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قاضی زاده، اشرافی
صحبت می کند

گفت  وگو با نادر قاضی پور

اصالح طلبان می خواهند 
امتیاز  بگیرند

گفت وگو با حسن بیادی

الهه؛ الزام آور
بدون ضمانت اجرایی
داود آقایی

چانه زنی سیاسی
امیررضا واعظ آشتیانی

چرا قاضی زاده هاشمی نسبت به 
جامعه و منتقدان پرخاش می کند؟

چرا برخی اصالح طلبان رادیکال پیشنهاد 
استعفا به روحانی می دهند؟ / پشت پرده دیدار 
اصالح طلبان با روحانی چیست؟

گفت وگو با صادق زیباکالم درباره
رابطه اصالح طلبان-دولت

وزیر بورژوا

انشعاب مقابل روحانی 

باید روحانی را 
تحت فشار بگذاریم

درباره حشمت الّله فالحت پیشه 
رئیس کمیسیون امنیت ملی که 
متفاوت از عال ء الدین بروجردی است

چگونه ترامپ با ترکیب پوپولیسم، 
ناسیونالیسم و محافظه کاری به دنبال
تغییر شعار ››اول آمریکا‹‹ است؟

مبارزه علی علیزاده با 
شبکه های فارسی زبان

 خارج از کشور ادامه دارد
سپاه پاسداران از تروریست ها انتقام گرفت 

رئیس 
غیرمعمولی

ظهور مرکانتلیسم جدید
"پسر موفرفری"

حمله به داعش؛علیه من وتو
 2 نیمه شب

آیا بانک مرکزی می تواند دالر را به پایین تر از 10هزار تومان 
برساند؟ / بخشی از مردم که برای نگاه داشتن سرمایه خود 

دالر خریده بودند، هراسان اقدام به فروش آن کردند

جنگ با دالر



سمنان -  كتابخانه مركزي

كتابخانه مركزي سمنان در سال 1392 در زميني به مساحت 7085 متر مربع و زیربنای 7565 متر 
مربع به بهره برداري رسيده است. این كتابخانه در سه طبقه مجزا، با بيش از 115 هزار جلد كتاب و 
بخش هاي  كودك و نوجوان، استان شناسي، كتاب هاي مرجع، نابينایان، مؤلفان استان و سالن هاي 
مطالعه ویژه آقایان و خانم ها با برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي، همه روزه پذیراي عالقه مندان 

كتاب و كتابخواني در تمامي گروه هاي سني است. سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

شوكتياالز،تركيه
دومين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

������������������������������������������� توجیه المسائل  نام كتاب:
سروده: ����������������������������������������� سید علی اصغر علوی
������������������� بسیج دانشگاه امام صادق)ع( انتشارات:

����������������������������������������� ۱۶۴ صفحه  تعداد صفحات:

هشتمين جشنواره كتابخوانی رضوی به همت نهاد كتابخانه های 
عمومی كشور و همراهی بيش از ۴00 دستگاه از سراسر كشور 
برگزار شد كه با رشد 32 درصدی در مشاركت عمومی نسبت به 
دوره گذشته همراه بود. در این دوره جشنواره كتابخوانی رضوی 
858 هزار 695 نفر از اقشار مختلف مردم از سراسر كشور و در 

سنين مختلف در آن شركت داشتند، ۴65 نفر از استان های 
مختلف به عنوان برگزیدگان این جشنواره مورد تقدیر قرار 
گرفتند. دبيرخانه این جشنواره، اسامی برگزیدگان در هر بخش 
 www.iranpl.ir  به همراه نام استان و كتابخانه را در نشاني

منتشر كرده است.

اعالم اسامی برگزیدگان استانی 

هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگیريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

كتاب »توجيه المسائل كربال« در پی بيان توجيهات اقشار 
با عبداهلل  مختلف مردمی است كه در مواجهه با دعوت ا
الحسين)ع( قرارگرفتند اما با بهانه های مختلف و هر یک به 
توجيهی از یاری ایشان سر باز زدند. با توجه به اینکه امام زمان 
ما نيز، ما را برای یاری و قيام خود دعوت می نماید، مطالعه 
این كتاب می تواند به ما كمک كند تا دچار سرنوشت كسانی 

نباشيم كه عامل تنهایی ولی خدا، امام حسين)ع(، شدند.

نواع توجيهات نظير توجيهات  نویسنده بعد از برشمردن ا
عقيدتی؛ توجيهات سياسی؛ توجيهات اجتماعی؛ توجيهات 
اقتصادی؛ توجيهات نظامی؛ توجيهات به ظاهر مقدس و... 
در پایان، عمده توجيهات را در 6 دسته تقسيم و هر یک را 
تحليل كرده است كه عبارت اند از: عقب گرد به عقاید جاهلی، 
دنياطلبی؛ رهاكردن تکليف از سوی خواص؛ غفلت؛ ترس از 

جان و مال و جهل و نادانی.
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

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

مرزهایمان مراقب و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

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

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

فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(
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مشاور هنری:  نیما ملک نیازی
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محتاج به این هستیم که در این آشفتگیهایی که البته بعد از هر تمام مقصد، اجرای اسالم

انقالب آشفتگیها هست و بحمدالّله  انقالب ایران یک انقالِب 

کم آشفتگی است آشفتگی هست اما نه مثل آنها که در جاهای 

دیگر، انقالبات دیگر بوده اســت. انقالب روســیه و انقالب 

فرانسه ضایعاتش خیلی بوده است.

بحمدالّله  ایران، آن هم از برکت اسالم است؛ برای اینکه 

این مردمی که انقالب کردند اســالمی بودند؛ مردمی نبودند 

که بخواهند بیجا خرابــکاری بکنند؛ به حد خودشــان کردند، 

به آن انــدازه ای که مفید بــود می کردند، بــه آن اندازه ای که 

مجاز بود می کردند. ولهذا بعد از انقالب اینطور آشفتگیهایی 

که در جاهای دیگر بود، اینطور آشــفتگیها نیست. البته یک 

اآلن وقتی اســت که مــا بخواهیم این 

کشــور را از این آشــفتگیهایی که دارد نجات 

بدهیم، باید همه وجهۀ نظر را به اسالم بکنیم؛ 

تمام مقصد اســالم باشــد. اســالم است که 

می تواند ما را به ســعادت دنیا و آخرت برساند. 

اســالم اســت که برای ما آزادیـ  یک آزادی 

ســالم، آزادی صحیحـ  تأمین می کند. اسالم 

اســت که می تواند ما را مســتقل کند. اسالم 

اســت که می تواند روح مــا را قوی کنــد، و به 

تبع آن جسم ما هم قوی بشــود. ما همه اآلن 
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دالر خریده بودند، هراسان اقدام به فروش آن کردند

جنگ با دالر

گوشــه هایی از آن رژیم باز باقی اســت، و یــک عمالی هم از 

خارجیها باز در بین مردم باقی هست لکن آن هم باید به همت 

ملت، به همــت همهـ  با همـ  این آشــفتگیها ان شــاءالّله  رفع 

بشود، و بعد هم با همت همه سازندگی شروع بشود، به همت 

همه، اسالم آنطوری که خدای تبارک و تعالی امر فرموده است 

تحقق پیدا بکند.

  همکاری برای ساختن کشوری الهی

اآلن الفــاظ اســت، بــاز پــا را از الفــاظ بیــرون 

نگذاشــته ایم]به[جمهوری اســالمی رأی هم دادیم اما آن 

معنا و آن محتوایی که باید تحقق پیدا بکند باز نشــده است. 

اآلن آشفتگیها همه جور هســت. تحول الزم دارد از 

همه چیز آن، که بخواهد بشود همۀ آن آثار طاغوتی، 

که در همه جا اآلن هســت، اآلن هم آثار در همه جا 

هست، همۀ اینها باید متحول بشود؛ تا اینکه اسالم 

به اینطوری که، به آن چهرۀ زیبایی که دارد تحقق پیدا 

بکند؛ یک مملکت الهی بشود در مقابل یک مملکت 

طاغوتی. طاغــوت را که از بین بردیــد، باید به جای 

آن یک مملکت اسالمی و یک مملکت الهی درست 

بشود. مقابل طاغوت، الّله  است. با رفتن »طاغوت« 

باید مملکــِت »الّله « پیدا بشــود، مملکت الهی پیدا 

بشود. و آن هم با همت همه است.



ساعت 2 صبح اینجا کرمانشاه... ناگهان صداهای 
مهیبی توجه همه را به خود جلب کرد. اتفاق مهمی افتاد، 
6 موشک به شــرق دجله اصابت کرد و ضربه ای سخت به 
داعش خورد. انتقامی سخت از ماجرای 9 صبح شنبه اهواز. 
این اما پایان ماجرا نبود و چند دقیقه بعد فرات دوباره لرزید، 
پهپادهای رزمی سپاه پاســداران انقالب اسالمی جایگاه 
تروریست ها را با خاک یکســان کردند. در پاسخ به حادثه 
تروریستی اهواز عملیات »ضربت محرم« با رمز مقدس »یا 
حسین )ع(« انجام شــد، تعداد 6 فروند موشک بالستیک 
میان برد نقطه زن از پایگاه های موشکی نیروی هوا فضای 
سپاه در غرب کشــور شــلیک و تروریســت های مزدور و 
جنایتکار از فاصله 700 کیلومتری هدف ضربات مهلک و 
مرگبار قرار گرفتند. متعاقب این حمله 7 فروند پهپاد رزمی 
مواضع و مقر های تجمع و پشتیبانی تروریست های مزدور 
اســتکبار جهانی را بمباران کردند. بر اســاس اطالعات و 
گزارش هــای دقیق دریافتــی، در این عملیــات تعدادی 
از ســرکردگان و عناصر موثر جنایت اخیر تروریســت ها به 
هالکت رسیدند یا مجروح شدند، همچنین زیرساخت های 

آمادی و انبار ذخیره مهمات تروریست ها منهدم شد. 

    واکنش ها به عملیات »ضربت محرم«
محسن رضایی در توئیتی نوشــت: »حمله موشکی 
ســپاه به مقر تروریســت های حمله اهواز، تلنگری به این 
جنایتکاران بود. گوشــمالی اصلی در راه است؛ گوشمالی 
سخت.« در تحولی دیگر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
گفت: »نخستین مرحله انتقام حمله تروریستی اهواز اجرا 
شــد و مراحل دیگری از انتقام هم اتفــاق خواهد افتاد.« 
سرلشکر محمدباقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در 
جلسه اعضای شورای عالی سیاست گذاری مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه که در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
برگزار شد، اظهار داشت: »تروریست ها با سوء استفاده از 
مراســم رژه به میان جمعیت آمدند و به طور کور مردم را به 
رگبار بستند. این تروریست ها مورد حمایت گروه تروریستی 
داعش و یکی دیگر از گروه های تروریستی بودند که سران 
آنها در کشــورهای اروپایی هســتند.« وی با بیــان اینکه 
نخستین مرحله انتقام این حمله تروریستی اجرا شد، گفت: 
»عملیات گسترده موشک و پهپاد نیروهای مسلح ارزش 
واالیی داشت، از این جهت که این پهپادها برای اولین بار 
با عبور از فضای چند کشور خودشان را با دقت تمام به هدف 
رساندند و ضربات سنگینی به دشمن وارد کردند . موشک ها 
با طی مسافت بیش از 550 کیلومتر خود را به نقطه استقرار 
دشمن رساندند. مراحل دیگری از انتقام هم اتفاق خواهد 

افتاد. این امر نشان می دهد که امنیت ملت ایران برای رهبر 
معظم انقالب، نیروهای مسلح و حاکمیت کشور خط قرمز 
محسوب می شود. نیروهای مسلح از این پس با رعایت همه 
مالحظات امنیتی، مراسمات خود را به صورت مردمی برگزار 
خواهد کرد. با تمهیدات اندیشیده شــده این گونه حوادث 
تکرار نخواهد شد. دشــمنان بدانند که نخواهند توانست 

امنیت کشور را با خطر مواجه کنند.« 
در اظهارنطری دیگر ســردار امیرعلــی حاجی زاده، 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به عملیات موشکی 
و پهپادی سپاه علیه تروریست ها در سوریه هم گفت: »در 
این عملیات هم از موشک و هم از پهپاد استفاده کردیم تا 
دشمنان درس عبرت بگیرند و از این گروه های تروریستی 
حمایت نکنند. آنها باید از این شــرایط بترســند. ما تا محو 
کامل تروریست ها این مبارزه را ادامه می دهیم و همان طور 
که مقام معظم رهبری فرمودند اگر آنهــا یکی بزنند، ۱0 تا 
می خورند. تروریســت ها از فشنگ اســتفاده کردند و ما با 
موشک جواب شــان را دادیم. امنیت ملت ایران خط قرمز 
ماســت و در برابر آن کوتاه نمی آییم. انتقام ســختی را از 
گروه تروریســتی مورد حمایت آمریکا و کشــورهای عربی 

منطقه گرفتیم.«
ارتش جمهوری اســالمی ایــران هم در پــی انتقام 
موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی از تروریست ها در 
پاسخ به حادثه تروریستی اهواز اطالعیه ای صادر کرد. در 
این بیانیه  آمده است: »اقدام موشکی و حمالت پهپادی 
بامداد امروز سپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران علیه 
مواضع تروریست ها در سوریه در پی اقدام تروریستی 3۱ 
شهریور اهواز ضرب شســت قاطع و حرکتی بجا و ضروری 
بود تا دشــمنان بدانند هیچ تجاوزی بدون پاســخ نخواهد 
ماند. اقدام امروز طبق وعده فرماندهی معظم کل قوا یک 
گوشمالی بود و تروریســت ها و ایادی آنان مطمئن باشند 
که هر حرکت مذبوحانه و زبون دیگری در خاک جمهوری 
اسالمی ایران با پاسخی به مراتب ســنگین تر و کوبنده تر 
روبه رو خواهد شــد. نیروهای مســلح جمهوری اســالمی 
ایران همان گونه که در هشت سال دفاع مقدس از ملت و 
کشور خود دفاع کردند، امروز نیز با اقتدار بیشتر و آمادگی 
کامل اجازه نمی دهند که دشمنان نظام و ایادی مزدور آنان 
به کشور ما تعرض کرده و هرگونه اقدام کور علیه جمهوری 
اســالمی، مردم و امنیت کشــور بزرگ و مقتدر ایران را به 

سختی پاسخ می دهند.
ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن تحسین اقدام 
مقتدرانه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
آمادگی خود را برای دفاع از کشور، نظام جمهوری اسالمی 

و ملت شریف ایران و واکنش سریع و شدید به هرگونه تعدی 
دشمنان این مرز و بوم اعالم می دارد.«

    شایعه ای که تکذیب شد
بعد از وارد شدن این ضربه سخت به تروریست های 
تکفیری، مــزدوران آمریکا و آل ســعود در فضای مجازی 
درصدد رفــع و رجوع و تشــکیک در موفقیــت آمیز بودن 
عملیــات برآمدند و شــایعه کردند »یکی از موشــک های 
سپاه در کرمانشاه سقوط کرده است« اما هوشنگ بازوند، 
اســتاندار کرمانشــاه این ادعــا را تکذیب کرد و در پاســخ 
به این ســوال که گویا تصاویــری از آتش ســوزی در این 
منطقه منتشر شده اســت، گفت: »خیر، مطلقا اتفاقی در 
این منطقه رخ نداده اســت.« همچنین برخی کانال های 
ضدانقالب در فضای مجازی نوشتند: »ایران اعالم کرده 
بود که داعش در سوریه از بین رفت، پس چطور گروهک 
تروریستی در غرب ســوریه مقر دارند؟« این شبهه افکنی 
نیز بی پاســخ نماند و محمدصالح جوکار، معاون پارلمانی 
سپاه گفت: »داعش می خواست خالفت و حکومت ایجاد 
کند، این حکومت داعش از بین رفت ولی تفکر داعشــی 
و تکفیری و حمایت از تروریســت ها امروز وجود دارد. این 
تروریست ها در منطقه ادلب مستقر و مورد حمایت آمریکا 
هستند.« این نخستین عملیات موشــکی فرامرزی نبود. 
بعد از حمله تروریستی داعش به مجلس شورای اسالمی، 
سپاه پاســداران منطقه دیرالزور ســوریه را هدف قرار داد 
و انتقام ســختی از تروریســت های تکفیری گرفت. نیمه 
دوم شهریورماه امسال نیز دومین عملیات حمله موشکی 
فرامرزی به مراکزی در کردستان عراق انجام شد که پاسخ 
دندان شکن ایران به اقدامات گروهک تروریستی مستقر 
در آن منطقه بود. در ســال 75 مســئوالن اقلیم کردستان 
عراق و حزب دموکرات کردســتان به صــورت کتبی تعهد 
دادند که در ایران دســت به هیچ گونه عملیاتــی نزنند اما 
با تحریک آمریکایی ها عهد و پیمان شــان را شکســتند و 
اقدامات تروریســتی انجام دادند. پــس از این اقدامات، 
چندین بار تذکراتی به آنها داده شد اما چون گوشی شنوایی 
نداشتند، پاسخ الزم را دریافت کردند. معاون پارلمانی سپاه 
درباره پیام حمالت موشکی امروز گفت: »حمله موشکی 
امروز به شرق فرات دو پیام داشت. مخاطب یک از پیام ها 
گروه های تروریســتی و حامیان آنها بودند. آنها بدانند اگر 
بخواهند اقداماتی علیه امنیت ما انجام دهند، گوشــمالی 
محکمی خواهند شد. مخاطب پیام دوم نیز ملت ایران بود 
تا مشاهده کند اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران و امنیت 

کشور به دست نیروهای مسلح قطعا تأمین خواهد شد.«

گزارش ویژه

حمله به داعش؛ ساعت 2 صبح

سپاه انتقام عملیات تروریستی اهواز را گرفت

مثلث  |  شماره 6416



چهره
سورپرایز اروپایی؟

بسته غرب برای نجات برجام رونمایی می شود

تنها چند روز بعد از نشســت وزیران خارجــه ایران و 
۱+4 در نیویورک، سران اتحادیه اروپا و تهران از رونمایی 
ســازوکارهای تبادل بانکی و تجاری میان ایــران و اروپا تا 
قبل از ۱3 آبان با نــام  »special purpose vehicle« خبر 
دادند. سازوکاری که قرار است تا ۱0 آبان ماه یعنی سه روز 
قبل از اعمال رسمی تحریم های ثانویه جامه عمل به خود 
بپوشد. اگرچه در ظاهر امر SPV در برگیرنده مسائل بانکی، 
نفت و انــرژی، حمایت از حضور شــرکت ها و موسســات 
تجاری کوچک و متوسط اروپایی و دیگر کشورها به ایجاد 
و گســترش مراودات تجاری با ایران اســت امــا برخی در 
خصوص کارآمدی این مدل در برابر تحریم های آمریکا با 

دیده شک و تردید نگاه می کنند. 
حــاال هرچه هســت تیم سیاســت 
خارجی ایران با امید زیادی به این بســته 

نگاه می کند. 
آنهــا معتقدنــد بــا ایــن اقدامات 
می توانند آبان ماه را پشــت سر بگذارند. 
در تازه ترین تحول در این مورد وزیر امور 
خارجه در پاسخ به سوالی درباره ساز و کار 
ویژه گروه ۱+4 هم گفت: »اروپایی ها در 
چند ماه گذشته تالش وســیعی را انجام 
دادند و دســت کم تاکنون هفــت بانک 
مرکزی توافــق کرده اند کــه راهکار ویژه 
مالی برای ارتباط با ایران ایجاد کنند و در 
آینده نیز این راه کار را به موسسه ای تبدیل 
کنند. آنچه به مســاله ایران ربط دارد، در 
آینده ای نزدیک انجام می شــود اما آنچه 
آنها می خواهند موسسه ای تشکیل دهند 
که فراتر از ایــران بتواند کار کند، ممکن 
است بیشتر طول بکشد. همان گونه که 
خانم موگرینی )هماهنگ کننده سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپــا( در مصاحبه ای 
گفت، ایــن راهکار ویژه فقــط برای اروپا 
نیست، بلکه سایر کشورها و شرکت  هایی 
اســت که با ایــران تعامل مالــی دارند تا 
بتوانند پول را به این حساب واریز کنند و 
هزینه های صادرات را نیز از این حساب 
برداشت کنند. این راهکار مفیدی است 
برای اینکه موسســات مالی که بیشتر با 
دالر کار می کنند و به خاطر کارکردن شان 

با دالر حتی در معامالت یورویی با ایران هم می توانند مورد 
تحریم آمریکا قرار گیرند، از فشار و تحریم آمریکا مصون 
بمانند.« ظریف همچنین گفته اســت: »یعنی کار فقط با 
یورو انجام می شــود و هیچ حضوری در بازارهای دالری و 
آمریکا ندارد، به نظرم راهکار خوبی برای از بین بردن یکی 

از سازوکارهای تحمیلی آمریکا در حوزه بانکی است.« 
در توضیح بیشتری از این ماجرا معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه ایران هم گفته اســت: »بر اســاس مذاکرات 
با اروپایی ها، ســازوکارهای تبادل بانکی و تجاری با ایران 
تا شــروع دور دوم تحریم های آمریکا در ۱3 آبان، اجرایی 
خواهد شــد. ســیدعباس عراقچی  دربــاره مذاکــرات با 
اتحادیه اروپا بــه منظور مقابلــه با تحریم هــای یکجانبه 
آمریــکا افــزود: زمان بندی ما همــان چهــارم نوامبر )۱3 
آبان( اســت. اروپایی ها باید تــا پیش از چهــار نوامبر که 
دور دوم تحریم های نفتــی و بانکی آمریکا اعالم شــده، 

سازوکارهای پیشنهادی را برقرار کنند یا حداقل اینکه تا آن 
تاریخ ساختارش مشخص شده و بخشی از آن شروع به کار 
کرده باشد. اروپایی ها نظر ما را می دانند که تا چهار نوامبر، 
حداقل بخشی از این سازوکارها اجرایی شود. معاون وزیر 
امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه تحریم  هایی که آمریکا 
مدعی اســت در چهارم نوامبر اجرایــی خواهد کرد، عمال 
به طور کامل اجرا شــده اســت، اضافه کرد: »بخش دوم 
تحریم های آمریکا در چهار نوامبر به صورت رسمی برقرار 
می شود؛ اما عمال تحریم های آمریکا به صورت غیررسمی 
زودتر از آن پیاده شده اند چون همه طرف  هایی که از چهار 
نوامبر نمی  توانند نفت بخرند، زودتر شــروع به تجدیدنظر 

در خرید نفت ایــران کرده بودند. در واقــع باید گفت چهار 
نوامبر جنبه رســمی داشته و قرار نیســت اتفاق عجیبی در 

آن روز بیفتد.«
بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجــه هم در 
خصوص مکانیزم ویژه مالی برای حفظ برجام گفته است: 
»روند مذاکرات با اتحادیه اروپا و دو شریک دیگر یعنی چین 
و روســیه بعد از خروج آمریکا از برجام ادامه داشت و دارد و 
در بخش های مشخصی درباره سازوکارهایی به تفاهم هایی 
رسیدیم. بعد از نشست نیویورک قرار شد کارها تکمیل شود. 
به دلیل فشارهای آمریکا برای ممانعت از همکاری با ایران، 
تا حدود زیادی مذاکرات و سازوکارها خیلی علنی و آشکار 
نشده و نخواهد شد. آنهایی که در این خصوص اظهارنظر 
و ارزیابی می کنند، گمانه زنی است. من تعبیر نفت در برابر 

غذا یا هر تعبیر دیگری را رد می کنم و این درست نیست.«
او البته گفته است: »ما قطعا تفاهم اولیه مان با اروپا 

و دیگر شــرکا، بنا بر خواســت و اصرار آنها، بر این بود که 
روند ادامه کار را بنا بر شرایطی که باید تامین شود، داشته 
باشــیم. امیدواریم با تفاهماتی که شکل می گیرد بتوانیم 
روند استمرار برجام را حفظ کنیم. اگر اتحادیه اروپا و دیگر 
شــرکا نتوانند تضمین هــای الزم را تهیه و بــرآورده کنند، 
می تواند بر تصمیم ایران که منطبق بر مصالح ملی باشــد 
تاثیرگذار باشد.« سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
ادامه داد: »طبیعی اســت که ما  از سازوکارها و مکانیزم ها 
اطالع داریم و پیرامون آنها مذاکره می کنیم. پیشنهاداتی 
طی ماه های گذشــته وجود داشته اســت. بخشی از آنها 
احســاس شــده که کارآمدی الزم را نداشــته و درباره آنها 
بحث شده تا با راهکارهای جدید رفع و رجوع شود. از روند 
مذاکرات آگاهی کامل داریم. بخش هایی کامل شــده و 
بخش هایی باقی مانده است. اگر نتوانیم درباره بخش های 
باقی مانده به تفاهم الزم برسیم احتماال به فازهای جدیدی 
وارد شدیم که اخیرا توسط دکتر ظریف مطرح شد. آمریکا 
و برخی کشورهای خاص تالش می کنند هماهنگی بین ما 
و اروپا و چین و روســیه صورت نگیرد.« 
اما فارین پالیسی در تحلیلی در این مورد 
نوشته است: »بر اساس راهکار جدید، 
ایران می تواند نفتــش را در ازای کاال با 
کشــورهای اروپایی مبادله کند. بدون 
اینکه پولی رد و بدل شود. ایران از سال 
20۱5 که توافق هســته ای نهایی شد، 
عضویتش در سیستم بانکی بین المللی 
به نام ســوئیفت را دوباره به دست آورده 
اســت و از ایــن طریق می توانــد راهی 
برای انتقال پول به خــارج پیدا کند. اما 
سوئیفت که در بلژیک مستقر است، در 
گذشته یک بار تسلیم فشارهای آمریکا 
در زمــان دولت اوباما شــده و ایران را از 
این سیســتم مالی خارج کرده اســت. 
اگر ایــران دوبــاره دسترســی اش را به 
سوئیفت از دست بدهد، بجد در تجارت 
ناتوان خواهد شد. از نظر کارشناسان، 
ایران فعال پایبند بــه توافق خواهد ماند 
و الزامــات آن را رعایــت خواهــد کرد. 
روحانــی می داند اگــر ایــران از توافق 
کنار بــرود، اتحادیه اروپــا نیز تحریم ها 
را مجددا اجرا خواهد کرد. چین، ترکیه 
و چند کشــور دیگر با ادامه خرید نفت از 
ایران به مقابله با ترامپ برخاستند و این 
احتمال را ایجاد کردند که مقاومت های 
این چنینــی در برابر فشــارهای آمریکا 
می تواند صنعت اصلی ایران را سرپا نگه 
دارد. اما کشورهایی که از تالفی آمریکا 
می ترسند، یکی یکی در حال پایان دادن به تجارت با ایران 
هستند. آخرین مورد هند بود که به نظر می رسد می خواهد 
خرید نفت از ایران را به صفر برساند. با گذشت زمان ایران 
احتماال تسلیم این وسوسه خواهد شد که به طور مخفیانه 

برنامه هسته ای اش را از سر بگیرد.« 
دیوید آلبرایت، متخصص انــرژی اتمی، می گوید: 
»به نظر من بازرسان سازمان انرژی اتمی به محل  هایی که 
باید از آنها سرکشی کنند برده نمی  شوند. مساله نگران کننده 
این است که کشورهای اروپایی به تنهایی نمی  توانند ایران 
را وادار به پیروی کنند. ایرانی هــا احتماال به طور مخفیانه 
و روزافــزون در حال تقلب هســتند، بنابراین کشــورهایی 
اروپایی دست شان در پوســت گردو مانده است. آنها واقعا 
می خواهند که توافق را حفظ کنند، اما به ایران گفته اند که 
اگر از توافق تخطی کند، اتحادیه اروپا تحریم ها را دوباره 

اعمال خواهد کرد.«
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»سه نفر از مفســدین اقتصادی در انتظار چوبه دار و 32 نفر هم محکوم به حبس؛ بیان 
این جمله از سوی معاون اول قوه قضائیه سقوط دو هزارتومانی دالر را در پی داشت. این اولین 

نتیجه اعالم خبر اعدام سه تن از مفسدان اقتصادی بازار سکه و ارز بود. 
ظهر دوشنبه خیابان فردوســی تهران شــاهد تجمع مردم برای فروش دالرهای خانگی 
بود. تا لحظه اعالم این خبر، دالر به کانال ۱5 هزار تومان وارد شد و با این حال دالالن از خرید 
دالرهای خانگی با قیمتی بیش از حدود ۱3 هزار تومان خودداری کردند. کاهش قیمت دالر، 
همچنین کاهش 300 هزار تومانی سکه را به همراه داشت. پس از تالطم در حوزه اقتصاد کشور 
که ناشی از سوءمدیریت دولت بود و اعتراضات مردم را هم به همراه داشت، مرداد امسال، به 
دنبال استجازه رئیس قوه قضاییه از رهبر معظم انقالب اسالمی، دادگاه  های ویژه رسیدگی به 
پرونده  های اخاللگران در نظام اقتصادی برای برخورد ویژه با مفســدان و اخاللگران شــکل 

گرفت. 
 وظیفه این دادگاه ها برخورد با مفسدین و اخاللگران اقتصادی بود که با سوءاستفاده از 

شرایط  موجود، با هدف رسیدن به منافع مادی، به اقتصاد کشور لطمه می زدند. 
نخستین جلسه این دادگاه ها نیز، اوایل شهریور امسال، با محاکمه 3 نفر از اخاللگران 
اقتصادی تشکیل شــد. اکنون پس از گذشت تقریبًا یک ماه از جلســه اول دادگاه های ویژه، 
سخنگوی دستگاه قضا خبر از محکومیت 3 نفر از مفسدین به اعدام و 32 نفر به حبس های ۱0، 
۱2 یا 20 ساله داد. محســنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، در حاشــیه مراسم معارفه رئیس 
جدید کل دادگستری استان زنجان خبر از برخورد با مفســدان اقتصادی داد و گفت: »درباره 
مبارزه با مفسدان اقتصادی نخســتین خبر این اســت که در دادگاه های ویژه ای که در تهران 
تشکیل شده است؛ 35 نفر محکوم شدند که از این تعداد سه نفر به عنوان مفسد فی االرض به 
اعدام محکوم شدند که البته حکم آنها غیرقطعی اســت و اگر برود و دیوان عالی کشور تعیین 
کند؛ اجرایی خواهد شد.« بنا به گفته اژه ای، حمید باقری درمنی، فرزند محمد که دارای سابقه 
کیفری بوده، در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی االرض محکوم به اعدام شده 
اســت. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی اســت و می تواند در دیوان عالی کشــور در صورت 
اعتراض رسیدگی شود. وحید مظلومین فرزند حبیب اله هم به عنوان مفسد فی االرض به اعدام 
محکوم شد و این حکم نیز غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است. محمد اسماعیل قاسمی 
با اسم مستعار محمد سالم فرزند غالمعلی که این فرد نیز به اعدام محکوم شده که حکمش قابل 
تجدیدنظر خواهی اســت. اژه ای در ادامه گفت: »ما از همکاری مردم نهایت تشکر را داریم و 
امیدواریم این همکاری در راستای معرفی افراد ادامه داشته باشد. اگر کسانی می خواهند نام 

آنها محفوظ بماند؛ محفوظ می ماند و از آنها حمایت خواهد شد.«
البته رســیدگی به اتهامات و محاکمه اخاللگران اقتصادی حوزه گوشــی های موبایل، 
دالالن ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان ســکه نیز در دستور محاکمه و رسیدگی 

قرار گرفته است. 
گفتنی است که تیرماه 97 رهبر معظم انقالب در نامه ای به رئیس جمهوری با ابراز نگرانی 
از اخبار منتشرشــده در خصوص واگذاری ارز و ســکه در ماه های اخیر و ابهاماتی که در افکار 
عمومی ایجاد کرده اســت، دستور دادند ضمن رســیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به 

محضر ایشان ارسال شود. 

در میان حرف و حدیث ها و خبرهای متفاوتی که از ماجرای حادثه تروریســتی اهواز در 
رسانه ها مطرح شده است، رئیس کمیسیون امنیت ملی خبرهایی داده که بازخوردهای زیادی 
در رسانه ها داشته اســت. او گفته سهل انگاری باعث بروز حادثه تروریســتی اهواز شد و البته 
ادامه داده است: به هیچ وجه قابل قبول نیست چند تروریست با استفاده از این سهل انگاری تیر 
خالص به مردم بزنند و از آن طرف کسی که پشت تفنگ دوربین دار قرار داشت، مقابله نکرده و 

منتظر دستور فرمانده اش بماند.«
 اما حشــمت الله فالحت پیشــه این ماجرا را بر پایه یک فیلم که آن را تماشا کرد، روایت 
می کند. ماجرا از این قرار است که  کمیسیون امنیت ملی در جلسه ای با حضور وزرای اطالعات 
و کشور و با شرکت 92 نماینده دیگر مجلس، فیلم حادثه تروریســتی اهواز را مورد بررسی قرار 
داده است. فیلمی که در سفر به اهواز از شورای تامین استان  گرفته شده تا در کمیسیون مورد 

بررسی قرار گیرد. 
 این فیلم توسط دوربین وزارت اطالعات که به صورت ثابت در منطقه رژه مستقر شده بود 
و دوربین ارتش تهیه شده است. کسی که مسئول فیلمبرداری از سوی ارتش بود، با شجاعت و 
بدون ترس صحنه ها را به صورت کامل فیلمبرداری کرده است. به گفته رئیس کمیسیون امنیت 

ملی البته این فیلم در صفحه مجازی پخش نشده و فقط در اختیار ماست. 
فالحت پیشه صحنه های حادثه تروریســتی اهواز را زجرآور خوانده و جزئیاتی عجیب از 
این ماجرا را نقل کرده اســت. او گفته: »در این صحنه ها مظلومیت آنهایی که ترور شــده اند 
به خوبی مشهود است که ایجاد چنین صحنه هایی تنها به خاطر اشتباه امنیتی بود. اینکه چند 
نفر به کسانی که در حال جان دادن هستند تیر خالص می زنند بسیار ناراحت کننده است و این 
اقدام به هیچ وجه قابل دفاع نیست. باید جلوی این سهل انگاری ها گرفته شود تا در آینده شاهد 
این اتفاقات نباشیم. به هیچ وجه قابل قبول نیســت چند تروریست از خدا بی خبر به عزیزان ما 
تیر خالص زدند، آن هم کســانی که سابقه رفتن به سوریه داشــتند. آنهایی که مجروح شدند 
می گفتند که اگر یک تفنگ در دست داشــتند جلوی این کار را می گرفتند چون از صحنه های 
بدتر از این در سوریه با پیروزی عبور کردند اما چون رژه بود آنها نمی توانستند تفنگ پر از فشنگ 

همراه داشته باشند.
 این افراد قربانی تیر خالص شدند. باید یک سری واقعیات در مجلس مطرح شود. معتقدم 
باید این فیلم در جلسه غیرعلنی مجلس نیز به نمایش گذاشته شود. دلیلی ندارد کشوری با اقتدار 
جمهوری اسالمی ایران به دلیل اشتباه محاســباتی چند نفر دچار مشکل شود. در زمان حادثه 
تروریستی، فیلمبردار به کسی که تفنگ دوربین دار دستش است التماس می کند که به سمت 
آنهایی که تیر خالص می زنند، شلیک کند اما آن شخص منتظر دستور فرمانده اش است. اینها 

همه نشان از ضعف مدیریت دارد. 
در زمان حادثه مشــرف به جایگاه، ۸ یا 9 تفنــگ دوربین دار وجود داشــت که به راحتی 
می توانســتند در عرض 30 ثانیه تروریســت ها را به درک بفرســتند. حتی با یک تفنگ قدیمی 
هم می توانستند این کار را انجام دهند اما کسی که پشــت تفنگ دوربین دار بود در ابتدا حمله 
تروریستی را باور نمی کند و می گوید گلوله ها مشقی است بعد که تیر خالص را می بیند می گوید 
دستور شلیک ندارد. فردی که پیش اوســت به فرمانده زنگ می زند حتی فرمانده به او دستور 

تیراندازی را می دهد اما باز آن فرد شلیک نمی کند.«

روایت عجیب

سه حکم اعدام

رویدادها
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نامه دوم اقتصاددانان در مورد آثار سوء استمرار وضعیت کنونی سیاست های ارزی در کشور 
هم منتشر شد. آنها پس از این نیز یک نامه مهم نوشته بودند که مورد توجه رهبر معظم انقالب هم 
قرار گرفته بود.  رهبر معّظم انقالب اسالمی در بیانات خود در جمع هزاران نفر از اقشار مختلف 
مردم، فرموده بودند: »اخیرا هم عده ای کارشــناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و 
برخی هم صاحب نام هستند، نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن 
مشــکالت ســاختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را هم ارائه کرده اند که این راه حل ها اکثرا 
صحیح بودند.«  اشــاره احتمالی رهبر انقالب به نامه 3۸ اقتصاددان حامی دولت بود که چندی 
پیش در فضای رسانه ای کشور انتشــار یافت که در آن 20 پیشنهاد برای برون رفت از مشکالت 
فعلی ارائه شده بود. حاال اما این اقتصاددان ها نامه دیگری نوشته اند که خطاب آن به سران سه 
قوه است. رسانه ها این تیتر را برای این نامه برگزیده اند: »لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری 
فرمایید.« ابتدای این نامه یک تصریح مهم وجود دارد: »در شکل  گیری وضعیت نابسامان کنونی 
فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کمتر از قوه مجریه نیست.« در این 
نامه  آمده است: »ایجاد به اصطالح »بازار« ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی ها از طریق سرعت 
گرفتن مشکالت تولیدکنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه 
به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی می شود. 
این پدیده همچنین، موجب شکل گیری و استمرار رانت های عظیم برای غیرمولدها و بنگاه های 
خام فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهاِن امکانات و انحصارهای قدرت- ثروت به افزایش شدید 
انفعالی نقدینگی منجر خواهد شد. فعالیت بسیاری از بنگاه های تولیدی نیمه جان را کامال متوقف 
کرده و بخش عظیمی از نیروِی کاِر شاغل را بیکار کند.« در بخش دیگری از این نامه نیز گفته شده: 
»استمرار خطاها و سهل انگاری های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای 
ایرانی با باالترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.« این اقتصاد دان ها ادامه داده اند: 
»اثر تخریبی و اضطراب برانگیز شوک ارزی چهارم طی 75 سال گذشته، بی سابقه خواهد بود.« 
همچنین در ادامه این نامه آمده است: »در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدالل 
مدافعین افزایش قیمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است.« این 
اقتصاددان ها همچنین گفته اند: »برجسته کردن یکباره رشــد نقدینگی، بدون عنایت به نقش 
تعیین کنندۀ شوک های پیاپی ارزی در سه دهۀ گذشته، ابزار سیاسی برای متقاعد کردن مسئولین 
کشور به استمرار دور باطِل کاهش ارزش پول ملی و تحمیل درد و رنج ناشی از آثار آن بر جسم و جان 
و دارایی های مردم بوده است.« در این نامه همچنین  آمده است: »چرا ارز حاصل از صادرات مواد 
خام و اولیه به قیمت عادالنه و در راستای شرایط و محدودیت های بخش های مولد به بانک مرکزی 
فروخته نمی شود و به بهای آزاد عرضه می شود و قیمت نهاده های تولید صادرکنندگان )اعم از مواد 
خام و اولیه و انرژی و سایر موارد( واقعی سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمی شود؟ هدف 
از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دالری برای آنها چیست؟ با توجه به آنچه ذکر شد ارزیابی 
کلی این است که تجربۀ تعیین نادرست نرخ ارز طی سه دهۀ گذشته و احالۀ آن به پدیدۀ موهوم 
بازار ارز، با توجیه های فاقِد بنیه کارشناسی و اعتبار علمی تحت عنوان  هایی مانند »فنر نرخ ارز« 
و مبنا قرار دادن تنها یک متغیر یعنی »تفاوت نرخ های تورم« صورت پذیرفته به پایان خط رسیده 
است و دستاوردی جز تعمیق فقر و عقب ماندگی و شکل گیری یک دوِر باطل بر محور طمع ورزی 

سوداگرانه  در بستر زمینه بازی با نرخ ارز از خود باقی نگذاشته است.«

دبیر شــورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات بولتون مبنی بــر اینکه ما را جدی 
بگیرید، گفته است که سردار حاجی زاده شما را جدی گرفت و در سه مایلی شما موشک پیاده 
کرد. شــمخانی  در واکنش به ادعای یک مقام وزارت دفاع آمریکا مبنی بر اینکه موشک های 
شلیک شده ایران به شرق رود فرات در سه مایلی محل اســتقرار نظامیان آمریکایی در سوریه 
فرود آمد، از آمریکایی ها پرسید: »در سه مایلی شما داعش و گروه های تروریستی به چه کاری 
مشــغول هســتند؟ اشــرار آمریکایی و تیم فعلی آمریکا را در حوزه اقتصاد به شکست خواهیم 
کشاند.« دبیر شــورای عالی امنیت ملی با اشاره به حساســیت غیر قابل تغییر ایران نسبت به 
خطوط قرمز خود گفته است: »بارها اعالم کرده ایم هر گروه و کشوری که از خطوط قرمز ما عبور 
کند اگر یکی بزند ۱0 تا خواهد خورد.  ما صبور هستیم، اما هیچ گاه از اصول خود عقب نشینی 
نمی کنیم.«  شمخانی نفوذ معنوی ایران در منطقه را ناشی از صداقت و روحیه همکاری و برادری 
دانست و اظهار داشت: »ما با مردم عراق، سوریه، لبنان و یمن دست دوستی و برادری دادیم و 

حمایت مان را بدون هیچ چشمداشتی از آنان دریغ نکردیم. «
دریابان شمخانی با فریب دانستن پیشنهاد مذاکره از سوی ترامپ افزود: »ما در مواجهه 
با دشمنان مماشات، مصالحه و تســامح نداریم و تا زمانی که دشــمن را از منطقه دور نکنیم و 

سنگرهای اقتصادی را بازسازی نکنیم مذاکره معنا ندارد.«
وی در پایان  راه عبور از وضعیت امروز را انقالبی ماندن، در کنار مردم و مانند آنها زیستن 
و دوری از تجمالت و اشــرافی گری عنوان کرد و اظهار داشت: »آمریکا جنگ اقتصادی را به 
عنوان آخرین حربه علیه ما به کار گرفته و معیشت و درمان و رفت و آمد و ایمنی مردم  را هدف 
قرار داده است. باید با روحیه انقالبی مقابل آنها بایستیم و تردیدی نداریم که ترامپ را  همچون 
دیگر اسالفش شکست خواهیم داد.« گفتنی است  که جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت 
آمریکا سه شنبه شب سوم مهرماه )به وقت تهران( در نشستی به میزبانی گروه ضدایرانی »متحد 
علیه ایران هسته ای« )UANI( حاضر شد و همان طور که انتظار می رفت اظهارات تندی علیه 
ایران مطرح کرد. او در ابتدای این نشست به بحث تحریم های وضع شده علیه ایران پرداخت و 
از اتحادیه اروپا به دلیل تالش برای زنده نگه داشتن توافق هسته ای با ایران انتقاد کرد. او گفت 
اتحادیه اروپا »در حرف علیه ایران قاطع اســت، اما در عمل ضعیف است.« بولتون در ادامه 
با بیان اینکه واشنگتن اجازه نمی دهد »اروپا یا هر کس دیگری تحریم های ما را دور بزند«، به 
شرکت پیام رسان مالی »سوئیفت« و دیگر مراکزی که ممکن است به ایران خدمات مالی ارائه 
کنند هشدار داده بود که در صورت عدم همراهی با تحریم های آمریکا، خود با جریمه و تحریم 
روبه رو می شوند، به همین دلیل آنها »باید تبعات همکاری با ایران را به دقت بسنجند.« بولتون 
در بخش دیگری از سخنرانی اش به فعالیت های منطقه ای ایران پرداخت و با متهم کردن ایران 
به ایجاد بی ثباتی در منطقه  گفت: »ما کارزاری از فشار حداکثری به راه انداخته ایم تا طرح های 
]قاسم[ سلیمانی ]فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران[ را مختل کنیم... از هر ابزاری برای 
دنبال کردن او و افراد مشابه او اســتفاده خواهیم کرد. ما نیروهای نیابتی و عوامل ایران را در 
منطقه دنبال خواهیم کرد... اگر ما، شــهروندان ما یا متحدان ما را هــدف قرار دهید، بهای 
هنگفتی خواهید پرداخت.« مشاور امنیت ملی آمریکا در بخش پایانی صحبت هایش با بیان 
اینکه »دوران مصونیت ایران« به سر آمده، بار دیگر ایران را به اعمال فشار بیشتر تهدید کرد و 

گفت واشنگتن از ابزارهایی که دارد، برای مقابله با ایران استفاده می کند.

