبی، نجمه کربالیی نوروز به عنوان عضو فعال  امدادگری و لیال 
لندی اصفهانی به عنوان فعال  امور  آموزشی تقدیر شد، همچنین از چهار بانوی فرهیخته خارجی به نام های جومای احمدکاروفی 
به عنوان مجاهــد و جانباز از نیجریه، دارا کات تیــا از تایلند در دفاع از محرومــان، آلیبها ماماکیکه از تــان زانیا و ام فروه نقوی 
از انگلستان به عنوان حامی ازدواج جوانان مســلمان تقدیر شد.  عکس روز به یک رویداد متعلق اســت؛ پیکر ۷۵ شهید تازه 
تفحص شده از مرز شلمچه وارد کشور شد. در این مراسم عشایر عرب در کنار خادمان حرم رضوی از شهدای تازه تفحص شده 
اســتقبال کردند. این شــهدا که در تفحص های دوره اخیر در مناطق جنوبی خاک عراق مربوط به استان های نیسان و بصره 
کشف شده اند متعلق به مناطق عملیاتی محرم در زبیدات، رمضان، کربالی 4 و تک پشتیبانی والفجر 8 در جزیره جزیره بوارین 
هستند. با برنامه ریزی ستاد تفحص شهدا در هر مراسم یکی از ارگان های نظامی یا اقوام ایرانی وظیفه استقبال از شهدا را بر 
عهده می گیرند.  زالتکو دالیچ در نامه ای سرگشــاده در صفحه شــخصی خود در فیس بوک از مسئوالن و دولتمردان کرواسی 
به شدت انتقاد کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال کرواسی که دست به کاری بزرگ زد و بزرگ ترین افتخار تاریخ این تیم را با کسب 
عنوان نایب قهرمانی رقم زد، در این نامه از سیاستمداران کشورش خواســته که از موفقیت او و مردانش به سود خود استفاده 
ابزاری نکنند. دالیچ همچنین اعالم کرد که او و مردانش پاداش  افتخارآفرینی شان در جام جهانی را که تقریبا به 23 میلیون یورو 

می رسد، به یک بنیاد خیریه کودکان تقدیم کرده اند. 

واکنش مدیر شبکه 3 
به نامه جعلی استعفای فردوسی پور

فغانی از جام جهانی نوشت

پست آقا محسن در مورد مفسدان اقتصادی

تفاهم فتاح - جهرمی

آنالین
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دانشگاه
فروپاشی نخبگانی با خیزش اجتماعی 

نشســت »تحلیــل جامعه شــناختی از آخریــن 
وضعیت کشور با تاکید بر وقایع اخیر« برگزار شد. در 
این نشست دکتر ابراهیم فیاض، دکتر حمید پارسانیا، 
دکتر تقی آزاد ارمکــی و دکتر عماد افروغ، از اســاتید 
صاحب نظر در حوزه جامعه شناســی بحثــی انتقادی 

درباره مسائل کشور و انقالب ارائه دادند. 
حجت االسالم حمید پارسانیا، اســتاد دانشگاه 
تهران  در این نشست بحث خود را با موضوع فروپاشی 
حوزه نخبگانی سیاســی و بازآفرینــی و خیزش حوزه 
اجتماعی مطــرح کــرد. او از دو شــکاف اجتماعی در 
ســه دهه اخیر یاد کرد. یکی از این دو شــکاف مربوط 
به فاصله بیــن نخبگان، خواص و مدیران سیاســی و 
اجتماعی کشور با حوزه عمومی و مردم است و شکاف 
دیگر مربوط به فاصله بین نخبگان، خواص و مدیران 
سیاســی و اجتماعی با یکدیگر است. به نظر پارسانیا 
هر کدام از این دو شــکاف در دوره های هشت ساله یا 
10ساله خود را نشان داده اند، هرچند که اغلب تفسیر 

درستی از آنها نشده است. او درباره انشقاق بین حوزه 
اجتماعــی و عمومی بــا نخبگان سیاســی گفت: »در 
دوران جنگ شــاهد فاصله ای کمتر بیــن این دو حوزه 
هستیم نخســتین انشــقاق در این حوزه در سال ۷1 
در اعتراضاتی شــکل گرفت که از کوی طالب مشهد 
آغاز شد و ســپس این انشــقاق به ترتیب در سه دوره 
هشت ساله یعنی در سه مقطع انتخابات ۷۶، ۸۴ و ۹۲ 
خود را نشــان داد. در این ســه مقطع، مردم اعتراض 
خود را به نخبگان سیاسی و الگوی مدیریتی واحد آنها 
نشان دادند. شکاف دوم، مربوط به نزاع بین نخبگان 
سیاسی با یکدیگر است. این شکاف در مقاطعی غیر از 
انتخابات، یعنی در حوادث سال ۷۸ و ۸۸ خود را نشان 
داد. حادثه ســال  ۷۸ از نوع حــوادث مقاطع انتخابات 
نبود؛ یعنی حادثه ای عمومی و فراگیر نبود. این حادثه 
مربوط به تهران، آن  هم در میانه شهر از کوی دانشگاه 
تا خیابان انقالب بود. حادثه کامال نخبگانی و سیاسی 
بود و کانون فرماندهی آن، برخی از معاونت های دولت 

و یا وزارت علــوم بودند و هدف آن نیــز عبور از خیابان 
جمهوری بود. حادثه ســال  ۸۸ نیز حادثه ای مربوط به 
شهرهای بزرگ و بیشتر مربوط به باالی شهر تهران بود 
و طرف های این حادثه این بار، سران و محورهای اصلی 
مدیریت کشــور و نخبگان سیاســی بودند. نخبگان 
سیاســی، اغلب بــه رقابت هــای مربوط به خــود نظر 
داشته اند و مسائل روزمره زندگی مردم ما کمتر مسأله 
آنها بوده است. آنها متأسفانه هیچ گاه قرائت درستی 
از مقاومت های عمومی مــردم در انتخابات های مکرر 
نکرده اند و مقاومت مردم نسبت به الگوهای مدیریتی 
خودشان را هزینه رقابت های سیاسی شان کرده اند.« 
پارســانیا، حوادث جاری جامعه را با نوع حوادث سال 
۷۸ و ۸۸ متفاوت دانســت و گفت: »این حادثه مربوط 
حوزه نخبگانی کشور نیست و به حوزه عمومی جامعه 
بازمی گردد. این حادثه مطالبه عمومی جامعه جامعه از 
الگوهای مدیریت ثابت و مستمری است که نزاع های 
سیاســی نخبگانی نیز کمتــر در آن تأثیرگــذار بوده و 
هست.« پارسانیا در بخش دوم صحبت خود به علت 
ناکارآمدی مدیریتی کشور پرداخت و این  امر را ناشی از 
بی توجهی مدیران به تفاوت دو عرصه سیاست گذاری 
و خط مشــی گذاری دانســت و بر این نکته تأکید کرد 
که قانون اساسی به گونه ای اســت که اجازه استقرار 
سیاســت گذاری را به هیچ یک از قــوا نمی دهد و حال 
آنکه مدیران کشــور رقابت های قبیله ای خود را اغلب 
با ادبیات سیاست گذارانه توجیه کرده و از این افق به 
چالش با یکدیگر می پردازند. به زعم او نتیجه طبیعی 
این وضعیت، غفلــت از خط مشــی گذاری و تدوین و 
اجرای سیاست های اجرایی )و نه سیاست های کالن( 
در عرصه مدیریت و غفلت از مسائل جاری مردم است. 
این مــدل از مدیریت، آســیب واقعی و عینــی خود را 
در حوزه عمومی وارد می ســازد و ســاختار اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی حوزه عمومــی را تخریب می کند 
و اینک خیزش عمومی مــردم، این مــدل از مدیریت 
اجتماعی را در معرض فروپاشی قرار می دهد و فرصت 
مناسبی را برای تغییر و تحول بنیادین آن که به گونه ای 
رســوب  کرده و ســخت و درعین حال فرتوت اســت، 

ایجاد می کند. 

عدم کارکرد مدل های  غربی 

نخســتین همایش ملــی »مواجهه با آســیب های 
اجتماعی از دیدگاه اســالم؛ مقابله و پیشگیری« با حضور 
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حجت االسالم 
دکتر رضا غالمی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انســانی 
و اســالمی صدرا، دکتــر کامیــار ثقفی، رئیس دانشــگاه 
شاهد، حجت االســالم  امیرحسین شــریفی، دبیر علمی 
همایــش و کارشناســان و محققــان عرصه آســیب های 
 اجتماعی در مرکــز همایش های بین المللی صداوســیما

 آغاز شد. 
کامیــار ثقفــی در ابتدای ایــن همایــش  از اهمیت 
آســیب های اجتماعــی در اســالم گفــت: »اســالم بــه 
آسیب های اجتماعی اعم از چیستی و ماهیت، زمینه های 
بروز و ظهور و دالیل و علل شــکل گیری آثــار و پیامدهای 
آنها و راه های پیشــگیری توجه دارد. از دیــد جامعه دینی 
که بر آمده از انقالب اسالمی و از مختصات نظام اسالمی 
شکل می گیرد، انتظار می رود تا نحوه مواجهه با مشکالت 

و انحرافــات از متن دین اســتخراج شــود. مکتب دینی و 
عملی مبتنی بر فطــرت از طریق پیامبران بر بشــر عرضه 
شده و نسخه بی بدیلی برای پیشــگیری و درمان آسیب ها 
در دسترس انســان باید قرار بگیرد. اســتفاده از الگوهای 
بشــری هم می تواند مورد اســتفاده قرار بگیرد  اما منوط بر 
اینکه تعارضی با شئون دینی نداشــته باشد که در غیر این 
صورت مشــابه آن چیزی کــه در علوم تجربی شــاهدیم، 
اثرات جانبی دیگری رخ می دهد کــه عارضه های آن را در 

جامعه می بینیم.«
احمدحسین شریفی، دبیر علمی همایش در افتتاحیه 
این همایش گفت: »به عنوان همایش دارای سه کلیدواژه 
مواجهه، آســیب های اجتماعی و دیدگاه اسالم است. در 
زمینه آسیب های اجتماعی کارهای زیادی صورت گرفته 
و تئوری هــای عملی و محصــوالت و دســتورالعمل های 
مختلفی تا به امروز تولید شده است. زندگی اجتماعی منهای 
آســیب وجود ندارد و نخواهد داشــت  اما ســطح آسیب ها 

در مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسالم  مطرح شد 

متفاوت هستند. در دو سده اخیر آسیب ها فراگیری بیشتری 
پیدا کرده اند. دانش هایی برای مواجهه با آســیب ها تولید 
شــدند به طوری که فلســفه تولید علــوم اجتماعی، فهم و 
کنترل و مدیریت جامعه بوده اســت  اما آن گونه که انتظار 
می رفت، موفق نبود به همین دلیل عده ای سخن از مرگ 
جامعه شناسی مطرح کردند. به زعم ما دو مشکل عمده در 
مطالعات آســیب های اجتماعی وجود دارد که درصدد آن 
هستیم تا نقطه عطف رفع این مشــکل ها باشیم. نخست 
اینکه در راســتای رفع آســیب های اجتماعــی مطالعات 
مختلفی صورت گرفته اســت کــه اغلب بــا بهره گیری از 
 اندیشــمندان غربی بر توصیف، تبیین و چرایی آســیب ها 
متمرکز بوده است و این کمترین نگاه در سطح تخصصی 
مواجهه با آســیب های اجتماعی محســوب می شود. بر 
اســاس منطق قرآن اگر تمرکز اصلی بــر توصیف و تبیین 
باشد خود به نوعی آسیب محسوب می شــود. قرآن صرفا 
تمرکز بر آسیب ندارد، بلکه زشتی آسیب را هم بیان می کند. 
دوم اینکه در مطالعات اجتماعی، عدم یا گاهی انکار نگاه 
اسالمی در رفع آسیب ها دیده می شود. مدل های موجود 
در جوامع غربی کارکرد نداشــتند، بنابراین در جامعه ما هم 
پاسخگو نخواهند نبود. مدل ها باید وابسته به جهان بینی 
 فرهنگی هــر جامعه ای باشــند و لزومــا در جوامــع دیگر 

جوابگو نیستند.«

تحلیل جامعه شناختی وضعیت ایران
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ادبیات
محمدرضا ســنگری نیز در این مراسم در سخنانی از مقابله با سیاه نمایی ها 

حداد عادل تقدیر کرد:  »ســال های پیــش در دفتر آقای 
حدادعادل با شــاعران جمع می شــدیم و ایــن محفل از 
بهترین ها بود. سال های سال اتاق آقای حدادعادل محل 
تجمع شــاعران عزیزی همچون مرحوم حمید سبزواری، 
محمدجواد محبت، نصرالله مردانی و... بوده. ایشان این 
جمع را گرد هم آورده بود تا کار نگارش کتاب های درســی 
را که بسیار سخت  است، انجام دهد. در واقع آقای حداد، 

دهقان فداکار عرصه فرهنگ است.«
غالمعلی حدادعــادل، رئیس فرهنگســتان زبان و 
ادب فارسی هم در این مراســم گفت: »وقتی نام سنگری 
میان نیروهــای انقالبی شــنیده می شــود، اولین تصویر 
ما از او عاشــورایی بودن ایشــان اســت، یعنی بیش از هر 
کلمه و مفهوم دیگری ســنگری خود را به التزام با عاشــورا 
شناســانده و انقالب اســالمی در نظر او احیای عاشورا در 
دوران ماست. او با آثار خود این پیام را داده که همان گونه 
که در زیارت عاشورا از اصحاب ایشــان یاد می شود او نیز 
جزو آنهاســت، زیرا اصحاب  امام حســین)ع( تنها ۷2 تن 
نبودند، بلکه یاران ایشان ادامه دار هســتند در روزگار ما از 
انقالبیون و بچه رزمنده ها، جانبازان و اســرا و افرادی که 
پای انقالب ایستاده اند همه در خط و مسیر شهادت طلبانه  