پاسخ قاطع به بولتون

نامه دوم اقتصاددانان
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استعفای امام جمعه

اصرار به تغییر 

سخنان جنجالی

چرا تازه به فکر  افتادند؟

آیت الله محمدنقی لطفی، نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه ایــالم طی نامه ای به رهبر 
معظم انقالب از سمت خود استعفا کرد. آیت الله لطفی از دی سال ۱3۸0 در سمت نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه ایالم حضور دارد. گفتنی اســت حجت االسالم لطفی پیش از این در ماجرای 
به کار گرفتن خودرو لوکس دولتی و رفتارهای اشــرافی برخی نزدیکانش مورد انتقاد نیروهای جبهه 
انقالب قرار گرفته بود. بعد از انتشــار تصاویری از خودروی این امام جمعه ســابق موج گســترده ای 
از انتقادات در رســانه ها به راه افتاد. فرزند این امام جمعه ســابق در مصاحبه های خود به توجیه این 
 ماجرا پرداخته بود که پس از بازخوردهای فراوان امام جمعه ســابق ایالم پسرش را مسئول اتفاقات

 رخ داده اعالم کرد. 

حسین مرعشی هفته گذشته انتقادات مهمی به حسن روحانی و دولت او وارد کرده است. او درباره تغییرات 
در دولت گفته است: »تغییرات باید اول در ستاد اقتصادی و بعد درباره وزرای اجرایی کابینه اجرایی باید اعمال 
شود. اکنون کشور به کابینه جوان تر و بانشاط تر و مسئولیت پذیرتر نیاز دارد. من برای آقایان احترام قائلم، اما 
می گویم که شرایط تغییر کرده است پس بنا به تغییر شرایط کابینه هم باید تغییر کند.« او د ر بیانیه کارگزاران 
و اعتراض به نوبخت هم گفته است: »ما تلقی حزبی نداشتیم. ما آقای نوبخت را معادل حزب اعتدال و توسعه 
نمی دانیم. بعید می دا نیم  آقای روحانی، هم آقای نوبخت را به دلیل عضویت در حزب اعتدال و توسعه به عنوان 
رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب کرده باشند. ما از آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان  برنامه و بودجه و 
نه به عنوان عضو حزب اعتدال و توسعه انتقاد کردیم. بخشی از دوستان حزب اعتدال و توسعه  که صدور بیانیه 
در اختیار آنان بوده اســت، اعالم کردند که کارگزاران با اعتدال و توسعه در تقابل حزبی در آمده است، اما ما در 

موضع تقابل با هیچ حزبی نیستیم حتی حزب موتلفه اسالمی که دوستان قدیمی ما هستند.«

یکی از اتفاقات مهم هفته قبل تغییرات قیمت دالر و البته ســقوط آن بود. احمد توکلی در این مورد اظهارات مهمی 
داشته است. او گفته: »این سؤال مطرح می شــود که اگر بانک مرکزی قادر به پایین آوردن نرخ ارز با استفاده از تدابیر 
خاص خود بود چرا در عرض این چند ماه اقدامی نکرد  و از دیروز به فکر افتاد؟ وی با یادآوری اینکه در مدت چند ماه افزایش 
مداوم نرخ ارز پول ملی بی ارزش شد، اختالف طبقاتی افزایش یافت و تولید در کشور خوابید، گفت: چرا بانک مرکزی در 
این مدت چاره ای برای کنترل نرخ ارز با تبعاتی که ذکر کردم، نیندیشید. نکته ای که باید همواره نسبت به آن هوشیار بود 
افزایش دوباره نرخ ارز اســت، »چرا که وقتی این نرخ در یک بازه چند ماهه باال و پایین می رود بیشترین ضربه را کسانی 
می خورند که قدرت مانور کمتری در عرصه اقتصادی دارند.« وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ ارز باید مداومت داشته باشد 
تا مردم به آن اعتماد کنند، خاطرنشــان کرد: »وقتی ارز 18 هزار تومان 13 هزار تومان می شود همه خوشحال می شوند، 
اما باز هم این قیمت باالست و نباید از این نکته غفلت کرد و زمانی می توان گفت کاهش نرخ ارز موفق بوده است که تولید 

در کشور به صرفه شود.«

حســن رحیم پور ازغدی دوباره اظهاراتی داشته اســت که موجب شده رســانه ها متوجه او شوند و 
بازخوردهایی را انعکاس دهند. او گفته است: »نشست فیضیه قم در مردادماه 97، یک نقطه عطف دیگر 
با حضور هزاران طلبه در دفاع از عدالت اقتصادی و مبارزه با فســاد بود و ان شــاءالله آثار خود را در آینده 
خواهد داشت.« او این بار گفته است: »امروز جای ده ها کرسی درس خارج فقه در موضوعاتی همچون 
تعلیم و تربیت، احکام جدید قضا، فقه رسانه، فقه فضای مجازی، فقه بانکداری، فقه روابط بین الملل، 
فقه شهرسازی، معماری، سینما و... خالی اســت و این خأل با نظامات غربی در حال ُپر شدن است.« او 
افزوده است: »ُلّب پیام فیضیه، ضرورت اجرای وصیتنامه امام خمینی)ره( در باب اصالح و تکامل حوزه ها 
جهت حفظ و اصالح نهادهای جمهوری اسالمی و مبارزه با سکوالریزم در حاکمیت بود. حوزه مشهد و قم، 

جلوداران این نهضت خواهند بود.«

چهره ها



برهم صالــح از رهبــران اتحادیه میهنی کردســتان 
در ســایه اختالفات بین دو حزب عمده ُکــرد که به تعویق 
چندین جلســه رای گیری پارلمــان انجامید، ســرانجام با 
رای نمایندگان رئیس جمهور جدید عراق شد. برهم احمد 
صالح سیاســتمدار ُکرد عراقی متولد ســال ۱960 در شهر 
سلیمانیه است، دو بار از ســوی رژیم بعثی سابق به اتهام 
وابستگی به جنبش رهایی بخش کردی دستگیر شد و 43 
روز در بازداشتگاه های امنیتی صدامی در معرض شکنجه 
قرار داشت. برهم صالح در کارنامه خود عنوان نخست وزیر 
ســابق منطقه کردســتان عراق را به خود اختصاص داده 
است. وی از ژانویه 200۱ تا اواسط سال 2004 نخست وزیر 
دولت منطقه کردستان عراق بود و پس از سقوط رژیم بعثی 
صدام، مســئولیت های متعددی در دولت فدرال عراق در 
بغداد از جمله معاون نخست وزیر در دولت ایاد عالوی در 
سال 2004، معاون نخست وزیری در دولت نخست نوری 
المالکی طی سال های 2006 تا 2009، وزیر برنامه ریزی 
در دولت ابراهیم الجعفری در ســال 2005 داشته است. 
برهم صالح پیش از سال 2003 )سرنگونی صدام( ریاست 
دولتی محلی در استان سلیمانیه در شرق منطقه کردستان 

عراق را برعهده داشت.
گفته می شــود برهم صالح با آداب و رسوم عراقی ها 
در مناطق مختلف به سبب آنکه پدرش عهده دار مسئولیت 
قضاوت در بسیاری از اســتان های عراق از جمله در مرکز 
و جنوب بوده،   به خوبی آشناســت. برهــم صالح هم مانند 
بســیاری از رهبران کردها در زمان رژیم دیکتاتوری صدام 
مجبور شد از ترس اقدامات ســرکوبگرانه رژیم وی با ترک 
سلیمانیه به کوه ها و در ادامه اروپا پناه برد، آنجا به تحصیل 
پرداخت و دکترای خود را در رشته آمار و کامپیوتر از دانشگاه 
لندن در سال ۱9۸3 اخذ کرد و در طول مدت حضورش در 
اروپا یک فعال غیرنظامی و سیاســی صرف بود به طوری 
که مدیریت برنامه ها و طرح های اتحادیه میهنی به عنوان 
یکی از احزاب اصلی کردها را برعهده داشــت. او در سال 
۱976 به صورت سری به اتحادیه میهنی کردستان پیوست 
و پس از آن عضو تشکل های اروپایی و مسئول دفتر روابط 
خارجی اتحادیه میهنــی در لندن پایتخت انگلیس شــد، 
آنگاه در اولین کنفرانس حزب در سال ۱992 به عنوان یکی 
از اعضای رهبری حزب انتخاب شد به طوری که ماموریت 
اداره دفتر اتحادیه میهنی کردستان در آمریکا به وی واگذار 
شــد. وی اولین نماینده دولت منطقه کردســتان عراق در 
آمریکا شــد. صالح از سیاســتمدارانی قلمداد می شود که 
شیوه تفاهم و گفت وگو را برای حل مشکالت به کار می گیرد 
که این ویژگی در تفاهم بر ســر حل معضالت و مشکالتی 
که وی چه با طرف های رقیب حــزب اتحادیه میهنی یا با 
دولت فدرال عراق در بغداد برعهده گرفت، متمایز است. 
ویژگی مثبت دیگر برهم صالح تسلط وی به زبان های عربی 
و انگلیســی در کنار زبان مادری اش یعنی ُکردی اســت. 
وی ارتباطات گســترده ای در ســطح بین المللی و عراقی 
دارد،  همچنین فعالیت های متعددی در محافل سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی جهانی داشته است. برهم صالح یکی 
از مطرح ترین نامزدهای تصدی ریاســت جمهوری عراق 
اخیرا در گفت وگویی با شبکه ماهواره ای در منطقه کردستان 
عراق گفته است: حق تعیین سرنوشت مردم کردستان یک 
حق مشروع اســت و آنچه نیروهای پیشمرگه کردی انجام 
داده اند، وظیفــه ای بر دوش آنها و بــرای حمایت از مردم 
آن مناطق در برابر گروه داعش بوده است. من یقین دارم 

که رهبران سیاسی ُکرد شــرایط واقعی را به دقت پیگیری 
می کنند و هیچ گاه حق تعیین سرنوشــت ملت کردستان را 
انکار نکرده اند، ما تمام تالش هــای خود را در حال حاضر 
و رایزنی با طرف هــای ذی ربط چه در صحنــه بین المللی 
یا منطقه ای و عراق برای دفع خطراتــی که ما با آن روبه رو 
هستیم، با حکمت و دوراندیشــی به کار گرفته ایم. کردها 
بخشی از حوادث و بحران هایی که عراق اخیرا با آن روبه رو 
شــده، نبوده  اند، حوادث اخیر فرصت بســیار خوبی برای 
کردها فراهم کرد و در عین  حال خطرات بزرگی نیز به وجود 
آورد، اما فرصت خوب این بود که کردها از اداره حکومتی 
موفقیت آمیز و اقلیم باثبات و امن بهره مند هستند و اینکه 
بخش های دیگر در مرکــز و جنوب عــراق از آن برخوردار 

نیستند، تاسف بار است. 
گرچه پست ریاست جمهوری از حیث قانون اساسی 
یک پســت تشــریفاتی به شــمار مــی رود کــه مهم ترین 
مســئولیتش  صیانت از قانون اساســی اســت، اما اعتقاد 
این است که عمل گرایی و اثرگذاری این سمت بستگی به 
شخصیتی دارد که آن را به دست می گیرد، همان طور که 

در دوره جالل طالبانی بود.
در دوره فــواد معصــوم با همــه انتقادهــا و حرف و 
حدیث هایی که از این چهره در مســاله ضعف عمل گرایی 
رئیس جمهور می شــد اما هیچ کس نمی  تواند نقش مثبت 
معصوم در صیانت از قانون اساسی و تمامیت اراضی عراق 
در جریان همه پرسی 20۱7 و همچنین آرامش در منطقه و 
تاکید بر روابط متوازن بین همه کشورهای منطقه خصوصا 

با جمهوری اسالمی ایران را منکر شود.
برهم صالح اکنون بر این کرسی تکیه زده و انتظارات 
از او در داخل و خارج عراق نیز باالســت به ویــژه اینکه او 
پیشــقدم طرح هــای مهمی در حــوزه عدالت و توســعه و 
پیشــرفت اقتصادی و فرهنگی عراق و تقویت آشتی ملی 

و فراتر از آن، صلح و آرامش در عموم منطقه بوده است.
از برهم صالح بــه عنوان چهره ای ُکرد یاد می شــود 
که توانسته اســت در طول حیات سیاســی خود، به خاطر 
نوع شــخصیت نســبتا شــوخ طبع با فرهنگ، روشنفکر و 
تحول طلبی که دارد، شــبکه وســیعی از روابــط داخلی و 

خارجی را ایجاد کند.
او در کردســتان عراق جزو چهره ای تحول گر است 
که برای اولین بار به عنوان یکــی از فرزندان احزاب حاکم 
کردســتان عراق، دو حزب عمده کــرد )اتحادیه میهنی و 

دموکرات ( را به باد انتقاد گرفت.
در بغــداد، برهم صالح جــزو دوســتان نزدیک همه 
احزاب به شمار می رود که به خاطر انعطاف پذیری سیاسی 
باالیی که دارد و تاکیــد مکرر او بر ضــرورت ماندن اقلیم 
کردستان در جغرافیا و تمامیت ارضی عراق مورد احترام و 

تقدیر همه جناح ها در بغداد است.
در عرصــه منطقــه ای و بین المللی، برهــم صالح از 
دوستان نزدیک جمهوری اســالمی ایران به شمار می رود 
که در عین حال با آمریکایی ها و اروپایی ها نیز دوست است 

و بانی ایجاد دانشگاه آمریکایی در سلیمانیه بوده است.
این چهــره چند بعدی عــراق که همــه چالش های 
سیاسی کشــورش را در طول 4 دهه گذشته همراهی و در 
بطن آن زندگی کرده است، اکنون در یکی از سخت ترین 

شرایط، بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده است.
برهم صالح 5۸ ساله متولد ۱960 شهر سلیمانیه است 
که در مقایسه با روســای جمهوری قبلی، جزو جوان ترین 
روســای جمهور عراق بوده و در کنار محمد الحلبوســی، 
رئیس پارلمان عــراق، دومین مســئول بلندپایه جوان در 

کشورش است.
او ازدواج کرده و دارای دو فرزند - دختر و پسر - است 
و مدرک دکترای خود را در زمینه رایانه از دانشگاه لیورپول 
انگلســتان دریافت کرده و به زبان کردی )زبان مادری(، 

عربی، فارسی و انگلیسی مسلط است. 
در ۱976 که ســرآغاز جوانــی برهم صالــح بود، به 
صفوف حزب اتحادیه میهنی کردســتان عراق به رهبری 
جالل طالبانی پیوســت و چند بار به خاطــر آن، رژیم وقت 

بعث او را زندانی کرد.
در طول مــدت اقامتــش  در اروپا مســئوولیت دفتر 
حزب اتحادیه میهنی کردســتان عراق را برعهده داشــت 
و بعدها که اقلیم کردســتان عراق در دهــه 90 میالدی، 
خودمختاری جزئی را به دست آورد، نماینده اقلیم در آمریکا 

به شمار می رفت.
برهم صالح طی ســال های 200۱ تا 2004 ســمت 
نخست وزیر اقلیم کردســتان عراق را برعهده داشت و بعد 
از ســقوط رژیم دیکتاتوری صدام در بهار 2003 به سمت 
معاون نخست وزیر در دولت گذار ایاد عالوی منصوب شد.
صالح در دولت موقت ابراهیم جعفری در 2005 عراق 
سمت معاونت نخست وزیری را در امور اقتصادی داشت و 
در دوره اولین دولت منتخب عراق به ریاست نوری المالکی 

در 2006 در این سمت باقی ماند.
صالح بعد از آن به اقلیم کردســتان عراق بازگشت و 
از 2009 تا 20۱۱ بار دیگر به ســمت نخست وزیری اقلیم 

کردستان عراق رسید.
در 20۱4 رقیــب فــواد معصــوم بــرای نیل پســت 
ریاست جمهوری بود که در نهایت با تفاهم های سیاسی که 
صورت گرفت، فراکسیون ائتالف کردها در پارلمان عراق، 

معصوم را بر صالح ترجیح داد.

شریک ایران 
رئیس جمهور جدید عراق  به کدام جریان های سیاسی نزدیک است؟
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فضای مجازی

پاسخ دندان شکن ظریف به پمپئو
»محمد جواد ظریف«، وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه به تصمیم دولت آمریکا در خروج 
از معاهده مودت با ایران واکنش نشان داد. ظریف در توئیترش نوشت: »آمریکا، برجام - که توافقی 
چندجانبه و گنجانده شده در قطعنامه ۲۲31 شــورای امنیت بود- را به بهانه تالش برای دستیابی به 
معاهده ای دوجانبه با ایران لغو کرد. امروز، بعد از آنکه دادگاه به آمریکا دستور داد تحریم مردم ایران 
و نقض یک معاهده واقعی میان آمریــکا و ایران را متوقف کند، آمریکا از آن پیمان خارج شــد. ]این 
کشور[ رژیم قانون گریز است.«توئیت ظریف ساعتی بعد از آن منتشر شد که »مایک پامپئو«، وزیر 
امور خارجه آمریکا در واکنش به صدور حکم دادگاه الهه به نفع ایران اعالم کرد کشورش را از »پیمان 
مودت با ایران« خارج می کند. وزیر خارجه آمریکا گفت: »اعــالم می کنم عهدنامه مودت با ایران را 

فسخ می کنیم. این تصمیمی است که 3۹ سال پیش باید انجام می شد.«

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در آخرین توییت 
خود درباره کاهــش قیمت دالر همزمــان با افزایش 

جهانی قیمت نفت و ماجرای تورقوزآباد نوشت.

واکنش ها 
به گوشمالی 
سخت 
به داعش

قربانی سقوط دالر
یک خبرنگار در صفحه شخصی خود در توییتر
 از درگذشت فردی خبرداد که شب گذشته در مشهد
 براثر کاهش قیمت دالر سکته کرده بود.
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حرف روز 

ارزان شــدن قیمت دالر اتفاق بسیار مثبتی برای  
ما مردمی است که بار سنگین گرانی ارز سفره هایمان 
را کوچک کرده اســت. کســانی که برای تجــارت با 
زندگــی مــردم بــازی می کننــد و خرید و فــروش دالر 

می کننــد نه این دنیــای خــود را دارند و نــه آن دنیای 
خود را . جواب ســختی هایی کــه زنــان و فرزندان ما 
 می کشند را در آن دنیا حتما خواهند داد چراکه ما از آنها

 نخواهیم گذشت.

سودجویانی که از کنار افزایش قیمت دالر و طال 
اجناس خود را گران کرده و مردم را تحت فشــار قرار 

دادند حاال دیگر بهانه ای ندارند.

کاهش قیمت خودرو خبر بسیار امیدوارکننده ای 
برای ما بود . خدا کند که این کاهش ادامه دار باشد.

افرادی که اقتصاد کشور و مردم را به این روز 
انداخته اند خائن هســتن و باید در مال عام اعدام 
بشن حتی اگر نا خواسته جرمی انجام داده باشن 
یا جرم آنها کم باشد باید اعدام بشن نه اینکه وثیقه 

بذارن بیان بیرون.

لطفا از گران کردن نان خودداری کنید برای 
چی نان را گــران می کنید در صورتــی که قیمت 
گندم هیچ فرقی نکرده و نانوایان هم سود کالنی 
دارند و با دستگاه های پیشرفته نانوایی دیگر کارگر 
هم استخدام نمی  کنند و هرچه سود می کنند مال 
خودشــان اســت االن اکثر نانوایی ها درآمدهای 

خیلی باالیی دارند.

حسن روحانی در سخنرانی خود در سازمان 
ملل از نام بردن نام عربســتان سعودی خود داری 
کرد. ولی جبیر در هر جمله اش ایران را نام می برد. 
عربستان سعودی واقعا خودش را زده به خواب؟! 
از حمایت و پشتیبانی و تجهیز تروریست ها از قفقاز 
تا نیویورک و عراق و افغانستان و سوریه خودش را 

مبرا می داند؟

آقای آخوندی می شه بفرمایید چه اصالحات 
و شیوه های کارآمدی در دوران تصدی شما انجام 
پذیرفته. آیــا مدیریت توســعه و اداره فرودگاه ها 
متحول شده. بنادر چطور؟ سایر بخش ها چطور. 
میشه از چند مدیر کارکشته و حرفه ای که در دوران 
وزارت شــما جذب سازمان مســکن یا حمل ونقل 

کشور شده اند نام ببرید؟

برای مشکالت اقتصادی راه حل های عقالنی 
بســیاری هســت نمی دونم چــرا FATF؟ بــازار کالن 
اقتصــادی با شــعار حل نمی شــه، باید عمــل کرد. 
می شد جلوی بحران های اقتصادی که از خیلی وقته 
سر وصدا کرده رو گرفت... منتها مدیران اقتصادی 

گویا به عمد نمی خوان این کارو انجام بدن.

 باور کنید این اروپا کنار ایران نیســت و نخواهد 
بود. چرا به تعهداتش در برجام پایبند نبود؟ خیانت ها 
و دشمنی های اروپا یادمون نمیره. خون های آلوده به 
ویروس ایدز فرانسه، بمب های شیمیایی آلمان، دادن 
تجهیزات نظامی انگلســتان به عــراق برای جنگ با 

ایران و کلی خیانت دیگه رو یادمون نمی ره.

برجــام از اول هم وجــود نداشــت فقط یک 
بازیچه سیاســی بود برای اینکــه اصالح طلبان دو 
دوره رای بیارن و... برجام یه لپ لــپ تو خالی بود 

که غربی ها دادن دست تیم ایرانی تا سرگرم بشن.

می گویندFATF باید تصویب شود تا اروپا بتواند 
تحریم ها را دور بزند. قبال می گفتند هسته ای را جمع 
کنید تا اروپــا همه تحریم ها را بــردارد. بهانه بعدی 

برای تحمیل خسارت بعدی چیست؟

جالبه ظاهرا تا کشور را کال به بیگانه ندهیم 
بدهکاریــم. وقتی می خواســتند برجــام را امضا 
کنند همه مشــکالت با آن حل می شــد حتی آب 
خوردن. بماند کــه همان قبل تــرش گفته بودند 
هفتاد، هشتاد درصد مشــکالت مدیریتی است 
اما بعدا فراموششان شد. حاال همین حرف راجع 
به FATF بعد هم البد موشــک بعد هــم بیاییم در 
کشورمان تا داعش در اینجا با ما بجنگد بی دینی 
آزاد باشد... واقعا فراموش می کنند یا می خواهند 

مردم را فریب دهند؟

دولت باید به شدت وضع موجود را حفظ کند و 
اجازه ندهد که دوباره دالل ها کنترل اقتصاد کشور را 
در اختیار بگیرند. اگر دولت چنین رفتار کند می تواند 

دوباره حمایت قاطع مردم را داشته باشد.

قوه قضاییه عملکرد بسیار خوبی در مواجهه با 
مفسدان اقتصادی داشته است.  در بحران اخیری 
که پیش آمد انتظار می رود که همچنان مانند گذشته 
رفتار کند  و با شــجاعت کســانی که ملــت را دچار 
مشــکل کرده اند مجازات کند. قطعا این خواســته 

مردم از قوه قضاییه است.
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گفتارها

پایان مودت 

رای دیوان بین المللی دادگستری الهه حقانیت ایران را اثبات کرد

علی محمدی

پژوهشگر مسائل بین الملل

برجام در هشتم ماه مه سال جاری و بازگرداندن تحریم های 
هسته ای و همچنین اظهارات مقامات آمریکایی در مورد 
تشدید تحریم که به منزله وضع تحریم های دیگر است، 
مفاد عهدنامه مودت مورخ سال ۱۹۵۵ را نقض کرده و به 

نقض این پیمان ادامه می دهد.
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایاالت متحده آمریکا 
در ٢٣ مرداد سال ۱۳۳۴ بین نمایندگان دو کشور امضا شد 
و همان ســال به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعد 
به امضای محمدرضا پهلوی رســید و جنبه قانونی یافت. 
این عهدنامه مبنای روابط دوستانه بین ایران و آمریکا در 
سال های پیش از انقالب اسالمی بود اما بعد از انقالب، 
روابط دو کشور پس از تسخیر سفارت آمریکا و گروگانگیری 
دیپلمات های آمریکایی قطع شــد و بعد از چهار دهه هنوز 

برقرار نشده است.
پیــش از ایــن و قبــل از اینکــه دونالــد ترامــپ، 
رئیس جمهــوری آمریکا خــروج ایــن کشــور را از برجام 
اعالم کند، ســران کشــورها و مجامع بین المللی در مورد 
منزوی شــدن آمریــکا هشــدار داده بودند. بــا این حال، 
ترامپ با نادیده گرفتن این هشــدارها از توافقی خارج شد 
که به تایید 7 کشــور به همراه اتحادیه اروپای 28 عضوی 
رســیده   و اعتبار آن را قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 

تضمین کرده بود. 
اکنون رای دیوان بین المللی دادگســتری که برای 
تمامی کشــورهای جهــان از جمله آمریــکا الزم االجرا و 
الزامی به شــمار می آید، بایــد از هر اقدام خســارت بار به 

دادگســتری در هنگام صدور رای گفــت:  »این دیوان به 
اتفاق آرا حکم داد که واشــنگتن باید هر گونه مانع ناشی 
از تدابیر اتخاذشده در روز هشتم ماه مه را که موجب بروز 
اخــالل در صــادرات آزاد دارو و خدمات پزشــکی، غذا و 
محصوالت و اقالم کشاورزی و نیز قطعات هواپیما به ایران 

می شود، برچیند.«
دراین حکم به پیمانی اشاره شــده است که در سال 
۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا به امضا رسید و طرفین متعهد 
شــدند از اقداماتی که به منافع تجاری و حقوق کنســولی 
شــخصیت های حقیقی و حقوقــی دو طــرف لطمه وارد 

می کند، خودداری کنند .  
در پی خــروج یکجانبــه آمریکا از توافق هســته ای 
و تصمیــم رئیس جمهوری آمریــکا مبنی بــر بازگرداندن 
تحریم های هسته ای، جمهوری اســالمی شکایتی را در 
خصوص نقض پیمان مودت علیه آمریکا به دیوان طرح 
کرد. دیــوان نیز در حکمی دســتورموقت صــادر کرد و از 
آمریکا خواســته  به نقض پیمان مــودت خاتمه دهد. این 
حکم پیروزی بزرگ حقوقی برای ایــران و مصداق بارزی 
از انزوای کامل آمریکا در موضــوع خروج از برجام قلمداد 

می شود. 
اکنون این پرســش مطرح است که عهدنامه مودت 
بین ایران و آمریکا چیست که اکنون ایران با استناد به آن 
از واشنگتن به دیوان بین المللی دادگستری الهه شکایت 
برده اســت.  در متن دادخواســت اخیر ایــران که در ۱۹ 
صفحه به دبیرخانه دیوان تسلیم شده، ایاالت متحده متهم 
شده است که با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در خروج از 

جلســه دیوان بین المللی دادگســتری در الهه هلند 
چهارشــنبه گذشــته برای بررسی درخواســت ایران مبنی 
بر صدور قرار موقت برای آمریــکا در اعتراض به تصمیم 
واشــنگتن برای بازگرداندن تحریم هــای یک جانبه علیه 
تهــران برگزار شــد. دیــوان تایید کــرد کــه تحریم های 
واشــنگتن علیه تهران خســارات جبران ناپذیری را برای 
مردم ایران ایجاد می کند و واشــنگتن باید هرچه سریع تر 
این تصمیم خود را به گونه ای مــورد بازبینی قرار دهد که 
محدودیت های اعمال شده بر ایران موجب بروز خسارات 
جبران ناپذیر برای مردم این کشــور در حوزه تامین دارو، 

کشاورزی و حمل و نقل هوایی نشود. 
ایران از این رای موقت استقبال کرده و کارشناسان 
آن را یک پیروزی و دســتاورد حقوقــی و بین المللی برای 
ایران دانســته اند، حال آنکه برخی دیگر از کارشناســان 
معتقدنــد که آرای صــادره دیوان، ضمانــت اجرای موثر 
به خصوص برای اعضای شــورای امنیت دارای حق وتو 

ندارد.
دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن حقوقی 
سازمان ملل متحد، بزرگ ترین نهاد بین المللی محسوب 
می شود. عبدالقوی احمدیوسف، قاضی دیوان بین المللی 
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حقوق ایران تا پیش از صدور حکم نهایی خودداری کند. 
البتــه کارنامه آمریــکا در مواجهه با احــکام و تصمیمات 
نهادهــای بین المللــی از جملــه دیــوان بین المللــی 
دادگستری و شــورای امنیت ســازمان ملل، تردیدهایی 
 را در مورد اجرای حکم صادر شده از ســوی دیوان ایجاد 

کرده است. 
دولت کنونی آمریکا به شکل بســیار عریان و بدون 
هیچ پرده پوشی، ضدیت خود را با نهادهای بین المللی و 
موسسات وابسته به سازمان ملل از جمله یونسکو و شورای 
حقوق بشر نشان داده اســت. از این رو، چه بسا ترامپ در 
ادامه تضعیف نظم بین المللی و به چالش کشیدن اقتدار 
نهادهایی همانند دیوان بین المللی دادگستری، از تمکین 

رای صادر سر باز زند.
با این حــال و فــارغ از نحــوه برخورد واشــنگتن با 
تصمیمات دیوان، رای صادره، حقانیت جمهوری اسالمی 
را در این دعوای حقوقی نشــان می دهد. پیــش از این، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان دیده بان هسته ای 
ســازمان ملل طی ۱2 گزارش فصلی، پایبنــدی ایران به 
توافق هســته ای را اعالم کــرده بود. هفته پیــش نیز در 
جلسه ای به ریاست دونالد ترامپ در شورای امنیت سازمان 
ملل، تمامی کشــورهای عضو غیر از آمریکا، آشــکارا یا 
تلویحا، برجــام را مورد حمایت قــرار دادنــد و از تصمیم 
واشــنگتن برای خروج از این توافق انتقاد کردند. اکنون 
رای دیوان بین المللی دادگستری نشــان می دهد دولت 
ترامپ در اتخاذ تصمیم خروج از برجام تا چه اندازه تنها و 

منزوی مانده است.

  در این بین همه کشورها در دنیا می دانند که دیوان 
دادگســتری بین المللی ضابط اجرایی نــدارد اما حال این 
پرسش مطرح است که چرا به دیوان شکایت می کنند؛ در 
پاسخ باید توجه داشت که اوال همه کشورها بین خودشان 
پذیرفته اند که به آرای دیوان احتــرام بگذارند. یعنی یک 
اصل و رویه دائمی میان همه کشورهاســت کــه به آرای 
دیوان احترام بگذارند. زیرا دیوان رای سیاسی نمی دهد و 

آرای آن حقوقی است.
 مساله دوم آنکه چنانچه رای نهایی به نفع ایران صادر 
شــود از لحاظ حقوقی و سیاســی، آمریکا محکوم خواهد 
شــد که این یک پیروزی بزرگ برای جامعه ایران اســت و 
حداقل تبعات آن این اســت که کشــورهای دیگر مجبور 
به تبعیت از تحریم های آمریکا نیســتند. یعنی برابر با نظر 

دیوان، همه کشــورها به داشــتن روابط وسیع اقتصادی 
با ایران متعهد می شــوند. یعنی وقتــی رای دیوان به نفع 
ایران و علیه آمریکا باشــد، کشــورها در تعامل خودشان 
 با آمریکا دیگر تعهدی ندارند کــه مجازات های آمریکا را 

بپذیرند. 
در این شــرایط، آمریکا دیگر نمی تواند همان مسیر 
قبلی را طی و علیه کشورهایی که در تعامل با ایران هستند 
نیز تحریم و مجازات صادر کند. زیــرا در این صورت این 
مســاله می تواند موضوع شــکایت بعدی از ســوی سایر 
کشــورها علیه آمریکا در دیوان باشد. آخرین نکته ای که 
باید به آن توجه داشــت اینکه منشور ســازمان ملل متحد 
ضمانت اجرا را در دیوان پیش بینی کرده اســت. در بند 2 
ماده ۹۴ منشور ســازمان ملل ذکر شده که اگر دعوایی در 
دیوان مطرح  و علیه یکی از طرفین رای صادر شــود و آن 
کشــور تخلف کند، طرف ثالث می تواند به شورای امنیت 

رجوع کند. 
یعنی ایــران در صــورت ســرپیچی آمریــکا از رای 
احتمالی دیوان علیه این کشور، می تواند به شورای امنیت 
رجوع و از آمریکا شکایت کند. در آن صورت ممکن است 
شورای امنیت توصیه هایی را برای اجرای رای دیوان ارائه 
کند یا تصمیم به اقدامات تنبیهی بگیرد. از آنجاکه شورای 
امنیت،  پیش تر قطعنامه صادر کرده، اگر رای دیوان نیز به 
آن اضافه شود و ایران دوباره به شورای امنیت رجوع کند،   
آمریکا در یک فشــار بزرگ بین المللی قرار می گیرد و یک 
باخت بزرگ برای این کشور هم در دیوان و هم در شورای 

امنیت رقم خواهد خورد. 

دولت کنونی آمریکا به شــکل بســیار عریان و بدون 
هیچ پرده پوشی، ضدیت خود را با نهادهای بین المللی 
و موسسات وابسته به ســازمان ملل از جمله یونسکو 
و شــورای حقوق بشر نشــان داده اســت. از این رو، 
چه بســا ترامپ در ادامــه تضعیف نظــم بین المللی و 
به چالش کشــیدن اقتــدار نهادهایی هماننــد دیوان 
بین المللی دادگستری، از تمکین رای صادر سر باز زند 
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الزامآوربدونضمانتاجرایی
چگونهبایدازدستاوردالههدفاعکنیم؟

قبــل از هر چیزی بایــد بگویم کــه رای دادگاه الهه 
الزام آور هست، اما ضمانت اجرایی ندارد. در یک نگاه کلی 
این موضوع را می توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد؛ 
نخست اینکه آیا ایران می تواند انتظار داشته باشد، آمریکا 
نســبت به حکمی که از طرف دیوان الهــه مبنی بر تعلیق 
تحریم ها صادر شــده عمل کند یا خیر. پاسخ این پرسش 
منفی اســت و نمی  توان چنین انتظاری را از دولت ترامپ 
داشت. موضوع دیگر مزیت ها و اثرهای مثبتی است که 
این حکم برای جمهوری اســالمی در جامعه بین الملل به 
همراه خواهد داشت، چرا که نگرش ها را در جهان نسبت 
به ایران تغییــر می دهد. ایــن حکم نشــانگر این مطلب 
خواهد بود که آمریکا کشوری ناقض تعهدات بین المللی 
اســت و تحریم ها را نابجا بر ایران تحمیل کرده اســت. 
این امــر را می توان جنبــه مثبت حکم الهه دانســت زیرا 
می توان با محکوم ســاختن آمریکا به نقض کننده قوانین 
بین الملل و کشوری که تابع و پیرو تعهدات جهانی نیست 
و با یکجانبه گرایی تصمیم گیری می کند؛ از آن به عنوان 
اهرم فشار و تبلیغ علیه آن اســتفاده کرد. آمریکا تا کنون 
از تعهدات بین المللی گوناگونی خارج شــده است. عدم 
پایبندی به حکم دیوان الهه فرصت مناسبی برای انزوای 

هرچه بیشتر این کشور اســت. در حال حاضر آمریکا یک 
متهم یا محکوم در دیوان بین المللی دادگستری است که 
باید به حکم صادره از طرف دادگاه پایبند باشــد. این امر 
نشــان می دهد ایاالت متحده در برهه ای از زمان بخشی 
از قوانین و قواعد حقوق بین المللی را نقض کرده اســت 
که برجام، قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت و قرارداد مودت 

۱۹۵۵ نمونه هایی از آنها به شمار می رود. 
در حکــم کنونی نیــز این مــوارد هرچند بــه صورت 
نانوشــته لحاظ شــده اما در بخش هایی از آن اشاره شده 
که آمریکا قرارداد مودت را نقض کرده و اکنون باید برای 
برداشتن محدودیت هایی که بر سر راه نقل و انتقال اقالم 
و کاالها به ایران قــرار داده اقدامات الزم را صورت دهد، 
چرا که این امر در تناقض با برخی موا د پیمان است. دیوان 
همچنین اشــاره کرده که آمریکا باید موانعــی را که برای 
نقل و انتقال برخی از کاالها همچــون دارو، محصوالت 
کشاورزی، مواد غذایی و هواپیما قرار دارد، مرتفع سازد. 
بنابراین قطعا از منظــر افکار عمومــی بین المللی آمریکا 
تحت فشــار قرار خواهد گرفت و چهره این کشور بیش از 

گذشته مخدوش خواهد شد. 
 عنصر »زمــان« موضوعــی مهم در صــدور حکم 
دیوان الهه است. ۱۳ آبان تحریم های دوم آمریکا شامل 
تحریم های نفتی و بانکی که بسیار تاثیرگذار هم خواهد بود 
فر امی رسد و تصویب این قانون می تواند موجب پایبندی 
هرچه بیشتر کشــورهای عضو برجام یا همان ۱+۴ شود. 
مقامات و مسئوالن جمهوری اســالمی نمی  توانند انتظار 

اجرای این حکم را از طرف آمریکا داشــته باشــند اما این 
موضوع یک بهانه و اهرم فشار بســیار خوبی را به ویژه در 
زمان حاضر کــه تحریم های ۱۳ آبان پیش رو اســت، در 

اختیار کشور قرار خواهد داد. 
بنابراین مســئوالن کشــوری می توانند از فرصت به 
دست  آمده استفاده بهینه را ببرند و جامعه جهانی را با خود 
همراه کننــد. از طرفــی می توانند به جهــان بفهمانند که 
کاخ ســفید ناقض بارز قوانین بین الملل بوده و با استفاده 
از دیپلماســی فشــار برای آمریکا و رایزنی هرچه بیشتر با 
کشــورهای اروپایی به منظور نشــان دادن حقانیت ایران 

آنان را با خود همسو کند. 
مقامات کشــورمان می توانند به جامعــه بین الملل 
اثبات کنند نه تنها آمریکا نباید تحریم های بیشتری را علیه 
ایران وضع کند، بلکه تحریم هایی کــه در زمان خروج از 
برجام از طرف این کشــور اعمال شد نیز غیر قانونی است 
و بایــد لغو شــوند. بنابراین وضــع تحریم هــای جدید نیز 
نقض قوانین بین المللی اســت. در این راستا، دیپلماسی 
عمومی ایــران می توانــد فعال تــر عمل کنــد و مقامات 
جمهوری اســالمی می توانند در این زمینه به رایزنی های 
بیشــتر بپردازند و دنیا را بیش از پیش با خود همراه کنند. 
اما در پاسخ به این پرســش که تصمیم دادگاه الهه تا چه 
اندازه می تواند در انتخابات میــان دوره ای کنگره آمریکا 
تاثیرگذار باشــد معتقدم که مردم آمریکا را باید به دو دسته 

تقسیم کرد. 
گروه نخســت توده مــردم هســتند کــه توجهی به 
مســائل خارجی نداشــته وبیشــتر موضوع هــای داخلی 
برای آنها اهمیت دارد. این افراد بر این باورند که در دوره 
ریاست جمهوری ترامپ در عرصه رشد تولید و بهبود اوضاع 
اقتصادی اقدام های مثبتی صورت گرفته است، بنابراین 
رای آنها بــه جمهوری خواهان خواهد بود. روشــنفکران 
و بخــش تحصیلکــرده آمریکا امــا به طور قطع مســائل 
بین المللی را در تصمیم گیری و رای خود لحاظ خواهند کرد 

حتی اگر این تغییرات چندان موثر نباشد.