امام حسین)ع( کار می کنند.«
حدادعادل در پایان ســخنرانی خــود به تالش های 
برخی معاندین نظام در راســتای سیاه نمایی مسیر انقالب 
اشــاره کرد و گفت: »روزهایی که خوزستان و خرمشهر که 
آب نداشــت دیدیم که در فضای مجازی چه غوغایی به پا 
کردند، البته حق با مردم بود  اما باید زودتر اقدام می شــد، 
ولی چه اخبار کذبی همین شبکه های معاند نظام منعکس 
می کردند. به هرحال به ســرعت به همت بچه های ســپاه 
لوله های 2 متری به مســاحت 90 کیلومتر بنا شــد و آب  به 
سرعت رســید. آیا  امروز که آب به خوزســتان رسیده ما به 
همان  اندازه که برخی سیاه نمایی کردند اخبار فعالیت مثبت 
سپاه را منتشر کرده ایم؟ جایی که باید کارهایی برای انقالب 
صورت بگیرد انجام شــده ما نیز باید بــرای انقالب حرف 
بزنیم ولی می بینیم که قلم ها خشک می شود ولی کار دکتر 

سنگری هم مقابله با چنین سیاه نمایی هاست.«

دکتر سنگری را بشناسم و با پشتکار آقای قرایی این اتفاق تا 
حدود زیادی محقق شد. به عنوان کسی که در طول زندگی 
با انسان های بسیاری در ارتباط بوده ام، شاخصه ای برای 
شناخت انسان ها دارم و آن هم این است که نسبت به منافع 
شخصی خود چه واکنشــی دارند. وقتی منافع شخصی به 
خطر بیفتد، انسان های کمی هســتند که می توانند خود را 
حفظ کنند. خیلی ها وقتی حرف می زنند، آوینی هستند  اما 
وقتی پای قرار داد و مسائل مالی به میان می آید، تبدیل به 
شخصیت های دیگری می شــوند. دکتر سنگری این گونه 
نیست و ایشان بی اعتناترین انسان به مسائل مالی است.«

مراســم رونمایی از کتاب »همســایه سدر و همسفر 
رود« شــامل زندگی و زمانــه محمدرضا ســنگری در حوزه 

هنری برگزار شد.
در این مراســم محسن مومنی شــریف، رئیس حوزه 
هنری در آغاز این مراســم ضمن تقدیر و تشــکر از حسین 
قرایی برای نگارش کتاب »همســایه سدر و همسفر رود« 
گفت: »عالقه مندان به محمدرضا سنگری مشتاق بودند 
که با خلوت این شــاعر و ادیب و پژوهشــگر آشــنا شوند. 
من از کســانی بوده ام که بیش از 20 ســال است ایشان را 
می شناسم و همیشه عالقه مند بودم زوایای پنهان و خلوت 

دوری از تنبلی فرهنگی 

از کتاب »اسم تو مصطفاســت« نوشته راضیه تجار 
روایت مدافع حرم و فرمانده ایرانی لشگر فاطمیون رونمایی 
شد. این  زندگینامه داستانی شــهید مصطفی صدرزاده به 
روایت همســر شــهید در بیش از 200 صفحه منتشر شده 

است.
 کتاب »اســم تو مصطفاســت« که روایت فتح آن را 
منتشــر کرده است، کتابی اســت که ویژگی های برجسته 
اخالقــی و رفتاری شــهید مصطفــی صــدرزاده را روایت 
کرده اســت. این کتاب در مدرســه دخترانه کوثر با حضور 
محســن دریالعل، مدیرعامل بنیاد فرهنگــی روایت فتح، 
 راضیه تجار نویســنده این کتاب و همسر شهید حاج حاتم

 رونمایی شد. 
همسر شــهید حاج حاتم در ادامه این مراسم گفت: 
» راضیه تجار برای نگاشــتن تک تک لحظه های شــهدا 
در این مســیر حرکت کرد تا مطلب را به خواننده برســاند. 
هر کدام از ما هر جا هســتیم اگر یک قدم در امور فردی و 

اجتماعی پیش برویم موفق خواهیم شد اما اگر از ولی امر 
خود دفاع نکنیم در برابــر پیامبر حرفی برای گفتن نداریم. 
شــهید صدرزاده جوان خوش اخالق، شــوخ طبع و فردی 
بود که بر اطرافیان خــود تاثیر فراوان داشــت. او یکی از 
فرماندهــان تیپ فاطمیون بــود ولی همیشــه دو توصیه 
داشت، این توصیه ها می تواند برای ما که در سنگر فرهنگ 
فعالیت می کنیم برای انتشارات روایت فتح که دغدغه مند 
 است و برای خانم تجار که مســئولیت پیام رسانی را دارد،

 مهم باشد.
 نکته اول این بود که ایشــان می فرمودند هر جا که 
هستید خودسازی کنید چرا که کار فرهنگی بدون خودسازی 
صورت نمی گیرد. من تا خودم را نسازم، نمی توانم جامعه ام 
را هم بســازم ولی باید همزمان به خودمان هم بیندیشیم. 
اینکــه در حرکت های پیش رو من مهم هســتم یــا دینم؟ 
این پیام را از شــهدا می گیریم کــه باید خود را بســازیم و 
شــهدایی که امروز حرکت می کنند همه اهل خودســازی 

مراسم رونمایی از کتاب اسم تو مصطفاست

رونمایی از کتابی درباره دکتر سنگری 

بودند. توصیه  دوم این شهید این است که تنبلی، سستی 
و سهل انگاری در کار فرهنگی نداشــته باشیم و هیچ یک 
 از شــهدا اهــل ســهل نگاری نبودنــد، بلکه اهــل تالش

 و حرکت بودند.«
راضیه تجار، نویسنده کتاب »اسم تو مصطفاست« 
هم در این مراســم گفــت: »من به صورت جــدی پس از 
انقالب فعالیتم را آغاز کردم و اولین داستانم سال 64 درباره 
شهدا نوشته شد  و پس از آن به صورت جدی به حوزه هنری 
پیوستم که ماحصل آن تا امروز 40 کتاب منتشر شده و زیر 

چاپ است. 
تجار در بخش دیگری از سخنانش درباره قلم خود، 
گفت: »خواننده فهیم بر نوشــته می افزاید. این شــانس 
نویسنده است که خواننده اش اهل مطالعه باشد تا رموز کار 
را درک کند هر چند نوشتن داریم تا نوشتن؛ من همیشه با 
جوانان احســاس نزدیکی کرده ام، ســن خودم را تقویمی 
نمی دانم چرا که نــوع نگاه ما به هســتی، زندگــی و آنچه 
دریافت می کنیم، مهم اســت. همه اینها باعث می شــود 
زندگی را همان طور که هســت درک کــرده و ببینیم چون 
باورمندیم که خدایی هســت. درنتیجه بریدن و افسردگی 
بر مــا حرام اســت. من خــودم بــه انتشــارات روایت فتح 
رفتم و گفتم می خواهم درباره شــهدا بنویسم. در واقع به 