سید داوود آقایی

استاد حقوق بین الملل دانشگاه 
تهران 
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نیویورکبدونترامپ
حسنروحانیچگونهازآمریکابهایرانبازگشت؟

ســفر حســن روحانی به نیویورک  را چگونه می توان 
تحلیل کرد آن هم در شــرایطی کــه دونالــد ترامپ تمام 
تالشــش را کرده بود که اروپایی ها را از مانــدن در برجام 
منصرف کند از تالش هایی سخت مانند برقراری تحریم یا 
تهدید به تحریم در صورت ماندن در برجام تا  رایزنی های 
محرمانه و غیرمحرمانه. همین هم بود که ایران مهمترین 
موضوع اجالس اخیر سازمان ملل شــد. همه به این نگاه 

می کردند که فرجام رابطه ایران و آمریکا چه خواهد شد.
روابط ایران و آمریکا در شــرایط کنونی از هیچ کدام 
از مدل های گذشته پیروی نمی  کند. در حال حاضر کسی 
در آمریکا ســر کار  آمده اســت که نگاه او به روابط با دیگر 
کشــورها به صورت عام و ایران به صــورت خاص با دیگر 
روسای جمهور گذشته متفاوت اســت. همین روند باعث 
شده است استراتژی دولت یازدهم در رابطه با آمریکا دچار 
تغییر و تحول  و مخصوصا پس از خروج آمریکا از برجام وارد 
فازی جدید  شود. سوال این است که با این شرایط آیا دولت 
روحانی پرونده ارتباط با آمریکای ترامپ را کنار گذاشته و در 
پس ذهن خود هم به این ارتباط امیدی ندارد یا این موضوع 
را نسبت به شرایط دور از امکان نمی  داند. در دوره گذشته 
دولت و دستگاه دیپلماسی کشور با تصمیم نظام به سمت 
مذاکره با آمریکا رفت، آیا شکافی بین نظام و دولت در این 

رابطه در شرایط کنونی وجود دارد؟
باید گفت شرایط نسبت به گذشته متفاوت شده است. 
یعنی اگــر آن زمانی که جمهوری اســالمی ایران تصمیم 
به مذاکره بــا اوباما گرفت تا به حل و فصل مســالمت آمیز 
پرونده هســته ای برســد که با تعریف برد-برد از روابط و رد 
و بدل شــدن امتیازاتی، نهایتا به برجام ختم می شــد، در 

حال حاضر باز جمهوری اسالمی ایران، یعنی کلیت نظام 
تاکیدش بر این اســت که با این شــخص نه می شود وارد 
مذاکره شد و نه می شــود گفت وگو کرد و اگر هم بخواهیم 
به جایی برسیم، هیچ تضمینی برای تعهداتی که می پذیرد، 
نیست. به نظر نمی  رسد  در شرایط کنونی تفاوتی در سطوح 
مختلف حاکمیتی در جمهوری اسالمی ایران ایجاد شده 
باشد که بخشــی برای مثال اعتقاد به مذاکره و گفت وگو با 
دولت فعلی آمریکا داشته باشند. از این نظر می توان یک 
مجموعه را دید، مجموعه ای که زمانی تصمیم گرفت بنا بر 
مصالح کشور مذاکره را در پیش بگیرد و همین مجموعه در 
حال حاضر تصمیمش این است که مقاومت کند و راه هایی 
را برای عدم قطع درآمدهای کشور به دست بیاورد تا بتواند 

این بحران را پشت سر بگذارد.
اما در این وضعیت ســوال این اســت که استراتژی 
ایران برای کاهش هزینه های آمریکا چــه خواهد بود. آیا 
آقای روحانی و تیم او در حالی که هنوز دو سال از دوره اول 
و احتماال چهار ســال از دور دوم ترامپ باقی است نباید به 
ایجاد کانالی جدیــد با مقامات ایاالت متحــده فکر کنند؟ 
موضوع این است که اگر هم کســی در این سطوح به این 
فکر باشد که راهی را باید برای گفت وگو و مذاکره باز کند، تا 
زمانی که کلیت نظام جمهوری اسالمی به این نتیجه نرسد 
و این اجازه داده نشود، هیچ شخصی نمی تواند کار را انجام 
دهد. بنابراین این احتمال را فعال با توجه به مجموع اتفاقات 
باید بعید بدانیم. همین که رئیس جمهــور ایاالت متحده 
چند ساعت قبل از سخنرانی اش در مجمع عمومی توئیتی 
منتشر می کند و با الفاظ بسیار مالیم، رئیس جمهور ایران 
را فردی دوست داشتنی خطاب قرار می دهد و چند ساعت 
بعد از آن در سخنرانی خود در مجمع شدیدترین حمالت را 
علیه رهبران جمهوری اســالمی در پیش می گیرد، به نظر 
می رسد که در مقابل هم دارد تالش خودش را می کند که به 
هر شکل ممکن راهی را برای گفت وگو و مذاکره باز کند، اما 
چون سیگنال های مثبتی را از این طرف دریافت نمی کند، 

دوباره رفتارهای خصمانه ای در پیش می گیرد و ســخنانی 
تند  علیه ایران ایراد می کند. از این رو بعید اســت  در چنین 
شرایطی رهبران جمهوری اسالمی ایران حاضر باشند که 
وارد یک فاز گفت وگوی مذاکره شوند. حتی به نظرم می آید 
در چنین شــرایطی وارد فاز مذاکره محرمانه و از این دست 
هم نخواهند شد؛ زیرا که ایران رفتن به سمت توافق را به 

معنای دادن امتیاز می دا ند.
اما مسیری که ایران در پیش گرفته، همکاری با اروپا 
برای رسیدن به نتیجه نهایی است. اروپا نمی خواهد ایران از 
برجام خارج شود و از این رو مبنای همکاری دو طرف شکل 
می گیرد. به نظر می رسد  بیشترین سرمایه ای که دولت در 
حال حاضر در پیش گرفته، بعد از نگاه  که به چین و روسیه 
که همان نگاه سنتی همیشگی است، یک نگاه خوش بینانه  
به اتحادیه اروپا اســت و با توجه به اخباری که وجود دارد، 
ایران می تواند از طریق کشــورهای اتحادیه اروپا بخشی 
از منابع درآمدی خود را حفظ کنــد و راه های ارتباط مالی را 
با دنیا از طریق بســته هایی که ارائه می شود و کانال هایی 
که وعده  داده شــده اســت، باز کند. به نظر می آید که این 
نگاه خوشــبینانه در داخل دولت وجــود دارد، اما اینکه آیا 
این نگاه از طرف اروپا اثر عملیاتی شود یا نه، و اروپایی ها 
توان و پتانســیل کمک رسانی به این شــکل به جمهوری 
اسالمی ایران را داشته باشند، تعریف دوگانه ای از آن وجود 
دارد. نگاه برخی کارشناســان با نــگاه دولتمردان متفاوت 
اســت. برخی می گویند اروپایی ها توان و پتانسیل الزم را 
برای ایســتادن در مقابل تحریم هایی کــه ایاالت متحده 
علیه ایران وضــع خواهد کرد، به ویــژه در مورد بحث قطع 
فروش نفت و همینطور قطع مبــادالت بانکی با جمهوری 
اسالمی ایران، ندارند و اتحادیه اروپا فاقد این توان است 
که بتواند آن را خنثی کند. اما ایران روی حمایت سیاســی 
اروپا همچنان به طور ویژه حســاب باز کرده و اینکه آنها در 
سازمان ملل در مقابل آمریکا از برجام حمایت کنند، بسیار 
ارزشمند می داند. از این رو ایران کماکان روی این موضوع 
می اندیشد  و می توان گفت در حالتی که آمریکا شمشیر را 
از رو بسته است ایران راهی جز این ندارد. تنها انتخابی که 
ایران دارد، این است که چین و روسیه را از یک سمت راضی 
نگه دارد و از طرفی دیگر هم دل به اتحادیه اروپا بسته که 
اروپایی هــا به هر شــکل ممکن در مقابل ایــاالت متحده 

بایستند و برجام به حیات خود ادامه دهد.

محمد هشترودی

روزنامه نگار
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رئیسغیرمعمولی
دربارهحشمتالّلهفالحتپیشهرئیسکمیسیونامنیتملیکه

متفاوتازعالءالدینبروجردیاست

کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی یکی از 
کمیســیون های مهم مجلس اســت که تاثیر بســیاری 
در مجلس و مســائل سیاســی کشــور به طور کلی دارد. 
این کمیســیون در چند دوره با ریاســت آقــای بروجردی 
اداره شــده  و حــاال آقای فالحت پیشــه این مســئولیت 
را در اختیار گرفته اســت. ایــن می توانــد فرصتی برای 
شــکل گیری فضایی جدید باشــد و از حالــت یکنواختی 
کمیسیون که در گذشته وجود داشت در بیاید. من با آقای 
فالحت پیشه یک دوره در مجلس همکار بوده ایم. با توجه 
به شناختی که دارم ایشــان را فرد شایسته ای می دانم و 

به شخصه فکر می کنم ایشــان فرد تیزبین 
و روشنی است که در مســائل سیاسی 

و بین المللی دارای تحلیل اســت و 
شــاید در برخی از زمینه ها با آقای 

بروجردی همســویی نداشــت، 
گرچه در خط کلــی فکری این 
همســویی وجود دارد، ولی از 
جهت دیدگاه سیاســی یا نگاه 
ایشــان به مســائل سیاســی 
داخلــی یــا بین المللــی یک 
مقداری متفــاوت بود و همین 

عامل و نــگاه متفــاوت و جدید 
ایشــان به تحــوالت و 

تغییرات به وجود  آمده در مجموعه کمیســیون باعث شد 
که این دوره آقای فالحت پیشــه رأی بیاورد و تا االن هم 
احســاس می شــود در موضوعات مختلف، کمیســیون 
نظراتی جدید را اعالم می کند و به هر صورت در صحنه ها 
و مسائل سیاســی کشــور حضور دارد و پررنگ تر است، 
گرچه باید دوستان عضو کمیسیون از داخل یک قضاوت 
و نظری را داشته باشند، ولی من از بیرون که نگاه می کنم، 
به نسبت قبل می بینم که کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی حضور پررنگ تری دارد. اینکه در مسائل مختلف 
اعالم موضع می شود یا در مناســبت ها، نشست هایی به 
تناسب شرایط پیش  آمده برای مثال قضایای امنیتی اخیر 
و مساله اهواز، اعالم نظر می شود و نمایندگان با حضور در 
کمیسیون در جریان مسائل قرار می گیرند، روند جدیدی 
است و اینها از جمله محاسنی است که به نظرم می طلبید 
کمیســیون از آن حالت یکنواختــی خود بیــرون بیاید و 
حضور جدیدی را در مســائل مختلف داخلی و بین المللی 

داشته باشد.
نظرات و تفکرات آقای فالحت پیشــه 
به شکلی اســت که به نظر می رسد با روند 
گذشــته اختــالف نظراتی وجود داشــته 
اســت. به نظر می رســد ریاســت گذشته 
بیشــتر محافظه کارانه به مســائل سیاسی 
نگاه می کرد، یعنی آقای بروجردی بیشــتر 
نگاهش نگاه مجلســی بود و از نگاه باالی 
مجلس و حوزه ریاســت به مســائل نگاه  و 
ســعی می شــد که در چارچوب همان نگاه 
کمیســیون هدایت شــود. طرح ها و لوایح 
و بحث هایی که مطرح می شــد، با آن نظر 

حسین سبحانی نیا

نماینده دوره هشتم و نهم 
مجلس

بیشــتر تنظیم می شــد. به طوری که این موضوع از نظر 
اصلی اعضای کمیســیون فاصله داشــت و ضرورتی که 
شــرایط می طلبید بــر آن اســاس حرکت می شــد. آقای 
بروجردی بیشتر آن نگاه را داشتند، ولی احساس می کنم 
آقای فالحت پیشــه ضمن حرمت نگــه داری در کلیات، 
بیشــتر توجهش بــه ضرورت ها، نــگاه کلــی نمایندگان 
کمیسیون و برآیند نظر کلی کمیسیون است و یک چنین 
موضع گیری هایی را دنبــال می کند و یکی از تفاوت های 
عمده که شاید کمیسیون هم در گذشته به آن نقد داشتند 
و نسبت به اداره کمیسیون نظر داشتند همین مساله بود 
که ما در عین حال نباید  تابعی از نظرات هیات رئیســه یا 
رئیس مجلس باشــیم؛ باید به هر صــورت بحث کنیم و 
جمع بندی ای داشته باشــیم و در عین حال ضمن رعایت 
کلیات اصول در مسائل داخلی و بین المللی، اگر به یک 
جمع بندی دیگری هم رسیدیم که آن جمع بندی تفاوتی 
داشــت با نظر ریاســت یا هیات رئیســه، آن را پیگیری و 
دنبال کنیم. این تفاوت االن اجماال احســاس می شــود 
و کمیســیون هم همین را می طلبید. در گذشــته عرض 
کــردم، علی رغم ایــن موضــوع و وجود چنیــن نگاهی، 
جلسه با ریاست آقای بروجردی اداره شد و مجلس نهم به 
پایان رسید، ولی در این دوره فضای کمیسیون احساس 
می شــد چیز دیگری را می طلبــد، چرا که هم دوســتان 
فراکســیون امید مخالــف بودند با آن رونــد و همین طور 
دوستانی از کمیسیون والیی به این شــرایط نقد داشتند 
و معتقد بــه تغییری در جهت گیری ها و اداره کمیســیون 
بودند و نهایتا منجر به این شــد که آقای فالحت پیشــه، 
ســکاندار امر کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
شود. به نظرم آقای فالحت پیشه هم آدم منطقی است و 
حرکت کمیسیون را هم عقالنی و هم متناسب با خواست 

مجموعه اداره می کند.
یک نکتــه دیگر که وجــود دارد در گذشــته به نظر 
می رسید که کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی به 
قسمت سیاســت خارجی  خود به شــکل بارزی نمی تواند 
بپردازد و طرح و پیشــنهاد و فضایی به وجود بیاورد که به 
درد وزارت خارجه بخورد. باید دید که آیا این روند می تواند 
تغییر کند، تا االن که هنوز ورودی در این مسائل به عنوان 
طرح جدید یا یک حرکتی که منجر به طرح جدیدی شود، 
هنوز مشاهده نشده، فقط موضع گیری ها و نشست ها و 
بحث ها به شکل کلی بوده، ولی می طلبد که کمیسیون 
در عین حال نقش فعال تری در سیاست گذاری داشته 
باشــد؛ چه مســائل مربوط به وزارت خارجه و سیاست 
خارجی و چه حتی مسائل امنیتی و دفاعی و داخلی که 
داریم، این می طلبد که کمیســیون فعال تر و اثرگذارتر 
باشــد و کارهای ماندگاری را  یعنی بــه صورت طرح از 
خودش ارائه کند کــه بتواند برخــی از نقیصه هایی که 
به نظــر می آید بــه دلیل ضعــف قوانین اســت، چه در 
مســائل سیاســت خارجی، نمایندگی هــای جمهوری 
اســالمی و بحث تاثیرات متقابل مسائل اقتصادی که 
االن بسیار مهم است و در نمایندگی های خارجی مان 
باید سیاست و اقتصاد ما موثرتر باشــد، یعنی مسائل 
اقتصــادی هم بــه کمک سیاســت خارجــی بتوانند 
کارهــای مثبتــی در روابــط دوجانبــه و چندجانبــه 
منطقــه ای و بین المللــی ایجــاد کنند، اینهــا به هر 
صورت اگر نیازی به قانون داشته باشد، کمیسیون 
امنیت ملی جای آن اســت که باید ایــن کار را حتما 
انجام دهــد و در رابطه با مســائل امنیتــی و دفاعی 
داخلی هــم همچنین بعضــی از گیرهایی که ممکن 
است اجماال وجود داشته باشد، باید در قالب طرح از 
طریق کمیسیون ارائه شود.  باید دید که در این حوزه 
چه حرکتی از ناحیه کمیســیون می تواند در آینده شکل 

گیرد و تاثیرات مهمی را در بر داشته باشد.

مثلث  |  شماره 18416



پسرموفرفریعلیهمنوتو
مبارزهعلیعلیزادهباشبکههایفارسیزبانادامهدارد

علی علیزاده که این روزها در رسانه ها بسیار مورد توجه 
قرار گرفته از خارج از کشور جنگ بزرگی را با اپوزیسیون آغاز  
کرده است . او چند ماهی است. که با شبکه های ماهواری 
مجادله می کند و از همه مهمتر با بی بی سی فارسی و من و 

تو جدالی دیدنی را صورت داده است.
او البته تنها به خارج از کشور بسنده نکرده ؛ مباحثات 
بسیار جدی او با چهره های ســلبریتی داخل ایران که گاه 
مواضع ائوزیسیونی بعه خود می گیرند نیز جذاب است. اما 

این ماجرا را چگونه می توان تحلیل کرد؟
   فرآیند تصمیم گیــری، کنش و حتی شــکل گیری 
نگرش اعضای هــر جامعه، تابــع فاکتورهــای مختلفی 
است. فاکتورهایی که بررسی یکایک آنها نه در توان این 
نوشــتار اســت و نه در مجموع اهداف نگارنده. اما به طور 
کلی عنوان گروه مرجع را برای ایــن عوامل انتخاب کرد. 
از جمله مهم ترین عواملی که فرآیند تصمیم گیری و کنش 
را در میان اعضای جوامع مورد تاثیر قــرار می دهد، افراد 
یا گروه هایی هســتند که مبنــا و معیار قضــاوت و ارزیابی 
کنشــگران اجتماعی قرار می گیرند. به زبان ساده اینکه؛ 
افراد یا گروه هایی که در نوع رفتار، تصمیم گیری و کنش 
مورد پســند و توجه اکثریت مــردم واقع شــده و در نتیجه 

مورد پیروی واقع می شوند. این شاید ســاده ترین تعریف 
 از گروه های مرجــع در جامعه شناســی به حســاب  بیاید.
نکته مهم دیگــری که دربــاره پیروی مــردم از گروه های 
مرجع باید متذکر شد، آنکه آحاد مردم به پیروی از گروه ها یا 
افرادی عالقه دارند که بیشتر  سطح رابطه را با آنان دارند. 
در واقع همین ارتباط مستمر و موثر است که می تواند منشا 
اثرات مهمی در حوزه کنش و تصمیم باشــد. ارتباطی که 
در گذر زمــان و در جوامع مختلف، دچــار تحوالت زیادی 
شــده و از همین رو نیز پیروی مــردم از گروه های مرجع را 
دستخوش تحوالت عظیمی کرده است. به عنوان مثال؛ 
در وضعیت امروز جوامع که ابزارهای ارتباطی دچار تحوالت 
زیادی شده و از ســوی دیگر نیز اقبال مردم به استفاده از 
این شبکه های ارتباطی افزایش داشته، گروه های مرجع 
قدیمی، جای خود را به چهره ها و افراد تاز ه ای داده اند که 
در این شبکه ها فعال هستند؛ جابه جایی ای که شبیه به هر 
تحول دیگری ابعــاد مثبت و منفی زیــادی را در بطن خود 
دارد. این درســت بر خالف آن روندی است که در جوامع 

ساده وجود داشت.
 جامعه ســاده، جامعه ای اســت که دو گــروه مرجع 
ســاده متشــکل از خانواده و فامیل دارد. اما وقتی جامعه 
بزرگ می شــود، گروه های مرجع متفاوتــی برای اعضای 
آن پیدا می شود. انســان های عضو این اجتماع در زیست 
اجتماعی شــان اصرار دارند که رابطه خــود را با گروه های 
مرجع تازه ای تنظیم کنند. گروه های مرجعی که بنا بر شرایط 
تازه و البته ارتباطات تازه، مورد اقبال عمومی واقع می شود. 

در کنار این میل به ارتباطات تازه و البته تحوالت تکنولوژی، 
هر اتفاقی که درباره سلسله  مراتب گروه های مرجع ایجاد 
شــود، جامعه را نیز دچار تغییرات عمده ای می کند. مثال 
اگر در جامعه ای گروه شــغلی یا خانواده مرجع اصلی باشد 
و بیشترین ارجاعات به این گروه ها صورت پذیرد؛ متوجه 
می شویم که در این جامعه، محور اصلی اقتصاد یا جامعه  

خانواده مدار خودمانی است. 
درباره تاثیر گروه های مرجــع بر وضعیت اجتماعی و 
تفکر هر جامعــه می توان این طور گفت کــه  به میزانی که 
تعلق انســان ها به گروه های مرجع تغییر پیدا می کند  و در 
نتیجه گروه ها یا افراد تازه ای به دایره مرجعیت وارد شوند، 
جامعه هم  تغییر پیدا کرده و دستخوش تحول می شود. این 
همان اتفاق تازه ای است که برای جامعه ایرانی رخ داده و 
شواهد بسیاری از آن در حوزه سیاست، اجتماع، فرهنگ و 

اقتصاد قابل مشاهده است.
جامعه امــروز ایرانی و کنشــگران آن، میــل زیادی 
به اســتفاده از ابزارهــای ارتباطی در شــبکه های مجازی 
دارند. گســتره اســتفاده از شــبکه های مجازی همچون 
تلگرام، اینستاگرام، توئیتر و ...  شاهد مشخصی برای این 
ادعاست. میلی که شــاید تا چند دهه پیش از این در ایران 
وجود نداشت و رهاورد جدیدی از تحوالت انقالب ارتباطی 
اســت. اما آنچه در این میــان مورد توجه ماســت، اینکه 
گروه های مرجع ایرانی از رهگذر همین میل دســتخوش 
تحوالت زیادی شده است. به عنوان مثال تا چندی پیش 
از این در میان ایرانیان، گروه مرجعی به نام معتمدان محلی 
وجود داشــت. افراد در موضوعات مختلــف، چالش ها، 
تصمیم ها و ... به مشــورت  این گروه هــا اهمیت زیادی 
می دادند و تا حد امــکان جویای نظرات آنان می شــدند. 
اما رفته رفته سازوکارها به سمتی رفت که این گروه کارایی 
خــود را از دســت داد و افول کــرد. این معتمــدان محلی 
امروز جای خود را به افــراد و گروه های تازه ای داده اند که 
شاهد حضور پررنگ آنها در شــبکه های ارتباطی مجازی 
هســتیم. یکی از مهم ترین مراجِع تازه، اینفلوئنســرهای 
اینستاگرام هستند. افرادی که هر روز با انتشار عکس ها، 
فیلم ها و موضع گیری های مختلف درباره موضوعات روز،  
همراهی بخش عمده ای از هوادارانشان را تثبیت می کنند. 
تمایلی که در غیاب گروه های مرجع اصیل، روشنفکران، 
دانشگاهیان و اندیشمندان تقویت شــده و بی جهت ابراز 

می شود.
علی علیــزاده یکی از چهره هایی اســت که به تازگی 
در شبکه های مجازی فعال تر شده و تحلیل های سیاسی 
روز را در صفحات شــخصی خود به اشــتراک می گذارد. 
تحلیل هایی که اگرچه بــا فضای غالب در میــان فعالین 
این شــبکه ها تفــاوت دارد، اما توانســته عده زیــادی از 
مخاطبان را همــراه خود کند. علیــزاده به عنوان تحلیلگر 
در برنامه های شــبکه افق، بی بی ســی فارســی، الجزیره 
و ســی ان ان حضور داشــته اســت. اما آنچه سبب جذب 
مخاطبان بیشتری به ســوی علیزاده شده، چیزی متفاوت 
از دیگــر اینفلوئنســرها اســت. علیــزاده از تریبون های 
سیاسی و فرهنگی خارجی، سخنانی را به گوش مخاطبان 
می رســاند که تفاوت ماهوی زیادی با دیگر همتایان خود 
دارد. او امروز در جایگاهی نشســته که پیــش از این افراد 
زیادی را بــه خودش دیده، افــرادی که از داخــل و خارج 
 کشور به این تریبون ها رســیده و تالش زیادی برای انکار 

اصالت خود داشته اند. 
تحلیلگران سیاسی که هرچند نه از سبقه ایدئولوژیک 
و مطالعاتی خاصی برخوردار بوده و نه کارنامه روشــنی در 
حوزه کنش سیاسی داشته اند، اما بقا در تریبون بی بی سی و 
سی ان ان را به ماهیت کالم ترجیح داده و با همین رویه در 
میدان باقی مانده اند . این شاید مهم ترین آسیبی باشد که 

متوجه فعالین سیاسی در این حوزه است.

نفیسه رحمانی

روزنامه نگار 

19 شماره 416   | مثلث  



سیاست

انشعاب مقابل روحانی

چرا برخی اصالح طلبان رادیکال پیشنهاد استعفا به روحانی می دهند؟ 
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وزیر بورژوا
چرا قاضی زاده هاشمی نسبت به جامعه و منتقدان پرخاش می کند
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انشعاب مقابل روحانی
چرا برخی اصالح طلبان رادیکال پیشنهاد استعفا به روحانی 

می دهند؟ / پشت پرده دیدار اصالح طلبان با روحانی چیست؟

یک دیدار مهــم در پاســتور، اصالح طلبــان بعد از 
مدت هــا دوری دوباره به حســن روحانی رســیده اند؛ یک 

همنشینی پرمعنا آن هم در موقعیتی تعیین کننده. 
هر دو طرف روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند؛ 

هم روحانی و هم اصالح طلبان.
کار حتی به آنجا رسیده بود که شایعه استعفای روحانی 
در همه جا پیچید. او اما در میان خبرنگاران حاضر شــد و 
گفت که بنای استعفا ندارد. درست در همان جلسه ای که 

برای اولین بار صریح و روشن عذرخواهی کرد.
آن زمــان البته اصالح طلبان هم حــال ور روز خوبی 
نداشــتند. ترامپ برجام را پاره کرده بود و مــردم نه فقط از 
چشــم روحانی که از چشــم اصالح طلبان هم می دیدند. 
هرچه باشد اصالح طلبان در کمپین و رای آوری روحانی و 
بسیج بدنه اجتماعی بیشترین نقش را داشتند. آنها اما بازی 

دیگری را آغاز کردند. 
اول گفتنــد روحانی بایــد بــرود؛  رک و صریح. هنوز 
 هم می گویند الاقل تا قبل از این دیدار روز چهارشــنبه که

 این طور بوده است و آنها روحانی را تنها گذاشتند؛  تنهای 
تنها. عیان ترین و بارز ترین نشــانه اش هم همان رفتاری 
است که با روحانی در روز ســوال از رئیس جمهور کردند. 
همان اول که او بــه صحن آمد پیغام را هــم کتبی بردند و 

هم شفاهی.
گفتند اگر آنی نباشــی که می خواهیم ما را نخواهی 
داشت، تنها می مانی. همین هم شــد. روحانی تنها ماند 
اما جواب اول و آخرش به اصالح طلبان این بود: »خوب 

حمایت نکنید«.
این البته همه ماجرا نبــود. اصالح طلبان در افتادن 

وزرای روحانی کم تاثیر نبودند.
اکنون اما همه چیز عوض شــده؛  هم برای روحانی 
و هم برای اصالح طلبان. اوضاع اقتصادی اندکی بهبود 
یافته، بســته اروپایی در راه اســت و هر دو طرف هم یک 

مساله مهم را روبه روی خود می بینند: انتخابات مجلس.
درســت همین جاســت که اصالح طلبان دو دســته 
شده اند. یک طرف  همچنان به اســتعفای روحانی اصرار 
دارد و  طرف دیگر حاال پای معامله با حســن روحانی رفته 
است. همنشین او در پاستور شــده اند تا تکلیف را یکسره  
کنند؛  اینکه معلوم کنند باالخره از اینجا به بعد قرار اســت 
با هم باشــند یا که از هم جدا شــوند و بهای این جدایی را 

هم بپردازند.
این تحلیل البته حتما ناقص خواهــد بود اگر نبینیم 
طیفی از اصولگرایان عمل گرا را کــه کاتالیزور این دیدار 

شده اند.
آنها که می خواهند ثمره این ائتــالف رئیس ماندن 
الریجانی در مجلس بعدی باشد. این نکته مهمی خواهد 

بود.

    داستان استعفا
در این میان البته همان گونه که گفته شــد طیفی از 
اصالح طلبان مدت هاست که ساز استعفای روحانی را کوک 
می کنند. اینها همان طیف دوم هستند.کســانی  که یک 
بازی چندوجهی را ســامان داده اند که مهمترین هدف آن 
انداختن تمام هزینه وضع موجود به گردن حاکمیت است. 
 آنهــا ماننــد احمدی نژاد خواهــان رفتــن روحانی و

 نیمه تمام ماندن دولت او هستند.
برای مثال ســعید حجاریــان در یادداشــتی به این 
موضوع پرداخته است. وی با رندی همیشگی خود از زبان 
اصولگرایان سخن گفته و در تشریح وضعیت دولت روحانی 
در صورت وخیم شدن اوضاع و ناکامی در برجام چنین اظهار 
می دارد: »در صورتی که وضعیت گفته شده تشدید شود، 
راست ها چهار سناریو پیش روی دولت روحانی قرار خواهند 
داد. اولین آنها پیشــنهاد استعفاســت؛ یعنی روحانی را به 
استعفا داللت کنند. دومین ســناریو، ِاعمال فشار است؛ و 
بر سر مســائل شــخصی رئیس جمهور مانور دهند. سپس 
بر مبنــای عکس العمل روحانی حمالت را تشــدید کرده و 
از رئیس جمهور مشــروعیت زدایی و نهایتــا وی را وادار به 
کناره گیری کنند. سناریوی سوم، طرح عدم کفایت روحانی 
اســت؛ به نظر اگر اکثریت مجلس تا پایان سال اوضاع را 
بحرانی ببینند و نتوانند در برابر فشــار مردم تاب بیاورند و به 
این جمع بندی برسند که دولت توانایی حل بحران را ندارد، 
الجرم و شاید بنا به بعضی صحبت ها موضوع عدم کفایت را 
مطرح می کنند.آخرین سناریو از جنس پرونده سازی است؛ 
به این نحو که مجموعــه عملکرد روحانــی را رصد کنند و 
فی المثل بگویند رئیس جمهور با اصحاب فتنه سر و  سّری 
داشــته یا در موضوع برجام دو و ســه با خارجی ها ارتباطی 
برقرار کرده است، لذا نمی تواند سکاندار قوه مجریه باشد.« 
از سوی دیگر عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی 
اصالح طلبــان و فعال سیاســی اصالح طلــب دراین باره 
نوشته بود: »یک جریان سیاسی خاص با توجه به شرایط 
فعلی کشور، راهبرد جدیدی را برای جلوگیری از اتمام دوره 
ریاست جمهوری حسن روحانی طراحی کرده است. طرح 
مباحثی همچون استعفا یا فشار سیاسی بر رئیس جمهور در 
همین راستا طراحی و نقل محافل سیاسی و رسانه ای شده 
است.« رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار و سخنگوی 
حزب اعتدال و توســعه نیز معتقد است: »دلواپسان برای 
نگه داشــتن خود در صحنه ســناریوهایی از استیضاح وزرا 
تا رئیس جمهــور را دنبال می کنند تا خــود را در صحنه نگه 
دارند.« این ادعاهــا در حالی مطرح می  شــود که مویدی 
برای آن مطرح  نشده و چنین تعابیری در اظهارات منتقدان 
دولت روحانی وجود ندارد. لذا به کارگیــری تعابیری چون 
بــه استعفارســاندن، ِاعمال فشــار، طرح عــدم کفایت و 
پرونده ســازی، بیــش از آنکــه حاکــی از ذهــن منتقدین 
باالخص اصولگرایان باشــد و مســتحضر به مشــاهدات 

میدانی و انضمامی گردد، گزارشــی است از آنچه در ذهن 
اصالح طلبان می گــذرد! و بازتــاب تفکری اســت که در 
این اردوگاه در حال قوت اســت، چرا که صــدای »عبور از 
روحانی« از مدت ها قبل از اردوگاه اصالح طلبان به گوش 

رسیده است!

    سناریوی »عبور از روحانی«
۱- برخی از اصالح طلبان تحقق اهداف اصالح طلبی 
و موفقیت در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ را در عبور تدریجی از 
روحانی می دانند. این جریان معتقد است؛ دولت اعتدال، 
دولت اصالح طلب نیســت و اهــداف و برنامه های دولت 
از ایــن طریق تحقق نخواهــد یافت. حمایــت از روحانی 
تنها موجــب آن خواهد شــد که ناکامی های وی به اســم 
اصالح طلبان نوشته شــود و با توجه به افزایش روزافزون 
انتقــادات، اعتراضــات و اعــالم پشــیمانی ها از دولت و 
کاسته شــدن از اعتبار و مقبولیت آن، از اعتبار و مقبولیت 
اصالح طلبان نیز کاسته شود و فرصت برای موفقیت جریان 
رقیب فراهم آید. پیشگامان تحقق این سناریو هوادارانی 
هستند که با موج جدید اعتراضات سلبریتی های این جریان 
در روزهــای اخیر و با راه انــدازی کمپین هایی بــرای ابراز 
پشیمانی، فشار خود را به رأس اصالح طلبی نیز وارد کرده 
و خواستار همراهی آنان هســتند! در واقع، بخشی از بدنه 
اجتماعی پیشگام سیاست ورزی شده و تالش دارد جر أت و 
جسارت الزم را برای رأس فراهم کرده تا این سناریو را دنبال 
کند. سیاست مذکور سیاستی نیست که اگر کسی از بزرگان 
اصالح طلبی به آن اعتقاد داشته باشد، حاضر شود آشکارا 
آن را اعالم کند؛ از این رو در البه الی اظهارات شــان باید 
به دنبال اشاراتی گشــت اما وضعیت کنونی را نباید حاصل 
سناریوی تخریبی علیه دولت دانست؛ بلکه باید محصول 
عملکرد ضعیفی دانست که سیاستمداران دولت دوازدهم 

در پیش گرفته اند.
۲- یکــی از عوامل موثــر در کلید خوردن ســناریوی 
»عبور از روحانی« شــکل گیری این تلقی است که حسن 
روحانی تحت فشار اصولگرایان تغییر راهبرد داده و به سمت 
این جناح و واگرایی از اصالح طلبان میل پیدا کرده است. 
به واقع سخن از »چرخش به راست رئیس جمهور« از ماه ها 
پیش در محافل اصالح طلبی مطرح شده و آنها مدعی اند 
که آقای روحانی پس از چهار سال نزدیکی به اصالح طلبان 
و کسب رأی در انتخابات ۹۶، نوعی بازگشت به راست را در 
پیش خواهد گرفت. کم توجهی به خواسته اصالح طلبان 
در چینش کابینــه و انتخــاب اســتانداران، بی توجهی به 
نقدهای اصالح طلبان در چهار سال اول ریاست جمهوری 
روحانی، کم شدن از قدرت اســحاق جهانگیری در کابینه 
جدید، عمل نکردن به بعضی وعده های انتخاباتی و حتی 
پاک کردن صورت مساله تعدادی از آنها از سوی نزدیکان 
دولت، نشــانه هایی اســت که اصالح طلبان را به عملکرد 
روحانــی و دولتش حســاس تر می کند. »احمــد خرم« از 
فعالین سیاســی اصالح طلــب در این باره معتقد اســت: 
»واقعیت جامعه بیان کننده این مساله است که  این اتفاق 
در حال رخ دادن اســت؛ اتفاقی که با انتقــاد بخش قابل 

 توجهی در طیف های اصالح طلب همراه شده است.«
۳- البته این نظر با نگرانی هــا و مخالفینی در اردوگاه 
اصالح طلبــان روبه رو بــوده و واکنش ایشــان را به همراه 
داشته اســت. به عنوان نمونه مصطفی تاج زاده با ادبیاتی 
هشــدارگونه در این بــاره بیان مــی دارد:  »شــخصا با این 
پیش فرض که روحانی چرخش به راست داشته، مخالفم و 
معتقدم رئیس جمهوری پس از انتخابات نه تنها چرخش به 
راست نکرده، بلکه اساسًا نمی تواند گردش کند... معتقدم 
روحانی باهوش تر از آن است که بخواهد به سمت راست 
بچرخد؛ چرا که می داند در صورت گردش به راست، چیزی 
به  دست نمی آورد و صرفًا پشــتوانه عظیم مردمی اش را از 

اول گفتند روحانی باید بــرود؛  رک و صریح. هنوز هم 
می گویند الاقل تا قبل از این دیدار روز چهارشنبه که این 
طور بوده است و آنها روحانی را تنها گذاشتند؛  تنهای 
تنهــا.  عیان تریــن و بارز ترین نشــانه اش هم همان 
رفتاری است که با روحانی در روز سوال از رئیس جمهور 
کردند. همان اول که او به صحن آمد پیغام را هم کتبی 

بردند و هم شفاهی

گزارش 
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دست خواهد داد و روحانی باید مراقب این مساله باشد.«
اظهارات حجاریــان نیز بدون واکنــش باقی نماند. 
به عنوان نمونــه علی جنتی، وزیر ارشــاد دولــت یازدهم 
در گفت وگوی خود با روزنامه اعتماد در پاســخ به ســوالی 
درخصوص تعبیر سعید حجاریان از نتیجه فشارها به  حسن 
روحانی، رئیس جمهور و احتمال اســتعفا  یا عدم کفایت او 
به همین دلیل گفته اســت: »البته مخالفان دولت ممکن 
است چنین پروژه ای را تعقیب کنند ولی به نظر من امکان 
تحقق آن وجود ندارد... نه روحانی به خاطر فشارهایی که 
وارد می شود اهل استعفا دادن است و نه شرایط به گونه ای 
است که مجلس بخواهد رای به عدم کفایت ایشان بدهد. 
آقای روحانی در سال ٩٢  که وارد انتخابات و پیروز شد، در 
یک مالقات خصوصی که با ایشــان داشتم، بیان کرد که 
من هوس رئیس جمهور شدن نداشــتم ولی شرایط کشور 
به گونه ای است که آمده ام خودم را فدا کنم تا کشور نجات 
پیدا کند. کســی که با این روحیه به میدان می آید هرگز به 
خاطر مشکالت و فشارها استعفا نمی دهد تا بحرانی جدید 
برای کشور ایجاد کند؛ لذا من هیچ یک از این سناریوها را 

محتمل نمی دانم.« 

    سناریو ی جنگ روانی و مدیریت افکار عمومی
در کنار تمایالتی که اصالح طلبــان برای واگرایی و 
عبور از روحانی در طول این سال ها داشته اند که اشاره شد، 
در نگاهی دقیق تر دامن زدن به شایعه استعفای زودهنگام 
رئیس جمهور و متهم کردن نظام یا جریان رقیب به داشتن 
سناریویی برای به انسداد کشاندن دولت دوازدهم، توسط 
تئوریسین اصالح طلبان را باید طرح ریزی سناریویی برای 
جهت دهی به رخدادهــای آینده و مهــار و مدیریت افکار 
عمومی دانست که اتفاقا جزو حوزه های تخصصی ایشان 
به حساب می آید. جالب آن است که بدانیم سعید حجاریان 
در شهریور ماه ۱۳۹۴ در بخشی از گفت وگوی خود با نشریه 
اندیشــه پویا اظهار کرده بود: »آقای روحانی اگر شکست 
بخورد بحران در بحران ایجاد خواهد شد. فرض کنید که 
توافق برجام در یک جایی به لحاظ اجرا شکســت بخورد و 
همه چیز هوا شود. روحانی هم اســتعفا می دهد و می رود  
و یک نفر مثل معجزه   هزاره   سوم ســر کار می آید. روحانی 

شکست می خورد.«
۱- طرح این ادعا بهانه ای برای تخریب رقیب است. 
این اقدام را می توان در قالب سناریوی مظلوم نمایی دولت 
تحلیل کــرد. اصالح طلبان تــالش دارند تا بدین وســیله 
چهره ای معصوم و مظلوم از دولت ارائه دهند که دست بسته 
و از انجام وظایف محوله به اجبار بازداشــته شــده است. 
به واقع دولت را تحت فشــار ســنگین رقیــب معرفی کنند 
که بخشی از مشکالت کشــور و ناکامی دولت نیز حاصل 
این فشــارها  اســت، لذا برای آنکه دولت توانمند و کارآمد 
شــود باید افکار عمومی به کمک  آمده و جریــان رقیب را 
 تحت فشــار قرار داده و به حمایــت از دولت منتخب مردم

بپردازد.
۲. این اقــدام می تواند افکار عمومــی را از توجه به 
مطالبات واقعی خود بــاز دارد و در زمانی کــه دولت توان 
پاســخگویی اقناعی به ســواالت افکار عمومی را ندارد و 
اوضاع نابســامان اقتصادی و ناکامی برجــام اعتراضات 
عمومی را به همراه داشته اســت، کمک کار دولت شود و 

کمی از فشارهای وارده بر آن بکاهد.
۳- این اقدام حتی می تواند صدای مطالبه گری درون 
اردوگاهی را که مدت هاست نسبت به عملکرد دولت اعتدال 
آغاز شده و بازتاب آن از بیرون نیز شنیده می شود، به بهانه 
بزرگ نمایی خطر رقیــب، برای مدتی مســکوت بگذارد؛ 
اعتراضاتی که از اقشــار مختلف هواداران روحانی شنیده 
می شود و آخرین آن در عدم حضور بخشی از هنرمندان در 

مراسم افطاری رئیس جمهور خودنمایی کرد.
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باید روحانی را تحت فشار بگذاریم

گفت وگو با صادق زیباکالم درباره رابطه اصالح طلبان-دولت

 صادق زیباکالم می گوید: روحانی با اصولگرایان 
یک ائتالف ضمنی کرده و نمی خواهد هیچ حرفی 
که باعث تکدر خاطر آنان شــود را بیان کند. او در 
عین حــال می گویــد: اصالح طلبان باید با فشــار 
همه جانبــه و انتقاد، روحانی را  به ســوی مطالبات 
مردمــی در انتخابــات 29 اردیبهشــت هدایــت 
کنند. در واقع  توصیه زیبــاکالم به اصالح طلبان 
واقع بینی بیشــتر و افزایش میــزان انتقادات از 

دولت است.

آقــای دکتر،تکلیف جریــان حامی دولــت یعنی 
اصالح طلبان چه می شود؟ اخیرا آنها دوباره بحث 
بر سر استعفا را آغاز کرده اند. آیا این مساله به دلیل 

مواجهه بدنه اجتماعی با آنها است ؟
    واقعیت این است که هزینه ناکامی و شکست آقای 
روحانی را اصالح طلبان می پردازنــد. روحانی به هیچ وجه 
هزینه ای نمی  پردازد زیرا دیگر نیازی به صندوق رای ندارد. 
این اصالح طلبان هســتند که امروز مورد شماتت و حتی در 
فضای مجازی مورد هتاکی و فحاشــی قرار گرفته اند. خود 
من روزانه ده ها پیام با این مضمون دریافت می کنم که شما 
باعث شــدید ما در انتخابات شــرکت کرده و به روحانی رای 
بدهیم. هیچ یک از انتقادات متوجه روحانی  نیست اگر هم 
باشد اهمیتی نمی  دهد. دیگر انتخاباتی در کار نیست و خر 

او از پل گذشته است.
اصالح طلبــان کــه در انتخابات های  آتــی نیاز به 
صندوق رای دارند، چرا راه خــود را از روحانی جدا 

نمی  کنند؟
    چون اصالح طلبان نمی  تواننــد و نمی  خواهند با 
اعتماد عمومی بازی کنند. اصالح طلبان نمی  توانند به مردم 
بگویند که در انتخابات شــرکت کنید و به روحانی رای دهید 
و وقتی روحانی این طور تو زرد از آب درآمد، خودشان را کنار 
بکشند. اصالح طلبان باید مسئولیت اجتماعی تقاضایی که 
از مردم کردند را بپذیرند و قبول کنند که انتقادات بسیاری به 

عملکرد روحانی وارد است. 
بــه دیگر اصالح طلبــان کاری نــدارم اما مــن خودم 
ضمن اینکه همچنان از روحانــی و رای دادن به او حمایت 
می کنم، بیشــترین انتقاد را به روحانی دارم و فشــار را به او 
 وارد می کنم تا شاید قدری در مسیر انتخابات ۲۹ اردیبهشت 

گام بردارد.
منظور از جداکردن راه از روحانی این نیســت که 
مسئولیت تقاضای خود از مردم را نپذیرند. حداقل 
کاری کــه می توانند انجام دهند این اســت که به 

خاطر اشتباه خود از مردم عذرخواهی کنند.
    اشتباه صورت نگرفته است. من معتقد هستم که 
اگر زمان به عقب باز گردد همچنان باید به روحانی رای دهیم، 
زیرا اگر رئیســی رئیس جمهور می شد کشور به شرایط سال 
۸۴ تا ۹۲ برمی گشت. تمام کسانی که آن روز دور و بر آقای 
رئیسی بودند و امروز هستند در جبهه آقای احمدی نژاد قرار 
می گیرند لذا نباید سرنوشت کشــور را یک بار دیگر به دست 

آنها می دادیم. 
من اعتقاد دارم اینکه نگذاشتیم سرنوشت کشور دوباره 
دست اصولگرایان رادیکال، جبهه پایداری و دلواپسان افتد، 
کار درستی بوده است. همین اقلیت پایداری در مجلس  را 
ببینید که چقدر علیه منافع ملی کار می کند. آتش زدن پرچم 
آمریکا بعد از خروج ترامپ از برجام، مخالفت با برجام و سعی 
در بی اعتبار کردن آن، مخالفت با FATF  و... نشان می دهد 

که ابدا به منافع بلند مدت ایران توجه نمی  کنند.
پــس ریاســت جمهوری همیــن روحانــی را کــه 
امروز معتقد هســتید تو زرد از آب در آمــد بهتر از 

ریاست جمهوری رئیسی و آن طیف می دانید. 

گفت وگو
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    قطعا. اگر یک جام جهان نما بــود و ما رفتار آقای 
روحانی  در سال ۹7 را همان سال ۹۶ می دیدیم، باز هم باید 
به او رای می  دادیم تا مملکت  دست جریان پایداری نیفتد. 

بنابراین انتقاد از دولت را تنهــا کاری می دانید که 
اصالح طلبان می توانند و باید انجام دهند؟

    بلــه، اصالح طلبــان باید بــا فشــار همه جانبه و 
انتقاد، روحانی را  به سوی مطالبات مردمی در انتخابات ۲۹ 

اردیبهشت هدایت کنند. 
اظهارات آقای قاضــی زاده هاشــمی در روزهای 
گذشته با انتقادات گسترده مردم و کاربران فضای 
مجازی همراه بود. به نظر شــما در شــرایطی که 
کشور با مشکالت گسترده اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و... مواجه هســتند، جریحه دار کردن 

احساسات مردم چه تبعاتی خواهد داشت؟
    آنچه مسلم اســت، ما در شرایطی سخت و دشوار  
به سر می بریم. کافی است فقط نگاهی به قیمت ارزاق و مواد 
اولیه مثل خوراکی ها بیندازیم و ببینیم که همه مایحتاج مردم 
ظرف یکی، دو ماه گذشته به طرز وحشتناکی افزایش قیمت 
داشته است. هنوز  ۱۳آبان نیامده زندگی مردم دشوار شده و 
در حال دشوارتر شدن نیز هست. بنابراین طبیعی است که 
مردم ناراحت و عصبی باشند و انتظار بسیاری از مسئولین و 

دولت داشته باشند.
این انتظارات در حالی وجود دارد که ما امکانات و قدرت 
دولت به معنای قوه مجریه بسیار محدود است. تصمیمات 
اصلی و کالن مملکت در بخش های  دیگری گرفته می شود 
اما تبعات آن متوجه دولت است و باید پاسخگو باشد، لذا فکر 
می کنم در این مقطع مسئوالن قوه مجریه دست کم باید دو 
کار را انجام دهند. اوال اینکه نهایت خویشــتنداری را داشته 
باشند. مسئوالن باید با صبوری عمل کرده و با مردم همراهی 
و همدردی کنند. نباید کلمات و جمالتی بگویند که مثل نفت 

روی آتش باشد یا نمک روی زخم مردم باشند. 
گفتید دولــت باید دو اقــدام انجام دهــد. دومی 

چیست؟
    به موازات خویشــتنداری که مســاله اصلی در 
شرایط فعلی است باید با مردم صحبت کنند. بیش از یک 
ســال اســت که از روحانی می خواهیم ایــن کار را انجام 
دهد. آقای روحانــی باید با مردم شــفاف صحبت کرده و 
بگوید که مشــکالت از کجا ناشی می شــود. باید بگوید 
که سهم دولت و ســایر قوا در شــرایط فعلی چقدر است. 
باید مردم بدانند که سوء مدیریت دولت چقدر در بروز این 
وضعیت نقش داشــته و  مراکز دیگر قدرت چه نقشی در 
بروز این وضعیت دارند. تنها در این صورت است که این 
حالت که همه انگشت اتهام را به سوی دولت گرفته اند، 

رفع می شود. 
همان طور که گفتید این درخواست از آقای روحانی 
طی یک سال گذشته بارها بیان شده است، به نظر 
شما چه عاملی مانع از توجه رئیس جمهور به این 

مساله می شود.
    من فکر می کنــم که آقای روحانــی یک ائتالف 
ضمنی با اصولگرایان کــرده و نمی  خواهد هیچ مطلبی که 
باعث تکدر خاطــر آنان اســت  را بیان کنــد. منطقی ترین 
توجیهی که می توان پیدا کرد این است که  روحانی وارد  یک 
شراکت نانوشته و ناگفته با اصولگرایان شده و نمی  خواهد 

مسائل را شفاف بیان کند.
می دانیــم که بهای این ســکوت از دســت رفتن 
محبوبیت و بدنه رای روحانی است. فکر می کنید 
سود این شراکت چیست که روحانی حاضر شده 

این بها را بپردازد؟
    تنها حدسی که می توان زد این است که ایشان وارد 
نوعی توافق ضمنی شده  تا در آینده و هر وقت که الزم باشد 

در حاکمیت، قدرت داشته باشد.

دنبال امتیاز گیری هستند
گفت و گو با حسن بیادی 

چــرا اصالح طلبــان روز بــه روز دارند از حســن 
روحانی فاصله می گیرند، حال آنکه در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 با تمام ظرفیت سیاسی 
خود پای کار آمدنــد و پشت ســر رئیس جمهور 

مستقر قرار گرفتند؟
   مواضع بعضی از اصالح طلبان که جدیدا نسبت 
به عملکرد دولت بیان می شــود نوعا شــخصی است و 
ربطی به تصمیمات جمعــی و درون گروهی آنان ندارد. 
ضمن آنکه آقای حســن روحانــی از اول هــم متعلق به 

اصالح طلبان نبود و نخواهند بود.
انتخابــات  در  اصالح طلبــان  چــرا  پــس 
ریاســت جمهوری ســال های 92 و 96 از آقــای 
روحانی حمایت کردند، حتی آقای عارف سال 92 
با فشــار جریان اصالحات مجبور به کناره گیری 

شد؟
   پر واضح است که از باب »هدف وسیله را توجیه 
می کند« این اتفاق افتاد. علت دیگر آنکه اصالح طلبان 
کاندیدای مطرح و رای آور را در آستین نداشتند بنابراین 
به تصمیم حمایت از روحانی رســیدند. البته شاید هم 
دســت های پنهان بعضی از باندهای متصل به قدرت و 
ثروت در این زمینه موثر واقع شــدند. حاال در مجموع 
اصالح طلبان در این اوضاع و احوال آشفته با طرح بعضی 
از انتقادهای صوری به دنبال امتیازگیری و حفظ نیروهای 

خود در داخل دولت هستند.
امــروز برخــی نماینــدگان اصالح طلــب طــرح 

استیضاح روحانی را مطرح می کنند و از طرف دیگر برخی 
شخصیت های سیاسی همچون موسویان، محمدعلی 
ابطحی و سحرخیز پیشنهاد استعفا به او می دهند، چرا؟

همان طــور که قبــال بیان شــد طــرح ایــن نوع 
مطالب یک روی ســکه اســت و بوی ســهم خواهی یا 
تمامیت خواهــی از آن به مشــام می رســد. روی دیگر 
سکه نشانگر وجود اختالفات جدی درون گروهی بین 
مجموعه های اصالح طلب است که این طور ظهور و بروز 

پیدا کرده است.
چقدر انتقادهای اصالح طلبان به روحانی را وارد 
می دانیــد؟ چه میــزان از این انتقادها سیاســی 

است؟
   این نوع منتقدین خودشان اول باید پاسخگوی 
اشتباهات عدیده و نواقص ایجاد شــده باشند، چرا که 
ائتالف این گونه و مصلحت اندیشــی با تکنوکرات های 
جبهه سازندگی نتیجه ای جز این اوضاع آشفته نخواهد 

داشت.
بــا عبــور اصالح طلبــان از روحانی چــه اتفاقی 

می افتد؟
   این اتفاق بعید و شاید هم محال باشد و چنین 
توانی هم در آنان مشاهده نمی  شود، زیرا اگر این دوستان 
این کاره بودند، حداقل در بازی ســوال از رئیس جمهور 

شرکت می کردند و خودی نشان می دادند.   
آیا اصالح طلبان می توانند با انتقاد از دولت، خود را 
نزد افکار عمومی توجیه کنند تا در یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری در موضع منتقد 
وضع موجود باشــند، نــه مدافع عملکــرد دولت 

آقای روحانی؟
   هرگز چنین امــکان و موقعیتی پیدا نمی  کنند، 

اگرچه اصولگرایان هم وضعیتی بهتر از آنان ندارند.
بــا وجــود انتقادهــای اصالح طلبــان از دولت، 
آیا مــردم می پذیرنــد که دولــت روحانــی برای 
اصالح طلبان نیست و سفره آنها از هم جداست؟
   دست این جبهه های بی خاصیت برای مردم رو 
شده است ولی مردم مظلوم با آبرو و همیشه محکوم راهی 
جز همکاری برایشان نمانده است که بخواهند تصمیمات 
خود را اجرایی کنند. مگر شورای نگهبان شخصی موفق 
مانند آقای دکتر ماهاتیر محمد را معرفی کردند که مردم 
به روحانی رای دادند؟ مگر احزاب وجود خارجی دارند که 

مردم پیرو آنان باشند و قس علیهذا.

امید کرمانی ها

اصالح طلبان  این روزها به نظر می رســد ناراحت روزنامه نگار 
هســتند و تمایل دارند بین خــود و دولت روحانی 
مرزگــذاری کنند. حتــی نیروهایــی از این جریان 
پیشــنهادهای رادیــکال همچــون اســتیضاح 
رئیس جمهور را مطرح می کنند یــا آنکه معتقدند 
روحانی دیگر نمی  تواند کشور را اداره کند، بنابراین 

باید استعفا دهد.
حسن بیادی می گوید: این رفتارهای اصالح طلبان 
از ســر آشــفتگی اســت. آنهــا بــا ایــن تاکتیک 
می خواهند ضمن امتیازگیری از روحانی، نیروهای 

خود را در دولت حفظ کنند.
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چانه زنی سیاسی  
اصالح طلبان می خواهند از دولت امتیاز بگیرند  

امروز از جریــان اصالحــات صحبت هایی به گوش 
می رســد که طرح اســتیضاح آقای روحانی باید کلید زده 
شود یا بهتر است او استعفا دهد؛ شــنیدن این حرف ها از 

اصالح طلبان جای بسی تأمل و تعجب دارد.
اینکه اصالح طلبان همیشــه به دنبال منافع گروهی 
و شخصی بودند بر کسی پوشیده نیست. اینها می خواهند 
تالش کنند با آن حمایــت ۱۰۰ درصدی که از دولت آقای 

روحانی در 5 سال گذشته داشتند، خود را تبرئه کنند.
البته دولت بدون نقص نیست. این واقعیتی پر مسلم 
است. معتقدم به دولت انتقادهایی وارد است اما سوال این 
اســت که حاال چرا اصالح طلبان به فکر جداکردن سفره 
خود از دولت افتادند؟ زمانی که سینه چاک می کردند و ادعا 
داشتند دولت آقای روحانی، دولت ایده آل آنهاست و آقای 
خاتمی هم در انتخابات ریاست جمهوری پیام برای مردم 
داد که رأی به آقای روحانی بدهید، موضوعی نیســت که 
از اذهان افکارعمومی پاک شود. آقای خاتمی برای رأی 
آوری آقای روحانی تبلیغات گسترده کرد، اما اصالح طلبان 
امروز برای فرار از پاسخگویی می خواهند  عبور از روحانی 

را کلید بزنند.
آنهــا می خواهنــد پاســخی به مــردم ندهنــد چون 
استداللی درباره حمایت شان از آقای روحانی در سال های 
۹۲ و ۹۶ ندارند. امروز هم که بحث استیضاح یا استعفای او 
را مطرح می کنند، به نظرم چانه زنی سیاسی است. در واقع 
می خواهند تهدید کنند تا امتیاز بگیرند، حال آنکه در مجلس 
شــورای اســالمی اقلیت هســتند. آن زمانی که منتقدان 
واقعی دولت در ارتبــاط با عملکرد دولــت فریاد می زدند، 

اینها از دولت دفاع می کردند. حاال مدعی این شده اند که 
رئیس جمهور باید یا با استیضاح یا با استعفا کنار برود بنابراین 
بر کسی پوشیده نیست که اصالح طلبان می خواهند امتیاز 
بگیرند. در واقع دنبال امتیاز گرفتن هســتند و دنبال منافع 

جامعه و منافع کشور نیستند.
اصالح طلبــان بــه دنبــال رســیدن بــه هدف های 
تشکیالتی خود هستند و امروز شکست خورده از آن موضوع 
هســتند و دارند ژســت آزادیخواهی و هواداری از توجه به 
مطالبات مردم به خود می گیرنــد. روزگاری اصالح طلبان 
حمایت های تمام قــدی از دولت آقای روحانی داشــتند و 
هر کسی کوچک ترین انتقادی به برجام و رویکرد سیاست 
خارجی دولــت می کــرد، به او برچســب کاســب تحریم 

می زدند. ما اینها را فراموش نکرده ایم.
کامال مشــخص اســت اصالح طلبان چــون امروز 
فضای سیاســی کشــور را نســبت به ســال های ۹۲ و ۹۶ 
تغییریافتــه می دانند، دنبال منافع خودشــان هســتند، نه 
منافع مــردم. این مســیری که اصالح طلبــان می روند در 
واقع بــه ســمت قربانــگاه جاه طلبی های شــان می روند. 
بر خــالف آن ادعاها  اصالح طلبــان  می گوینــد که دیگر 
ظرفیتی برای اصولگرایان باقی نمانده و معتقدم به استناد 
صحبت های قریب به اتفاق کارشناســان سیاســی و حتی 
مردم این اصالح طلبان هستند که دیگر چیزی از ظرفیت 

اجتماعی شان باقی نمانده است.
 با وجود وارد بــودن انتقاد بــه دولت آقــای روحانی

 رهبر معظم انقالب تأکید کردند که باید از این دولت حمایت 
و حل مشکالت را در چارچوب این دولت دنبال کرد.

این فرمایش مقام معظم رهبری برای ما قابل احترام 
اســت و با تمام انتقادهای جدی که به دولــت داریم ولی 

معتقدیم دولت را نباید تضعیف و تخریب کرد.
اصالح طلبان با طــرح مباحث انتقــادی و تخریبی 

نســبت به دولت آقای روحانی می خواهند مردم و  جامعه را 
به چالش بکشند. دنبال این هستند مردم را در مقابل مردم 
و مردم را در مقابل دولت قرار دهنــد. اینها در حقیقت باید 
خودشان را واکاوی کنند، و ببینند چه کارهایی کردند و چه 
رفتارهایی داشتند. هدف گذاری شــان به گونه ای بود که 
امروز مدعی این هستند، که می خواهند از حقوق مردم دفاع 
کنند. حال آنکه اصالح طلبان از چه حقوق مردم می خواهند 
دفاع کنند؟ آنها باید اول صداقت خودشان را به جامعه ثابت 
کنند. در هر صورت کارشناسان با نگاه های سیاسی مختلف 
انتقاد به دولت در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و سیاســت خارجی دارند اما انتقاد داشتن دلیل و 
توجیهی برای تخریب دولت نیست. این دولت باید بماند و 

 پاسخ عملکردش در پایان دوره به مردم باشد. 
در این وضعیتی که بحث تقابــل اقتصادی آمریکا با 
ایران مطرح است باید بسیار هوشیار بود. امروز آمریکایی ها 
قلدرمآبانه جلــو آمده اند. یک فرد کابــاره دار، کازینو دار و 
قمارباز را جلــو انداختند تا از اعراب امتیــاز بگیرند؛ ما باید 
امروز ید واحد باشیم گروه های سیاسی باید یدواحد در مقابل 

آمریکا و زورگویی هایش باشند.
امروز باید بحث استیضاح و استعفای آقای روحانی را 
کنار بگذاریم و در یک فضای دیگر مسائل را مورد بررسی 
قرار دهیم. نباید آب به آســیاب دشــمن بریزیم و دشمن 
را خوشــحال کنیم. کاری نکنیم که به هــر جهت در آینده 
نه چندان دور رفتارمان باعث شــود  پشــیمانی برای کشور 
به وجود آورد. برخی دوستان اصالح طلب خیلی عصبانی 
برخورد می کنند، در حالی که حرف های منطقی را می شود 
با آرامش مطرح کرد. با عصبانیت چیزی حل نمی شــود. 
با تصمیم عجوالنه و تهدید مشــکلی برطرف نمی شــود. 
هرچند  این دولت رفتارش با منتقدان خوب نبود و آســتانه 
تحملش خیلی پایین بود. از ابتدای دولت تا به امروز برخی 
از مسئوالن دولت از جمله معاون اول رئیس جمهور همواره 
به تخریب رقبای خود و دولت های گذشته پرداخت. همین 

سخن ها باعث شد  برخی فکر کنند نظام کارآمد نیست.
درصورتی که نظام با مدیران توانا کارآمد است. ما باید 
حســاب افراد ناکارآمد را از نظام جدا بدانیم. در هر صورت 
فکر می کنم صالح نیست در این مقطع ورودی غیرمنطقی 

به این مباحث شود.

امیررضا واعظ آشتیانی

فعال سیاسی 
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سیاست
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وزیر بورژوا

چرا قاضی زاده هاشمی نسبت به جامعه و منتقدان پرخاش می کند



البته اصالح طلبان هــم او را مورد نقد قــرار دادند. 
روزنامــه اعتمــاد در گزارشــی با اشــاره به حواشــی وزیر 
بهداشــت و نوع برخورد تأمل برانگیز وی با مردم نوشت: 
»در روزهایــی که همچنــان افزایش و کاهــش نرخ ارز و 
سکه خبرساز است، انگشــت اتهام مردم تا سلبریتی های 
مجازی و ســینمایی دولت را نشــانه گرفتــه و مجلس در 
تکاپوی تعویض تیم اقتصادی دولت است. وزیر بهداشت 
بیشترین نقدها را متوجه خود کرده است؛ در واقع درست 
زمانی که انتظار می رود همه حواشــی حــول و حوش تیم 
اقتصادی حســن روحانی باشــد وزیــر بهداشــت کابینه 
گویا تمایــل دارد یک تنه این بار را به دوش بکشــد. او که 
چندی پیش به دلیل جایگزین کردن لغت مالیدن به جای 
فیزیوتراپی مورد انتقاد قرار گرفت، از این پس حتی اگر در 
گفته هایش تأمل کند باز هم حاشیه ســاز خواهد بود؛ زیرا 
ظاهرا عزمی برای بازخوانی گفته های او جزم شــده است 
و از میان حرف هایی که چند ســال پیش هم زده می توان 
سوژه ای جدید درســت کرد. قاضی زاده هاشمی که زمانی 
آینده دارترین وزیر دولت روحانی بود حاال در سیبل رسانه ها 
قرار گرفتــه اســت«.این روزنامه اصالح طلــب در ادامه 
نوشت: »در این شرایط سخت که زمین و زمان برای ناامید 
کردن مردم دســت به دســت هم داده اند از وزرای دولت 
تدبیر و امید انتظارها صدچندان شده. کمترین انتظار آن 
اســت که مرهم زخم مردم باشــند و زخم تازه ای بر پیکره 
اعتماد اجتماعی نزنند.« متاســفانه وزیر بهداشت سابقه 
خوبی در مواجهه بــا مردم ندارد. وی چندین بار ســخنان 
ناپســند به مردم، خبرنگاران و اصحاب رسانه و همچنین 
یک بار هم به یکی از فرمانداران نسبت داده است.اگرچه 
حضور هاشمی در مناطق مختلف کشور بسیار کار مناسب و 
درخور تقدیری است اما به نظر می رسد که رفتار وی با مردم 
بایستی متناســب با این حضور باشــد تا چنین حواشی ای 

برای وزیر بهداشت ایجاد نشود.
اگرچه حضور هاشمی در مناطق مختلف کشور بسیار 
کار مناسب و در خور تقدیری اســت اما به نظر می رسد که 
رفتار وی با مردم بایســتی متناســب با این حضور باشد تا 
چنین حواشــی ای برای وزیربهداشت ایجاد نشود.  اینکه 
وزیر بهداشــت حرف ها جنجالی می زند که شاید برخی از 
این موارد در میان عامه مردم عادی باشد اما در شان و مقام 
یک مسئول نیست و بعدها با حرف های دیگر بخواهد این 
موارد را رفع و رجوع و یا به گردن رسانه ها بیندازد موضوع 

قابل تاملی است.
وزیر درحالــی رســانه ها را در این خصــوص متهم 
می سازد که نگاهی به شبکه های اجتماعی و نحوه نگرش 
افکار عمومی در فضای مجازی به خوبی نشــان می دهد 
که مردم از رفتار وی با این فرد و پاسخی که بایستی به آن 

می داد ناراحت شدند.
جالب اینجاســت که وزیر بهداشــت برای کمک و 
یاری رســاندن به همین مردم به این مناطــق می رود و اما 
در برابر خواســته های آنان چندان پاســخ مناسبی به آنان 
نمی  دهد. در مصاحبه ای که این شهروند بجستانی درباره 
حاشیه صحبتش با وزیر بهداشــت دارد بازهم درخواست 
خود را مطرح و بیان می کند انتظار داشته که وزیر بهداشت 
برای رفع نیاز وی و دیگر شهروندان این منطقه مساعدت 

الزم را انجام دهد.

   ماجرای  همینی که هست
او به ثروت و پولداری مشهور است. منتقدانش هم 
وقتی می خواهند به او اعتــراض کنند حتما همین نکته را 
یادآوری می کنند. این چهره متفــاوت دولت البته حرفی 

جنجالی تر از همیشه زده بود.  
سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت که ید 
طوالیی در جمالت قصار دارد، در مراسم افتتاح اورژانس 

کنید. بعد همه نیابتی ها تیتر زدند که »همینی که هست، 
می خوای بخواه، نمی خوای نخواه« تــا به ذهن جوانان 
القا کنند که اینها اصال مظهر اشرافیتند، نگاه شان از باال 

به پایین است.
هاشمی ادامه داد: »شورای نگهبان کاندیداها را رد 
صالحیت می کند. حکم ریاســت جمهوری توسط رهبری 
تنفیذ می شود. معنی همه اینها این است که همه اینها از 
یک جا سرچشمه می گیرد. خودتان انتخاب کردید. بهتر 
است بگویم خودمان انتخاب کردیم. اشکالی ندارد بدانید 
دارید چکار می کنید. اگر می خواهیــد خودتان را از چهار 
طبقه پایین بیندازید، بدانیــد چه می کنید. هر کس خربزه 
بخورد، پای لرزش هم می نشــیند. وقتی ما وارد دانشگاه 
شدیم، در زمان قبل از انقالب کسی جرات نداشت صحبت 
کند. ما در ۱۶ آذر می خواســتیم کالس را بــه هم بریزیم 
نهایتا صــدای هیــس در می آوردیم یا پایمــان را به زمین 
می کوبیدیم که آخر هم ما را از کالس اخراج می کردند؛ اما 
شما آمدید اینجا استاندار و رئیس دانشگاه را متهم کردید. 
من جانباز هستم؛ اما پرونده جانبازی ندارم. فرزندانم بدون 
سهمیه پزشــکی قبول شــده اند و هیچ کدام از نزدیکانم 
به خاطر من به جایی نرســیده اند و حتــی بعضا محروم هم 
شده اند. با این رفتارهایی که می کنید به کجا می خواهید 
برسید؟ کدام ریشه ها را دارید می زنید؟ یک ذره فکر کنید 
هفته گذشته این بچه هایی که مزدور عربستان شدند و به 
روی هم استانی های خود اســلحه گرفتند، چقدر شما در 
این مساله سهم داشتید؟! چقدر تهمت زدید و سیاه نمایی 
کردید؟ از تتلو حمایت کردید؛ ما را تخریب کردید. اگر دین 
ندارید؛ الاقل یک ذره عقل داشــته باشید. چرا می گویید 
تکفیری؟ تکفیری شــمایید. ما کجــا آدم های واداده ای 
هستیم؟ ما ســابقه مان مشخص است. دســت بردارید. 
کشــور را نابود می کنید. اگر ایران تجزیه شود، ننگش به 

نام شما ثبت خواهد شد.

   خودت بمال 
وزیر بهداشــت البته قبل از آن با حاشــیه ای که در 
ســفرش به بجســتان  بر ســر زبان ها افتاده بــود، درباره 
برخوردی که با پیرمرد نانوا داشــت و در برابر سخنان وی 
مبنی بر گــران بودن هزینــه فیزیوتراپی گفــت »خودت 

بمال« در مقام پاسخگویی و دفاع از خود بر آمد.
»سیدحسن هاشمی« در حاشیه جلسه هیات دولت 
درباره واکنش رسانه ها و افکارعمومی به این ماجرا گفت: 
»یکی از مردم عزیزی که بارها دیدم شان، مشکل شخصی 
پزشکی داشت که راهنمایی اش کردم و به جای ماساژ از 
واژه فارسی  اســتفاده کردم. این کاری اســت که ما برای 
مادران و فرزندان مان هم اســتفاده می کنیم.« وی حتی 
رسانه ها را دوباره متهم به جوســازی علیه خود کرد و بیان 
داشــت مردم بهتر می دانند که چه خبر است.این درحالی 
است که حاشیه پاسخ هاشــمی به پیرمرد بجستانی مورد 
انتقاد اعضای دولت هم قرار گرفت و »حسام الدین آشنا«، 
مشاور رئیس جمهور با کنایه در توئیتی نوشت که بهتر است 

با مردم بهداشتی تر رفتار کنیم.

عجب حکایتی شــده است؛ سیدحســن قاضی زاده 
هاشــمی به شــکل عجیب و غریبی پر حاشــیه ترین وزیر 
کابینه شده است. حاشیه ها تمامی ندارد. او که در دولت 
قبل یکی از محبوب ترین اعضای کابینه بود حاال به پاشنه 
آشیل دولت تبدیل شده است. کار به آنجا رسیده که حتی 
نزدیکترین فرد به حسن روحانی یعنی حسام الدین آشنا هم 

به او تذکر داده است.
برخی می گویند این رفتارهای وزیر بهداشــت ناشی 
از نگاه باال به پایین اوست. او که ثروت باالیی دارد، گویا 

تغییر طبع هم دا ده است. 

   تازه ترین حاشیه
یک  ســفر اســتانی دیگر و یک جنجال دیگر. وزیر 
بهداشت این بار در جمع دانشجویان  علوم پزشکی اهواز 
حاضر شــده اســت و مجادله پر اســتانی را پدیــده آورده 
این بــار البته با دانشــجویان. او البته تالش کرده اســت 
 تمام انتقادهایی که به او شــده است را پاســخ دهد. این 
پاســخگویی او البته بازخوردهای زائدی داشــته اســت. 
حسن قاضی زاده هاشــمی، وزیر بهداشــت در نشست با 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشــکی اهواز در تاالر شهدا 
گفته است: در ســال 5۶-55 قبل از  انقالب وارد دانشگاه 
شــدم. در آن زمان گروه های مخالف مــا گروه هایی مثل 
فرقان بودنــد؛ یک گروه به ظاهر اســالمی بود که قرآن، 
نهج البالغه و صحیفه سجادیه را حفظ و تفسیر می کردند. 
همچنین گروه انجمن دانشجویان مســلمان را داشتیم. 
بالغ بر ۶۰ گروه چپ در دانشــگاه حضور داشتند که شعار 
پرطمطراقی در خصوص مستضعفین می دادند و زیباترین 
آیات قرآن را به اســارت گرفته بودند. در آن زمان که شما 
به دنیا نیامده بودید بیشترین تخریب را به شخصیت شهید 
بهشتی نیز، همین چپی ها داشتند؛ همین مسلمان های به 
ظاهر اسالمی. خانه اش کجاست؟ ماشینش چیست؟ در 
خانه  اش فالن مدل قالی پهن است.من قبال هم گفتم که 
فرقانیسم هنوز زنده است و یکی از خطرات انقالب همین 
فرقانیسم است. فرقانیسم هنوز وجود دارند و هیچ تفاوتی 
میان اینها و گروه رجوی و کاخ سفید نمی بینم. مشکل ما 
این جماعت بودند و ادامه پیدا کردند. رهبری دو ماه نشده 
است که فرمودند: ویروس بدبینی و یأس را در میان مردم 
گسترش ندهید. یکی از دوستان در جمع امروز می گفت 
که نگاه ما به مردم از باال به پایین و اشــرافی گری است. 
صحبت هــای من در نیشــابور را تقطیــع کرده اند؛ من در 
نیشابور گفتم اگر جمهوری اسالمی در سیاست داخلی و 
خارجی خود تجدید نظر نکند و به اخالق برنگردد، قطعا رو 
به اضمحالل می رود. اصال جمهوری اسالمی به همین 
دلیل متولد شــده و بــا دروغ و تهمت و غیبــت نمی تواند 
ادامه دهد. گفتــم اعصاب خودتان را خــرد نکنید. به هر 
حال شما دموکراسی را قبول دارید یا ندارید؟ یک عده در 
انتخابات شــرکت کردند، در شــورای نگهبان تائید شدند 
و رای اوردند و رفتند در مجلس، مســئولیت های مختلف 
گرفتند و طبیعتا انتخاب های مختلــف کردند. باید دوباره 
فرصت پیدا کنید در انتخاب بعــدی، انتخابتان را اصالح 

اگرچه حضور هاشمی در مناطق مختلف کشور بسیار کار مناسب و در خور تقدیری است اما به نظر می رسد که رفتار 
وی با مردم بایستی متناســب با این حضور باشــد تا چنین حواشی ای برای وزیربهداشــت ایجاد نشود.  اینکه وزیر 
بهداشت حرف ها جنجالی می زند که شــاید برخی از این موارد در میان عامه مردم عادی باشد اما در شأن و مقام یک 
 مسئول نیست و بعدها با حرف های دیگر بخواهد این موارد را رفع و رجوع و یا به گردن رسانه ها بیندازد موضوع قابل 

تاملی است

گزارش
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هوایی در نیشابور گفته بود: »دولت، نه از باب غفلت بلکه 
از باب واقعیت مشکالت و تنگناهای خاص و زیادی دارد، 
فعال مدیریت همین و وضعیت همین اســت، شــما مردم 
رأی داده اید، رئیس جمهــوری و مجلس انتخاب کردید و 
آنان نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند، پس بیخود اعصاب، 
روح و روان همدیگر را آزار ندهیم، فعال همین هستیم.« 
قاضی زاده هاشمی این ســخنان را در حالی بیان کرد که 
وضعیت معیشــتی و اوضــاع اقتصادی مــردم در چند ماه 
اخیر چندان تعریفی ندارد و طرح تحول سالمت به عنوان 
ویترین اصلی وزارت بهداشت، دچار چالش هایی در حوزه 
منابع شده که خروج از آنها احتماال چند سالی زمان می برد.
روزنامه کیهان در این مورد نوشت: »از رئیس جمهور 
و مســئولین دولتی می پرســیم که برای حل مشــکالت 
در شــرایط کنونی چه کرده اید؟ آیا این گزاره که مشــکلی 
وجود ندارد و یا »همین که هست!« پاسخگوی مطالبات 
معیشــتی مردم می تواند باشــد؟ آیــا کارگری که شــب با 
دســتان خالی به خانه می رود، می تواند جمله ای که وزیر 
بهداشــت با زبان و دیگر مســئولین دولت بــا عمل بر آن 
تاکید و تصریح دارند یعنی »همین که هســت!« را بر سر 
سفره بگذارد؟ پاسخ به این ســوال واضح و آشکار است، 
مشکالت اقتصادی کشــور قابل انکار نیستند، مسئولین 
باید دســت به عمل زده و اقدامات خود را به مردم گزارش 
کنند.« در تحولی دیگر ســایت افکارنیوز هم در این مورد 
نوشت: »سوالی که مطرح می شود این است که مردمی 
که دولت تدبیر و امید را انتخــاب کردند به چه وعده هایی 
رای دادند؟ آیا این وزرا فرامــوش کرده اند که وعده های 
انتخاباتی حســن روحانی را فراموش کرده انــد؟ مردم به 
به دولــت اعتدال گرا رای دادند تا قیمــت ارز ثابت بماند، 
حقوق شهروندی رعایت شود و با برجام تحریم ها برداشته 
شــود اما آیا امروز دیگر ایران با تحریم ها مواجه نیست؟ 
قیمت ارز و ســکه ثابت مانده و به ثبات رسیده یا هر روز و 
هر ساعت دچار تغییر می شــود؟ مردم به رئیس جمهوری 
رای دادند که وعده های مختلفی برای حل مشکالت آنها 
درباره مســکن و حل مشــکالت ازدواج جوانان و اشتغال 
داده بود، آیا مشــکل مســکن امروز حل شــده است؟ آیا 
جوانان به راحتی مشــغول کار شــده و ازدواج آنها ســهل 
و آسان  شده اســت؟ بهتر اســت آقای وزیر به جای اینکه 
بگویند مردم رای داده اند و باید تحمل کنند به این موضوع 
بپردازند که طــرح تحول ســالمت به کجا رســید؟ امروز 
بیماران نگران قیمت دارو هستند که هنوز تحریم ها شروع 
نشده، نگرانی تهیه دارو در میان بیماران وجود دارد. آقای 
وزیر از اقالم بهداشــتی کودکان و زنان خبر دارید؟ اینکه 
برخی داروخانه ها این اقــالم را به صورت جیره بندی ارائه 
می کنند و حتی قیمت پوشاک بچه با چنان رشدی مواجه 
شده که بســیاری از خانواده ها به جای استفاده از پوشک 

از پارچه اســتفاده می کنند.« در واکنشــی دیگر رجانیوز 
هم در مطلبی تندتر نوشته است: »قاضی زاده هاشمی از 
آن دست وزرایی بود که از ابتدا مخالف و موافق دولت بر 
عملکرد غیرحرفه ای اش در منصب وزارت تاکید داشتند؛ 
اصالح طلبان، ورودش به حوزه های غیرمرتبط بهداشت 
و درمان را نشــانه عزم او برای ریاست جمهوری دوازدهم 
می دیدند و مخالفــان دولت صحبت های عجیب و غریب 
و خوی اشــرافیت او را مورد نقد قرار می دادنــد. او بعد از 
حمایــت از حقوق بگیران نجومی، توهیــن به ائمه جمعه 
و مدافعان حرم، اخیــرا از آخرین ورژن خود رونمایی کرده 
اســت. او تلویحا به مردم می گوید، وضعیت همین است 
و چون شــما خودتان روحانی را انتخــاب کردید پس حق 
ناراحتی و اعتراض هم ندارید. این سخنان عجیب و غریب 
وزیر بهداشــت در دفاع از دولت را باید از دو زاویه بررسی 
کرد؛ یکی آنکه جنــاب وزیر که به قول خــودش میلیاردر 
است و پورشــه و پرادو سوار می شــود نباید هم مشکالت 
عمده اقتصادی و فشــار حاصل از گرانی بازار را احساس 
کرده باشد. وزرای دولت روحانی از دل مردم و از میان مردم 
نیامده اند که امروز بخواهند در اوج بی کفایتی مســئوالن 
طرف مردم باشند. دیگر اینکه احتماال حفظ منصب و دفاع 
از روحانی سود بیشتری دارد تا دفاع از مردم و طرف مردم 
بودن. اما نکته قابل توجه این اســت که جناب وزیر گویا 
فرامــوش کرده اند که روحانی با چــه وعده هایی از همین 
مردم رای گرفته اســت! مردم چک ســفید امضا به هیچ 
کس نمی دهنــد، و روحانی اگر منتخب مردم بوده اســت 
به خاطر عالقه وافر مردم به شــخص او نبــوده و روحانی 
باید پاســخگوی وعده های انتخاباتی خود باشد.« دامنه 

انتقادها البته به اصالح طلبان هم رسید.
 ســایت اصالح طلب ســالم در این مورد نوشــت: 
»درســت اســت که مردم رأی داده اند اما آیا به مدیریتی 
رأی داده اند که نتواند انجام وظیفه کرده و مسئولیت های 
خــود را اجرا کند؟ بخــش زیادی از مشــکالت موجود در 
کشور ناکارآمدی و ضعف مدیریت هاست. آیا آن زمان که 
نامزدهای انتخابات به مردم وعــده و وعید می دادند، به 
فکر زمانی که انتخاب می شــوند نبودند؟ آیا نمی دانستند 

که در صورت انتخاب شدن مسئولیت سنگینی بر دوش آنها 
خواهد بود؟ آیا نمی دانستند که باید آن وعده ها و شعارهایی 
که داده اند و به خاطر همین شــعارها نیز مردم به آنها رأی 
داده اند برآورده شود؟ اگر توان اجرای مسئولیت در برخی 
از مدیران کشور نیست کنار بروند و آن را به افرادی بسپارند 

که توان اداره و مدیریت را دارند.«
 البته این اولین بــاری نبود که قاضی زاده هاشــمی 
دهان به سخنان اینچنینی گردانده و در گذشته نیز شاهد 
چنین رفتارهایی از جانب او بوده ایم. همین سال گذشته 
بود کــه وزیر بهداشــت در جریان بازدیدی از شهرســتان 
بدره در استان ایالم، ادبیات دور از شأنی را به کار برد و در 
حضور تعدادی از مردم استان که نسبت به کمبود امکانات 
پزشــکی و درمانی در شهرســتان به وزیر بهداشت گالیه 
کردند، خطاب بــه فرماندار بدره که بــر گالیه های مردم 
صحه گذاشــته بود گفت که »خیلی غلط کردی ...! اگر 

من بگذارم یک روز دیگر اینجا کار کنی.« 
این ویدئــو همان موقع نیــز در رســانه های داخلی 
 منتشــر  و منجر به واکنش های زیادی از ســوی کاربران 
فضای مجازی شــد. اگر چه این ویدئو در همان زمان  نیز 
به سرعت از سوی روابط عمومی وزارت بهداشت تکذیب 
شد، اما پس از جنجال های فراوان،  بار دیگر  مدیر روابط 
عمومی وزارت بهداشــت بر خــالف تکذیبیــه قبلی اش 
اظهار کرد: »وزیر بهداشــت پیش از ترک اســتان ایالم، 
در تمــاس تلفنی با فرماندار بــدره از او بابــت اتفاقات رخ 
داده عذرخواهی و دلجویی کرده اســت.« اکنون نیز بعد 
از گذشت بیش از یک ســال از آن واکنش های جنجالی ، 
ویدئویی از قاضی زاده هاشــمی منتشر شــده که به مردم 
می گوید باید وضع موجــود را تحمل کنید! جالب اســت 
بدانید وزیر بهداشــت در اســفند ســال ۹۴ مقابل دوربین 
قرار گرفت و به همه مردم ایران گفت: »خواهش می کنم 
حضور پیدا کنید پای صنــدوق رای. باید به شــعور مردم 
احتــرام بگذاریــم.« اما اکنــون که دولت مــورد حمایت 
ایشــان رای آورده، خطاب به مردم می گویــد: »همینی 
 هست که هست. شــما رای دادید، بیخود اعصاب تان را 

آزار ندید.«

وزیر بهداشت برای کمک و یاری رساندن به همین مردم به این مناطق می رود و اما در برابر خواسته های آنان چندان 
پاسخ مناسبی به آنان نمی  دهد. در مصاحبه ای که این شهروند بجستانی درباره حاشیه صحبتش با وزیر بهداشت 
دارد بازهم درخواست خود را مطرح و بیان می کند انتظار داشته که وزیر بهداشت برای رفع نیاز وی و دیگر شهروندان 

این منطقه مساعدت الزم را انجام دهد

29 شماره 416   | مثلث  



چشم پزشک سیاستمدار 
قاضی زاده هاشمی، دولتمرد پر حاشیه 

سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر جنجالی کابینه 
روحانی، چشم  پزشکی است که قبل از حضور در دولت،  
به  دلیل راه اندازی بیمارســتان تخصصی چشم پزشکی 
نور شهرت داشــت و او را یکی از متمول ترین پزشکان 
ایران می دانســتند. او اهــل فریمان اســت. پدرش از 
چهره های مورد وثوق شهر بود و به کار عطاری اشتغال 
داشت. در کودکی قرآن را نزد مرحوم آقای شیخ حسین 
مطهری، پدر شــهید مرتضــی مطهــری فراگرفت. در 
ســال ۱۳5۶ وارد دانشــکده پزشــکی دانشــگاه مشهد 
شــد. ضمن تحصیل و همزمان با گسترش موج انقالب 
اســالمی با مشــارکتی فعال، در رخدادهای سیاســی - 
اجتماعی شــهر مشــهد تأثیر گذار بود. او بعد از پیروزی 
انقالب به عنوان یکی از مؤسســان جهاد ســازندگی در 
عرصه هــای گوناگون نقشــی مؤثر ایفا کرد و با شــروع 
جنــگ تحمیلــی، ۳۳ ماه به عنــوان یکی از مســئوالن 
مهندســی رزمی جهاد به صورت داوطلبانــه در جبهه ها 
حضور داشــت. سید حسن قاضی زاده هاشــمی پس از 
بازگشت به دانشــگاه و ادامه تحصیل، حضور در جبهه 
را در قالــب تیم های اضطراری ادامــه داد و پیش از هر 
عملیات راهی منطقه می شــد و دوره پزشکی عمومی را 
در سال ۱۳۶5 به پایان رساند و در سال ۱۳۶۸ موفق به 
گذراندن دکتری تخصصی چشم پزشــکی در دانشــگاه 
علوم پزشکی مشــهد شد. او فلوشــیپ قرنیه و سگمان 
 قدامــی را در دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
ـ بیمارســتان لبافی نژادـ  طی کرد و استاد تمام دانشگاه 
علــوم پزشــکی تهــران را در کارنامــه خــود دارد. ۱۰  
کتاب تألیفــی و بیــش از ۳5۰ مقاله اش از سیدحســن 

قاضی زاده هاشــمی  در مجالت بین المللی چاپ 
شــده و از این نظر در میان چشم پزشکان، 

رتبه اول را داراست و حدود  دوهزار و 5۰۰ 
نفر از پژوهشگران برتر جهان در مقاالت 
علمی شــان به مقاالت او ارجاع داده اند 
که از این لحاظ هم قاضی زاده هاشــمی 

رتبه اول را در میان چشم پزشــکان ایرانی 
دارد. از افتخارات ملی هاشمی می توان 

به راه انــدازی ۳۱ روش عمل 
جراحی چشــم اشــاره کرد 

که بــرای نخســتین بار 
توســط او در کشــور 

پذیرفتــه  صــورت 
است همچنین وی 

رکــورددار جراحی 
چشــم لیزیک در 

کشــور است. بر 
آخرین  اساس 
ضعیــت  و

علم ســنجی 
تاریــخ  در 

چشم پزشکی، در دنیا رتبه ۱۹ را دارد و در زمینه مقاالت 
علمی عیوب انکســاری چشم، رتبه ســوم جهان از آن 
اوســت؛ در خصوص اپیدمیولــوژی عیوب انکســاری 
هم رتبه اول جهــان را دارد. بیــش از ۳۰ روش جراحی 
چشــم را برای اولین بار او در ایران انجــام داده و تعداد 
عمل های جراحــی اش نه تنها در ایــران و منطقه که در 

جهان کم نظیر و زبانزد است. 
متخصــص  قاضی زاده هاشــمی  حســن  ســید 
چشم پزشــکی و فوق تخصص جراحی قرنیه، رکورددار 
عمل جراحی لیزیک چشم در کشور است و پیش از این 
در ســمت هایی از جمله دبیرکلی انجمن چشم پزشــکی 
ایران، عضو فرهنگســتان علوم پزشــکی، دبیر شورای 
سیاست گذاری رشته چشم پزشکی، دبیر شورای آموزش 
پزشــکی و تخصصی، مشــاور وزیر بهداشــت در زمان 
وزارت محمد فرهادی، رئیس بخش قرنیه بیمارســتان 
فارابی، کارشناس رشته چشم پزشکی در هیات انتظامی 
نظام پزشــکی، مدیر گروه چشم پزشــکی دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران، مؤســس و عضو هیات مدیــره انجمن 
پزشــکی لیزری ایران و عضو هیات امنای ارزی وزارت 
بهداشــت بوده اســت. سید حســن قاضی زاده هاشمی 
عهــده دار موسســه  خیریــه ای تحت عنوان موسســه 
نورآوران ســالمت اســت که هر چنــد وقت یک بــار با 
تجهیزات کامــل و به همراه تعدادی از چشم پزشــکان 
مجرب، به مناطــق محروم و دورافتاده کشــور می روند 
و نســبت به درمان بیماری های چشــم مــردم این قبیل 

مناطق اقدام می کنند.
لیلــی کوچک زاده، همســر هاشــمی، متخصص 
کــودکان و فوق تخصص خون و ســرطان کــودکان و 
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی تهران است. 
او ســه فرزنــد دارد. حســین قاضی زاده هاشــمی برادر 
بزرگتِر حســن قاضی زاده هاشــمی، نماینــده دوره های 
دوم و ســوم مجلس شورای اســالمی ایران بوده  است  
و همچنین حســن قاضی زاده هاشــمی، پســرعموی 
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی،  نماینده مشهد 
و عضو جبهه پایداری نیز هســت. این ســخنگوی 
جبهه پایداری از حامیان اصلی قاضی زاده هاشمی 
بــرای وزارت بهداشــت، در مجلــس نهــم ایران 
بود. پسر عموی دیگر حســن قاضی زاده هاشمی، 
سید احســان قاضی زاده هاشمی نیز در 
انتخابات مجلس دهم از طرف 
ائتــالف بــزرگ اصولگرایان 
تأییــد  کــه  کــرد  شــرکت 
صالحیت شده و رأی آورد و 
به همراه دیگر پسرعموی 
امیرحســین  یعنــی  وی 
هاشــمی  قاضــی زاده 
ســخنگوی  و  عضــو 
پایــداری،  جبهــه 
پســرعموی  دو  هــر 
قاضی زاده هاشــمی، 
وزیــر بهداشــت در 
مجلس دهم، حضور 

خواهند داشت.