خواستگاری کار رفتم .«
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اکران

دوباره هفت   
برنامه محبوب سینمایی از اول شهریور روی آنتن می رود 

»علی فروغی مدیر شــبکه سه ســیما هفته گذشته 
جلسه ای با بنده داشــت و درباره این برنامه اعالم  آمادگی 
کردند تا یک ماه دیگر روی آنتن برود.« مرتضی میرباقری، 
معاون ســیما در حاشــیه بازدید از پشــت صحنــه برنامه 
تلویزیونی »2018« با همین یک جمله خبر بازگشت یک 
برنامه موفــق تلویزیونی را داد، برنامه ای که مدتی اســت 
جای آن در میان برنامه های تلویزیون ایران خالی است. 
برنامه ای که با یک ایده از ســوی فریدون جیرانی شــروع 
شــد؛ ایده ای مثل اینکه جای یک برنامه تلویزیونی مثل 
90 برای سینما خالی است. این برنامه خیلی زود با نقدهای 
تند و آتشــین مسعود فراســتی برســرزبان ها افتاد، فصل 
دوم »هفت« با محمود گبرلو روی آنتن رفت، فصل ســوم 
با »بهروز افخمی« شــکل گرفت، فصلی که از دو فصل 
قبلی متفاوت تر و متنوع تر بود، بهروز افخمی هم با توجه 
به اتمام قرارداد دوســاله اش با سازمان صداوسیما، بعد از 
برگزاری جلســه ای در همین خصوص با مدیران سازمان، 
حاضر بــه ادامه همکاری بــا این برنامه نشــد. وی در این 

خصوص گفت: »من در آن جلسه به مدیران اعالم کردم 
که می خواهم سراغ ساخت فیلم سینمایی ام بروم، چراکه 
فکر می کنم دیگر همــه گفتنی ها را گفتــه ام و به آنچه در 
»هفت« می خواســتم رســیده ام.« فصل چهــارم برنامه 
هفت، یک فصل کوتاه بود، به اندازه عمر یک جشــنواره، 
رضا رشیدپور در روزهای جشــنواره فجر اجرای این برنامه 
را برعهده داشــت و بعد از آن دیگر خبــری از برنامه نبود، 
حاال  اما خبرهای خوبی گوش می رســد... به زودی فصل 
پنجم از زندگی برنامه هفت آغاز می شــود؛ خیلی زودتر از 
آن چه تصور می کنید، همین اول شــهریورماه قرار است 
برنامه هفت دوباره بازگردد، مثل هربار که خبر بازگشت این 
برنامه شنیده می شود، اول این سوال مطرح می شود که با 
اجرای چه کسی؟ در این مدت گمانه زنی زیاد بوده؛ حتی از 
غالمحسین لطفی نام برده شده که تکذیب شده است، تنها 
خبری که در این باره قطعی اســت، کارگردان بودن مجری 
جدید این برنامه سینمایی است. ناصر کریمان، مدیرگروه 
اجتماعی شــبکه ســه ســیما در این ارتباط گفته اســت: 

»رســانه ای کردن نام مجری، محتوا و اصل هویت جدید 
برنامه »هفت« را تحت الشعاع خود قرار می دهد. این روزها 
می بینیم که رســانه ها نام مجری جدیــد را رایزنی می کنند  
اما الزم اســت بگویم بهروز افخمی، مهران مدیری و رضا 
رشید پور به عنوان مجری در این برنامه حضور ندارند. این 
دوستان جزو بهترین های عرصه هنر این مملکت هستند و 
این نوع رایزنی ها کار جالبی نیست، چراکه بهروز افخمی در 
برنامه خیلی تالش کرد و وقتی گمانه زنی های هدف دار در 
این باره انجام می شود به شخصیت این هنرمند ما و ارتباط 
دوستانه ای که تلویزیون با ایشان داشته و دارد به آن خدشه 
وارد می شود. رضا رشیدپور و مهران مدیری هم که کماکان 
با تلویزیون ارتباط دارند و همیشه از درون مایه استعدادهای 

بالقوه این عزیزان استفاده کرده ایم و بهره می بریم.«
در فصل تــازه هفت چــه تغییراتی ایجاد می شــود؟ 
کریمــان در همــان مصاحبــه بــا تســنیم گفته اســت: 
»خوشــبختانه در ســری جدید برنامــه »هفــت« از تمام 
طیف های کارشناسان و منتقدان بهره مند می شویم. چراکه 
در جریان پخش سری های قبل، اتهامات زیادی به ما زدند 
که از یک نــوع نگرش و یک طیف خاصی از کارشــناس و 
منتقد استفاده می کنیم و در ســری جدید سعی مان بر این 
تنوع نگرش ها و تفاوت کارشناســان اســت. می کوشــیم 
در سیاســت ها و چارچوب های مشخص شــده تضارب آرا 

به وجود بیاید.«

رفتن

فیلم از فســتیوال بین المللــی تریپولی )لبنــان(، بهترین 
بازیگری زن برای فرشته حسینی از جشنواره بین المللی فیلم 

مراکش و... را دریافت کرده است. 
اگر فیلم »چند متر مکعب عشــق« ســاخته برادران 
محمودی را دیده باشــید، احتماال فضــای فیلم رفتن هم 
خواهید شناخت. نوید و جمشید محمودی در آخرین تجربه 
مشــترک سینمایی شــان، جای خــود را در تهیه کنندگی و 
کارگردانی عــوض کردند و بــار دیگر به قصــه افغان های 
مهاجــری پرداختند که زندگــی روی خوش به آنها نشــان 
نمی دهد و گردباد حوادث به آنها مجال جشــن و خوشــی 
نمی دهد.  فرشــته و نبی عاشــق هم هســتند، اما فرشــته 
مجبور اســت به همراه خانواده اش  از افغانستان به ایران 
برود. نبی هم تصمیم می گیــرد به خاطر فرشــته به ایران 
برود و غیرقانونــی از مرز ایران عبور کنــد و خالصه به آنجا 
می رســد که در خالصه فیلم   آمده اســت: »قصه فرشته و 
نبی، قصه عشقی که در پیچ وتاب رسیدن و نرسیدن در غبار 
گم می شــود. قصه عشــقی که از همه چیز غیر از معشوق 
رنج می بیند. رفتن قصه درد است؛ درد خانه به دوشی، درد 
مهاجــرت.« نوید محمــودی، کارگردان فیلــم درباره این 
فیلم گفته اســت: »به نظر من موضوع مهاجرت هم جزو 
جذاب ترین موضوع هاست؛ اینکه انسان های دیگر بدانند 
مهاجر موجود دردکشیده ای اســت که به حمایت ویژه نیاز 
دارد به همدردی نیاز دارد، فرش قرمز که برای  مهاجران پهن 
نمی کنند، دوباره زندگی شان را از زیر صفر باید شروع کنند. 
این مساله در مورد افراد خاصی با مشاغل خاص هم نیست. 
از دکتر گرفته تا معلم و کارمند برای گذران زندگی شــان در 
کشور دیگر باید کارگری هم که شــده بکنند. این مساله در 
مورد نویسنده یا بازیگر و کارگردان ها هم صدق می کند. از 
دیگران شنیده ایم که بعضی ها به نحوی حتی در رستوران ها 
کار کرده اند.  طبیعت مهاجرت، سختی است. نبی و فرشته 
شخصیت های فیلم »رفتن« در کشورشان مشکلی نداشتند 
تصمیم به مهاجرت نمی گرفتند. اگر جنگ، مسائل قومی 
و قبیله ای نبود مثل دو آدم بالغ و کامل در کشورشان زندگی 
کرده و این بال سر عشق شان نمی آمد، در واقع تاثیری که 
مهاجرت در زندگــی آدم ها و قصه عاشــقانه آنها می گذارد 