علی گنجی 

روزنامه نگار 

قاضی زاده اشرافی 
صحبت می کند

گفت وگوی مثلث با نادر قاضی پور 

مــورد  در  نظــری  چــه  قاضــی زاده  آقــای 
اظهارنظرهای خــاص وزیر بهداشــت و درمان 
دارید؟ به نظرتــان این نــوع اظهارنظرها از چه 

نشات می گیرد؟ 
    موضــوع این اســت کــه برخــی نبایــد در آن 
جایگاهی که هســتند قــرار بگیرنــد و برخــی انتخاب ها 
اشتباه اســت. برخی ظرفیت قرار گرفتن در جایگاه های 
مختلــف را ندارند. این اصــل قضیه اســت. دوم بحثی 
اســت که  به فرمایشــات رهبری برمی گردد. اگر سخنان 
و رهنمودهای ایشــان در رابطه با نحوه زندگی مسئولین 
را در نظر بگیریم، باز هم شــامل این نمی شود که فردی 
چون ایشــان در جایگاه وزیر قــرار بگیرد. اگــر برویم به 
سراغ تاریخ اســالم و به قرآن مراجعه کنیم، می بینیم که 
قرآن همیشــه عامل خیر بوده و طرفدار مستضعفان بوده 
اســت یا خطبه هــای امیرالمومنین که در ایــن موضوع 
تحول و یک انقالب اساســی اســت و اصال بــا مقیاس 
امیرالمومنین کمتر کســی می تواند بــا این خصوصیات 
در جایــگاه حکومت بر مردم ظاهر شــود.  مــن خودم از 
زبان خانم دکتر دســتجردی شنیدم که گفت من هر وقت 
می خواســتم بروم دفتر رئیس جمهور و آقای مشــایی را 
ببینم، آقای قاضی زاده هاشــمی هماهنگ می کرد. باید 
توجه داشته باشید که مشکالت خاصی در این حوزه اتفاق 
می افتد. واردات بی رویه دارو برخی تولید کنندگان را فلج 
کرده است؛ شــما حســاب کنید یک پولی برای واردات 
دارو دادند، یک مقدار ناقابل آن را برای ۹7 درصد داروها 
گذاشــته اند و اکثر آن را برای ســه درصد دارو اختصاص 
داده اند. اینها رفته اند اساسنامه وزارت بهداشت و درمان 
را در ســتاد انقالب فرهنگی عوض کــرده و هیات امنایی 
کردنــد و  آمده اند بــا این هیــات امنــای ارزی کلی کاال 
وارد می کننــد. به عنــوان مثال در نظر بگیرید شــما یک 
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تولیدکننده هستید، ۹ درصد ارزش افزوده می دهید، بیمه 
می دهید، مالیات می دهید، عــوارض می دهید، گمرک 
می دهید، ولی هیات امنای ارزی هیچ مالیات و عوارضی 
نمی دهد. شما چطور می خواهید با اینها رقابت کنید؟ فلج 
می شــوید. واردات بی رویه تولید لوازم پزشکی و دارویی 

را فلج کرده است.
 امــا در رابطــه بــا صافی هــای دیالیز مــا بیش از 
مصرف مان تولید داریــم، به اروپا هم صــادر می کنیم، 
ولی از این سو آقایان هم وارد می کنند. من در طرح سوال 
از وزیر بهداشــت درمان هــم مبنی بر اینکه چــرا با وجود 
تولید صافی دیالیز در کشــور، مجــوز واردات می  دهید، 
گفتم آنچــه وزیر در مورد صافــی دیالیز ارائــه داد کذب 
محض اســت، آمار غلط بوده و صحبت های ایشان قابل 
استناد نیست، کما اینکه در این مورد مدارک مستندی در 
کمیسیون بهداشت وجود دارد. حمایت از تولید و کاالی 
ایرانی خط قرمز ماست. به جای حمایت از تولیدکنندگان 
صافی دیالیز و پرداخت میلیاردها  بدهی به تولیدکنندگان 
حتی کاالی خارجی وارد می کنند. افزایش واردات خیانت 
به کشور محسوب می شود. از بین بردن تولید و اشتغال و 

سرمایه ملی این کشور چه افتخاری دارد؟
 کارخانه های داخلی ســاالنه  ۱۲/5 میلیون صافی 
دیالیز تولید می کنند ولی مشاور امور دیالیز شما درخواست 
واردات یــک میلیون دیالیــز چینی را داد اما کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلس مخالفت کرد و اجازه واردات 
آن را نداد. صافی های چینی آسیب های جدی به بیماران 
زده اســت. شــما که تا این حد بر ســر جان مردم قســم 
می خورید، چرا ســالمتی مــردم را با صادر کــردن مجوز 
واردات دیالیزهــای چینی بــه خطر انداخته ایــد؟ چرا در 
مناقصه ســاخت مرکز دیالیز کشــور که ســازمان بازرسی 
کل کشــور در تاریخ ۹ آبــان ماه ســال ۹۶ به شــما نامه 
نوشــته که آن را متوقف کنیــد، تخلف کردیــد؟ در حال 
حاضر دانشــگاه های علوم پزشــکی میلیاردها تومان به 
تولیدکننــدگان بدهی دارند؛ آیا دســتی در کار اســت که 
تولیدکننــدگان داخلــی حتی پــول کارگر را هم نداشــته 
باشند و آن وقت شما به راحتی واردات انجام دهید؟ وزیر 
محترم وزارت بهداشــت و درمــان بایــد در حیطه کاری 
 خودش صحبت کنــد و از مســخره کردن مــردم نیازمند

 بپرهیزد. 

به نظرتان این نگاه کل دولت اســت،  یعنی این 
نگاه از باال به پایینی که در حرف های آقای وزیر 
وجود دارد، نگاه کل دولت اســت یــا منحصر به 

ایشان می شود؟
    نه، بعضی از دولتی ها این طور نیستند و فروتن 
هســتند. آدم های خوبی در آنهاســت و تابــع واقعیت ها 
هستند و همه آنها غرور ندارند. آقای دکتر آخوندی و آقای 
دکتر قاضی زاده سرآمد این هستند. اما باید در نظر گرفت 
که مردم وقتی با چنین حرکتی برخورد می کنند آن را به همه 
دولت تعمیم می دهند. احساس می کنند به جای اینکه به 
درد آنها رسید گی شــود تنها مورد تمسخر قرار گرفته اند. 
به هر حال جان هر کســی برای خــود و اطرافیانش عزیز 
اســت. نمی توان گفت چون دارویی نمی صرفد و کسی 
را بیشــتر از دو ســال زنده نگه نمی دارد باید بــه آن بیمار  

بی توجهی شود.
روابط ایشان را با آقای روحانی چطور می بینید؟ 
آیا ایشــان با آقای روحانی روابط نزدیکی دارد و 
این نزدیکی در چنیــن اظهارنظرهایی تاثیرگذار 

است؟
    اطالعات دقیقی در این باره ندارم، ولی می دانم 

که به توچال وگردش با هم رفته بودند.
برای بــرادر رئیس جمهور هم آقــای قاضی زاده 

وثیقه گذاشته بودند؟
    همسر آقای قاضی زاده هاشمی وثیقه گذاشته 

بود.
این نزدیکی از کجا نشأت می گیرد؟

    به هر حال آنها هم فکر هســتند و این هم فکری 
در نزدیکی آنها موثر بوده است.

این نــگاه از باال به پاییــن و برخورد بــا مردم به 
نظرتان چه تاثیری در بدنه دولت دارد؟

    این تحقیــر مردم به ضــرر نظام اســت. مردم 
اساس نظام هســتند. ستون نظام، مردم اســت و ما باید 
بــرای مــردم احتــرام و ارزش قائل شــویم، به خصوص 
مستضعفان. شــما وقتی وصیتنامه سیاسی حضرت امام  
را می خوانید چندین مرتبه کلمه مســتضعفان را، ۱۳-۱۴ 
مرتبه قید کرده اند. ما باید نزدیک شــویم به مستضعفان 

و پابرهنگان.
به نظرتان آقای روحانی باید چه کاری انجام دهد 

که این حــس دوری از مردم کاهــش پیدا  کند؟ 
مردم احســاس می کنند دولت رویکرد متفاوتی 

به آنها دار د؟
    االن مــردم با فشــار شــدید اقتصــادی روبه رو 
هستند. قبل از این دولت، ما به مردم بابت یارانه ۴5 دالر 
می دادیم، زمانی که دالر هزار تومان بود. اگر ســه هزار 
تومان را در زمان پایان دولت احمدی نژاد در نظر بگیریم، 
۴5 را بر سه تقســیم کنیم، می شــود ۱5 دالر می دادیم. 
االن دو و نیــم دالر می دهیم به مردم. یعنی یک ششــم 
شده اســت. کارگران هم 75۰ دالر می گرفتند، االن 5۰ 
دالر هم نمی گیرند. واقعیت امر آقای روحانی باید به فکر 
مستضعفان باشد. چند قلم اساسی روغن و برنج و نان و قند 
و شکر و گوشت و لبنیات را به سهل ترین روش در اختیار 
کل ملت باید با قیمت ارزان به دست مردم برساند. در این 
دولت افراد مشکل دار  خیلی بیشتر شدند. قشر عظیمی 
که طبقه متوســط جامعه بودنــد، بــرادران عزیز ارتش، 
ســپاه، نیروی انتظامی، آمــوزش و پــرورش، کارمندان 
زحمتکشــی که با سیلی صورت خود را ســرخ می کردند، 
در این افزایش قیمت های بعد از عید، این قشــر متوسط 
زیر فقر رفت ، یعنی باعث اختالف شدید طبقاتی شدیم؛ 
اختالف طبقاتی باعث   اشرافی  گری می شود. جناب آقای 
قاضی زاده اشرافی صحبت می کند، اگر اشرافی گری به 
وجود بیاید، جامعه دچار بحران می شود. اگر اشرافی گر 
بیاید فســاد می آید، فســاد بیاید بال می آیــد و نمی توان 

بحران های پس از آن را مدیریت کرد.

وزیر بهداشــت که این روزها یکی از مســئوالنی 
است که با صحبت هایش جنجال به پا می کند، در 
چند مورد باعث ایجاد حواشی خاصی شده است.  
در مــورد اول در گفت وگو با یکــی از هموطنان که 
با قاضی زاده هاشمی قصد درد دل داشت، جمله ای 
می گوید که مــورد انتقاد بســیاری از جمله برخی 
از مســئوالن دولتی قرار می گیرد.  مرد میانسالی 
در یکــی از شــهرهای ایــران از هزینه ســنگین 
فیزیوتراپی گالیه می کند، اما وزیر بهداشــت در 
پاســخ به گالیه این مرد می گوید که بهتر اســت 
خــودش فیزیوتراپی کنــد و در ادامه توضیحاتی 
می دهــد و با گفتن »خــودت بمــال« باعث خنده 

حضار می شود.
این موضوع اگرچه در میان عامه مردم یک شوخی 
متداول عنوان می شود اما به سبب مسئولیت آقای 
وزیر و حرفــه طبابت وی مورد انتقــاد جدی افکار 
عمومی در شبکه های مختلف اجتماعی قرار گرفت 
و حتی برخی این جمله را تشــبیه به جمله معروف 
»ماری آنتوانت« کردند که در پاسخ به این موضوع 
که گفته شد مردم گرســنه اند و نان می خواهند، 
ملکه فرانسه گفته بود: »اکنون که نان ندارند چرا 
شــیرینی نمی خورند.« هنــوز از توصیه جنجالی 
قاضی زاده هاشمی به نانوای بجستانی چند روزی 
نگذشــته بود کــه مصاحبــه وی در تلویزیون در 
خصــوص »صرف«  نکردن تامیــن هزینه داروی 
بیمارانی که مشــخص نیست طول عمرشان زیاد 
دوام داشته باشد، موج دیگری از اعتراضات را در 
پی داشت. موارد این چنینی و اظهار نظرهای بدون 
در نظر گرفتن ابعاد ماجرا، چــه تاثیری روی نگاه 
مردم دارد. آیا این نوع اظهارنظرها از نوع نگاه باال 
به پایین آقای وزیر نشات می گیرد؟ آیا این نگاه به 
همه بدنه دولت تعمیم داده می شود و چه تاثیری 

روی سرمایه اجتماعی خواهد داشت؟
در این بــاره با نادر قاضــی زاده، نماینــده مجلس 

گفت وگو کرده ایم که از نظر می گذرانید.
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نباید مشکالت مردم را مسخره کنیم 
گفت وگوی مثلث با دکتر ساالر کسرایی

جناب کســرایی در رابطه با اظهارنظرهای خاص 
آقای قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت مسائل 
زیادی شکل گرفت و بازتاب های بسیار در فضای 
مجازی به وجود آمد. به نظرتان این اظهارنظرها با 
وجود مشکالت اقتصادی که برای مردم به وجود 
آمده، چه تاثیری روی سرمایه اجتماعی و برداشت 

مردم دارد؟
   این قسمت آخر صحبت تان به نکته قابل توجهی 
اشــاره کردید و آن زمانی اســت که جامعه دچــار یک نوع 
مشکالتی است که اسمش را می توانیم بحران بگذاریم، 
یا ناامنی روحی - روانی حاکم بر جامعه یا هر مساله دیگری، 
این قسمت آخر بحث تان به نکته جالبی اشاره کردید. شاید 
در فضای عادی جامعه، این طور صحبت ها به شــوخی و 
خنده و مزاح بگذرد و هیچ اتفاقی نیفتد، ولی در مواقعی که 
جامعه با مشکالت و بحران های این چنینی مواجه است، 
 بحث دیگری اســت. می خواهم در این مــورد چند نکته را 
خدمت شــما بگویم. نکته اول اینکه به هر حال جامعه ما 
در حال حاضر با بحران های چندالیحه ای مواجه اســت و 
خیلی ها صحبت از این می کنند که ما دچار  تالقی بحران ها 
هستیم که این انواع و اقسامی دارد؛ هم داخلی و هم خارجی 
که ورود به آنها شاید به بحث شما خیلی کمک نکند. وقتی 
چنین اتفاقی می افتد و در اثر اینکه جامعه 
انتظار دارد از دولت کــه بتواند این 
بحران ها را حل و فصل کند و دولت 
شاید قادر نیست و یا امکانات آن 
را ندارد که این بحران ها را حل و 
فصل کند، فاصلــه ای بین مردم 
و دولت ایجاد می شود. منظورم از 
دولت اینجا حکومت است و در واقع 
کســانی که در کار اداره سیاســی 
جامعه ذی مدخل 

هستند. وقتی این فاصله ایجاد می شود، این هم خودش 
یک مدارجی دارد؛ گاهی این فاصله ایجاد شــده، ولی به 
کدورت تبدیل نمی شــود، به عصبانیت تبدیل نمی شــود، 
یعنی ما از نوعی نارضایتی عام و عمومی می توانیم شــروع 
کنیم تا عالی ترین ســطح خشــونت. به اعتقاد من جامعه 
ایران االن خیلی عصبانی است و این عصبانیت محصول 
این درک مردم از ناکارآمدی دولت در حل این بحران ها ست 
که موجب ایجاد فاصله بین جامعه و مردم شــده و به نوعی 
اعتماد عمومی را خدشــه دار کرده اســت. حاال این دولت 
وقتــی نمی تواند چنیــن کارآمدی هایی داشــته باشــد، از 
ســوی دیگر اگر بخواهد مشــکالت مردم را حــل کند، با 
گفته های این چنینی، نوعی به تمسخر بگیرد؛ از آن زاویه 
عصبانیت دارم صحبت می کنم؛ آن وقت است که می بینید 
این عکس العمل های شــدیدی دارد، یعنی در شبکه های 
اجتماعی در این چند روزه که من نگاه می کردم، به اشکال 
و انحای مختلف آقای هاشمی، وزیر بهداشت مورد حمله 
قرار گرفته است. یاد آن شعر مشهور باباطاهر می افتیم »تو 
که نوشم نی، نیشم چرایی، نمک پاش دل ریشم چرایی«؛ 
اینجا تو که دردی از من نمی توانــی دوا کنی که نباید من را 
مســخره کنی. تو که نمی توانی بگویی اینجا مثال من یک 
فیزیوتراپ می توانستم بفرستم در فالن استان یا شهرستان، 
نباید طرف را هم مسخره کنی. اینجاســت که اگر از زاویه 
اجتماعی به آن نگاه کنم، اینها پشــتش یک خشمی، یک 
عصبانیتی، یک نوعی ســرخوردگی اجتماعی نهفته است 
که این سرخوردگی اجتماعی، این عصبانیت خودش را در 
اشکال مختلفی نشــان می دهد. از دی ۹۶ تا االن هم این 
خودش را به اشکال مختلف نشان داده است؛ حتی هجوم 
برای خرید دالر، هجوم بــه بازارها برای خرید برخی از مواد 
غذایی اولیه و چیزهای دیگر، حاصــل همین از بین رفتن 
اطمینان و باور به کارکرد یک مجموعه ای اســت که اینجا 
مدیران قوه مجریه کشور هستند و یا بخش هایی از دستگاه 
سیاسی که متاســفانه اعتماد عمومی نســبت به آنها یک 

مقداری خدشه دار شده است.
دلیل این اظهارنظرها از ســوی آقــای قاضی زاده 
هاشمی را چطور می بینید؛ یعنی آن جایگاه باعث 
می شود که یک نگاه از باال به پایین به وجود بیاید؟
   آقای هاشــمی؛ البته من نمی توانــم نیت خوانی 

کنــم، یعنی در حــوزه کار من نیســت، ولی چند تــا ویژگی 
می شود اسم برد. یکی اینکه آقای هاشمی به لحاظ پزشکی 
آدم مشهوری اســت، یعنی خودش را در یک جای باالیی 
می داند. به لحاظ مالی که وضعش خیلی خوب است و در 
مجموعه دولت هم مثال خیلی برای خودش یک جایگاهی 
فرض می کند. بنابراین در مجموع به لحاظ شخصیتی فکر 
می کند که یک مقدار متفاوت است با دیگران و از آن زاویه 
یک مقداری باالتر معموال حــرف می زند یا برخورد می کند 
که البته این بخش مزاح اینجایش من نمی دانم از آن زاویه 
بوده باشد یا نه،  ولی به هر حال در برخی برخوردهای ایشان 
کامال مشخص است که ایشان یک مقداری از یک جایگاه 
باالتری معمــوال حرف می زند کــه این زمینه هــا می تواند 
برخی از دالیل این قضیه باشد، ولی در این قضیه واقعا من 
نمی دانم. شــاید هم به طور واقعی می خواسته یک چیزی 
همین طور عامیانه بگوید، اما تفسیری که ما از آن می کنیم 
و معنایی که آن شنونده یا آن کسی که مخاطب این داستان 
است از این قضیه می کند، ممکن است خیلی متفاوت باشد. 
پشت آن معنا ما زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی می بینیم که مردم می بینند. ای بســا گوینده آن 
جمله خودش هیچ مقصودی ندارد، ولی معنایی که ما از آن 
می کنیم، آن مهم است و ممکن است خیلی متفاوت باشد.

ارتباط ایشان با آقای رئیس جمهور به نظرتان در 
تفاوت جایگاه تاثیر دارد؟ مثال آقای هاشمی برای 
برادر آقای روحانی وثیقه می گذارد و روابط نزدیکی 

وجود دارد. این روابط و ارتباطات موثر است؟
   آنها را من خیلی نمی دانم. یعنی نه حوزه کاری من 
است و نه اینکه واقعا در این هم من خیلی جست وجو نکردم، 
ولی دقیق نمی دانم حقیقتش و اگر جوابی به شــما بدهم، 

حتما غلط خواهد بود.
بعضی ها تفسیر می کنند که نگاه ایشان به نوعی 
تعمیم داده می شود به نگاه کلی دولت،  یعنی اینکه 

کل دولت همین نگاه از باال را دارند.
   من در قسمت اول بحثم عرض کردم که به هر حال 
ما باید سیستمی نگاه کنیم و آن وقت نگاه را جزئی نمی شود 
کرد. سیستمی نگاه می کنیم؛ این برخوردها یکی، دو مورد 
در مورد ایشان و در مورد افراد دیگر هم مثل وزیر کشاورزی 
و بحث های دیگر  هم اینچنین شــده است. آن وقت مردم 
چون کل آن هیات اجرایی اداره جامعه را ممکن است ناتوان 
فرض کنند، نمی شود فردی به این قضیه نگاه کنیم. به کل 
سیســتم اداره جامعه برمی گردد هر اتفاقی می افتد و قطعا 
آسیب آن ممکن است گریبانگیر کل هیات دولت و شخص 

آقای رئیس جمهور هم بشود.
چه راهکاری به نظرتان پیشنهاد می شود؟

   راهکار از زاویه من است که نگاهم جامعه شناختی 

دکتــر ســاالر کســرایی، مــدرس دانشــگاه و 
جامعه شــناس معتقد اســت  کــه اگــر بحران ها 
عمیق تر شود و اگر دولت نتواند حل و فصل کند، 
حتما مشکالت عمیق تری پیش می آید. با او درباره 
حاشــیه ای که  این روزها از جانب وزیر بهداشت 

پیش آمده صحبت کردیم.
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اســت؛ حل این مشــکالت اجتماعی، اقتصادی که االن 
متاســفانه اقتصادی اش صورت بزرگ تری پیــدا کرده، تا 
دولت از خودش همتی نشــان ندهد و در عمل معلوم نشود 
که دولت می تواند این مشکالت و بحران ها را که بدبختانه 
بسیار هم عمیق و بزرگ هستند، گامی در راه حل آنها بردارد، 
من فکر می کنم که این عصبانیت اجتماعی و سرخوردگی هر 

روز ممکن است آن اتمسفر خشمش بیشتر شود.
به نظرتــان این فضــا در بدنه دولت چــه تاثیری 
می گذارد؟ به نوعی فضا و این نگاه می تواند باعث 

شود که آن کارآمدی دولت هم زیر سوال برود؟
   بستگی دارد؛ شما یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید. 
شاید در یک دوره زمانی خیلی تضعیف هم بشود، ولی هر تیم 
فوتبال توان این را دارد که بتواند خودش را بازســازی کند. 
بستگی به آن مربی دارد، کادر فنی دارد و اراده ای که پشت 
آن سیستم برای بازسازی آن تیم فوتبال وجود دارد. بنابراین 
شما تیم های بزرگ فوتبال را دیدید که در یک مقطعی ممکن 
است دچار بحران شوند، ولی کســانی که دارند این تیم را 
اداره می کنند،  به سرعت دست به کار می شوند و مشکالت 
را شناســایی می کنند و درصدد رفع آن برمی آیند. آن وقت 
تیم دوباره برمی گردد. اینجا را هم همینطور در نظر بگیرید، 
یعنی فوتبال و سیاست خیلی شبیه به هم هستند. آن مربی 
تیم می تواند تیم را برگرداند، اما راهکارهای خاص خودش 

را دارد و اراده ای دارد که پشت این قضیه باشد.
در مقایسه با دیگر کشــورها، حضور یک دولت با 
دولتی دیگر خیلی در معیشت و زندگی مردم به این 
شدت تاثیرگذار نیست. به نظرتان چرا در کشور 
ما حضور افراد بسیار موثر است و این شرایط را  از 

لحاظ اجتماعی شکل می دهد؟
   به خاطر اینکه بحران هــا، بحران های پایه ای و 
اساسی هستند. ممکن است ربط داشته باشند به کارآمدی 
و ناکارآمدی آن قوه مجریه زمان خودشــان، ولی بعضی از 
بحران ها، بحران هایی هســتند که بحران های سیستمی 

هستند. 
این بحران های سیستمی به هر حال اگر ریشه های 
آنها آسیب شناسی نشود و حل و فصل نشوند، فرقی نمی کند، 
هر دولتی که سر کار می آید، شــما می بینید که دو تا محور 
متاسفانه بد در جامعه ما  طی این حداقل ۳۰-۲۰ سال اخیر 
همین طور مثل دو خط موازی جلو رفتند و یکی بیکاری است 
و دیگری فقــر و از طرف دیگر چیزهای دیگری مثل رشــد 
نقدینگی و بحث های دیگر هم بر اینها بار شده است. اینها 
بحران های اساسی هستند، اینها به کل سیستم برمی گردد. 
سیستم بایستی آن بنیان های سیاست اقتصادی اش را تغییر 
دهد، بنیان های سیاست های اجتماعی اش را تغییر دهد، 

وگرنه اینها همینطور پیش می روند. 
شــما که در کار خبر و اطالع رســانی هســتید، شاید 
بهتر از ما بدانید که رشد نقدینگی سال به سال چطور پیش 
می رود، رشد بیکاری ساالنه چه می شود و از آن طرف فقر و 
حاشیه نشینی. همه اینها همدیگر را تقویت می کنند، یعنی 
وقتی بیکاری گسترش پیدا می کند، از آن طرف فقر، از آن 
طرف حاشیه نشینی و همینطور به صورت یک مجموعه ای 
که در هم بار می شوند، متاسفانه بحران را عمیق تر می کنند.
و در نهایت می تواند آن بحــران اصلی که همان 
بحران مشروعیت است را به  وجود بیاورد و نتوان 

کاری کرد قبل از آنکه دیر شود؟
   اگر حل و فصل نکنیم، ما دچار این مشکل خواهیم 
شــد. در واقع این نارضایتی هــا اگر عمیق تر شــوند، اگر 
پیچیده تر شوند، آن وقت ممکن است به  باوری تبدیل شوند 
که آن باور این باشد که این کارگزار نمی تواند مشکالت من 
را حل کند. عدم مشروعیت یعنی شما باور به این پیدا کنید که 
من نمی توانم کاری برای شما بکنم. اگر بحران ها عمیق تر 
شــود و اگر دولت نتواند حل و فصل کند، حتما مشکالت 

عمیق تری پیش می آید.
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ترامپ سوار بر موج ملی گرایی 
سرنوشت انتخابات 2020 وابسته به جنگ تجاری است

دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا با وجودی که 
پیش از مجمــع عمومی ســازمان ملل نیز سیاســت های 
ملی گرایانه خود را بارها به رخ جهانیان کشانده و اقداماتی 
در این راستا انجام داده بود، اما با بیان جمله »جهانی سازی 
را رد می کنیم و ایدئولوژی میهن پرستی را بر می گزینیم« 
نشــان داد که پــس از این ســخنرانی قرار اســت چگونه 

سیاست های کاخ سفید را پیش ببرد.
اکنون مســاله مهم این اســت که چه جریان فکری 
در آمریکا به قدرت رسیده و چه خواســت ها و مطالباتی را 
مطرح می کنند؛ الزامات، اجبار و اضطراری که در ایاالت 
متحده آمریکا طی 10، 15 ســال اخیر ایجاد شده فضا را 
برای تغییــر رویکرد در قبال تحــوالت جهانی فراهم کرده 
اســت. این امر دالیــل مختلفی دارد؛ بحــران اقتصادی 
2007، 2008 پیامدهای اجتماعی وخیمی برای کشورهای 
درگیــر این بحــران از جمله ایــاالت متحده ایجــاد کرد؛ 
بخشی از فرصت های شــغلی از دســت رفت؛ سرمایه ها 
نابود شد؛ شــرکت ها برای افزایش ســود به دیگر مناطق 
جهان نقل مکان کردند؛ جرم و جنایــت و ناهنجاری های 
اجتماعی تشدید شد؛ در عین حال هویت آمریکایی با سیل 
لجام گسیخته مهاجران غیرقانونی، آوارگان و پناهندگان 
مورد خدشــه قــرار گرفت. در یــک نقطه ای، بخشــی از 
نخبگان ایــاالت متحده آمریکا به این نتیجه رســیدند که 
ادامه فرآیند جهانی شــدن لطمه اساسی به جایگاه رهبری 
آمریکا، اقتدار این کشور و امنیت ملی آن وارد خواهد کرد. 
به همین دلیل آنهــا رویکرد متفاوتــی را در پیش گرفتند؛ 
رویکردی مبتنی بر اینکه آمریکا باید داخل را تقویت کند، 
وضعیت اقتصادی خود را سروســامان دهد، از مداخالت 
پرهزینه در خارج از کشور چشم پوشی کند و زیر بار الزامات 
و دســتورالعمل های نهادهای فرادولتــی و نهادهایی که 
تالش می کنند حکومت جهانی را مستقر کنند قرار نگیرد و 
با آنها مقابله کند. در شرایطی که این خواست و تمایالت 
وجود داشت شخصی مانند دونالد ترامپ سر برآورد و سوار 
بر این موج توانســت در انتخابات پیروز شود. مهم نیست 
که اکنون اعتقاد شــخصی ترامپ بر مســائل ملی گرایانه 
اســتوار اســت یا خیر، مهم این اســت که ایاالت متحده 
آمریــکا مســیر متفاوتی را در پیــش گرفتــه و گروهی که 
اطراف ترامپ هســتند و از آنها با عنوان ترامپیســت ها یا 
ملی گرایان یاد می شود کامال اعتقاد دارند که آمریکا باید 
مسیر گذشته را تصحیح و با شــعارهایی مانند اول آمریکا، 
آمریکا را شکوهمند ســازند. اقداماتی که انجام می دهند 
نیز در همین راستا است؛ در عرصه اجتماعی و فرهنگی بر 
هویت آمریکایی تاکید می شود؛ با سیاست های مهاجرتی 
مقابله می شود؛ تالش می شود که هویت آمریکایی درست 
شود؛ راه ورود مهاجران غیرقانونی حال یا با کشیدن دیوار 
یا ممنوعیت ســفر یا اخراج آنها، سد می شــود؛ در مواضع 
اقتصادی در مقررات جهانی به دنبال تجدیدنظر هستند؛ از 
پیمان های تجاری چندجانبه خارج می شوند؛ خواهان آن 
هستند که در توافقات گذشته مانند نفتا و ترانس-پاسیفیک 
بازبینی و نشانه های حکومت جهانی مانند سازمان ملل یا 
دیوان بین الملل کیفری، دیوان بین المللی دادگســتری، 

یونسکو و شورای حقوق بشر نیز بازبینی شود یعنی یا از این 
پیمان ها خارج شــوند یا برای اصالح آن تالش کنند. این 
موارد نشان دهنده آن اســت که جریان ملی گرای آمریکا 
بسیار مصمم و بااراده هستند  چرا که در آمریکا جریان های 
لیبرال جهان وطنی و طرفداران جهانی شــدن همچنان از 
قدرت زیادی برخوردارند، تاثیرگذارند و رسانه های زیادی 
را نیز در اختیار دارنــد. اما ملی گرایــان آمریکایی طی دو 
سال گذشته موفق شــده اند قدم های بزرگی را در راستای 
به چالش کشــیدن نظم جهان گرایی پس از جنگ جهانی 
دوم بردارند که مصداق های بســیاری را می توان برای آن 

برشمارد.
اکنون پرســش دیگری که مطرح می شود این است 
که آیا ترامپ با در پیش گرفتن و عملیاتی کردن بخشی از 
خواســته های ملی گرایان توانســته پایگاه اجتماعی خود 
را تقویت کند یا تفاوتی نکرده  یا تضعیف شده است؟ البته 
هنوز برای پرداختن به این مساله کمی زود است و حداقل 
باید تا زمان انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا منتظر ماند 
و شاید آن زمان بتوان سنجشی داشت که آیا ترامپ پایگاه 
خود را از دست داده یا خیر. باید توجه داشت نظرسنجی ها 
ضرورتا تمام واقعیت را نشــان نمی دهند؛ همچنان که در 

انتخابات سال 2016 اغلب برآوردها اشتباه بود. 
پایــگاه اجتماعی ترامــپ به طور ســنتی بلوک های 
رای دهنده حزب جمهوریخواه را شــامل می شود. عموما 
پایگاه اجتماعی جمهوریخواهان از لحاظ نژادی شــامل 
سفیدپوستان، از نظر جنسی اغلب مرد و به لحاظ تحصیلی 
عموما افراد کم سواد یا در سطح متوســط هستند. از نظر 
درآمد مالی نیــز دو گروه هســتند؛ یک گروه افراد بســیار 
ثروتمنــد یعنــی یک درصدی هــای جامعه و گــروه دیگر 
افراد بســیار ضعیــف. به لحــاظ ایدئولوژیــک این طیف 
محافظــه کاران را شــامل می شــود؛ یعنی کســانی که به 
ارزش هــای اخالقــی، دینــی و خانوادگی تکیــه دارند، 
نگاه شان به گذشته است و تاکید دارند که آمریکا در نظام 
بین  الملــل نباید خیلــی مداخله کند. همچنیــن این افراد 
جریان هــای ضدجنگ هســتند که معتقدنــد جنگ های 
خارجی هزینه های زیادی را دربر می گیرد. در عین حال این 
طیف ســنتی جمهوریخواه حامی دولت کوچک و کاهش 

اختیارات دولت فدرال هستند. 
ترامپیســت ها تفاوت هایی با ایــن جمهوریخواهان 
ســنتی دارند؛ آنها نیز گرچه خواهــان کاهش هزینه های 
دولت در خارج از کشور هســتند اما به قول مائو قدرت را از 
لوله تفنگ می سنجند و بر این باورند که باید ارتش را تقویت 
کرد. نســبت به توافقات بین المللی بسیار ناراضی هستند 
و معتقدند کــه باید بازبینی هایی در ایــن خصوص صورت 
بگیرد. البته انزواطلب و خواهان بازگشــت به درون مرزها 

نیستند، بلکه اعتقاد آنها این است که آمریکا هدایت رسالت 
جهانی را بر عهده دارد اما ضرورتا نباید از طریق مشــارکت 
جهانی این اقدام صورت بگیرد     چرا کــه از نظر آنها ایاالت 
متحده با توان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اش می تواند 
دنیا را پشت سر خود بســیج کند و منافع ملی خود را در گرو 
توافق با متحدانش قرار ندهد. این موارد تفاوت هایی است 
که ترامپیست ها در عرصه سیاست های خارجی و امنیتی با 

بدنه اصلی حزب جمهوریخواه دارند.
در این میان ملی گرایان بنا به تمایالت شان و تحلیلی 
که نســبت به جهان دارند فعــال با جامعه جهانی سرشــاخ 
شــده اند؛ مباحث حقوقی، حقوق بشــری و سیاسی خیلی 
دغدغه مردم نیست؛ یعنی برای آنها خیلی اهمیتی ندارد که 
آیا دولت شان با دیوان بین المللی کیفری سر سازش دارد یا 
خیر حتی خروج آمریکا از شورای حقوق بشر یا یونسکو برای 
آنها خیلی مهم نیست چرا که معتقدند این مسائل دردی از 

مردم آمریکا دوا نمی کند. 
لذا آنچه که می تواند تاثیرگذار باشــد این اســت که 
سرنوشــت جنگ تجــاری کــه ملی گرایــان آمریکایی راه  
انداخته اند چگونه خواهد شد. برای ســنجیدن تاثیر این 
موضوع روی انتخابات 2020 شاید کمی زود باشد زیرا هنوز 
دو سال تا آن زمان باقی مانده است. اما اگر اعمال افزایش 
تعرفه های وارداتی بر کاالهای آمریکایی به طور مشخص 
چینی باعث شود که فرصت های شغلی بیشتری در آمریکا 
ایجاد شــود، شــرکت های آمریکایی سرمایه هایشان را به 
این کشــور بازگردانند، شــرکت های خارجی با هدف آنکه 
از تعرفه های ســنگین رهایی یابند تولیداتشان را در داخل 
انجام دهند و این مسائل باعث رونق کسب و کار در ایاالت 
متحده شــود، شــانس پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 
دوسال آینده به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی 
است که اگر این جنگ تجاری باعث شود که هزینه مصرف 
در آمریکا افزایش پیدا کند، کاالهای وارداتی گران شود، 
مردم آمریکا از توان کمتری برای تامین نیازهای خودشان 
مبتنی بر واردات مواجه شوند، قیمت سوخت افزایش پیدا 
کند و وعده ترامپ بــرای کاهش مالیات ها بــر اثر قانون 
جدید مالیاتی محقق نشود، احتمال شکست دونالد ترامپ 
در انتخابات سال 2020 رو به افزایش خواهد بود. بنابراین 
جنگ تجاری موضوع مهمی در تعیین سرنوشــت ترامپ 
اســت به همین دلیل نیز رئیس جمهور آمریکا دائم تاکید 
می کند که چینی ها قصد دخالــت در انتخابات را دارند و از 
نظر او چین به صورت هوشمندانه کاالهایی را مورد تعرفه 
قرار داده که توسط پایگاه اجتماعی ترامپ تامین می شود؛ 
کاالهایی مانند سویا، گوشت، برخی از نوشیدنی ها و بخشی 
از محصوالت کشاورزی که در روستاها و شهرهای کوچک 
و در ایاالت جنوبی و غرب میانه که پایگاه ترامپ بوده تولید 
می شده است. وقتی صادرات این کاالها دچار خدشه شود 
و کاهش پیدا کند نارضایتی میان فعاالن بخش کشاورزی 
و دامپروری افزایش می یابد و اینها در انتخابات به ترامپ یا 

دیگر نامزدهای جمهوریخواه رای نخواهند داد. 
در حــال حاضر جریــان مدافع جهانی شــدن معتقد 
است که جنگ تجاری در نهایت به ضرر آمریکا ست و این 
کشــور چاره ای ندارد کــه از اهداف تصویب شــده در این 
جنگ عبور کند امــا ملی گرایان معتقدند کــه آمریکایی ها 
برای بقا چاره ای جز تحمل سختی ندارند تا بتوانند جایگاه 
خود را به عنوان ابرقدرت اقتصــادی حفظ کنند. حال این 
مساله که پیش بینی کدام گروه درســت از آب دربیاید نیاز 
به گذشت زمان دارد و این دو سال می تواند زمان مناسبی 
باشد تا مشخص شــود که آیا هشــدارهای جهان گرایان 
باعث وخامت وضعیت کسب و کار و معیشت مردم آمریکا 
می شــود یا فرصت مناســبی را ایجــاد می کند تــا آمریکا 
 یک سری مشکالت مانند بیکاری و وابســتگی به خارج را 

کاهش دهد.  