دغدغه ما در طرح این موضوع عاشقانه بود.«

اســکار بوده  و هم اکنون در بخش هنر و تجربــه روی پرده 
اســت. این فیلم جوایز بین المللی همچون جایزه  بهترین 
کارگردانی از جشــنواره بوســان، جایزه ویژه هیات داوران 
نوزدهمین جشنواره بین المللی سوچی روسیه، جایزه بهترین 

رفتن نخستین فیلم سینمایی نوید محمودی در مقام 
کارگردان اســت که به نویســندگی و تهیه کنندگی جمشید 
محمودی تولید شده و محصول سال 139۵ است. این فیلم 
نماینده سینمای افغانســتان در هشتادونهمین دوره جوایز 

عاشقانه ای در دل مهاجران 
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رویداد
من متفاوتم  

کریستیانو رونالدو در مراسم معارفه  

»از ترک این تیم ناراحت نیستم. رئال مادرید داستانی 
درخشــان بود اما حاال یک مرحله جدید آغاز شــده  و باید از 
هواداران برای استقبالی که کردند تشکر کنم. من می خواهم 
تمرکز خــود را روی مرحله جدید فوتبالم قــرار دهم و انگیزه 
فراوانی برای بازی در یوونتوس دارم. می خواهم به سختی 
تالش کنم و همیشــه بــه چالش های جدید عالقه نشــان 
داده ام و  امیدوارم شــرایط در یوونتــوس برایم خوب پیش 
برود.«  کریستیانو رونالدو این جمالت را در اولین روز حضور 
در تورین گفت، آن روزی که شــهر تورین شلوغ شد و خیلی 
از مردم این شهر صنعتی آمده بودند تا از ستاره تازه شهرشان 

استقبال کنند . 
کریستیانو رونالدو عاشق این است که ناگهان تمامی 
معادالت را تغییــر دهد. این چندمین بار اســت در حالی که 
بسیاری از منتقدان نظری منفی می دهند، او دقیقا خالفش 
را ثابت می کند. او که فصل را بســیار بد شروع کرد، آنجا که 
مدیران رئال مادرید به طور غیرمستقیم از عدم تمایل به تمدید 
قرارداد او یا افزایش دستمزدش می گفتند  اما در ادامه فصل 
آن قدر شاهکار بازی کرد که رئالی ها به فکر تمدید افتادند اما 
دیگر رونالدو تصمیش را گرفته بود. در همان زمان درخشش، 
یکی از صحنه های بــه یادماندنــی گل برگردانش در لیگ 

قهرمانان بود،  رئالی ها در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های 
فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا مقابل یوونتوس قرار گرفتند 
و در دیدار رفت به پیروزی 3-صفر رسیدند؛ دیداری که در آن 
رونالدو دو گل زد؛ از جمله یک برگردان تماشــایی. این گل 
به اندازه ای زیبا بود که حتی هواداران یوونتوس هم رونالدو 
را تشــویق کردند. فابیو پاراتیچی، مدیر ورزشــی یوونتوس  
اعالم کرد که بعــد از گل برگردان تماشــایی کریس رونالدو 
مقابل این تیم در آوریل گذشته، مدیران بیانکونری به فکر 
خرید این ستاره پرتغالی افتادند. یوونتوس با هفت قهرمانی 
متوالی در ســری آ، همانند هواداران پرشــور این تیم حاال 
روی بهترین بازیکن جهان حســاب ویژه ای بــاز کرده  تا به 
کسب عنوانی امیدوار شوند که از سال 1996 تاکنون از آن 
محرومند. این عنوان ارزشــمند قهرمانی در چمپیونز لیگ 
اســت که رونالدو چهار بار طی پنج دوره اخیر به همراه رئال 
مادرید به آن مفتخر شده است. ســتاره پرتغالی سابق رئال 
با ثبت 120 گل در رقابت های اروپایــی رکوردی منحصر به 
فرد به نام خود ثبت کرده اســت. رونالدو با همان جاه طلبی 
همیشگی خود در این باره گفت: »یوونتوس یکی از بهترین 
باشگاه های فوتبال در جهان است و به نظرم انتقال به این تیم 
تصمیم درستی بود. دوستانم به من توصیه کردند یوونتوس 

باشگاهی مناسب برای من است و این موضوع تصمیم گیری 
را برای من آسان کرد. یوونتوس بهترین باشگاه ایتالیاست و 
یک ســرمربی باکیفیت روی نیمکت این تیم نشسته است. 
من احساس بســیار خوبی دارم و معتقدم یک چالش بزرگ 
دیگر پیش روی من قــرار دارد. من و یوونتــوس هر دو باید 
آماده باشیم. همان طور که گفتم سن و سال اهمیت زیادی 
ندارد زیرا من انگیزه فراوانی دارم و مشتاقم شروع خوبی در 
یوونتوس داشته باشــم. من از همه بازیکنان دیگر که فکر 
می کنند دوران آنها در ســن من به پایان می رســد متفاوت 
هستم. من می خواهم نشان دهم که مانند دیگران نیستم؛ 