امیرعلیابوالفتح

کارشناسمسائلآمریکا

پایــگاهاجتماعــیترامپبهطــورســنتیبلوکهای
رایدهندهحــزبجمهوریخواهراشــاملمیشــود.
عموماپایــگاهاجتماعــیجمهوریخواهــانازلحاظ
نژادیشاملسفیدپوستان،ازنظرجنسیاغلبمرد
وبهلحاظتحصیلیعموماافرادکمســوادیادرسطح

متوسطهستند

یادداشت
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پوپولیست آمریکایی
سیاست های ضدجهانی شدن، برگ برنده ترامپ است

صحبت هــای دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا 
در جلســه مجمــع عمومــی ســازمان ملل که گفــت  »ما 
ایدئولوژی جهانی شدن را رد کرده و دکترین میهن پرستی 
را می پذیریــم« در ادامه صحبت هایی اســت کــه وی از 
زمان رقابت های انتخاباتی در دســتور کار قــرار داده بود 
چرا که بخشــی از جمعیت رای دهنده در آمریکا با موضوع 
جهانی شدن مخالف هستند و بر این باورند که جهانی  شدن 
در دهه اخیر باعث شده که آنها شغل شان را از دست بدهند، 
حقوق شان کاهش یابد و مجبور شوند در کشورهای دیگر 
مشــغول کار شــوند. ترامپ این مســاله را به خوبی درک 
کرده و درواقع می تــوان گفت بهتر از تمــام کاندیداهای 
ریاست جمهوری سال 2016 دریافته بود که دغدغه قشر 
زیادی از مردم آمریکا چیســت و روی آن تاکید داشــت. 
لذا یکــی از دالیل پیروزی ترامپ نیز همین مســاله تمرکز 
بــر دغدغه ملی گرایــان و کســانی بود که سیاســت های 
ضدجهانی شدن را دنبال می کنند. امروزه نیز رئیس جمهور 
آمریکا همچنان بر این مســائل تمرکز دارد. اما موضوعی 
که اکنون مطرح است اینکه شــخص ترامپ تا چه اندازه 
به مباحث و سیاســت های ملی گرایانه و ضدجهانی شدن 
عالقه مند است؟ به نظر می رســد که صحبت های ترامپ 
در این خصوص بیشتر جنبه پوپولیستی و عوام فریبی دارد 
چرا که تمام ثروت وی و خانواده اش در راه جهانی شــدن 
بوده اســت. اگر بحث جهانی سازی شــدن نبود این همه 
ثروت و سرمایه گذاری های ترامپ در ساخت هتل و مراکز 
تفریحی در دنیا چه مفهومی داشت؟ وی آگاه است که تمام 
این مسیری که توانسته از طریق آن درآمدزایی کند، همان 
مسیر جهانی شدن است و همچنین اگر بخواهد دور آمریکا 
یک دیوار بکشد و بحث جهانی شدن را نادیده بگیرد، این 
کشور دیگر نمی تواند سیاست  های فعلی را دنبال کند و به 
ضرر شخص ترامپ خواهد بود. لذا اگر دونالد ترامپ دائم 

روی بحث های ضدجهانی شــدن تاکید دارد به این دلیل 
اســت که توانســته با این موضوع افراد زیادی را به سمت 

خود جلب کند. 
از دیگر ســو تا برگــزاری انتخابات ســال 2020 نیز 
احتماال ترامپ همین روند را پیش خواهد گرفت و این برگ 

برنده را مدام رو خواهد کرد. 
همچنین ترامــپ در صحبت هایش روی   بحث های 
ملی گرایانه تاکید دارد و بســیاری از حامیان او نیز در زمره 
ملی گرایان هستند. البته باید توجه داشت که ملی گرایان 
در آمریکا از قشرها و دسته های مختلفی تشکیل شده اند؛ 
به عنوان مثال یک دسته نژادپرست ها را شامل می شوند و 
یک دسته مذهبیان افراطی هستند که نمی خواهند کسی 
از خارج وارد این کشور شود. آنها بر این باور هستند که اگر 
در جامعه افراد مختلف حضور داشته باشند نفوذ مذهبی آنها 
کاهش خواهد یافت. همچنین یک دسته از ملی گرایان نیز 
افرادی هستند که معتقدند آمریکا اولین کشور دنیا بوده و 
همچنان باید اولین کشــور دنیا باقی بماند. یک دسته  نیز 
یک برداشت خیالی و احساســاتی از نقش آمریکا در تمام 
دنیا و داخل این کشــور دارند. اینها گروه هایی هستند که 
حامی سرسخت ترامپ هســتند؛ ترامپ نیز این موضوع را 
به خوبی درک کرده و اکنون نیز بر موضوعات ملی گرایانه 
تاکید دارد زیرا می خواهد تا انتخابات سال 2020 همچنان 
این کارت برنده را در اختیار داشــته باشد و رقبای وی از آن 

استفاده نکنند.
 پیگیری چنین سیاست هایی از ســوی ترامپ باعث 
تاکید جایگاه وی در میان بخشــی از جامعه آمریکا خواهد 
شد. اگر دونالد ترامپ بتواند همان گروه هایی را که منجر به 
پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شدند 
به عنوان طرفداران خود حفظ کنــد می تواند از طریق آنها 
مجددا در انتخابات سال 2020 رئیس جمهور آمریکا شود.

مطابق نظرســنجی ها او تاکنون توانسته این عده را 
به عنوان حامیان خود حفظ کند و کسانی که در انتخابات 
2016 به ترامــپ رای دادند همچنان در زمــره طرفداران 

او هستند. 

در این میان بسیاری معتقدند که به دلیل انتشار اخبار 
فســاد اخالقی و مالی ترامپ، پایــگاه رای او مورد صدمه 
واقع خواهد شد اما این تحلیل درســت نیست. او به دلیل 
تغییر در اقتصاد داخلی و تاثیرش بر کاهش فقر و بیکاری 
همچنــان طرفداران سرســختی در جامعه آمریــکا دارد و 
میزان رای او و همچنین وجهه عمومی اش تغییر چندانی 
نکرده است. تا زمانی که ترامپ و وجهه او در داخل ایاالت 
متحده به صورت جدی مخدوش نشــود، نمی توان گفت 
که وی به لبه پرتگاه می رود و ســقوط می کند. در رابطه با 
آخرین وضعیت اردوگاه  دموکرات ها و جمهوریخواهان نیز 
باید توجه داشــت در حدود ۳0 تا ۴0 درصد از مردم آمریکا 
در زمان انتخابات 2016 به این نتیجه رسیدند که نگاه سایر 
نامزدهای انتخابی غیر از ترامپ به خارج از آمریکاســت؛ 
ترامپ از این فرصت و اعتراضی که در دل مردم نهفته بود، 
با زیرکی کامل استفاده کرد و نتیجه اش پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری بود. درست است که جامعه ایاالت متحده 
دوقطبی شــده اما برخی در آمریکا معتقدند که کاخ ســفید 
در حال توطئه علیه آمریکاســت اما اوضــاع و احوال چیز 
دیگری را نشان می دهد. در این بین دموکرات ها همچنان 
در شــوک پیروزی ترامپ در انتخابات 2016 قــرار دارند. 
اساسًا دموکرات ها بسیار منفعل عمل کرده اند و تا زمانی که 
گزینه ای مناسب و پرقدرت در مقابل ترامپ نداشته باشند، 
نمی توانند کاری کنند. بنابراین با این وضعیت ترامپ تهدید 

خاصی را حس نخواهد کرد.
 از دیگر ســو یکی از سیاســت های ترامپ در مسیر 
ملی گرایی، خروج از برخی پیمان های جهانی و همچنین 
تاکید بر سیاســت »اول آمریکا« بوده و اکنون این مساله 
مطرح است که آیا این سیاست ها باعث انزوای آمریکا در 
سطح جهانی خواهد شد یا خیر؟ از نظر لفظی این مسائل 
تاثیراتی منفی برای وجهه جهانی آمریــکا برجای خواهد 
گذاشت چرا که ترامپ حتی به هم پیمانان نزدیک آمریکا 

نیز رحم نکرده و علیه آنها هم حمالتی لفظی داشت. 
ولی به طور کلی رهبران جهــان که پیش تر با آمریکا 
روابط خوبی داشتند می دانند که این مسائل و رویکردها به 
طرز رفتار ترامپ مربوط است و رابطه نزدیک برقرار کردن 
با آمریکا هم برای آنها اهمیت دارد و هم برای واشــنگتن. 
به عنــوان مثال ترامپ حمــالت زیادی علیــه پیمان نفتا 
انجام داد و به مکزیک و کانادا بسیار تاخت که می خواهد 
از این پیمان خارج شود زیرا به ضرر آمریکا است. اما امروز 
مشاهده می کنیم که مکزیک و کانادا پذیرفته اند که دوباره 
با رئیس جمهور آمریکا مذاکراتی در خصوص تغییراتی در 
پیمان نفتا داشته باشند. رویکرد اروپا نیز به همین صورت 
اســت، یعنی با وجودی که تر امپ بعضا با رهبران اروپایی 
برخوردهای تنــدی دارد و علیه آنهــا موضع گیری می کند 
اما چند روز بعــد همان رهبــران با ترامپ مذاکــره کرده یا 
قراردادهای جدید امضا می کنند. به نظر می رسد که شخص 
ترامپ نیز این مساله را درک کرده که گرچه رفتار او در سطح 
بین الملل غیرمعمول اســت ولی این نــوع صحبت کردن 
باعث انزوای آمریــکا در جهان نخواهد شــد. زیرا آمریکا 
همچنان یک قدرت اقتصادی و نظامی در جهان محسوب 
می شود و کشورهای دیگر ناچار هستند با سیاست های این 
کشور خود را سازگار کنند؛ لذا اگر گفته می شود که آمریکا 
به دنبال سیاست های ترامپ منزوی خواهد شد، این یک 
بحث غلط است و در عمل این کشور دچار انزوا نمی شود. 
حال ممکن اســت بســیاری از رهبران دنیا شخص دونالد 
ترامپ را دوست نداشته باشــند و رفتار و سیاست های او را 
نپسندند اما این مساله باعث نمی شود که آنها بخواهند خود 
را از واشنگتن جدا کنند چرا که برخی رهبران جهان به ویژه 
اروپا آگاه هستند که اقتصاد و سیاست آنها چنان با آمریکا 
ادغام شده که راه حلی به جز ماندن زیر پرچم آمریکا پیش 

روی خود ندارند. 

دکترنادرانتصار

رئیسدانشکدهعلومسیاسی
دانشگاهآالبامایجنوبیآمریکا
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ابراهیممتقی

استاددانشگاهتهران

برخــوردار بــود. چنیــن وضعیتــی در دهــه 1990 بــا 
تغییراتــی همــراه شــد. بیــل کلینتــون، رئیس جمهور 
وقت ایاالت متحده تالش داشــت تا رهبــری آمریکا را 
براساس نشانه ها و ســازه های مبتنی بر چندجانبه گرایی 
هدایت و ســازماندهی کند. به همیــن دلیل، موج های 
ناسیونالیستی در برابر ســازوکارهای جهانی شدن ظهور 
یافت. ناسیونالیســم با هویت، فرهنگ، تاریخ و قدرت 
سیاســی آمریکا درهــم آمیختــه شــد. هانتینگتون به 
این موضوع اشــاره دارد کــه جامعه آمریکایــی،  بعد از 
حوادث 11 ســپتامبر 2001 توانســت هویت گمشــده 

خود را بازیابد. 

  1- مفاهیم بنیادین ناسیونالیسم آمریکایی
ادبیــات گروه های هویت گرا در ســاختار سیاســی 
و اجتماعی آمریکا در ســال های دهه 1990 بــه بعد، در 
راســتای بازتولید مفهوم هویت و ســاختار شکل گرفت و 
معنا پیدا کرد. هویت گرایی به مفهوم تالش سازمان یافته 
برای همبسته ســازی جامعه چندفرهنگــی، چندنژادی و 
چندمذهبی ایاالت متحده اســت. »زبــان« و »پرچم« را 
باید در زمره عواملی دانســت که با هویت و ناسیونالیســم 
آمریکایی درهم تنیده شــده اســت. گروه های هویت گرا 

تمرکز گرایــی سیاســی و ســاختاری، پیونــد بیشــتری با 
اندیشه های ناسیونالیستی داشتند. در چنین شرایطی بود 
که ذهنیت و انگاره های آرمانی گروه های ناسیونالیستی در 
ایاالت متحده شکل گرفته و منجر به سازماندهی ساختار 
سیاســی شــد که حتی جنگ های انفصال در ســال های 
65-1861 نیــز نتوانســت منجر بــه جدایــی ایالت  ها از 

یکدیگر شود. 
در ســال های بعــد از  جنــگ ســرد، زمینــه بــرای 
شکل گیری نشانه هایی از ناسیونالیسم آمریکایی به وجود 
آمد. ناسیونالیســم آمریکایی را باید تالشی سازمان یافته 
برای حداکثرسازی منافع ملی از طریق بازتولید قالب های 
هویتی دانســت. در این دوران، ناسیونالیســم به عنوان 
واکنشــی در برابر جهانی شــدن ظهور یافــت. حادثه 11 
ســپتامبر 2001 را می تــوان در زمره عواملی دانســت که 
منجر به تقویــت اندیشــه های ناسیونالیســتی در آمریکا 
شــد. نظریه پردازانــی هماننــد »هانتینگتــون« بــه این 
موضوع اشاره داشتند که ناسیونالیسم آمریکایی می تواند 
نشانه هایی از کنش همکاری جویانه گروه های اجتماعی 

پراکنده شده را فراهم آورد. 
در سال های جنگ سرد، ایاالت متحده از انسجام 
الزم در برابــر اتحــاد شــوروی و جهان سوسیالیســتی 

ناسیونالیســم را می تــوان یکــی از نشــانه های 
هویت گرایــی آمریکایی دانســت. بســیاری از رهبران و 
مقام های سیاسی آمریکا عموما تالش دارند تا زمینه های 
الزم برای ارتقای منافع ملی براساس نشانه های فرهنگ 

سیاسی آمریکا را فراهم آورند.
 اندیشــه های ناسیونالیســتی را می تــوان زیربنای 
انقالب چهــارم نوامبر 1776 و شــروع جنگ اســتقالل 
در ایاالت متحــده دانســت. گروه هــای ناسیونالیســتی 
در آمریکا تالش داشــتند تــا زمینه یکپارچگی سیاســی و 
 جغرافیایــی از اقیانوس اطلس تا اقیانــوس آرام را فراهم

 آورند. 
جنگ های استقالل آمریکا در سال های    1776-8۳ 
ادامه یافــت و زمینه برای شــکل گیری ســاختار جدیدی 
در ایاالت متحــده فراهم شــد که درباره ماهیت سیاســی 
و حقوقــی آن رویکردهــای متفاوتی بین فدرالیســت ها 
و کنفدرالیســت ها وجود داشــت. فدرالیســت ها به دلیل 

ظهورمرکانتلیسمجدید
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و نیروهای سیاســی حامــی ناسیونالیســم آمریکایی، به 
گونه تدریجی خود را در چارچــوب کمپین های مختلفی 
همانند »جنبش تی پارتی« بازتعریف کرده و بر این اساس 
توانستند شــکل جدیدی از موج های سیاسی و اجتماعی 

همبسته گرا را شکل دهند. 
کاســتلز در مطالعات خود به این جمع بندی می رسد 
که هویت آمریکایی در ســال های پایانی دهه 1990، در 
چارچــوب محافظه کاری و ناسیونالیســم شــکل گرفت. 
جورج بوش پسر تالش داشــت تا ناسیونالیسم آمریکایی 
را بر مبنــای معادله قدرت تفســیر کند. چنیــن رویکردی 
به معنای تعریف جدیــدی از منافع ملــی و ضرورت های 
اقتصــادی ایاالت متحــده محســوب می شــد. برخی از 
گروه هــای حاشــیه ای آمریــکا، نســبت بــه روندهــای 
جهانی شــدن واکنش نشــان دادند. چنیــن روندهایی را 
 باید زیربنــای بنیادین سیاســت داخلــی و خارجی آمریکا 

دانست. 
عموما ناسیونالیســت ها توجهی به موج های کنش 
چندجانبه و فرآیندهای اقتصادی جهانی نشان نمی دهند. 
اقتصاد و سیاست آمریکا در چنین فضایی توانست موقعیت 
خود را در حاشــیه حفــظ و کنتــرل کند. اولین بار شــاهد 
تظاهرات فراگیر گروه های سندیکالیستی ایاالت متحده 
در مقابله با نهادهــای چندجانبه گرا در ســیاتل، پایتخت 
ایالت واشــنگتن و در ســال 1995 بوده ایــم. گروه های 
ضدجهانی شدن بر این اعتقاد بودند که جهانی شدن منجر 
به حاشیه  ای شدن اقتصاد،  سیاســت و هویت آمریکایی 

می شود. 

  2- ترامپ و ناسیونالیسم آمریکایی
دونالد ترامپ توانســت نشــانه هایی از پیوند بین 
ناسیونالیســم، پوپولیســم و محافظــه کاری را ایجــاد 
کند. براســاس نگرش ترامپ، الگوهای رفتار سیاسی 
رهبران آمریکا در سال های بعد از جنگ سرد، ماهیت 
محافظه کارانه داشــته اســت. ترامپ به این موضوع 
اشــاره دارد که وی تــالش خواهد داشــت تا شــکل 
جدیــدی از روابط سیاســی و اقتصادی با کشــورهای 
جهان را ایجــاد کند که محوریــت آن را منافع و قدرت 
سیاســی آمریــکا تشــکیل می دهــد. به همیــن دلیل 
اســت که ترامپ از عبارت »اول آمریکا« برای تبیین 
فرآیندهای سیاســت خارجــی و اقتصادی خــود بهره 

گرفت. 
مفهوم »اول آمریکا« در ســند امنیــت ملی 2017 
دونالد ترامــپ انعکاس فراگیری داشــته اســت. ترامپ 
درصــدد بــود تــا زمینه هــای الزم بــرای یکجانبه گرایی 
آمریکایــی را فراهــم آورد. چنیــن رویکردی، بــه معنای 
آن اســت که متحدین ســنتی ایــاالت متحــده در صدد 
بهره گیری از سازوکارهایی هستند که منجر به شکل گیری 
»سواری مجانی« می شود. ترامپ در دیدار با بسیاری از 
رهبران کشورهای اروپایی و کانادا همواره به این موضوع 
اشاره داشــته که آنان هزینه های امنیتی خود را پرداخت 

نمی کنند. 
شعارهای سیاسی و اقتصادی ترامپ برای بسیاری 
از رهبران کشــورهای صنعتی جهان غرب آزاردهنده بوده 

است.
 دونالد ترامپ در اوایل سپتامبر 2018 به این موضوع 
اشــاره داشــت که کشــورهای اروپایی تبدیل به »نیروی 
ضداتحاد« و »دشــمن« ایاالت متحده  شــده اند. بیان 
چنین رویکردی، به مفهوم آن اســت که شــکل جدیدی 
از الگوهــای رفتاری دونالد ترامپ در قالب ناسیونالیســم 
اقتصادی آمریکا شــکل گرفته اســت. رشــد اقتصادی 
آمریکا در ســال های 18-2017 به میزان بیش از ۴درصد 
بیانگر آن است که ترامپ بخشــی از مازاد تجاری و رونق 

 اقتصــادی را از طریــق صــادرات کاالهــای آمریکایــی
 تنظیم کرده است. 

افزایــش رشــد اقتصــادی و همچنیــن کاهش 
میزان بیکاری شــهروندان آمریکایی عموما از طریق 
افزایش تعرفه های اقتصادی  روی کاالهای وارداتی 
از کشــورهای اروپایــی و چین حاصل شــده اســت. 
ترامپ تــالش دارد تا موقعیــت اقتصــادی آمریکا را 
ارتقا دهد. تحقــق این امــر از طریق ســازوکارهایی 
برای افزایش تولیــد ناخالص داخلــی ایاالت متحده 
به وجــود می آید. سیاســت اقتصــادی ترامپ در 21 
ماه گذشــته معطوف به اعمال سیاست های تعرفه ای 
برای ایجــاد موازنــه اقتصادی در حــوزه صادرات و 

واردات بوده است. 
سیاســت های تعرفه ترامــپ را می توان نشــانه ای 
از ظهــور مرکانتلیســم جدیــد دانســت. سیاســت های 
مرکانتیلیستی عموما مبتنی بر نشانه هایی از انحصارگرایی 
در حــوزه اقتصــادی، یکجانبه گرایی در حــوزه امنیتی و 
برتری جویــی در حوزه سیاســی خواهد بــود. انگاره های 
مبتنی بــر »اســتثناگرایی آمریکایــی« را باید بخشــی از 
فرهنگ سیاسی و ناسیونالیستی آمریکایی دانست. طبعا 
در چنین شرایطی، تضادهای آمریکا با کشورهای اروپایی 
 و بســیاری دیگر از کشــورهای در حال توســعه افزایش 

خواهد یافت. 

  3- تاثیر سیاست های ناسیونالیستی بر آینده 
سیاسی و انتخاباتی ترامپ

سیاســت های ناسیونالیســتی ترامــپ توانســت 
زمینه های حمایت طیف گسترده ای از گروه های اجتماعی 
نســبت به چنین الگوهایی را به وجود آورد. اگرچه دونالد 
ترامپ جایگاه چندانی در بین روشنفکران، طبقه متوسط و 
تکنوکرات های جامعه آمریکا ندارد، اما الیه های اجتماعی 
فرودست آمریکایی عموما ترجیح می دهند تا سیاست های 
اقتصادی و اجتماعی دونالد ترامــپ ادامه یابد. به همین 
دلیل اســت که پایگاه اجتماعی ترامپ 21 ماه بعد از آغاز 

فعالیت های اجرایی، کاهش چندانی پیدا نکرده است. 
جامعه آمریکایی عموما از سیاست هایی که منجر به 
ارتقای موقعیت و جایگاه ایاالت متحده در ساختار سیاسی 
و بین المللی  شود، اســتقبال به عمل می آورند. به همین 
دلیل اســت که در انتخابات مجلس سنای نوامبر 2018، 
امکان پیــروزی مجــدد جمهوریخواهان وجــود خواهد 
داشت. اگرچه به دلیل ساختار سیاسی آمریکا، زمینه برای 
ارتقای نقش حزب دموکرات در مجلس نمایندگان نیز وجود 
دارد. سیاست عمومی دونالد ترامپ مبتنی بر نشانه هایی از 

مشارکت هیجانی و ادبیات شعارگونه خواهد بود. 
چنین مفاهیمی با توجه به رشد اقتصادی آمریکا آثار 
خود را در افکار عمومی ایاالت متحده نسبت به کارآمدی و 
اثربخشی دولت ترامپ در حوزه سیاسی و اقتصادی به جا 
خواهد گذاشــت. الگوهای ناسیونالیستی دونالد ترامپ، 
تاثیر منفی در روابط دیپلماتیک آمریکا با سایر کشورهای 

جهان به جا گذاشته است. 

روابــط آمریــکا و کشــورهای اروپایــی بــه میزان 
قابل توجهی کاهش یافته است. در این فرآیند، همچنین 
میزان اعتماد اروپا به آمریکا کاهش یافته و  این امر تاثیر 
خود را در سیاســت های اقتصــادی و اجتماعی آمریکا به 

جا می گذارد. 

  نتیجه
ظهور ناسیونالیسم در آمریکا از سال های دهه 1990 
به گونه قابل توجهی افزایش یافت. موج های جهان گرایی 
و چندجانبه گرایی منجر به ارتقای سرمایه داری انحصاری 

در آمریکا شد. 
طبعا گروه های ملی گرای آمریکا نسبت به الگوهای 
اقتصــاد مرکانتلیســتی توجه و گرایش بیشــتری نشــان 
می دهند. به این ترتیب، سرمایه  داری ملی آمریکا توانست 
حامی موثر و اثربخشی را در ارتباط با الگوهای اقتصادی 
و راهبــردی ایــاالت متحده به جــا گــذارد. نتیجه چنین 
فرآیندی را بایــد در تغییر الگوهای سیاســی و اقتصادی 

آمریکا دانست. 
واقعیت هــای تاریخــی نظــام بین الملــل نشــان 
می دهد کــه روســای جمهــور بوروکــرات و تکنوکرات، 
عموما تمایــل چندانی بــه تغییــر بنیادیــن در الگوهای 
رفتار سیاســی نشــان نمی دهنــد. به همین دلیل اســت 
که در ســال های بعد از جنگ ســرد، افرادی همانند بیل 
کلینتون، جورج بوش پسر و باراک اوباما صرفا شکل های 
خاصــی از همکاری هــای اقتصادی و امنیتــی ترجیحی 
را پیگیــری کردنــد. در ایــن دوران، هیــچ نشــانه  ای از 
 سازوکارهای مربوط به سیاست فشــار و اقدامات پرشدت 

مشاهده نمی شد. 
در دوران دونالد ترامپ، ساخت اقتصادی و اجتماعی 
آمریکا در حال پوست اندازی است. طبیعی است که چنین 
وضعیتی تاثیر خــود را در سیاســت اجتماعی، اقتصادی 
و بین المللــی ایاالت متحده به جا خواهد گذاشــت. اگر 
دونالد ترامپ بتواند موقعیت خود را در سیاست جهانی ارتقا 
دهد، در آن شــرایط زمینه برای تغییــر در موازنه قدرت به 
وجود می آید. نگرانی بخش قابل توجهی از راهبردنویسان 
آمریکایی آن اســت که کاهش قدرت اقتصــادی آمریکا 
تاثیر خود را در موقعیت و امنیت نســبی ایاالت متحده به 

جا گذارد. 
به همین دلیل اســت که ترامپ از سیاست روبه جلو 
بــرای تحقــق اهــداف اقتصــادی در حــوزه متحدین و 
ســازوکارهای کنــش امنیتــی یکجانبه در عرصــه تعامل 
با ســایر کشــورها بهره خواهــد گرفت. چنیــن فرآیندی 
اگرچه چالش هایی را در برابر سیاست اقتصادی و امنیتی 
آمریکا ایجاد می کند، اما تاثیر این الگو در افکار عمومی 
به گونه ای نیست که منجر به انزوا  یا محدود سازی موقعیت 

دونالد ترامپ شود.
 اگر ترامــپ از چالش FBI در مــورد چگونگی رایزنی 
با مقام های روســیه در دوران انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا گذ ر کند، در آن شرایط موقعیت بهتری در انتخابات 

2020 آمریکا خواهد داشت. 
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توافق برجام که ادامه آن بعــد از خروج آمریکا دچار 
مشکالتی شــده اســت، به یکی از موضوعات چالشی در 
مجمع عمومی ســازمان ملل بدل شــد. دونالــد ترامپ، 
رئیس  جمهور آمریکا که با مخالفت چندیــن باره با برجام، 
اتهاماتی بی اساس را نیز به جمهوری اسالمی نسبت داد، 
با واکنش کشــورهای اروپایی در مورد مواضع وی در قبال 
برجام مواجه شد. اتحادیه اروپا و اعضای  1+۴  با تأکید بر 
اینکه برجام برای امنیت اروپا و جهان خوب است، بر حفظ 
این توافق تأکیــد کردند، ضمن اینکــه امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانســه و ترزا می، نخســت وزیر بریتانیا به 
حمایت تمام قد از ایــن توافق برخاســتند. درواقع اگرچه 
فرانســه و انگلیس تفاوت ها یی در سیاست خارجی با هم 
دارند، اما در مورد برجــام نه تنها اختالفــی ندارند بلکه بر 
ادامه این توافق نیز اصرار دارند. زیــرا برجام را هم به نفع 
امنیت ملی خودشــان می دانند، هم منافع اقتصادی قابل 
توجهی برای آنها بــه همراه دارد. نکته مهمــی که باید به 
آن اشــاره کرد این اســت که اراده و خواســت کشورهای 
اروپایی یک ســوی طیف است و ســمت دیگر توان آنها 
برای اجرایی شدن این خواست و شرکت ها ی طرف معامله 
است. چون شــرکت ها یی که با ایران همکاری می کنند از 
سوی دیگر با طرف آمریکایی هم مبادالتی دارند، لذا این 
نگرانی برای آنها وجود دارد که در صورت ادامه همکاری با 
ایران، از جانب ایاالت متحده جریمه شوند. به همین خاطر 
فرانســوی ها  و انگلیســی ها  به دنبال پیدا کردن راهکاری 
هستند که بتوانند به طریقی تعامالتشــان را با ایران ادامه 
دهند. به عنوان مثال بانکی وجود داشــته باشد که مبادله 
ارزی را برای صادرات نفت یا تبــادل کاال انجام دهد. اما 
پیدا کردن چنیــن بانکی که حاضر شــود با ایــران مبادله 
داشته باشــد اما با آمریکا رابطه نداشته باشــد و مطلقا کار 
دالری انجام ندهد دشوار است. موضوع دیگری که وجود 
دارد بحث بیمه است که باید راهکارهایی هم برای آن پیدا 
شــود. اگر این موانع برطرف شود می توان به ادامه برجام 
با اروپا امیدوار بود در غیر این صورت شرایط سختی پیش 

رو خواهد بود. 
از ســوی دیگر انگلیس در روابطش بــا ایران تابعی 
از سیاست ها ی اتخاذ شــده در بروکســل و اتحادیه اروپا 
نبوده اســت. به این معنا که رابطه ایــران و اتحادیه اروپا 
یک موضوع اســت و رابطــه ایران و انگلیــس موضوعی 
دیگر و بریتانیا مناســباتش را با ایران به صــورت دوجانبه 
دنبال می کند. اما در موضوع برجام چون اشــتراک نظر با 
اتحادیه اروپا دارند منافعشان ایجاب می کند تا با اتحادیه 
موضعی مشترک اتخاذ کنند. درواقع انگلیس اگرچه در حال 

جدا شــدن از اروپا به دنبال برگزیت است، اما در حمایت از 
موضوع برجام رویکرد مشترکی با اتحادیه دارد و به نفع شان 
است که اقدامات شــان هماهنگ و مشترک باشد، ضمن 
اینکه از سیاســت آمریکا در این مســاله تابعیت نکنند. اما 
همان گونه که پیش از این نیز اشــاره کردم خواستن یک 
موضوع است، توان عملی کردن خواسته موضوعی دیگر 
است. لذا در مدتی که آمریکا از برجام خارج شده، اروپاییان 
صحبت ها ی زیادی کرده اند و نتیجه گیری ها ی خوبی هم 
داشته اند اما هنوز اقدامی در این خصوص انجام نداده اند.

موضوعی که در این میان برخی کارشناســان مطرح 
می کنند این است که شــاید بریتانیا برای اثبات شخصیت 
حقوقی خود و به نوعی حفظ اســتقاللش از برجام حمایت 
می کند، ولیکن بحــث خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا از 
لحاظ امنیتی، سیاســی، اقتصادی و حتی حقوقی دارای 
اهمیت اســت و موضوع اســتقالل خواهی یک بخش از 
اختالفات بین انگلیس و اتحادیه اروپاست و عمده مشکل 
آن مسائل اقتصادی است. مبنی بر اینکه بریتانیا در زمان 
ترزا می، جدا از اتحادیه منافع بیشتری کسب کرده است، در 
حالی که بسیاری در داخل انگلیس با این موضوع مخالفند 
و معتقدند باید داخل اتحادیه می ماندند، لذا مساله برجام 
هیچگاه نقطه افتراق بریتانیا و اتحادیه اروپا نبوده است و 
آنها همواره بر سر این موضوع با هم اشــتراک نظر دارند. 
اما اروپایی ها در مقابل ایاالت متحده، می توانند از طریق 
برجام به نوعی استقالل خودشان را نشــان دهند مبنی بر 
این که در هر شــرایطی از ترامپ و تصمیمات واشــنگتن 

تبعیت نمی کنند.
الزم به ذکر اســت برجام هم از لحاظ اقتصادی هم 
امنیتی برای اروپا حائز اهمیت اســت. اگرچــه بازار ایران 
رقم خیلی بزرگی در مقایسه با آمریکا ندارد، اما به هرجهت 
ظرفیــت آن را 20 میلیــارد دالر بــرآورد کرده انــد. لذا این 
بازار برای کاالهای کشــورهای اروپایی از اهمیت باالیی 
برخوردار است.از سوی دیگر اروپاییان برجام را پیمان عدم 
اشاعه سالح هسته ای می دانند و معتقدند اگر برجام باشد 
تضمین ها ی کافی برای منع ایران در پیشــروی به سمت 
سالح هسته ای وجود دارد. اگرچه ایران هیچگاه به سمت 
سالح هسته ای نرفته است و فعالیت ها ی هسته ای هم که 
انجام می داد، جنبه صلح آمیز داشــت اما اروپا نظر دیگری 
دارد. لذا برجام از نظر امنیتــی از اهمیت زیادی برای اروپا 
برخوردار است که آمریکا آن را درک نمی کند و عقیده دارد 
در برجام تضمین کافی برای این مساله وجود ندارد. این در 
حالی است که در توافق برجام چهار راه ممکن برای اینکه 
ایران به سمت سالح هسته ای برود بسته شده  است. عالوه 
بر موارد ذکر شده اگر توافق برجام ادامه پیدا کند و به درستی 
اجرا شود زمینه خوبی برای گفت وگو در سایر موارد هم فراهم 
می شــود؛ موضوعی که مکرون و ترزا می  نیــز بر آن تاکید 
داشتند که ابتدا باید در برجام با ایران به نتایجی دست یابیم 
تا براساس آن و تجربه حاصل شده بتوانیم در سایر زمینه ها  

با ایران همکاری کنیم. 
لــذا اراده ادامه برجام از ســوی کشــورهای اروپایی 
کامال مشــهود و حقیقی اســت و به دالیلی که بیان شد در 
مســاله برجام با آمریکا و شــخص ترامپ مخالف هستند. 
اما از سوی دیگر باید ســازوکارهایی برای ادامه این توافق 
نظیر تبادل ارز، بیمه و کشتیرانی برای فروش نفت و تبادل 
کاال ایجاد شود تا توان عملی کردن برنامه ها  به وجود آید. 
بنابراین با توجه به پیشینه مذاکرات برجام و تالش ها یی که 
کشورهای اروپایی برای حفظ برجام می کنند، می توان امید 
داشت که این توافق ادامه پیدا کند، اما اگر این اتفاق هم 
رخ نداد باید راهکارهایی را از پیش برای آن در نظر گرفت تا 
اگر برجام ادامه پیدا نکرد، ایران چه اقداماتی را انجام دهد.
در رابطه با این موضوع که آیا می تــوان  به اقدامات 
اخیر اروپا خوشبین بود و گفت که با این اقدام شاید برجام 
نفس تازه ای بگیرد، من معتقد هستم که نباید نسبت به این 
موضوع خوشبین و نباید هم ناامید بود، چراکه جامعه امروز 
ایران در شرایطی قرار دارد که نباید ناامیدی را به آن تزریق 
کرد، اما ایران باید شروط و سازوکارهایی را برای اروپا در نظر 
بگیرد تا این موضوع عملیاتی شود و این طور نباشد که آنها 
فقط وعده دهند و آن را اجرایی نکنند و از این طرف فرصت 
ایران از بین برود. اروپایی ها  مبادالت بســیار گسترده ای 
با آمریکا دارند و شــرکت های اروپایی به دنبال دســتورات 
دولت های اروپایی نیستند و به صورت خصوصی عمل کرده 
و تصمیم گیری می کنند اما ما باز هم امید داریم که اروپا تا 
قبل از 1۳ آبان با سازوکار ویژه تسهیل پرداخت های مربوط 

به صادرات و واردات ایران تحریم های آمریکا را دور بزند.
اروپایی ها اگر بتوانند در گام نخست یک مسیر مالی 
و پولــی مطمئنی را برای تبــادالت بانکی و نفتــی، بیمه و 
کشــتیرانی ایران باز کنند، در این صورت برجام زنده مانده 
و می توان بــه آنها اعتماد کرد. بنده معتقد هســتم که این 
موضوع یک معادلــه دوطرفه اســت و ایــران و اروپا باید 

اقداماتی را انجام دهند تا این امر تحقق یابد.
در رابطه با بحث مبادالت با یورو نیز باید در نظر داشت 
که واقعیت این است که تمام تبادالت مالی و بانکی دنیا با 
دالر انجام می شود، به طور مثال  کشوری در یک گوشه دنیا 
که هیچ رابطه ای هم با آمریکا ندارد، اگر بخواهد تبادلی را 
با کشوری انجام دهد از طریق دالر این کار را انجام می دهد 
و در ذهنیت این کشورها این طور جا افتاده  که دالر بهتر از 
یورو است، اما اتحادیه اروپا می تواند هم به نفع ایران کار 
کرده و هم از این فرصت برای تبــادالت مالی خود از یورو 
استفاده کند، زیرا اظهارات مقامات اروپایی نشان می دهد 
که آنها در اثر برجام متوجه شدند که تا چه اندازه به آمریکا 

وابسته  و به دنبال راه فراری برای این موضوع هستند.
البته امیدواریم اروپا تنها حرف نزده و گفته های خود را 
عملیاتی کند، چرا که در غیر این صورت اروپا هم با خروج از 
برجام متضرر خواهد شد و لذا این فرصتی است که کشورها 

بتوانند در مقابل آمریکا ایستادگی کنند.
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قدرت نرم
اروپایی ها موضع یکسانی درباره برجام اروپایی دارند

رویکــرد و نــگاه کشــورهای اروپایی بــه خصوص 
انگلیــس، فرانســه و آلمان، به برجــام تفــاوت زیادی با 
هم نــدارد؛ یعنی کشــورهایی که طی 15 ســال گذشــته 
مذاکراتــی بــا جمهــوری اســالمی ایــران در رابطــه 
با مســائل هســته ای داشــتند. در اتحادیه اروپا این سه 
کشــور در عمــل رویکردهــای کالن سیاســت خارجــی 
و امنیتــی را تبییــن می کنند. البتــه با خــروج انگلیس از 
اتحادیــه اروپا، فرانســه و آلمــان با هماهنگی بیشــتری 
 سیاســت خارجــی و امنیتــی اتحادیــه اروپــا را پیــش 
خواهند برد.  یک نکته دربــاره انگلیس وجود دارد که این 
کشور با توجه به موقعیت و وضعیت ویژه ای که با تصمیم 
به خــروج از اتحادیه اروپا دارد ســعی می کنــد در عرصه 
سیاست خارجی و امنیتی هماهنگی بیشــتری با اتحادیه 
اروپا داشته باشد تا به شرایط تثبیت و تبیین راهبردهایش 
پــس از خــروج از اتحادیه اروپــا بپردازد. سیاســت های 
 ترامپ نیــز در نزدیکی انگلیس به اتحادیــه اروپا بی تاثیر

 نبوده است. 
هم اکنون انگلیس، فرانسه و آلمان دیدگاه یکسانی 
در خصــوص حفظ برجام دارند. هر ســه کشــور از ســال 
200۳ وارد مذاکــرات هســته ای بــا جمهوری اســالمی 
ایران شــدند. اکنون قصــد تحلیل روند ایــن مذاکرات را 
نداریم. هر ســه کشــور تــالش کردند از طریــق مذاکره 
بتواننــد بــه راه حلــی بــرای رفــع نگرانی های شــان از 
برنامه های هســته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران 
دســت یابند. این مذاکرات به خاطر بدعهدی اروپایی ها 
و کارشــکنی آمریــکا و فشــار صهیونیســت ها بــه نتیجه 
 نرســید تا مذاکرات گروه 1+5 با جمهوری اسالمی ایران

 آغاز شــد. این مذاکرات نیز تا ســال 201۳ نتیجه ای جز 
اعمال تحریم هــای ظالمانــه و تصویب شــش قطعنامه 
علیه جمهوری اســالمی ایران در شورای امنیت نداشت. 
انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری اسالمی تحول 
بنیادینی در روند مذاکرات ایجاد کرد و با انعطافی که ایران 
و آمریکا و طرف های اروپایی در مواضع شان نشان دادند، 
امیدواری زیادی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به وجود 
آمد. غیر از دور نهایی مذاکرات که فرانســه تحت فشــار 
البی صهیونیست ها وقفه ای در روند مذاکرات ایجاد کرد، 
سه کشور اروپایی دیدگاه یکســانی از روند مذاکرات و به 
نتیجه رسیدن آن داشتند. سیاست چندجانبه گرایانه دولت 
باراک اوباما اجماعی میان تروئیکای اروپا و آمریکا در روند 
مذاکرات به وجود آورد.  از نگاه سه کشور اروپایی، برجام 
یک مدل موفق برای مقابله با اشاعه سالح های هسته ای 
اســت؛ مدلی با کمترین هزینه. برخالف آمریکا، اتکای 
تروئیــکای اروپایی به خصوص آلمان به قدرت نرم شــان 
است و از این طریق بیشتر سعی می کنند سیاست خارجی 
و امنیتی خود را پیش ببرند. هرچند فرانســه و انگلیس در 
حوزه های نفوذ اســتعماری خود از قدرت نظامی استفاده 
می کنند ولــی در نهایت تالش می کنند بــا ابزارهای نرمی 
که در ایــن مناطق دارند اهــداف راهبردی خــود را پیش 
ببرند. در مقابــل جمهوری اســالمی ایران، آنهــا ابزاری 
جز تحریم نداشــتند که این ابزار نتایج مــورد انتظار آنها را 

نداشت و ایران در شرایط تحریم تعداد سانتریفیوژهایش 
را چندین برابر کرد. برای آنها برجام یک مدل موفق است. 
تبعات بحران سوریه، موج پناهجویان به اروپا و گسترش 
تهدیــدات تروریســتی از خاورمیانه به اروپــا، تهدیدات 
امنیتی متوجه اروپا را آشکار کرد. جمهوری اسالمی ایران 
یک قدرت منطقــه ای اثرگــذار در روند تحــوالت منطقه 
خاورمیانه اســت و این اثرگذاری هرچند ناخوشایند برای 
دولت های اروپا نادیــده نمی ماند. آنهــا نمی توانند نقش 
منطقه ای ایران را پس از گذشــت چهل ســال از انقالب 
اسالمی نادیده بگیرند. برخالف ایران ستیزان در آمریکا، 
تغییر رژیم در ایــران در میان این کشــورهای اروپایی در 
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 و گفت وگو هستند.
 ســه دولت اروپایــی می دانند بدون داشــتن رابطه 
با تهــران نمی تواننــد تهدیــدات امنیتــی متوجــه اروپا 
از خاورمیانــه را مهــار و مدیریــت کنند. بــه همین دلیل 
فدریکا موگرینی بر این مســاله تاکیــد دارد که برجام یک 
توافقنامه امنیتی و نه اقتصادی اســت کــه اروپا بخواهد 
برای حفــظ منافعش ایــران یا آمریــکا را انتخــاب کند. 
انگلیس، فرانســه و آلمــان در این باره دیدگاه یکســانی 
دارند. تــرزا می  در ســفر بــه نیویــورک برای شــرکت در 
اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل به صراحت و برای 
چندمین بار از برجام حمایت کرد. نخست وزیر انگلیس در 
گفت وگویی با شبکه سی بی اس آمریکا گفت: »بر اساس 
 مشــاهدات خود، معتقدیم که ایران بــه تعهدات خود در 
برجــام پایبند اســت.«  او در ایــن گفت وگــو تاکید کرد: 
»بریتانیا و دیگر طرف های برجام معتقدند که این قرارداد 
بایــد حفظ شــود.« این رویکرد تــرزا می  نشــان می دهد 
که انگلیس حتی بــا تصمیم به خــروج از اتحادیــه اروپا 
دغدغه های امنیتی مشترک با اتحادیه اروپا دارد و به دنبال 
هزینه بــدون آورده با همراهی سیاســت های تنش آفرین 
آمریکا نیست.   باید توجه داشت که انگلیس در حال حاضر 
به دلیل مذاکرات سخت برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا در 
شرایط خاصی قرار دارد و به دنبال موقعیت  و فرصت های 
جدید در منطقه خاورمیانه و دیگر  قطب های اقتصادی و 
سیاسی در جهان است. در واقع لندن می خواهد روابطش 
را به گونه ای تنظیم کند که خألهایی که در نتیجه برگزیت 
ایجاد می شــود را پر کند. در این میــان منطقه خاورمیانه 
منطقه حســاس و اســتراتژیکی برای انگلیس به شــمار 
می رود؛ سیاســت هایی که انگلیس طی چند سده گذشته 
در این منطقه دنبال کرده جا پاهایی برای این کشور ایجاد 
کرده و اکنون می خواهــد از آن فرصت ها با هدف حفظ و 
گسترش نفوذ خود استفاده کند. لذا به نفع انگلیس نیست 
که در چنین شــرایطی در خصوص نقض برجــام با دونالد 
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ترامــپ، رئیس جمهوری آمریــکا همســویی و همراهی 
داشــته باشــد.  درواقع لندن برخالف ترامپ که برجام را 
یک تهدید توصیف کــرده، آن را یک فرصــت می داند و 
اکنون می خواهــد از این فرصت اســتفاده کند تا در وهله 
نخست سیاست های منطقه ای خود را پیش ببرد و در گام 
بعدی در اروپا جایگاه و نقشش به عنوان یک قدرت محور 
را تثبیت کند. از دیگر ســو باید توجه داشت که با توجه به 
نزدیک شدن به دور دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران، کشــورهای اروپایی تصمیم خود را برای 
حفظ برجام گرفته اند و به صورت آشــکارتری وارد عرصه 
شده اند. به ویژه اکنون فشارهای ایران در این خصوص که 
اروپا باید تعهداتش را انجام دهد وگرنه از توافق هسته ای 
خارج خواهد شــد نیز افزایش یافته اســت.  این فشــارها 
باعث شــده که اروپایی ها به صورت جدی تر و عملی تری 
وارد عرصه شــوند. بیانیه وزرای خارجه کشــورهای ۴+1 
در نیویورک به خوبی نشــان می دهد که آنها نمی خواهند 
با تردید و تعلل نسبت به فشــارهای آمریکا در نقض برجام 
برخورد کنند. ســازوکاری کــه فدریکا موگرینی، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اعالم کــرده که پیش از ۴ 
نوامبر برای تبادالت مالی ایجاد خواهد شد، نشان دهنده 
آن است که کشــورهای اروپایی خیلی جدی تر از گذشته 
می خواهنــد مقابل آمریــکا بایســتند. صحبت های اخیر 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه که گفته اســت: 
»برجام یک توافق کامل نیســت اما توافقی قاطع در این 
زمینه است. لذا بحران اعتمادی که اکنون به وجود   آمده 
به خاطر تحریم های آمریکا است. اما ایران همچنان پایبند 
به توافقنامه برجام است و تمام مفاد برجام باید توسط تمام 
کســانی که آن  را امضا کرده اند نه فقط آلمــان و بریتانیا و 
فرانسه، رعایت شود« نیز گویای همین مساله است. به هر 
حال مقامات کشورهای اروپایی آگاه هستند که اگر ایران از 
برجام خارج شود یکی از دستاوردهای دولت های اروپایی 
در چارچوب آنچه خودشان مقابله با سیاست اشاعه سالح 
هسته ای می نامند از بین خواهد رفت. همان گونه که اشاره 
شد برجام برای کشــورهای اروپایی یک دستاورد امنیتی 
است و در حوزه اقتصادی به آن به عنوان یک دستاورد نگاه 
نمی کنند و اروپا برخالف آمریکا با اتکا به  قدرت نرم سعی 
در پیشبرد اهداف سیاسی اش دارد. به برجام نیز در همین 
چارچوب نگاه می کنند؛ زیرا کشورهای اروپایی با استفاده 
از قدرت نرم و مذاکره تا امروز توانسته اند سیاست های خود 
را پیش ببرند؛ ضمن اینکه اگر برجام بتواند با موفقیت پیش 
برود، قطعا آنها در حوزه های دیگر نیز می توانند اهداف و 
سیاست های خود را پیش برده و باب مذاکره و گفت وگو با 
ایران را باز کنند. به همین دلیل نیز شاهد تالش  دولت های 
اروپایی برای حفظ برجام هستیم. البته امروزه نیز رایزنی ها 
و گفت وگوهایی میان ایران و کشــورهای اروپایی در باب 
مسائل منطقه ای صورت می گیرد و در آینده می تواند این 
گفت وگوها ادامه داشته باشــد یا گسترد ه تر شود. درواقع 
تهــران و پایتخت های اروپایــی می تواننــد رایزنی هایی 
در رابطه با ســوریه داشته باشــند اما مقامات ایران اعالم 
کرده اند که کشــورهای اروپایی باید نشانه های روشنی از 
دســتاوردهای برجام ارائه دهند تا بتوان باب گفت وگو در 

حوزه های دیگر را هم باز کرد. 
پیش از این در حوزه یمن هم ایــران آمادگی اش را 
برای گفت وگو و میانجیگری اعالم کرده بود. اما عربستان 
زیر بار این پیشنهاد ایران نرفت که اگر ریاض می پذیرفت 
وضعیت یمن می توانست متفاوت از امروز باشد، لذا ایران 
مخالفتی با مذاکــره و گفت وگو در حوزه هــای منطقه ای 
ندارد اما این مذاکره باید چارچوب و مقدمه ای داشته باشد 
و همچنیــن دولت های اروپایی در حــوزه برجام، پایبندی 
خود را نشان دهند تا ایران در عرصه های دیگر هم بتواند 

زمینه های گفت وگو و مذاکره را فراهم کند. 