من متفاوتم.«

سخاوتمند  مثل   امباپه بازگشت نوله 

نواک جوکوویچ، تنیس باز صرب، با پیــروزی بر کوین  اندرســون از آفریقای جنوبی، برای چهارمین بار 
قهرمان ویمبلدون شد و تعداد قهرمانی های خود در مسابقات گرنداسلم تنیس را به عدد 13 رساند. این تنیس باز 
صرب که در ابتدای تورنمنت رسما بخت دوازدهم قهرمانی محسوب می شد، در مرحله  نیمه نهایی و در یک 
دیدار تماشایی و نزدیک موفق شــده بود رافائل نادال اســپانیایی را در نبردی تماشایی مغلوب کند و به بازی 
فینال برسد. این تنیسور صربستانی که چند ســالی به عنوان مرد اول تنیس جهان نام خودش را مطرح کرده 
بود، در 2 سال اخیر به خاطر مصدومیت با افت شدیدی مواجه شد تا جایی که در آخرین رده بندی برترین های 
جهان به رده بیست ویکم سقوط کرده بود. تنیس باز صرب سال گذشته در مرحله یک چهارم پایانی ویمبلدون 
به دلیل مصدومیت آرنج مجبور به کناره گیری شد و شش ماه از مسابقات دور بود تا اینکه سرانجام در زمستان 
 امسال دستش را جراحی کرد. این اولین جام معتبر جوکوویچ بعد از سال 2016 محسوب می شود و می تواند 
ســرآغازی برای صعود دوباره نواک به جمع برترین های جهان باشد. جوکوویچ با فتح ویمبلدون سیزدهمین 
گرنداسلم خود را به دست آورد و توانست فاصله خود را با رافائل نادال و راجرر فدرر کمتر کند. تنیسور اسپانیایی 
1۷ گرنداسلم و راجر فدرر سوئیسی 20 گرنداسلم را در کارنامه خود دارند. نواک جوکوویچ پس از قهرمانی در 
ویمبلدون  امسال گفت: »در فینال احساس خیلی خوبی داشتم. در دو ِست اول، کوین کمی اضطراب داشت 
و نتوانست بهترین بازی  خود را بکند. او در اولین فینال ویمبلدونش بود و من در پنجمین؛ برای همین تالش 
کردم از تجربه ام کمک بگیرم. وقتی به دلیل مصدومیت از مســابقات غایب بودم، لحظاتی بود که از خودم 

سؤال می کردم آیا دوباره می توانم به اوج برگردم یا نه«. 

کســب عنوان بهترین بازیکن جوان جام توســط  امباپه 19ساله نوید 
روزهایی درخشــان را به این ســتاره و تیم هایی که در کمینش نشســته اند، 
می دهد. فرارهای مهاجم فرانســوی و دریبل های هیجان انگیزش در جام 
21 باعث شده تا بسیاری او را با پله، اسطوره فوتبال برزیل مقایسه کنند و به 
یادش بیفتند. پله در 1۷سالگی و در جام جهانی 19۵8 توانست با زدن 1۷ گل 
و گلزنی در فینال، جام قهرمانی را برای برزیل به دست آورد و  امباپه نیز در 19 
سالگی و 60 سال بعد از هنرنمایی اعجوبه برزیلی توانست با چنین سبک و 
سیاقی فرانسه را به مقام قهرمانی جام جهانی برساند. اما این تنها هنر کیلیان 
 امباپه نیست و او از نظر اخالقی هم پسری بسیار دوست داشتنی است. طبق 
ادعای وب سایت اسپورت ایلسوتریتد، او برای هر بازی که برای فرانسه در 
جام جهانی انجام داده، 22 هزار دالر پاداش گرفته و همچنین برای قهرمانی 
در رقابت ها، مبلغ 3۵0 هزار دالر پاداش گرفته که در مجموع، ۵00 هزار دالر 
پاداش او در این رقابت ها شده اســت. امباپه 19ساله قصد ندارد این مبلغ را 
صرف زندگی خود کند، بلکه طبق ادعای اکیپ، او می خواهد این رقم که رقم 
قابل توجهی نیز هست را به یک بنگاه خیریه که به بچه های معلول اختصاص 
دارد، پرداخت کند.  امباپه برای اولین بار در سال 201۷ با این خیریه ارتباط 
گرفت و مسئولین این خیریه نیز عالقه خاصی به ستاره فرانسوی دارند. این 
مهاجم 19ساله تیم ملی فوتبال فرانسه معتقد است که بازیکنان فوتبال به 

چنین پول هایی برای بازی در تیم ملی کشورشان نیازی ندارند.

جوکوویچ قهرمان ویلمبدون شد 
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فهیمه
زندگینامه بنیان گذار دانشنامه تشیع 

خواندنی

»فهیمه« زندگینامه داستانی مرحومه فهیمه محبی، 
مدیر دانشنامه تشیع، همسر شهید رضا محبی، بنیانگذار 
هوانیروز و مادر شهید سعید محبی تازه ترین اثر انتشارات 
روایــت فتح، با حضــور دکتر خرمشــاهی، محمــد خانی 
قائم مقام انتشارات روایت فتح، فرزندان مرحومه محبی، 
نفیسه ثبات نویســنده کتاب و جمعی از دانشجویان نخبه 
کشوری در حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان رونمایی شد. 
فهیمه محبی اصالتًا اهل انجدان از توابع اســتان مرکزی 
اســت. پدرش وکیل و همســرش خلبان هوانیروز ارتش 
بود که در زمان رژیم شاهنشــاهی در حادثه ای مشــکوک 

هلی کوپتر حامل آنها سقوط کرد و کشته شد.
فهیمه محبی چند سال پس از این اتفاق به لندن رفته 
و در آنجا به فعالیت های ضد رژیم شاهنشاهی مشغول شد 
و پس از پیروزی انقالب به ایران بازگشت. زمانی که جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شــد، پسر کوچکش سعید 
محبی رهسپار جبهه شد و در عملیات آزادسازی خرمشهر 
به فیض شــهادت نائل  آمد. او پس از شــهادت پســرش 
نیز عازم مناطق عملیاتی شــد و به همراه پری داودیان به 
کمک رسانی پشت جبهه مشغول می شــود که این اقدام 
تا پایان جنگ ادامه یافت. با اتمام جنگ، او انتشــاراتی 

را به نام پسر شهیدش تاسیس کرد و دایره المعارف تشیع 
را به چاپ رساند. او در راه چاپ کتاب ها تمام دارایی اش 

را خرج می کند.
کتاب »فهیمه« زندگینامه داســتانی فهیمه محبی 
اســت که توسط نفیســه ثبات به رشــته تحریر در آمد. در 
بخشــی از مقدمه این کتاب می خوانیــم: »قصۀ زندگی 
بعضی از آدم ها آن قدر پرماجراست که نمی توانی تصمیم 
بگیری از کجا شــروع کنی و به کجا برســی. از هر جا وارد 
می شــوی به داالن های پیــچ در پیچی می رســی که هر 
کدام برای خود هشتی ای دارد تا بنشینی روی سکویش و 
پشتت را به دیوارش تکیه بدهی و خستگی ات را بگیری و 
دوباره راه بیفتی بین داالن بعدی. داستان زندگی فهیمه، 
قصۀ هزار داالنی اســت که در هر کدام که پیچ می خوری 
یادت نمی آید که چه شــد ســر از آن جــا درآوردی؟ با این 
همه دوست داری بازهم ادامه بدهی، باالخره جایی تمام 
می شود. خیلی از ما تا آخر عمر فرصت پیدا نمی کنیم که 
زندگی مان را این طور با جزئیات، صفحه به صفحه، سطر 
به سطر برای کسی تعریف کنیم. ولی فهیمه ساعت های 
طوالنی پشــتش را به هشــتی زندگی تکیه داد، با حوصله 
نشست، گفت و گفت تا تمام شد. حاال هم که نیست حس 