برخالفآمریکا،اتکایتروئیکایاروپاییبهخصوص
آلمانبهقدرتنرمشاناســتوازاینطریقبیشتر
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ببرند.هرچندفرانســهوانگلیــسدرحوزههاینفوذ
استعماریخودازقدرتنظامیاستفادهمیکنندولی
درنهایتتالشمیکنندباابزارهــاینرمیکهدراین
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برجام اروپایی
اروپا به دنبال حفظ توافقی است که آغازگر آن بود

هفتاد وســومین اجــالس مجمع عمومی ســازمان 
ملل با حضور سران عالی رتبه کشورها چندی پیش برگزار 
شد. یکی از موضوعاتی که در این اجالس توسط رهبران 
کشورهای مختلف به آن پرداخته شــد، بحث برجام بود. 
علی رغم مخالفت هــا ی تند دونالــد ترامپ بــا ادامه این 
توافق، اما کشــورهای اروپایی همچنان بــر حفظ برجام 
تاکید ورزیدند. در این نشســت شــاهد مخالفت سران دو 
کشور فرانســه و انگلیس با رئیس کاخ سفید در خصوص 
برجام بودیم و به صورت کلی هر دو کشــور تاکید بر حفظ 
برجام داشــتند و این موضوع را در مصاحبه ها ، مالقات با 
مقامات خارجی و سخنرانی ها  نشــان دادند. ضمن اینکه 
اروپاییان همواره بــه همراه بحث حفــظ برجام یک عدم 
اطمینان و شکی را مطرح می کنند تا به نوعی با آمریکاییان 
همدلی کرده باشــند. طــرح بحث های موشــکی و نفوذ 
منطقه ای ایران در البه الی صحبت ها یشان پس از حفظ 
برجام به همین منظور و به نوعی برای ایجاد تعادل است. 
بنابراین تفاوت آشــکاری در این خصــوص میان رویکرد 
رئیس جمهور فرانســه و نخســت وزیر انگلیس نمی توان 
مشــاهده کرد، جز اینکه موضع فرانســوی ها  در رابطه با 
آمریکا تندتر بود. بــه این صورت که ماکــرون با تاکید بر 
حفظ برجام، آمریکا را متهم کرد که با خروج از برجام باعث 
افزایش قیمت نفت شده است. اگرچه انگلیسی ها  همواره 
موضع نرم تری نســبت به آمریکا اتخــاذ کرده اند و در نظر 
دارند این موضع را حفظ کنند، اما در مورد مســاله برجام با 
اروپا هماهنگ بودند و از برجام حمایــت کردند.  آلمان و 
فرانســه هم از زمانی که ترامپ وارد کاخ سفید شد تالش 
کردند سیاست ها ی خودشــان را با آمریکا هماهنگ کنند 
اما در هیچ موردی نتوانســتند با آمریــکا و دولت فعلی به 
توافق برسند؛ این موضع گیری در آلمان شدیدتر هم شده 
است و آنها تاکید کردند اروپا باید کارهایش را در زمینه ها ی 
اقتصادی، دفاعی و امنیتی مستقالنه پیش ببرد. بنابراین 
به ایــن نتیجه می رســیم که موضــع رهبــران اروپایی در 
ســازمان ملل امســال مانند همدیگر بوده است و به دلیل 
منافعی که برجام برای آنها دارد بر حفظ برجام تاکید دارند 
اما در کنار آن همواره مســائل فرعی هم وجود دارد که با 

شدت و حدت کمتر و بیشتری مطرح می کنند.
در این میان بریتانیا که به دنبال خروج از اروپا است 
سیاست ها ی مســتقالنه تری را اتخاذ می کند اما در رابطه 
با برجام با اروپا هماهنگ اســت و سیاست ها ی آنها را پی 
می گیرد. همچنین اگرچه بر اتحادشــان با آمریکا تاکید 
می کنند، امــا در خصوص برجــام انتقادهایــی به ترامپ 

داشته اند. 
درواقع از زمانــی که خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا 
مطرح شــد آنها ســعی کردند تا کمی به ایــران نزدیک تر 
شوند، زیرا سیاستی را در پیش گرفتند که در آینده بتوانند 
بخشی از خســارت ها یی را که از خروج از اتحادیه شامل 
آنها می شود را جبران کنند.  همچنین ایران کشور مهمی 
اســت که قابلیت ســرمایه گذاری ها ی عظیــم به ویژه در  
بخش انرژی  دارد. چنانچه در منطقــه کویری کرمان هم 
سرمایه گذاری حدودا 60 میلیارد یورویی در رابطه با انرژی 

خورشیدی انجام دادند اما اخیرا این پروژه نیز متوقف شده 
است. لذا مشاهده کردید که انگلیسی ها  تالش می کردند 
کار با ایران را در مقایسه با گذشته رشد و توسعه دهند، اما 
نگرانی از مورد تحریم قرار گرفتن از ســوی آمریکا به ویژه 
به وسیله بانک ها  نیز از ســوی دیگر مانع از دستیابی آنها 
به نتیجه دلخواهشــان در رابطه  با ایران می شود. اگرچه 
بریتانیا بــه دنبال خســارت اقتصــادی یا کاهــش رابطه 
اقتصادی با ایران نیســت امــا طبیعتا اگر احســاس کند 
تحریم ها ی آمریکا خسارت ها ی ســنگینی به بار می آورد 
پروژه ها یشــان را معلق می کنند.  با این وجود اگر فرصتی 
برای همکاری با اتحادیه اروپا در جهت بهبود روابط با ایران 
وجود داشته باشد، مانند ســازوکار جدیدی که در رابطه با 
بانک مرکزی ایران با چند بانک مرکزی کشورهای اروپایی 
شکل می گیرد، قطعا بریتانیا از این سازوکار در رابطه با کار 

اقتصادی و تبادل مالی با ایران استفاده می کند.
لذا برجام از دو بعد امنیتی و اقتصادی دارای اهمیت 
زیادی برای کشورهای اروپایی اســت اما به نظر می رسد 
بخش امنیتی و اعتباری برجام از اولویت باالتری نســبت 
به جنبــه اقتصادی برخــوردار اســت. اگرچــه در بخش 
اقتصادی پروژه ها ی بزرگــی مانند خرید ایرباس، توتال یا 
شرکت ها ی ماشین سازی در ایران سرمایه گذاری کردند، 
اما هنوز اقدامی اساسی مانند ســرمایه گذاری که در مورد 
کاغذ بود، در عمل انجام نشــد اســت. لذا اگر پروژه ها ی 
اقتصــادی عملیاتی هم نشــود کشــورهای اروپایی ضرر 
زیادی را متحمل نمی شــوند. اما برجام برای آنها دو نکته 
مهم تر داشــت که اول اعتبار اروپا بود. برجام اولین پروژه  
مهم جهانی بود که اروپا در مذاکرات به دست آورد، اگرچه 
جان کری بــه نمایندگــی از آمریکا با همتــای ایرانی اش 
حرف نهایی را می زدند اما آغازگر برجام، اروپاییان بودند و 
درنهایت هم به دلیل موافقت اروپا بود که آمریکا نظر مثبت 
داد و برجام امضا شد. به همین دلیل اروپاییان نمی خواهند 
این پروژه به اصطالح اروپایی صدمه بخورد و به اعتبار آنها 

لطمه وارد شود. 
دومین نکته امنیت اســت، اروپاییــان معتقد بودند 
مساله هسته ای ایران به دلیل مجاورت اروپا با خاورمیانه 
و ایران، تهدیــدی برای آنها به شــمار می آیــد.  لذا بیان 
می کردند که هسته ای شدن ایران، برای اروپا خطر است. 
ضمن اینکه هسته ای شــدن ایران رقابتی را در خاورمیانه 
و میان کشــورهای مهمی چون عربستان، مصر و امارات 
ایجاد می کند که مجاورت اینها  بــا اروپا خطر را دوچندان 
می کند، به همین خاطر اســت که اروپاییــان نگران این 
مســاله هســتند که در صورت به هم خوردن برجام، ایران 
فعالیت ها ی هســته ای اش را از ســر بگیــرد و دررقابت، 
کشورهای همســایه هم به این امر مبادرت ورزند. در این 
راســتا اروپاییان در مصاحبه ها یشــان اعالم می دارند که 
خروج آمریکا از برجام باعث شده است که آمریکا در درجه 
اول منافع امنیتی و در درجه دوم منافع اقتصادی متحدین 
خود یعنی اروپا را در نظر نگیرد، پس چون ایاالت متحده 
این موضــوع را در نظر نمی گیرد اروپا هــم با آن همکاری 

نمی کند.
با این حــال مذاکــرات بــا کشــورهای اروپایی در 
خصوص برجام در یک ماه گذشته روند خوبی را طی کرده 
و در حال نتیجه دادن اســت و تردیدهــا در رابطه با خرید 
نفت یا تبادالت مالی و کارکردن بانک ها ی مرکزی ایران 
با آنها تقریبا در حال برطرف شدن و عملیاتی شدن است. 

اما حفظ این موضوع بســتگی به نوع رفتار ایاالت متحده 
دارد، به عبــارت دیگر آمریکا بــرای اولین بــار یک رفتار 
غیردیپلماتیک غیرنرمال را از خود نشان داده است که تند 

و غیرقابل پیش بینی است. 
حتی ممکن است کشــور اروپایی که اولین اقدام را 
با ایران انجام دهد مورد تحریم ترامپ واقع شــود و با آنها 
قطع رابطه کنــد، لذا نمی توان پیش بینــی کرد تفاهماتی 
که با اتحادیــه اروپا و خانــم موگرینی انجام می شــود به 
دلیل غیردیپلماتیک و غیرنرمال رفتار کردن ترامپ حفظ 

خواهد شد یا خیر.

عبدالرضافرجیراد

استادژئوپلیتیکوسفیرپیشینایران
درنروژ
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اقتصاد

جنگ با دالر
آیا بانک مرکزی می تواند دالر را به پایین تر از 10هزار تومان برساند؟ 
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ایران روزهای عجیب و غیرمنتطره ای را پشــت سر 
می گذارند. برای همه تقریبا باورش ســخت اســت. دالر 
که  تا بیست هزار تومان باالر فته بود به یکباره سقوط کرد. 
کســی فعال نمی  داند چرا؛  برخی می گویند کار، کار دولت 
اســت، دالر را گران کرده بود تا بدهی های خــود را بدهد 
حاال هم  آمده تا دالرهــا  را جمع کند. برخــی دیگر اما این 
اتفاق را حاصل طبیعی پایان بحران های برجام و تبلیعات 
ترامپ می دانند. می گویند ارائه بســته اروپایی و خبرهایی 
در مورد اف ای تی اف این ماجرا را به وجود آورده اســت. 
دلیلش هرچه باشد ایران از اواسط هفته با شکل جدیدی 
از اوضاع اقتصادی مواجه شــده است. معموال می گویند 
هرچه گران شود دیگر بعید است که ارزان شود. اما این بار 
این قاعده عملی نشده؛ از همان روز سه شنبه برخی کاهش 
قیمت ها رخ داده است. هم خودرو افت کرده و هم برخی 

اقالم خوراکی. 
حســن روحانی در اولین واکنش به اتفاقات  روزهای 
اخیر اقتصاد ایران گفته اســت قیمت های فعلی هم هنوز 
واقعی نیســت. می گوینــد منظور او این اســت که قیمت 
دالر حتی از این هم پایین تر می آید. حاال بحث بر سر این 
است که دولت تا چه حد بر ماجرا سوار است و آیا می تواند 

قیمت ها را همچنان پایین نگه دارد ؟
فعال که جنگ مهمی بر سر دالر شکل گرفته است.

  ماجرا از کجا آغاز شد؟
کاهش قیمت ارز که برخی آن را سقوط آزاد توصیف 
کردند، از آغازین ساعت دوشنبه شب به خبر مهم رسانه ها 
و شبکه های مجازی تبدیل شــد؛ به طوری که گزارش ها 
همراه بــا تصاویر در شــهرهای مختلف، حاکــی از صف 

طوالنی در مقابل صرافی ها بود. 
کانون صرافان ایرانیان ساعت 18 عصر روز دو شنبه، 
قیمت دالر را 15 هزا  ر و 300 تومان اعالم کرد اما گزارش ها 
حاکی از آن بود که قیمت در آن شــب بــه 13 هزار و 800 

تومان نیز رسید. 
در برخی شــهرها حتی دالر با قیمت 10 هزار تومان 
نیز دست به دست شــده و برخی دارندگان ارز ابراز نگرانی 
کردند که قیمت دالر تا 8 هزار تومان کاهش خواهد یافت. 
گزارش ها حکایت از آن داشــت که شــمار زیادی از 
مردم در برخی کالنشــهرها برای فروش دالر، شــب را تا 

بامداد سه شنبه در خیابان ها سپری کردند. 
هجوم مردم برای فــروش دالر و امتنــاع صرافی ها 
برای خریــد دالر، دارنــدگان ارز در شــهرهای مختلف از 
جمله تهران، اهواز، بانه و... را دچار سردرگمی و نگرانی 

کرده بود. 
اما چهارراه اســتانبول از پیش از ظهر دوشنبه شاهد 
هجوم شــهروندان برای فروش دالرهــای خانگی بود؛ به 
گونه ای که تا عصر، فروشندگان به دنبال فروش ارزهایشان 
بودند اما دالالن با توجه به ریزش شــدید قیمت ها از خرید 
خودداری می کردند یا با قیمت های بسیار پایین پیشنهاد 

می دادند. 
قیمت های ارز حدود دو تا ســه هــزار تومان در حال 

سقوط و بازار دالالن شلوغ بود. 
دالالن و برخی صرافی ها در عصر دوشنبه قیمت دالر 
را 16 هزار و 100 تومان اعالم می کردند و این درحالی بود 
که تا پیش از ظهر، قیمت آن حدود 18 هزار تومان گزارش 

شده بود. 
اما پس از گذشــت ســاعتی از عصر، با ورود بیشــتر 
فروشندگان خانگی به بازار، قیمت دالر به کمتر از 15 هزار 
تومان ریزش کرد؛ این روند همچنان ادامه یافت؛ به طوری 

که قیمت ها به کمتر از 14هزار تومان رسید. 
بیشــتر صرافی های محدوده چهارراه اســتانبول تا 
میدان فردوســی یا خرید و فــروش ارز انجــام نمی  دادند 
یا قیمت های درج شــده روی تابلوهایشــان بــا قیمتی که 

حضوری اعالم می کردند، متفاوت بود. 
دالالن عمده به دنبال سقوط قیمت های ارز، محل را 
ترک کرده اند و هیچ فعالیتی نداشتند؛ البته تعداد محدودی 

دالل خرده پا در محل  حضور داشتند. 
شهر اهواز دوشنبه، شــب ناآرامی برای دارندگان ارز 
بوده و جمعی از مردم برای فروش دالرهای ذخیره شده در 
خانه های خود تا ساعات پایانی شــب در خیابان ها حضور 

داشتند. 
ازدحام مردم در مقابل دالل هــای دالر برای فروش 
ارز خانگی، عماًل خیابان آزادگان را با ترافیک ســنگین رو 

به رو کرد. 
یکی از صاحبان دالرهای خانگی در این خصوص به 
خبرگزاری ایرنا گفته بود: »برخی دالل ها و صرافی ها حاضر 
به خرید دالرهای ما نیســتند به این دلیل که می دانند قرار 

است قیمت دالر باز هم کاهش بیشتری پیدا کند.« 
یکی از فروشندگان دالر می گوید که جنگ خرید دالر 
به رقابت برای فروش تبدیل شــده است و من دالر 18 هزار 
تومانی خریدم و امشب دالل ها حاضر نیستند ارز را حتی به 

قیمت 12 هزار تومان خریداری کنند. 
یکی دیگر از شــهروندان اهواز که برای فروش دالر 
در خیابــان بیســت و چهار متــری حضور داشــت، گفت: 
»قیمت های پیشــنهادی دالل ها خیلی پایین تر از قیمت 
فروش شان است. من بخش زیادی از سرمایه خود را صرف 
خرید دالر کرده ام و امشب از ترس اینکه بیشتر از این ضرر 
نکنم،  آمده ام کــه اگر صراف یا داللــی ارز خریداری کند، 
بخشی از دالرهایم را بفروشم.« این شــهروند در پاسخ به 
این سؤال که بعد از فروش ارز سرمایه خود را به چه سمتی 
هدایت خواهی کرد، گفت: »در صورتی که بازار سرمایه و 
بورس از ریسک کمتری برخوردار باشــد با این پول سهام 
خریداری می کنم.« تعــداد زیادی از دســتگاه های عابر 
بانک در خیابان بیست و چهار متری اهواز نیز به دلیل انجام 

تراکنش های متعدد مالی از سرویس خارج شده اند. 
در این روز برخی می گفتند که با بخشنامه روز دوشنبه 
بانک مرکزی دربــاره تأمین ارز ، نیازهای خدمات توســط 

سیستم بانکی اثر مثبتی بر کاهش قیمت ها داشت.

  سه شنبه متفاوت
از ابتدای صبح شوق مردم به فروش دالرهای خانگی 

ادامه دارد و حدفاصل چهار راه استانبول تا میدان فردوسی 
پر اســت از مردمی که نگران ادامــه روند نزولــی نرخ ارز 
شده اند. اکثر کسانی که در هفته های اخیر اقدام به خرید 
دالر کرده و سودای بهره مندی از  نابسمانی بازار را داشتند 
و یا مردمی که بنا به اقضائات کار و زندگی خود قدری دالر 
پس انداز کرده بودند؛ همه به خیابان  آمده و در تالشــند تا 
قبل از کاهش بیشتر قیمت ها دارایی خود را تبدیل به ریال 
کنند. دالر با نــرخ 10 تا 11 هزار تومــان از مردم  خریداری 
می شود و ارزیابی ها حاکی از آن است که این نرخ تا پایان 
هفته به 8 هــزار تومان نیز برســد. این درحالی اســت که 

همچنان کسی به خرید و فروش سکه تمایل ندارد.

  توقف موقتی
آنگونــه که خبرنــگار هفته نامه مثلث کــه در خیابان 
فرودوســی حضور داشته روایت کرده اســت تا ساعت 12 
فروشــندگان دالر حضور غالبی در اطراف میدان فردوسی 
داشــتند و حتی صحبــت از رقم هــای 7 تا 8 هــزار تومان 
می شــد اما به محــض اعالم بانــک مرکزی بــرای خرید 
دالرهای خانگی به قیمت 10 هزار و پانصــد تومان، روند 
خریــد و فروش ها تغییــر کرد و عمدتــا خریدارهــا اظهار 
وجــود می کردند.دالل هایــی کــه در روزگار ثبات قیمت 
ارز، دسته های دالر را به دســت می گرفتند و با صدای قرا 
»دالر دالر« می گفتنــد؛ در ســاعات بعد از ظهــر این روز 
به دیوارهای خروجــی مترو تکیه داده بودند یا نشســته بر 
موتورسیکلت های خاموش بیشتر اوضاع را رصد می کردند.
نیمه جنوبی میدان فردوسی به پایین ازدحامی از جمعیت 
سرگردان مشهود بود. در آن شلوغی صدایی از کسی بلند 
نمی  شد. بیشتر صحبت ها درگوشی بود، حاال »می خواستی 
دالر بفروشی«، »بخری«، »مزنه بگیری« یا »سر قیمت 
چانه بزنی« فرقی نمی  کرد، خیلی آهسته، پچ پچ گونه و در 
گوشی صحبت ها رد و بدل می شد. از این سر پیاده رو تا آن 
سر پیاده رو، افراد مختلف طیف متنوعی از قیمت ها را برای 
خرید و فروش اظهار می کردند. دالل ها قیمت دالر را برای 
فروش به مشتری 14 تا 17 هزار تومان و برای خرید  11/5 
تا 14 هزار تومان اعــالم می کردند.هرچه حجم تقاضای 
مشــتری برای خرید دالر باالتر می رفــت، دالل ها قیمت 
فروش را پایین تــر می آوردند و برعکس هرچــه عدد دالر 
مراجعه کننده برای فروش بیشــتر بود، دالل ها رقم خرید 
را باالتر می بردند.جوانی آمد و جلوی یک دالل ایســتاد و 
گفت »دالر می خری؟«. دالل گفت »چقدر دالر داری«، 
جوان گفت »100 دالر«، دالل گفت » 11/5 می خرم«. 
نکته جالب دیگر آن بود که قیمت حضوری با قیمت تلفنی 
هزار تومان تفاوت می کرد. داللی علت مساله را این طور 
بیان کرد که »کســی که برای خرید یا فــروش دالر تلفن 
می زند تا تصمیــم بگیرد و از خانه اش به میدان فردوســی 
بیاید حداقل یک ســاعت طول می کشد، معلوم نیست در 
این یک ســاعت چه اتفاقی می افتد، بنابراین هزار تومان 
باالتر قیمت می دهیم«.با وجود نوســان شدید قیمت ارز 
اما همچنان خیلی از مراجعه کنندگان بــرای خرید به بازار 
فردوســی  آمده بودند، اما نه به قیمت 15 هزار تومان بلکه 
سودای خرید دالر 7، 8 هزار تومان را در سر داشتند، حال 
آنکه با رقم های نزدیک دو برابر مواجه شدند.« اینها کسانی 
بودند که خبرهای صبح به گوش شان رسیده بود و تا مقداری 
پول تهیه کردند، بعد از ظهر شده بود.دالل ها علت عمده 
سقوط قیمت ارز را اراده دولت و ترس مردم بیان می کردند، 
می گفتند »دیشب برخی از مردم برای فروش دالرهای شان 
التماس می کردند اما کسی از آنها دالر نمی خرید، این رویه 
تا ســاعت 12 ظهر بود که یک دفعه تب فــروش خوابید، 
احتماال از 5 و 6 بعد از ظهر دوباره قیمت دالر سقوط کند«.

تصور قطعــی بــودن تصویــب الیحه »الحــاق به 
کنوانســیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  CFT     در جلسه 

کاهش قیمت ارز که برخی آن را ســقوط آزاد توصیف کردند، از آغازین ساعت دوشنبه شــب به خبر مهم رسانه ها و 
شبکه های مجازی تبدیل شد؛ به طوری که گزارش ها همراه با تصاویر در شهرهای مختلف، حاکی از صف طوالنی در 
مقابل صرافی ها بود.  کانون صرافان ایرانیان ساعت 18 عصر روز دو شنبه، قیمت دالر را 15 هزا  ر و 300 تومان اعالم 

کرد اما گزارش ها حاکی از آن بود که قیمت در آن شب به 13 هزار و 800 تومان نیز رسید. 
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علنی چهارشــنبه مجلس شورای اســالمی مورد اشاره در 
بسیاری از تحلیل های کف خیابانی بود. داللی می گفت: 
»ســودای دالر 25 هزار تومان اشتباه اســت و هر کس به 
این بازار مکاره وارد شود بازنده خواهد بود، فردا به محض 
تصویب پیوستن ایران به FATF قیمت دالر به حدود 8 هزار 
تومان سقوط می کند«. عمده تحلیل ها این بود که قیمت 
دالر نهایتــا بین 10 تا 12 هــزار تومان به ثبات می رســد و 
اعمال مرحله دوم تحریم های آمریکا نیز گرچه شــاید به 
طور مقطعی نوسان ایجاد کند اما قیمت ها دوباره به حدود 
11 تومان بر می گردد.در این بازار غیررسمی که صرافی ها 
هیچ خرید و فروشی نداشتند، بیشتر بحث دالر مطرح بود و 

صحبتی از سکه نمی  شد. 
در مجمــوع در بازار روز سه شــنبه، 4 دســته حضور 
چشــمگیری داشــتند: مردم عــادی که اکثرا در ســطوح 
باالتری اقدام به خرید کرده بودند؛ واســطه گران خرده پا 
که به دنبال خریــد ارزان دالر مردم بودند؛ واســطه گران 
عمده که بیشتر به دنبال یافتن مشتری جهت فروش دالر 
بودند، دالرهایی که به احتمال زیاد در قیمت های پایین تر 

خریداری شده بود. 
 دو دســته خریدار آماتور نیز در بازار وجود داشــت: 
دســته ای که تصور می کردند قیمت به کف برخورد کرده 
و باید از این فرصت برای خرید استفاده کنند و پس از آن، 
اقدام به احتکار کنند. البته تعداد افراد این دســته در برابر 

فروشندگان اندک بود. 
دســته دیگر افرادی بودند که در روزهای آینده سفر 
خارجی در پیش داشــتند و تصمیم گرفته بودند که اقدام 
به تهیه دالر مورد نیازشــان کنند. دو دســته مذکور عنوان 
می کردند که صرافی ها به آنها دالر نمی  فروشــند. در بازار 
امروز صرافی هــا نقش چندان موثری ندانشــتند. به گفته 
برخی فعاالن، صرافی ها فروشــنده نبودند و بیشتر تمایل 
به خرید داشــتند. بعضــا دالل ها موفق می شــدند دالر را 
از مردم عادی 9 تا 11 هزار تومان بخرنــد و این معامله به 
عنوان نرخ دالر اطالع رســانی می شــد. هم زمان در بازار 
معامله گــران نقــدی، لفظ فــروش دالر 12 هــزار تومان 
اعالم می شد ولی مشــتری برای آن وجود نداشت؛ با این 
حال از ســوی برخی کانال های اطالع رســانی این قیمت 
به عنــوان نرخ دالر ذکر می شــد. به طور کلــی در این روز 
مبارزه قیمتی در میان کانال های اطالع رسانی در جریان 
بود: گروهی مردم را تشــویق به فــروش دالر می کردند و 
عده ای تشــویق به حفظ دالر و خریــد آن. می توان گفت 
بازار در این روز در یک فضای نااطمینانی به ســر می برد. 
صحبت های متفاوتی بین دالالن و مردم شــنیده می شد؛ 
ولی شاه بیت صحبت ها، پرسیدن نظر دالل راجع به آینده 
 قیمت بود و اینکه چرا فاصله قیمت خرید و فروش این قدر 

باالست.

  تداوم جنگ با دالر
فعالیت بــازار ارز در روز چهار شــنبه هم بــا هیاهوی 
دالالن و جنب و جوش حضور مردمی همراه بود که یا برای 
اطالع از آخرین وضعیت معامالت ارزی به فردوسی  آمده 
بودند یا اینکه می خواســتند دالرهای خریداری شــده خود 

را به بفروشند.
البته شرایط بازار در این روز نســبت به دو روز گذشته 
روند افزایشــی را طی کرده بود و قیمت بــه کانال 14 هزار 
تومانی به ازای هر دالر وارد شده بود به نحوی که قیمت در 
برخی صرافی ها برای خرید بین 14200 تومان تا 14400 
تومان و برای فروش آن هم به ســرفصل های مشــخص 
بانک مرکزی بین 14500 تا 14700 تومان تا حول و حوش 

ساعت 13:30 امروز رسیده بود.
گزارش های میدانی از وضعیت بازار  ارز نشان می داد 
که هنــوز هم دالالن به شــدت در ایــن بازار فعــال بوده و 
تالش می کردند نرخ ســازی کنند اما برخــی از صرافی ها 
نیز بر اساس سیاســت های بانک مرکزی، نرخ متعادلی را 
اعالم می کردنــد. البته در این میان برخی مدعی هســتند 
که نمایندگان بانک مرکــزی از صبح همــان روز  در برخی 
صرافی ها حضــور یافتــه و ارزهای در دســت مــردم را به 
باالترین نرخ ممکن خریداری کرده اند به نحوی که قیمت 
یورو برای خرید از مردم در برخــی صرافی ها نرخ 15 هزار 
تومانی را هم به ثبت رساند اما صرافی هایی که مدعی حضور 
نمایندگان بانک مرکزی هســتند، قیمت را بین 16700 تا 
16850 تومان نیــز اعالم می کردند. در ایــن میان برخی 
صرافی ها نیز نرخ های پایین تــری را برای معامالت ارزی 
روی   تابلوی خود به ثبت رســاندند که تعداد آنها خیلی باال 
نبود. به نحوی که برخی دالر را برای خرید 13 هزار تومان 
و برای فروش 13130 تومان نرخ گذاری کردند. برعکس 
برخی دیگر که ارز از مردم نمی  خریدند اما بر اساس جدول 

اعالمی بانک مرکزی به مردم می فروختند.

  سقوط قیمت ارز با مداخله  هدفمند بانک مرکزی
 در این حــال، خبرگزاری فــارس، به نقــل از یکی از 
مسئوالن ارشــد اقتصادی دولت، به تشریح دالیل کاهش 
قیمت در بازار پرداخت. در این باره این مســئول اقتصادی 
دولت اظهار کرد: در مصوبه جلســه ســران قــوا به بانک 
مرکزی اجازه داده شد برای مدیریت و کنترل نرخ ارز در بازار 
فعاالنه وارد شود و با توجه به تقویت ذخایر بانک مرکزی این 
امکان فراهم بود. وی افزود: »بانک مرکزی طی روز های 
اخیر وارد بازار شده و اقدام به فروش و خرید ارز کرده است 
هرچند حجم عرضه ارز توســط بانک مرکــزی رقم زیادی 
نبوده است. به گفته وی ورود مردم به بازار و اقدام به فروش 
ارز تاثیر زیادی بر شدت گرفتن افت نرخ ارز داشت.« این 
مســئول اقتصادی تصریح کرد: »به تدریــج و در صورت 

نیاز، بانک مرکزی حضوری جدی تر خواهد داشت و حجم 
معامــالت را افزایش خواهــد داد و با ادامه ایــن روند نرخ 
در بازار در ســطح طبیعی خود که در تطابــق با مولفه های 
تعیین کننده نرخ ارز است، قرار می گیرد.« مجوز اقامت 5 
ساله به سرمایه گذاری خارجی  هفته گذشته جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی با حضور ســران قوای سه گانه 
برگزار شــد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقــل از پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، این شورا در ادامه بررسی 
اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
درخصوص بازار ارز و پول، مصوبات جدیدی داشت. بر این 
اساس، مصوب شــد تا بانک مرکزی مجاز به انتشار اوراق 
مشارکت ارزی – ریالی باشد. طبق این مصوبه، بانک مرکزی 
موظف اســت تمهیدات و تســهیالت الزم را برای خرید و 
فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشــیمی و فوالد و 
دیگر محصوالت صادراتی که توسط صاد رکنندگان عرضه 
می شود، در بازار ثانویه ارز فراهم کند. این شورا همچنین 
تصویب کرد: بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز است 
و می تواند برای اعمال سیاست پولی، برای خرید و فروش 
اوراق مالی اسالمی منتشرشده توســط دولت اقدام کند. 
مصوبه دیگر این شورا نیز به تشویق سرمایه گذاری و جذب 
منابع ارزی اختصاص داشت. بر این اساس مقرر شد  شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی به اتباع دولت های خارجی، طبق 
ضوابط اعالمی دولت، امتیاز مجوز اقامت پنج ساله را ارائه 
دهد. مشروط به اینکه این افراد حداقل 250 هزار دالر برای 

سرمایه گذاری در ایران به کشور وارد کنند.  
 

  شوک سقوط دالر به خودرو و موبایل  
بــه دنبال کاهــش نــرخ دالر در بازار، قیمــت برخی 
محصوالت از جمله گوشی های تلفن همراه  هم با کاهش 
رو به رو شــد. مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های 
مخابراتی و تلفن همراه با اشــاره به کاهــش 20 درصدی 
قیمت گوشی تلفن همراه طی چند روز گذشته در بازار گفت: 
»بررسی ها نشان می دهد تا چند روز آینده آثار کاهش نرخ 
ارز بر بازار تلفن همراه بیشتر خواهد شد و شاهد ادامه افول 
قیمت ها در این بازار خواهیم بــود.« وی گفت:  »با توجه 
به این که قیمت ارز همچنان دچار نوسان است اما  با روند 
کاهشی که در پیش گرفته است، می توان امیدوار بود که  
بازار ارز  و به تبع آن بازار موبایل هم  به زودی به ثبات برسد.«

  شوک دالر به خودرو 
اما بازار خودرو هم در این روزها آشــفته تر از هر زمان 
دیگری است. نرخی ســامان یافته در این بازار وجود ندارد 
و تقریبــا هیجان و البتــه دالالن بازار را به دســت گرفته و 
هر نرخی را که بخواهند برای یک خودرو تعیین می کنند، 
فارغ از اینکه آیا بازار کشــش دارد یا خیر و آیا این خودرو با 
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خبر بد تهران برای واشنگتن
ارزانی دالر پیام مهمی برای دونالد ترامپ داشت

وضعیت در تهران به آن صورت که ترامپ انتظارش 
را می کشــید پیش نمی رود. ترامپ برنامــه خود در مقابل 
ایران را به گونــه ای می چید کــه ایران تســلیم وضعیت 

فلج کننده اقتصادی شود و چاره ای جز مذاکره با آمریکا و 
دادن امتیاز به آن را نداشته باشد. 

او کــه برجــام را بدتریــن توافــق تاریــخ آمریــکا 
می نامید، با ایــن امید از برجام خارج شــد کــه پلن مورد 
نظر او اتفــاق خواهد افتــاد. پلن او اعمال ســخت ترین 
تحریم های ممکن علیه ایران، سقوط ارزش ریال، تورم 
افسارگسیخته، بحران های اجتماعی و در نتیجه رضایت 

مقامات ایرانی به مذاکره بود.

اما با نزدیک شدن به مرحله دوم تحریم های آمریکا، 
این نقشه آن طور که ترامپ انتظار داشت پیش نرفت. البته 
نیمه آبان ماه تنها یک زمان و اولتیماتــوم بود. در حقیقت 
هر آنچه باید اتفاق می افتاد، افتاده اســت. قیمت دالر به 
باالترین حــد خود در تاریخ ایران رســید و تــورم در کاالی 
اساسی و مسکن و غیره فشار زیادی روی مردم اعمال کرد. 
اکنون باید در نظر گرفت با رسیدن به آبان ماه، این 
فشارها دیگر از تک و تا می افتد و جنبه روانی آن نیز کاهش 
پیدا می کند و با این وضعیت انتظار می رفت حباب افزایش 
قیمت دالر از بین برود. چیزی که از هفته قبل شــاهد آن 
هســتیم.چند خبر در این موضوع تاثیرگذار بود. خبر ارائه 
بسته اروپا برای شکل گیری سازوکار مالی مستقل از آمریکا 
 FATF و همچنین احتمال تصویب کنواسیون های مرتبط با

جزو این اخبار بود. 
حاال ترامپ می تواند شوک حاصل از شکست آخرین 
پلن خود را تجربه کند. او مســیرهای بسیاری برای از بین 
بردن برجام به دســت خود ایران، به دســت اروپایی ها و 
به دســت کنگره امتحان کرد تا هزینه آن را از دوش خود 
بردارد. اما در نهایت خود از برجام خارج شــد و مسیری را 

شکل داد که سرانجام آن مشخص نبود.
ترامپ باید می دانست متغیر فشار و تحریم با متغیر 
مذاکره و کوتاه آمدن ایران رابطــه ای ندارد. ایران حاضر 
خواهد بود تحریم ها و فشــارهای اقتصادی را تحمل کند 
ولی زیر بــار دادن امتیاز نرود. حاال چند ماه ســخت عبور 
کرده است و ایران می تواند در هوای جدیدی نفس بکشد. 
با شکل گیری سازوکار جدید بین ایران و اروپا، آمریکا 
این را در می یابد که اســتراتژی صفر کــردن فروش نفت 
ایران از ابتدا اشــتباه بود و این تهدید به نتیجه نمی رسد. 
ایران مشتری های خود را از دست نداده و برگشت پول آن 

نیز به راحتی میسر خواهد بود.
این روند نگرانی کمبود ذخایــر ارزی ایران را از بین 
می برد و بــازار ارز و محصــوالت دیگر می توانــد ثبات را 

تجربه کند. 