کانت و فلسفه معاصر 
چاپ چهارم یک کتاب فلسفی 

ترجمان صبح 
نگاهی به اشعار شفیعی کدکنی 

کتاب »کانت و فلسفه معاصر« نوشته لوســین گلدمن با ترجمه پرویز بابایی به تازگی 
توسط انتشارات نگاه به چاپ چهارم رسیده است. لوسین گلدمن نویسنده این کتاب متولد 
سال 1913 در بخارست اســت که در رشته حقوق در دانشــگاه بخارست و همچنین فلسفه 
در دانشگاه وین تحصیل کرده و سپس در ســال 1934 به پاریس رفته است. او تحصیالت 
فلسفی اش را در دانشگاه سوربن پی گرفت. جنگ جهانی دوم باعث شد که این مولف در سال 
1942 پاریس را ترک کرده و به سوئیس برود. او در سوئیس در اردوگاه پناهندگان زندانی شد و 
با وساطت ژان پیاژه آزاد شد. ترجمه فرانسوی این کتاب با عنوان »درآمدی به کانت« و ترجمه 
انگلیسی اش هم با عنوان »امانوئل کانت« منتشر شده است. ترجمه فارسی این کتاب هم 
برای متمایز شدنش از دیگر ترجمه ها با عنوان »کانت و فلسفه معاصر« چاپ شده که عنوان 
فصل پایانی اش نیز هست. این کتاب یکی از آثاری است که فلسفه کانت را به طور کلی بررسی 
می کنند و گلدمن در آن، رابطه بین ادوار انتقادی و پیش انتقادی را در تحول  اندیشه فیلسوف 
آلمانی مورد بررسی قرار داده است. گلدمن ایده های کانت را در بافت اجتماعی و تاریخی شان 
قرار داده و کاربرد مضمون نگرش تراژیک را پایه گذاری کرده که به پژوهشش درباره پاسکال 

و راسین، یعنی خدای پنهان گسترش پیدا کرد.

»ترجمان صبح«، نوشته بشیر علوی با نگاهی به اشــعار محمدرضا شفیعی کدکنی 
براساس نقد عاطفه و همسویی آن با صور خیال از سوی انتشارات پژوهش روزگار منتشر و 
روانه بازار نشر شد. این کتاب بعد از مقدمه، به پنج فصل و یک نتیجه تقسیم شده است. 
فصل اول زندگی نامه شــفیعی کدکنی و فصل دوم بررســی عاطفه و محورهای آن است. 
چگونگی نگاه شفیعی در اشــعارش به عاطفه که اصلی ترین پیام و رکن اصلی شعر است، 
گویای حرکت و تفکر شعری وی است. نویسنده در فصل سوم صور خیال و بن مایه ها را مورد 
بررسی قرار داده. تشبیه، استعاره، تشخیص، نماد و... از جمله صنایع ادبی است که در این 
فصل مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم این کتاب که می شود آن را نقطه ثقل اثر 
دانست، به بررسی صورخیال و گونه های آن در شعر شفیعی کدکنی می پردازد. بومی گرایی 
ایماژها، نوع فعل و کارکرد آن در پویایی تصاویر، نوع ایماژ و پویایی و ایستایی شعر، اغراق 
در شعر شفیعی کدکنی و... از جمله موضوعاتی اســت که در ذیل این فصل مورد بررسی 
و پژوهش قرار گرفته اســت. فصل نهایی کتاب نیز به میزان همسویی محورهای عاطفه 
اختصاص دارد. هدف اصلی از تألیف این کتاب، معرفی نوعی نقد و تعریف خوانشی دیگر 

از متون معاصر است که با رویکرد به شعر محمدرضا شفیعی کدکنی صورت گرفته است.

مقاومت

زندگینامه

اندیشه

می کنی باز گوشه ای نشسته، شال ســفیدش را زیر چانه 
با ســنجاق محکم می کند، چشم های عســلی و ریزش را 
تنگ می کند تا بقیۀ ماجرا را بگوید. شــاید االن قصه طور 
دیگری باشد، حاال شاید با سعید و رضا از نو هم خانه شده 
است. این روایت بر مبنای روایت فهیمه از خودش است و 
من پیش دیگرانی که بعضی از این داالن ها را با او زندگی 
کردند، رفتم. قصه را از گوشه های مختلف دیدم و نوشتم. 
فصل های زیاد این کتاب پر از فصلک است، پر از داالن و 
هشتی. شاید کمی شما را گیج کند، شاید هم مشتاق تان 

کند برای دیدن داالن بعدی.«
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صدرا

لوموندتایم 

نیواستیتمناکونومیست 
فصلنامه تخصصی علوم انسانی اســالمی صدرا به 
همت مرکز پژوهش های صدرا منتشــر شد. در این شماره 
که عکــس منتخب روی جلــدش به آیت الله شــاهرودی 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت اختصــاص دارد، در 
بخش جستارهایی در هندســه دانش فقه دو مطلب از او با 
عنوان های خالءهای علم فقه موجود و مهندســی ابواب 

دانش فقــه منتشر کرده است.

هفته نامه  آمریکایی تایم با طرح خود همه حرف ها را زده اســت. این طرح نشــان 
می دهد که دموکراسی  آمریکایی به فروپاشی و آشــفتگی رسیده است. این هفته نامه به 
مشکالت پیش روی این کشور در این روزها اشاره داشته و می گوید دولت ترامپ که قول 

داده بود به وضعیت کودکان مهاجران کمک می کند، اکنون در این کار هم ناکام است.

 کیلین امباپه تنها 19 سال سن دارد ولی تا همین جا بهتر از لیونل مسی و کریستیانو 
رونالدو درخشیده. اعجوبه  فرانسوی حاال مدال طالی جام جهانی را در جیب خود دارد. 
روزنامه لوموند فرانسه فردای روز قهرمانی فرانسه عکسی از این ستاره جوان را روی جلد 

برده که روی طاق نصرت عکسش افتاده و موجب شادی شده است. 

اکونومیســت از پرچم  آمریــکا که در آن هر ســتاره 
نشان دهنده یک ایالت است، استفاده کرده تا نشان دهد که 
ستاره های آن به یک گوشه افتاده اند. در تحلیل این مجله 
تأکید شده، هر سیستمی برای قدرت خود دست به کارهایی 
می زند که موجب ضعف آن می شــود. سیستم انتخاباتی  
آمریکا نیز که روزگاری به آن می بالید اکنون تبدیل به نقطه 

ضعف شده است. 

این هفته نامه به نقش بوریس جانســون، وزیر امور 
خارجه انگلســتان در خــروج این کشــور از اتحادیه اروپا 
اشــاره کرده اســت، در این طرح که جانســون به نگفتن 
واقعیت ها و حتــی دروغ گویی متهم شــده، با این محتوا 
تکمیل می شــود که حاال واقعیت هــای برگزیت خودش 
را نشــان می دهد و دیگر جایی برای آن خیال پردازی ها 

نیست. 

ایران

فرانسهآمریکا

انگلستانانگلستان 

پیشخوان
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همراه اول تنها روابط عمومی ۸ ستاره سرآمدی ایران

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز چهارشنبه، ۲۷ تیرماه 
در هفتمین دوره آیین تقدیــر از ســرآمدان روابط عمومی ایران که با حضور جمعی از اســاتید 
دانشگاه، مدیران و صاحب نظران روابط عمومی کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، از 
روابط عمومی های برتر کشور با اهدای تندیس بلورین، سیمین و زرین تقدیر به عمل آمد. در 
این همایش که توسط موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان و خانه روابط عمومی ایران برگزار 
 EFQM شد، پس از ارزیابی روابط عمومی های برتر کشور بر اساس مدل تعالی تخصصی شده
در روابط عمومی، شامل ۹ معیار بنیادین سرآمدی و ده ها شــاخص فرعی، روابط عمومی های 
سرآمد در سه سطح زرین، سیمین و بلورین معرفی شدند. پس از اعالم بیانیه هیات داوران، 
روابط عمومی همراه اول که در ارزیابی های صورت گرفته با ۸۱۰ امتیاز باالترین امتیاز ارزیابی 
این دوره را کســب کرده بود، ضمن معرفی به عنوان روابط عمومی سرآمد )تثبیت سرآمدی(، 
تنها روابط عمومی کشور بود که تندیس زرین ۸ ستاره دریافت کرد. هدف این همایش توسعه 
سرآمدی در حوزه روابط عمومی، ارائه مشاوره و کمک به تقویت مستمر شاخص های سرآمدی 
در روابط عمومی و معرفی و تقدیر از روابط عمومی های سرآمد عنوان شده است. گفتنی است 
مدل تعالی سازمانی EFQM یک استاندارد اروپایی است که به عنوان ابزاری قوی برای سنجش 

میزان استقرار سیستم ها در سازمان های مختلف به کار گرفته می شود.

همراه اول تنها روابط عمومی ۸ستاره سرآمدی ایران
در هفتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران، روابط عمومی همراه اول

 به عنوان تنها روابط عمومی سرآمد ۸ستاره، موفق به دریافت تندیس زرین شد.



درآمدهای عملیاتی شرکت همراه اول در سه ماهه نخست  امسال با 16 درصد رشد نسبت 
به سه ماهه اول سال گذشته به بیش از 31 هزار و 700 میلیارد ریال رسیده است. 

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، همراه اول در این بازه موفق به کســب 
سود عملیاتی  9 هزار و 512 میلیارد ریالی شده اســت. همچنین در بخش سایر درآمدها که 
عمدتا از محل سود ســپرده های بانکی تشکیل می شــود، شــرکت درآمد یک هزار میلیارد 
ریال شناسایی نموده اســت و به این ترتیب سود خالص »همراه« در ســه ماهه اول سال با 
8 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشــته به 8 هزار و 310 میلیارد ریال رسیده است. 
 درآمدهای شــرکت عمدتا از محل خدمات تلفن ثابت، تلفن همراه و خدمات دیتا )اینترنت(

 محقق می شود. 

رشد ۸ درصدی سود همراه اول در سه ماهه نخست سال جاری

سود خالص همراه اول در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱3۹6 و در دوره دوازده ماهه منتهی به این تاریخ به 

ازای هر سهم،  ۲۸۰/3 ریال بوده است. 

ایرانول از روغن موتورهایی با باالترین سطح کیفی رونمایی کرد

مراســم رونمایی از چهار محصول جدید ایرانول با باالترین سطح کیفی )سوپر رونیا، 

سوپر رونیا هیبریدی، سوپر رویال و سینتیوم( دارای تاییدیه بنز و رنو در هتل همای تهران 

برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول، در این مراسم که با شکوه 

خاص در شب والدت حضرت معصومه)س( و با حضور مهندس مخدومی، مدیرعامل تاپیکو، 

آقایان چگینی مدیر حراست شستا، خسروی، عضو هیات مدیره تاپیکو و معاون اداری و مالی 

صندوق سرمایه گذاری سازمان بازنشســتگی برگزار گردید، از چهار محصول جدید ایرانول 

رونمایی شد.  مهندس عیسی اسحاقی، مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در این مراسم طی 

ســخنانی، گفت: »چهار محصول جدید ایرانول دارای باالترین سطح کیفی روز دنیا است 

که روغن موتور سوپر رونیا با سطح کیفی SN  و گرید  W3۰5مناسب برای تمامی خودروهای 

خارجی در ایران، سوپر رونیا هیبریدی که برای نخستین بار تولید شده و دارای سطح کیفی 

SN و گرانروی W۲۰۰ است، مناسب برای تمامی خودروهای هیبریدی، سوپر رویال با سطح 

کیفی  SM و گرید W4۰5 که حتی برای ون های دیزلی نیز مناسب است و سینتیوم محصول 

مشترک ایرانول و پتروناس با سطح کیفی SN و گرانروی W3۰5 است که عرضه شده است.« 

وی تاکیدکرد: »خوشحالم که در سال حمایت از کاالی ایرانی چهار محصول با کیفیت را به 

بازار عرضــه خواهیم کرد تا از خروج ارز بــرای واردات روغن موتور جلوگیری شــود و تمامی 

خودروهای وارداتی و هیبریدی می توانند روغن خود را با کیفیت هم سطح روغن های مشابه 

خارجی و حدود 4۰ درصد قیمت کمتر تامین کنند.«  مدیرعامل شرکت نفت ایرانول کیفیت برتر 

را شعار کلیدی و استراتژی این شرکت دانست وگفت: »با افزایش کیفیت و  تنوع محصوالت 

و تکمیل سبد کاالی خود توانستیم فروش انواع روغن موتورهای ایرانول را با حدود 5۰ درصد 

افزایش از ۱۱۰ میلیون لیتر سال ۹4 به ۱6۰ میلیون لیتر در ســال ۹6 برسانیم و سهم بازار 

ایرانول را از ۱۹ به حدود ۲۷ درصد افزایش دهیم.«  مهندس اســحاقی تصریح کرد: »چند 

محصول جدید دیگر بنزینی و دیزلی نیز جزو برنامه های این شرکت است که طی ماه  های آینده 

و پس از  آماد ه شدن اطالع رسانی خواهد شد.«  گفتنی است در این مراسم از ماکت محصوالت 

جدید ایرانول رونمایی گردید که به زودی به بازار عرضه خواهند شد.
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