محمد اکبری

روزنامه نگار

تمامی خصوصیاتی کــه دارد، ارزش پرداخت این مبلغ را 
دارد یا نه. مدت هاست در این بازار، قیمت بی ضابطه باال 
می رود و نمایشــی تمام عیــار از بی تدبیــری در صنعتی به 
نمایش گذاشته شده که در آن، مردم ناچارند خودروهایی 
با قیمت های نجومی و بعضا تــا دو و نیم برابر نرخ کارخانه 

خریداری کنند.
مروری بر قیمت  انواع خودرو در بازار این آشفتگی را 
به خوبی نشــان می دهد، به خصوص در مورد خودروهایی 
که مطابق با برنامه ریــزی دولت باید پایان امســال از رده 
خارج می شــدند و شاید بســیاری از آنها، اســتانداردهای 
جدید کیفیت خودرو را هم پاس نمی کردند، آنچنان در بازار 
خواهان پیدا کرده اند که حاشــیه بازار آنها سود دوبرابری 
را برای معامله کننــدگان رقم می زند. هیــچ نظارتی هم بر 
بازار وجود ندارد و ســایت های خرید و فــروش خودرو، به 
بازارسازهایی تبدیل شده اند که نرخ تعیین می کنند و قیمت 
را باال و پایین می برند. گشت و گذاری در همین سایت های 
معامله خودرو به خوبی نشــان از حاشیه بازار بی ضابطه ای 
دارد که نقش آفرینی دالالن در آن پررنگ شده است و البته 
کم کم بســیاری از افراد را به خرید و فــروش در آن ترغیب 
کرده اســت، چراکه احساس می کنند ســود باالیی دارد و 
می توانند از این آشفته بازار ســود خوبی را به دست آورند. 
هیچ نهادی از دســتگاه های دولتی بر بازار خودرو نظارت 
ندارد و از حقوق مصرف کنندگان در بــازار دفاع نمی کند. 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اکنون 
نقش جدی در این بازار ندارد و حداقل مشــخص نیســت 
که سیاســت نظارتی این ســازمان بر بازار خودرو چیست. 
حال هم که دوباره خبرهای حکایت از این دارد که شورای 

رقابت از عرصــه قیمت گذاری خودرو خارج شــده و از این 
پس قرار است که فقط ضابطه قیمتی خودرو را اعالم کند، 
این همان چیزی است که مدت ها خودروسازان دنبال آن 
بودند تا کار قیمت گذاری از دســت شــورای رقابت خارج 
شــود؛ البته آنها در یک پله باالتر هم خواســتار آزادسازی 
قیمت خودرو شــده بودند تا بتوانند خود بر اســاس عرضه 
و تقاضا قیمت را تعیین کنند؛ اما اکنون اعضای شــورای 
رقابت از سپردن قیمت گذاری به ســازمان حمایت و ستاد 
تنظیم بازار خبر داده اند. محســن بهرامــی ارض اقدس، 
عضو شــورای رقابت در این رابطه می گوید: »از این پس 
شــورای رقابت، فقط چارچوب قیمت گذاری خودروهای 
داخلی و خودروهای مصداق تســلط و انحصــار در بازار را 
مشــخص و به ســتاد تنظیم بازار ارائه می کند، اما میزان 
افزایش و قیمــت  نهایی هر خودرو با مجوز این ســتاد و در 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین 
و به  خودروســازان ابالغ خواهد شــد.« تاکنون شــورای 
رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایــی دارای قیمت های 
مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی 
محصوالت زیــر 45میلیون تومان دو خودروســاز بزرگ را 
که در بازار رقیب ندارند، مشمول قیمت گذاری کرده بود. 
ســهم این خودروها از بازار داخلی بیش از 85 درصد بود و 
کامال وضعیت مسلطی در بازار داشتند؛ اما افزایش قیمت، 
بسیاری از خودروها را از فهرست قیمت گذاری شورا حذف 
کرده است، بر این اســاس با اعالم نرخ تورم بخشی و نرخ 
پایه ارز و میزان ارزبــری خودروهای تولید داخل توســط 
بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت ها 
و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند، 

به ســتاد تنظیم بازار ارائه می کند و این ستاد درصورتی که 
افزایش قیمت این خودروهــا را الزم بداند، مجوز افزایش 
قیمت را به سازمان حمایت می دهد؛ اما عدد میزان افزایش 
قیمت محصوالت خودروسازان در سازمان حمایت تعیین 
می شــود. مصرف کنندگان واقعی خودرو معتقدند در این 
آشــفته بازار خودرو هیچ حمایتی از آنها نمی شود و اگر نیاز 
مصرفی داشته باشــند، به راحتی نمی توانند به نمایندگی 
خودروســازان  یا بــازار مراجعه کرده و خــودروی مورد نظر 
خود را خریداری  کنند؛ این در حالی اســت که حتی برخی 
نمایندگی های خودروسازان و واردکنندگان خودرو نیز عاملی 
برای دامن زدن به حاشیه بازار و رشد نجومی قیمت شده اند. 
این آشفته بازار که برخی ردپای خود خودروسازان را هم در 
آن انکار نمی کنند، سبب شده تا اقبال نسبت به خرید برخی 
خودروها باال برود و خودرو بســیار باالتر از ارزش ذاتی که 
دارد، در بازار معامله شده و به دست مصرف کنندگان برسد. 
التهاب قیمتی که دالالن به لطف اقدامات خودروســازان 
و البته با عطش باالی سودجویی خودشــان و به پشتوانه 
هجوم غیرمنطقی مردم به بازار ایجاد کرده اند، معامالت را 
کند کرده اما هنوز هستند خریدارانی که با نگرانی از افزایش 
بیشــتر قیمت، رقم های نجومی را برای خریــد خودروها 

پرداخت می کنند.
 از سوی دیگر، خودروسازان اکنون درخواست های 
افزایش قیمت را به بهانه باال رفتن نرخ دالر به شورای رقابت 
و وزارت صنعــت برده اند؛ در حالی که تا پیــش از این، هر 
زمان که صحبت از داخلی سازی در صنعت خودرو به میان 
می آمد مدعی بودند که بسیاری از خودروها درصد باالیی از 

داخلی سازی را دارد.
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ممکن است ورق برگردد
بانک مرکزی نمی خواست وضع دالر بدتر شود

خیلی از دارندگان ارز خانگی تــا 10 روز پیش حاضر 
نبودند  دالر خود را به کمتر از 19 هزار تومان بفروشــند اما 
سقوط قیمت ها در هفته گذشته موجب شد سراسیمه برای 
فروش به میدان فردوسی بروند. در این بازار پر نوسان که 
لحظه ای قیمت ها باال و پایین می شود، سوال غالب این 
است که نهایتا نرخ دالر بعد از الحاق ایران به FATF و اعمال 

مرحله دوم تحریم های آمریکا روی چه قیمتی می ایستد.
البته در این بین صحبت هایی دربــاره دالر 7-8 هزار 
تومان مطرح اســت. معتقدم کاهش قیمت دالر به 7 تا 8 
هزار تومان شایعه است. هیچ خرید و فروشی براساس این 
مبالغ انجام نمی  شود و هر کس هم چنین سخنی می گوید، 

نباید جدی گرفت و براساس آن اقدامی کرد.
برخالف کســانی که کاهــش قیمــت دالر را روانی 
می دانند، معتقــدم قیمت دالر لحظه ای اســت، یعنی هر 
لحظه امــکان دارد ورق برگــردد. بانک مرکــزی در قالب 
عملیاتی مقداری دالر بــه بازار عرضه کرده اســت، با این 

هدف که قیمت ها سیر نزولی به خود بگیرد و کسانی که دالر 
را با هدف کسب سود خریدند، به تکاپو برای فروش بیفتند. 
قاعدتا با شکل گیری چنین روندی انتظار می رود  قیمت دالر 

بیشتر از این کاهش پیدا کند.
درباره چرایی اقدام بانک مرکزی در زمان کنونی برای 
کاهش قیمت دالر شــاید دالیل مختلفی بیان شــود اما به 
اعتقاد من هدف بانک مرکزی این بود که نمی  خواست وضع 
دالر بدتر شود چون جیغ همه در آمده بود بنابراین با تزریق 
ارز کوشید ثباتی به بازار بدهد تا مدیریت اوضاع همچنان 

در دستش باقی بماند.
حاال شاید ســوال شــود که قیمت دالر چه زمانی به 
تعادل می رسد و از نوســان لحظه ای خارج می شود. برای 
پاسخ به این سوال باید منتظر ماند تا تکلیف لوایح چهارگانه 
برای عادی شدن وضعیت ایران در FATF مشخص شود. به 
عبارت دیگر باید دید نظام قانونگذاری ما نهایتا چه تصمیمی 
درباره این لوایح می گیرد. نکته بعد ی اجرایی شدن راهکار 
ویژه مالی اروپــا برای مبادالت ایران اســت که اگر به اجرا 
درآید مهم ترین فاکتور برای بازگشت ثبات به بازار ارز خواهد 
بود. قطعا اگر راهکار اروپایی ها عملیاتی شود قیمت دالر به 

زیر 10 هزار تومان کاهش پیدا می کند.

البته جزئیات راهکار اروپایی ها هنوز مشخص نیست. 
تا این جزئیات دقیق اعالم نشــود، نمی  توان گفت اساسا 
قابل عملیاتی شدن هست یا خیر و در صورت عملیاتی شدن 
تا چه میزان اثربخش خواهد بود. به این علت باید با تحفظ 
نســبت به رویکرد اروپایی ها برخورد کرد چون تاکنون آنها 

فقط حرف زده اند و ما را سرکار گذاشته اند. 
بنا به آنچه تاکنون کلیاتش اعالم شده، ایران و اروپا 
به این تصمیم رسیدند که یک بانک اروپایی و ایرانی شکل 
بگیرد تا مستقل از سوئیفت و دالر و ســازوکاری که آمریکا 
بتواند در آن دخالت کند، مبادله پول بین ایران و اروپا انجام 
شود. با اجرایی شدن این راهکار عمال پول نفتی که به اروپا 
صادر می شــود از این طریق به ایران بر می گــردد و ایران 
دیگر نگرانی از ذخایر ارزی خود نخواهد داشت. همچنین 
مشــتری های دیگر نفتی ایران مثل چیــن و هند که البته 
آنها بیشــتر متمایل به تهاتر و مبادله کاال به کاال هســتند 
می توانند از این مکانیزم اروپایی استفاده کنند و پول نفت 

ایران را بپردازند.
این راهکاری است که فعال جزئیات آن اعالم نشده 
و به صورت محرمانه جلــو می رود تــا آمریکایی ها نتوانند 
خللی در آن وارد کنند. خانم موگرینی هم در یک سخنرانی 
اعالم کرد احتمال آن وجــود دارد که این راهــکار قبل از 
10 آبان به اجرا درآیــد که در این صــورت می تواند قبل از 
اعمال تحریم های نفتی و بانکی آمریکا وضعیت جدیدی 
را برای ایران شــکل دهد. حاال باید منتظر مانــد و دید آیا 
اروپایی ها در موعــد مقرر پای عهد و پیمان شــان با ایران 
 باقی می مانند یا آنکــه برخالف وعده هایشــان راه خود را 

تغییر می دهند.

احمد حاتمی یزدی

مدیرعامل اسبق بانک صادرات 
و تجارت
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می توانیم بازار را کنترل کنیم
باید فضا مدیریت شود

دولت باید بازار ارز را به ســمت قیمــت واقعی آن که 
حدود 7000 تومان است، هدایت کند. قطعا قیمت واقعی 
دالر آن نرخ های کذایی هفته گذشته که تا بیش از 19 هزار 
تومان رفته بود، نیســت و به دلیل عوامــل متعددی مانند 
عوامل بین المللی، جو روانی و... این شــوک در بازار ارز به 
وجود آمد که می توان گفت همه عوامل آن غیر اقتصادی 
بود. همان زمــان گفتم موجــودی ارزی ما تا پایان ســال 
210 میلیارد دالر و نیاز ارزی 80 میلیارد دالر است اما به نظر 
می رسد نظام تدبیر گیر دارد، اگر نظام تدبیر درست سامان 

بپذیرد و بتواند درست تنظیم کند.
البته دشمن کاری می کند تا جو روانی راه بیندازد، ولی 
اگر تدبیر درستی داشته باشیم، امکان کنترل بازار ارز وجود 
دارد. ما  20-12 میلیارد دالر در ســال کاالی اساسی اعم از 
دارو و اقالم خوراکی نیاز داریم. کل واردات کشور در حوزه 
مواد اولیه و قطعات 40 تا 50 میلیارد دالر ارزیابی می شود. 
هزینه های دیگــر را نیز می تــوان نهایتا 10 میلیــارد دالر 
تخمین زد که جمع ُپرپر آن 80 میلیارد دالر می شود. نگاهی 
به گزارش های بانک جهانی و ســازمان هــای اقتصادی 
بین المللی نیز نشــان می دهد که ایــران 120میلیارد دالر 
در چیــن، هند و کــره ارز دارد و صــادرات غیرنفتی اش نیز 

دست کم 45 میلیارد دالر است.
مطمئنــا در بدترین وضعیــت نیز مــا 50 میلیارد دالر 
می توانیم نفت بفروشــیم که جمع ارقــام 120 میلیارد دالر 

ارز موجود در کشــورهای دیگر، 45 میلیــارد دالر صادرات 
غیرنفتی و 50 میلیارد دالر پول نفت حدود 210 میلیارد دالر 
می شود. نســبت 80 میلیارد دالر نیاز ارزی برای واردات به 
210 میلیارد دالر منابع و درآمد ارزی نشان می دهد که نباید 
با مشکلی مواجه شویم. ضمن آنکه منابعی هم از ارزهای 

شخصی در شرکت ها و خانه ها وجود دارند.
آنچه مهم اســت تدبیر و نظام تدبیــر و قاطعیت در 
اعمــال مدیریت در حــوزه بــازار ارز اســت. پرداخت 20 
میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساســی باید به موقع 
انجام شــود و بر واردات و عرضه نظارت صورت گیرد که 
امکان نظارت هم وجود دارد و مساله پنهانی نیست. چون 
می دانیم ارز را به چه کسی باید داد؟ چه کاالیی می خواهد 
بیاورد؟ چــه زمانی مــی آورد و چه طــور می خواهد ذخیره 
کند؟ بنابراین طوری باید طراحی شود که منابع هدر نرود و 
مشــکالت در حوزه های مختلف پیش نیاید. همین االن 
در گمرکات کلی جنس و مواد اولیه برای تولید است، پس 
مکانیزمی باید باشــد که این دســتگاه گردن آن دستگاه 
بینــدازد. راهکاری به نام بــازار ثانویه ارز درســت کردند و 
عرضه کننده ها عمدتا پتروشیمی ها هستند. پتروشیمی ها 
همین االن باالی 30 تا 40 میلیارد دالر منابع ارزی دارند و 
می توانند به بازار ارز ثانویه بیاورند. کارخانجات فوالد نیز به 
همین شکل منابعی دارند. صنعت پتروشیمی و فوالد هر دو 
تحت مالکیت دولت هستند اینها می توانند ارز را با قیمت 

مناسب به بازار ثانویه عرضه کنند.
اگر درست این کار انجام شود، قیمت ارز در بازار ثانویه 
روی 6 تا 7 هزارتومان می آید اما چرا چنین نشده است؟ علت 
این اتفاق به عدم عرضه مناســب ارز بر می گــردد. در بازار 
ثانویه هم به علت آنکه تکلیف معلوم نیست خیلی تقاضا به 

این بازار نیامده چون نگرانی  وجود دارد. در بازار ثانویه ارز به 
کسی می دهند که ثبت سفارش کرده باشد بنابراین ورودی و 
خروجی مقدار ارز معلوم و کامال مساله تحت نظارت است. 
بازار ســوم، برای تقاضاهای مردم عادی است که حدود 3 
درصد مبادالت ارزی کشور را تشــکیل می دهد. متأسفانه 
این بازار سوم مالک تعیین قیمت ارز شده است. یعنی وقتی 
ارز در این بازار گران می شــود همه توجه ها را به خود جلب 
می کند و کسی بخش های دیگر را نمی  بیند که 20 میلیارد 
دالر کاالهای اساسی با دالر 4200 تومان تأمین می شود یا 

حجم تبادل در بازار ثانویه 45 میلیارد دالر است.
دولت باید به گونه ای بــازار ارز را مدیریت کند که نرخ 
دالر به کمتــر از 10 هزار تومان یعنی حــدود 7000 تومان 
برسد و پس از آن کنترل ها و نظارت های خود را بر این بازار 

به گونه ای اعمال کند که قیمت ها تثبیت شود.
انتظارات بازیگران متعدد در داخل و مسائل بین المللی 
باعث شــد قیمت دالر کاهش پیدا کند و از سوی دیگر نیز 
عواملی مانند خرابکاری عده ای که در گذشته از کشور های 
همسایه برای بر هم ریختن بازار ارز، پول می گرفتند، سبب 
گرانی و التهاب در بازار ارز شدند اما به نظر می رسد این روز ها 

ورق برگشته و بازار به سمت آرامش حرکت می کند.
دولت و رسانه ها باید به گونه ای فضا را مدیریت کنند 
که قیمت دالر به آنچــه از نظر علمی مدنظر بانک مرکزی و 
دولتمردان است برسد، پس از آن باید به سمت تثبیت نرخ 
مورد نظر حرکت کنند و به اقتصاد این کشــور جان تازه ای 
ببخشــند. هم اکنون دولت باید سیاســت های اقتصادی، 
مالی و پولی و عرضه و تقاضا را در بــازار ارز کنترل کند.، و 
از ســوی دیگر باید فضای عمومی و رسانه ای را به گونه ای 
مدیریت کند که به سمت انتظارات نادرست سوق پیدا نکند  
البته هم اکنون عده ای که در فضای مجازی جوســازی و 
قیمت سازی کرده اند، در دستگاه قضا  منتظر حکم و برخورد 
هستند. عده ای که زندگی خود را وارد قمار بازار ارز کرده اند، 
خســارات فراوانی دیده اند و ما باید بدانیم که بازار ارز، بازار 
سوداگری نیست و نباید سرمایه های خودمان را با این قمار 

خطرناک، از بین ببریم.

یحیی آل اسحاق

فعال اقتصادی
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باید ارز را تک نرخی کنیم
نوسان روزانه ارز مخرب اقتصاداست

بار دیگر بانــک مرکزی برنامه های جدیــدی را برای 
کنترل بازار ارز در دســتور کار قرار داد کــه موجب کاهش 
معنی دار قیمت دالر شد. در برنامه جدید بانک مرکزی اعالم 
شــده که می تواند در بازار ارز مداخله کند، متاسفانه بارها 
شنیده ایم که مسئوالن این بانک عنوان می کنند که بازار آزاد 
نقش چندانی در معامالت نداشته و اولویت آنها نیست. مگر 
می شود بانک مرکزی بازار آزاد را رها کند آن هم در شرایطی 
که وظیفه ذاتی بانک های مرکــزی دنیا نظارت بر بازار آزاد 
و به حداقل رســاندن نوسان است. متاســفانه شاهدیم در 
این بازار دالر به حدی نوســان دارد که به یکباره تا 19 هزار 
تومان می رسد و بار دیگر تا 15 هزار و 500 تومان هم ریزش 
می کند. این نوســانی مخرب اســت، مگــر بانک مرکزی 
نظارتی ندارد که این گونه باید دالر دچار تالطم شــود. این 
بانک باید بتواند با کنترل و ردیابی معامالت بازار آزاد به موقع 
با اجرای سیاست های درست و تزریق مثبت و منفی بازار را 
کنترل کند نه اینکه آن را رها کرده و بر آن تاکید داشته باشد.
می گویند فضــای مجازی و کانال هــای ارزی باعث 
تالطم در بازار شده است، فرض را بر این بگذاریم که این 
حرف درست است، اما وقتی رئیس جمهوری می گوید بین 
یک تا دو درصد ارز بازار را دولت تامین نمی کند و این بدان 
معناســت که قبول دارد 98 درصد بازار دست دولت است، 
چطور نمی تواند آن دو درصد را کنتــرل کند. این در حالی 
اســت که فضای مجازی فقط در صــورت ضعف مدیریت 

تورم در جامعه معموال بر اســاس باالترین نرخ ها که همانا 
نرخ در بازار آزاد اســت شــکل می گیرد. چرا بایــد ما انواع 
نرخ هــا از جمله نرخ ارز با منشــاء داخلی یــا نیمایی یا نرخ 
سنایی یا نرخ بازار سیاه یا نرخ بازار آزاد یا نرخ دستوری  و... 

داشته باشیم؟
حتی اگر بپذیریم که 98 درصد بازار ارز دســت دولت 
و فقــط دو درصد در اختیار آن نیســت، باز هم داســتان از 
این قرار اســت که اگر ارز تک نرخی نباشد حتما نرخ های 
متفاوت و باال  موجود اســت که جنبه روانی داشته مردم بر 
اساس همین ارقام موجود 17 تا 18 هزار تومانی جمع بندی 
می کنند که در همان بازار دو درصدی ثبت می شود و کاری 
ندارند که آیا دولــت دالر 4200 تومانی  یا 8000 تومانی به 
وارد کنندگان اختصاص می دهد یــا قیمتی کمتر و همین 
نرخ ها عامل توجه، ترس و نگرانی مردم شــده است. این 
در حالی اســت که اگــر دالر 4200 تومانی بــه وارد کننده 
می دهیم حتی اگر فرض را هم بر ایــن بگذاریم که با این 
نرخ واردات کاالیی انجام و با قیمتی معقول توزیع می شود،   
چطور می توان تضمین کرد با توجه به نرخ باالی دالر بازار 
آزاد صادر کننده ای اقدام به خریــد همین کاالی وارداتی 
با دالر 4200 تومانی نکــرده و آن را صادر نکند؛ بنابراین در 
هر حال چند نرخی بودن ارز نتیجه مثبتی نخواهد داشت و 
تا زمانی که این فرآیند ادامــه دارد، نمی توان انتظار بهبود 
چندانی داشت. هرچند تعدیل و واقعی شدن نرخ ارز بسیار 
مهم است اما به طور حتم مهم تر از آن این است که دالر در 
بازار ایران کم نوسان و با منطق حرکت کند. در این بین نباید 
دولت به هر بهانه ای حتی خیرخواهانه عامل عالمت دهی 
غلط به بازار  باشــد، چرا که در این حالت جامعه در مسیری 
غیرمنطقی حرکــت کرده و در آن رانت ایجاد خواهد شــد. 
درست است که باالرفتن نرخ ارز معایبی از آن جمله باالرفتن 
نرخ تورم و فشــار بر اقشــاری از جامعه را به همــراه دارد و 
البته می توان آن را مدیریت کرد، اما  در کنار آن محاسنی 
از جمله تصحیــح رفتارها و کم شــدن برخی اســراف ها، 
صرفه برخی صادرات، عدم صرفه بــرای واردات برخی از 
کاالهای غیر ضروری، کمتر شدن سفرهای خارجی و رونق 

گردشگری در داخل کشور را نیز رقم می زند.
یکی دیگر از شــعارهای دولــت تدبیــر و امید رونق 
فضای کسب و کار بود، اما متاســفانه این شعار  در فضای 
کســب و کار صرافان مصداقی ندارد و شــاهد عدم تمدید 
مجوز بیش از 600 صرافی دارای مجــوز و از طرف دیگر 
گســترش فعالیت دالالن و فعاالن بدون مجوز در عرصه 
خرید و فروش ارز بودیم. چه مانعی دارد که با رتبه بندی به 
گروه های زیادی از فعاالن بازار ارز مجوز فعالیت داده شود 
که همه آنها زیر نظارت بانک مرکزی و نهادهای قانونی قرار 
گرفته و مالیات هم بدهند و در شرایط حساس کنونی بتوانند 

همراه و همکار دولت در مهار بازار باشند.
باز هم تأکیــد می کنم نوســان روزانه بیــش از یک 
در صد، مخرب اقتصاد و باعث ایجاد رانت و فساد در بازار 

ارز و نشانه بی کفایتی بازار ساز است.

علی اصغر سمیعی

رئیس اسبق کانون صرافان

می تواند تاثیرگذار باشد. مدیریت اگر بتواند با واقعی کردن 
قیمت ها از نوســانات و تالطمات مخــرب جلوگیری کند، 
دیگر اجازه نفس کشــیدن به ســوداگران که برخی از سر 
سودجویی و برخی از ســر دشمنی با کشور مشغول فعالیت 
هستند را نمی دهد و اگر فضای مناسب در اختیار آنها قرار 
نگیرد و نرخ ها کارشناسی شده و واقعی باشند، همه تالش 

دشمنان و سودجویان عبث خواهد بود.
در شــرایط موجود بــار دیگر بایــد بانــک مرکزی به 
اجرایی شــدن سیاســت تک نرخی کردن ارز توجه داشته 
باشــد، بانک مرکزی از ابتدای دولت آقــای روحانی بارها 
وعده تک نرخی کردن ارز را داد، اما به هر حال شرایط کامل 
فراهم نشد و این وعده از کوتاه مدت به بلند مدت رسید. ولی 
شاید هنوز هم دیر نشده باشد که بخواهند در مسیر اصالح 
حرکت کنند  چرا که آنچه  اکنون می بینیم راهکاری جز ایجاد 
نرخی واحد برای ارز ندارد. در بازار کنونی چندین نرخ وجود 

دارد که خود عاملی برای فساد و رانت شده است.
تک نرخی کردن واقعی ارز به دو جهت ضروری است؛ 
یک مورد جلوگیری از رانت است چرا که رانت در هر کجا و 
با هر نیتی که ایجاد و نصیب هرگروهی که شود، بد و غلط 
است و باعث فساد، تباهی، تبعیض و تنبلی می شود. رانت 
باعث دلســردی جوانانی خواهد بود که می خواهند با کار 
شرافتمندانه ترقی کنند اما وقتی می بینند  امثال آنها چگونه 
با رانت پیش می روند عقب نشینی می کنند، در عین حال که 
تضعیف اخالق در جامعه و صدمه مالی به بیت المال را به 
همراه دارد و این در حالی است که چند نرخی بودن ارز یکی 
از مراکز ایجاد رانت و فساد است که سال هاست درباره آن 
هشدار داده می شود. از ســویی دیگر در تک نرخی کردن 
ارز  این موضوع باید مورد توجه قرار گیــرد که جنبه روانی 

تک نرخی کردن واقعی ارز به دو جهت ضروری است؛ 
یک مورد جلوگیری از رانت اســت چرا کــه رانت در هر 
کجا و با هر نیتــی که ایجــاد و نصیــب هرگروهی که 
شود، بد و غلط است و باعث فساد، تباهی، تبعیض و 
تنبلی می شــود. رانت باعث دلسردی جوانانی خواهد 
بود کــه می خواهند با کار شــرافتمندانه ترقی کنند اما 
وقتی می بینند  امثال آنها چگونه با رانت پیش می روند 

عقب نشینی می کنند
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برای رسیدن به این مرحله همه چیز رنگ خود فوتبال 
بود؛ فوتبال به معنای واقعی. منظورم این است که پرسپولیس 
بر اساس واقعیت  های فوتبال است که به این مرحله از لیگ 
قهرمانان آسیا رسیده است. فوتبال واقعی یعنی فوتبالی که 
حادثه در آن کمترین نقش را دارد و فوتبالی به دور از اگرها 
و شایدها یا دیگر گمانه  های  50-50 مرســوم. این فوتبال 
البته محصول چند عامل است. یکی از این عوامل به خود 
برانکو ایوانکوویچ برمی گردد؛ شخص خود برانکو. این مربی 
کروات که حاال بهتر از خیلی ها که ادعای شــناخت فوتبال 
ایران را دارند به شناخت این فوتبال و فراتر از آن فوتبال منطقه 
ما دست پیدا کرده اســت. او حاال یک برند است؛ یک برند 
فکری خاص که می داند مقابل فوتبال مورد عالقه عرب ها 

چگونه باید بازی کرد. 
می داند که هر کشــوری بــه یک نــوع فوتبال عالقه 
دارد. عالقــه فرهنگــی هــر کشــوری بــه فوتبــال البتــه 
متفاوت اســت. انگلیســی ها یک نــوع فوتبال را دوســت 
دارند در حالی کــه برزیلی ها نــوع دیگری را می پســندند. 
ایــن ســلیقه ها و عالقه  های متفــاوت به فوتبــال در واقع 
 شــیوه ای کــه بایــد در فوتبــال آن کشــور بــازی شــود را 

تعیین می کند. 
عالقه بــه حمله یا دفــاع را عالقه  هــای فرهنگی هر 
کشور به فوتبال آن کشور دیکته می کنند، بنابراین برانکو با 
توجه به رابطه و شناخت عمیقی که از فوتبال ایران و منطقه 
خلیج فارس دارد به خوبی می داند که پرسپولیس باید مقابل 
تیمی مثل السد چگونه باید بازی کند. فوتبالی که پرسپولیس 
برابر الســد به نمایش گذاشــت یکی از اســتراتژیک ترین 
فوتبال هایی بود که طی ســال  های اخیر دیــده بودم. این 
فوتبال بسیار استراتژیک بود. شکل کچینگ و فرمانی که 
برای این بازی صادر شــده بود جدید و بسیار درست و دقیق 
بود. اما این فرمان چه بود؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ 
بدهیم بهتر است بدانیم فوتبال مورد عالقه السد چه بود؟ آنها 
چه فوتبالی ارائه کردند که برانکو مقابل شان ایستاد. فوتبال 
حاشیه خلیج فارس فوتبالی است که عالقه مند است با توپ 

مرده بازی کند.  توپ را بکشد و بعد با آن بازی کند. 
حضــور ژاوی در هر تیمــی نوع پاس  هــای آن تیم را 
مشــخص می کند. بازیکنی که کلیدی ترین مهره السد به 
شمار می رود از اســپانیا  آمده اســت؛ از فوتبالی که بازی با 
توپ مرده را بهتر از هر جای دیگر دنیا بلدند. اما السد عالقه 
دیگری دارد. این تیم به فوتبال راکد و پاس  های دقیق عالقه 
دارد تا به ســرعت و چابکی و فرار. السد همیشه می خواهد 
فوتبال با توپ مرده را در دستور کارش قرار بدهد. توپ نیرو 

دارد و آنهــا می خواهند آخرین نیروی تــوپ را بگیرند و یک 
ضرب و دو ضرب بازی کنند. در واقع هدف این تیم نفوذ به 
دفاع حریف است اما با پاس هایی به همه جهات.خیلی اهل 
شوت زدن نیستند و این تیم با همین شیوه بود که استقالل 
را به زانو درآورد. اما این بار برانکــو ایوانکوویچ با یک بینش 
ده ساله بهترین و درســت ترین استراتژی ممکن را انتخاب 
کرد؛ حفظ بازی در مقابل. این »حفظ بازی در مقابل« البته 
تاکتیک نیســت، بلکه استراتژی اســت. در این استرتژی 
می بایســت قالب  های تاکتیکی وجود داشته باشد تا ظرف 
استراتژی ما پر شــود. اما این ظرف چگونه پر خواهد شد؟ 
حاال می رسیم به فرمانی که برانکو صادر کرده بود. بازیکنان 
نباید در محوطه 18 قدم مرتکب خطا شوند. این اتفاق باعث 
می شود  امکان کارت گرفتن بازیکنان کاهش پیدا کند. خطر 
 10نفره شدن هم از بین برود. یکی دیگر از فرمان هایی که 
برانکو صادر کرد این بود که بازیکنان نباید دریبل  های بدی 
بخورند. این دریبل های بد باعث می شود که پست بازیکنان 
خالی بمانــد و حریف بتواند خــود را به دروازه برســاند. این 
پرسینگ البته توسط بازیکنان پرسپولیس به درستی انجام 
شــد. دقیق و بی نقص هم انجام شــد. اما موضوعی که به 
نظرم بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس باید به آن توجه کنند این 
است که برخورد شخصی برخی بازیکنان و به طور کلی عصبی 
بودن شان ممکن است کار دست تیم شان بدهد؛ اتفاقی که 
برای روزبه چشمی و اســتقالل افتاد. چشمی اخراج شد تا 
روند بازی به گونه دیگری پیش برود. شاید اگر این بازیکن از 
استقالل اخراج نمی  شد السد به راحتی نمی  توانست به دور 

نیمه نهایی صعود کند. 
بنابرایــن برخــی بازیکنــان بایــد دقت کنند کــه این 
عصبی بودن شان کار دســت پرســپولیس ندهد و در بازی 
برگشت شرایط بازی را به ضرر تیم شــان تغییر ندهد. نکته 
جالب توجه اینکه برانکو در این بــازی همه را غافلگیر کرد. 
خیلی ها تصور می کردند چون پرســپولیس در خانه حریف 
بازی می کند با سیستمی کامال دفاعی به میدان خواهد رفت 

اما این مربی تصمیم دیگری گرفت.
 در واقع خیلی ها فکر می کردند تیم برانکو با سیســتم 
1-5-4 وارد این بازی خواهد شــد اما برانکو ابدا دفاعی بازی 
نکرد و ساختار درستی را برای حفظ نتیجه این دیدار در زمین 
تعیین کرد. علیپور و منشا را در کنار هم قرار داد تا با ساییدن 
سر به توپ یکدیگر را به طور مرتب صاحب توپ کنند. نکته 
دیگر اینکه برانکــو برای تعداد پاس  های زیاد الســد برنامه 
داشــت. او برای اینکه تیمش از این فشار خارج شود درس 
ضدحمله را به خوبی به بازیکنانش آموخته بود و بازیکنان هم 

نشان دادند که برای این شیوه کامال قابلیت باالیی دارند. 
بنابراین 5 مورد ضدحمله برای پرســپولیس پیش آمد 
که سه فرصت نصیب منشــا و دو فرصت هم نصیب علیپور 
شد. به نظرم این ضدحمله ها کامال در اثر شناخت برانکو از 
شیوه بازی السد طراحی شده بود. نکته دیگر اینکه مدافعان 

پرسپولیس از یکدیگر فاصله نداشتند. آنها به هم نزدیک بازی 
می کردند تا عمق دفاع آســیب پذیر نباشد و بتوانند به خوبی 
یکدیگر را پوشش بدهند.  ضمن اینکه نباید از کنار بازی خیره 
کننده شجاع خلیل زاده به راحتی بگذریم. این بازیکن در حد 
و اندازه  های بسیار قابل توجهی بازی کرد و این نوید را به ما داد 
که می تواند یکی از مدافعان ثابت تیم ملی هم باشد. در میانه 
میدان هم تکلیف روشن بود. برانکو از بازیکنان خواسته بود 
که از جنگ انفرادی پرهیز کنند و به پوشش فضاها بپردازند.

 او تاکید کرده بــود که نباید روی پــای ژاوی تکل زده 
شود. نباید پیراهن او را بکشند یا از پشت او را بزنند، بلکه باید 
فضای حرکتی این بازیکن را با بستن و پرس کردن محدود 
کنند. من در بازی پرسپولیس و السد هیچ اشکال عمده ای 
ندیدم و باید بگویم دلیلی برای ترسیدن از بازی برگشت وجود 
ندارد. حداقل آقایان اجازه بدهند که پرســپولیس شب را به 
صبح برساند، بعد شروع به ترساندن بازیکنان از بازی برگشت 
کنند. دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد. این شطرنج را برانکو 
برده است. او به خوبی استراتژی مقابله با فوتبال تیم السد را 
می داند و بازیکنان هم نشان داده اند که این شیوه را به خوبی 

در زمین پیاده خواهند کرد.
 اما مربی الســد و بازیکنانش برای بازی برگشــت چه 
تصمیماتی را در دســتور کار قــرار خواهنــد داد؟ آنها در دو 

جالل چراغپور

کارشناس فوتبال

 در واقع خیلی ها فکر می کردند تیم برانکو با سیستم 1-5-4 وارد این بازی خواهد شد اما برانکو ابدا دفاعی بازی نکرد 
و ساختار درستی را برای حفظ نتیجه این دیدار در زمین تعیین کرد. علیپور و منشا را در کنار هم قرار داد تا با ساییدن 
سر به توپ یکدیگر را به طور مرتب صاحب توپ کنند. نکته دیگر اینکه برانکو برای تعداد پاس  های زیاد السد برنامه 
داشت. او برای اینکه تیمش از این فشار خارج شود درس ضدحمله را به خوبی به بازیکنانش آموخته بود و بازیکنان 

هم نشان دادند که برای این شیوه کامال قابلیت باالیی دارند

پرواز با برانکو
پرسپولیس خوب ضدحمله انجام می داد
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موقعیت بسیار خطرناک ظاهر شدند. یکی از این موقعیت ها 
را بیرانوند به خوبی از آنها گرفت و یکی دیگر از این موقعیت ها 
نیز اساسا به ثمر ننشست تا همه نفس راحتی بکشیم.  در واقع 
تیم فریرا آنجایی که نقطه اتکای خودش را از پاس  های ژاوی 
خارج کرد و به دریبل  های انفرادی روی آورد بسیار خطرناک 
ظاهر شد. آنها سه مهره کلیدی دارند که برای این نوع بازی 

آمادگی بسیار قابل توجهی دارند.
 اگــر فریــرا در بــازی برگشــت ایــن شــاه مهــره را 
آزاد بگــذارد و فوتبال الســد از اتــکا به پاس  هــای ژاوی به 
آزادی عمــل بــرای دریبل  های انفــرادی تبدیل شــود کار 
پرســپولیس ســخت خواهد شــد و می بایســت برای این 
نوع از بازی هم برانکو اســتراتژی خاصی را در دســتور کار 
تیمش قرار بدهد. چون به طور معمول اگــر عبور انفرادی 
در دســتور کار یک تیم قرار بگیرد بازیکــن تکنیکی بعد از 
دریبل یار مســتقیم اول فرصت کافی دارد تــا فکری برای 
 نفر بعدی داشــته باشــد و این نمی  تواند اتفاق خوبی برای 

پرسپولیس باشد.
 با همه اینها باز هم تاکید می کنم که دلیلی برای ترس 
از السد وجود ندارد، چون پرسپولیس در خانه حریف یک گل 
بسیار ارزشمند را به ثمر رسانده و می تواند در بازی برگشت هم 

کار را در تهران تمام کند.

اصولگرا مثل 
برانکو، جان سخت 

مثل پرسپولیس

پرســپولیس و برانکو ایوانکوویــچ در پایان یک 90 
دقیقه تاریخی نیمی از راه صعود به فینال لیگ قهرمانان 
باشگاه های آســیا را طی کردند تا پرســپولیس در آستانه 
 رســیدن به بزرگ  تریــن افتخار قــاره ای تاریــخ خودش

 قرار بگیرد. 

در این هفته هــا و ماه هــا، در فشــردگی بازی های 
داخلــی و آســیایی با وجــود کمبــود نیــروی انســانی و 
محدودیت های ناشــی از محرومیت برانکو و شاگردانش 
فراتر از انتظارات ظاهر می شوند. چه در رقابت های لیگ 
برتر که همچون 3 فصل گذشــته داعیه قهرمانی در ســر 
دارند و چه در مسابقات آسیایی که تقابل با قدرتمندترین و 
متمول  ترین باشگاه های فعلی غرب آسیا را با وجود تمامی 

کمبودها تجربه می کنند.
شاید انتظار این بود که پرسپولیس بعد از محرومیت 
نقــل و انتقاالتی در نیمه نخســت فصل جدیــد جایی در 
پله های میانی جدول داشته باشد و در رقابت های آسیایی 
حداکثر از گــروه خودش صعــود کند. با ایــن وجود آنها 
همچنان به شگفتی سازی بی پایان خود ادامه می دهند و 

معادالت را زیر و رو می کنند.
از تیم ناقص و محروم فصل گذشــته بعد از جدایی 
4، 5 بازیکن تاثیرگــذار دیگر مجموعــا 12، 13 بازیکن 
باقی ماند که با محروم هــا و مصدوم های احتمالی در هر 
هفته برانکو را به یــک ترکیب 11 نفــره تحمیلی محدود 
می  کرد و نیمکتی که جوانانش تجربــه حضور در ترکیب 
اصلی پرســپولیس در مســابقات لیگ را نداشــتند اما با 
پیش آمدن شــرایط بحرانی نخســتین تجربــه حرفه ای 
 خودشــان را در ورزشــگاه الســد و نیمه نهایــی آســیا 

کسب کردند.
حلقه محاصــره برای پرســپولیس و برانکــو هر روز 
تنگ تر شــد، بعد از جدایی ها، مصدومیت ها، فشــردگی 
بازی ها و باالخره انتظار می رفت این مقاومت بی ســابقه 
به پایان برســد. شــاید مقابل الدحیلی که قیمت یکی از 
بازیکنانش معــادل بودجه یک فصل پرســپولیس بود یا 
مقابل السد که پیش از این اســتقالل را به راحتی حذف 
کرد و بــا ژاوی و گابــی پرآوازه یــا بغداد بونجــاح زهردار 

می توانست باالخره نقطه پایانی این آرزوی بزرگ باشد.
پرسپولیس اما همچنان جان سخت تر از این است 
که در برابر این مشــکالت تسلیم شــود و برانکو، مردی 
پایبند به اصول، نمونه بارز یک مربی سختکوش و در عین 

حال سختگیر.
بدون تردید این تنهــا برانکو ایوانکوویچ اســت که 
راضی می شود نام محسن مســلمان با آن همه محبوبیت 
و جایــگاه اجتماعــی در بین هــواداران و حتی با کســب 
عنــوان بهترین گل ســاز لیگ بــا وجــود محرومیت  در 
لیســت فروش قرار بگیرد و بنــا ندارد بــه محدودیت ها، 
مشــکالت و بازی هــای ســخت پیــش روی خــودش 
بیندیشــد. مرد کــروات از ایــن اصول عقب نمی  نشــیند 
 همان طور که در ماجرای رامین رضاییان و پیام صادقیان
 تســلیم نشــد. این مرد کروات نیمکت پرسپولیس است 
که به اصالحات انضباطی خــودش در همین تیم محروم 
دست می زند و در نهایت با آدام همتی و علوان زاده و چند 
جوان دیگر یا حتی با سیامک نعمتی در پست دفاع راست  

به جنگ غول های فوتبال آسیا می رود. 
اینکه پرسپولیس فینالیست  شــود یا نشود، قهرمان 
بشــود یا نشــود نباید چندان حائــز اهمیت باشــد چرا که 
تا همیــن امــروز از تمامــی فاصله ها با سخت کوشــی و 
 اراده بی مثال عبــور کرده و پیروز جنگ هــای نابرابر لقب

 گرفته است.
در پایان این نبرد پرسپولیس جان سخت پیروز است 
که تالش بی پایان و اراده مثال زدنــی را در این آزمون به 
تصویر کشــیده و برانکوی اصولگرا قهرمان اســت که از 
مبانی و خطوط قرمز خودش در ســخت  ترین روزها عبور 
نکرد. او به نظم تیمی، دیسیپلین کاری و فلسفه حرفه ای 
وفادار ماند تا نام خودش و پرســپولیس محروم فصل 97 
 را در خاطــرات و در تاریخ به عنوان یــک الگوی ماندگار

 ثبت کند.

محمدجواد پاینده

روزنامه نگار
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دســت آورد تا کار این تیم برای صعود سخت شود. صعود 
به دور بعد با این شکســت خانگی غیرممکن نیست اگرچه 
 بازی برگشــت در ورزشــگاه آزادی و به میزبانی پرسپولیس

 برگزار می شود.
الرای در ادامه   نوشــت: درست است که السد در این 
دیدار خانگی تن به شکست داد اما می تواند  دست پر به قطر 
بازگردد و به فینال راه پیدا کند. تیم فریرا در یک نیمه تن به 
شکســت داده و هنوز نیمه دیگری باقی مانده و باید نهایت 
تالش خود را به کار گیرد. السد نتوانست عملکرد خوبی را 
که در دیدارهای قبلی خود داشت تکرار کند و در این دیدار 
از روزهای اوج خود دور بود. با این حال تیم برتر میدان بود و 
توانست فرصت های زیادی را به ویژه  در نیمه دوم خلق کند.
الرای ادامه  داد: بازیکنان پرسپولیس روی بازیکنان 
السد فشار زیادی می آوردند و اجازه نمی  دادند که آنها راحت 
توپ را به گردش در آورند. بازیکنان پرسپولیس با همه نفرات 
خود در حال دفاع کردن بودند و با فشار زیاد به میانه میدان 

السد مانع از بازی سازی آنها شدند.
استاد الدوحه با تیتر »جبران کنندگان خوب« نوشت: 
السد در دیدار رفت با یک گل تن به شکست داد. با این حال 
می تواند در تهران به پیروزی برسد و به دور بعد راه پیدا کند.

این روزنامه قطری در ادامه  گــزارش خود به انتقاد از 
داور سریالنکایی پرداخت و او را ضعیف دانست. به نوشته 
استاد الدوحه علیرضا بیرانوند وقت کشی می کرد این درحالی 
بود که داور او مدارا کرد و تنها در دقایق پایانی با او کارت زرد 
داد و این باعث شد تا بازیکنان حریف روی اعصاب بازیکنان 

السد راه بروند و در نهایت به هدف خود برسند.
روزنامه العرب قطــر هم با تیتر »شکســت در رفت و 
امیدواری در برگشــت، السد در دام پرســپولیس« نوشت 
که الســد در دیدار رفت تن به شکســت داد اما هنوز دیدار 
برگشــت باقی مانده و امیدوار اســت که با پیروزی در دیدار 
برگشت به دور بعد راه پیدا کند. السد نتوانست عملکرد خوبی 
در این دیدار از خود نشــان دهد و تفکــرات تاکتیکی فریرا 
برابر ایوانکوویچ جواب نداد. السد در 45 دقیقه نخست به 
خاطر انضباط و اســتحکام دفاعی پرسپولیس نتوانست به 
دروازه  این تیم برســد. بازیکنان پرســپولیس پرسینگ باال 
را در دســتور کار خود قرار دادند و اجــازه ندادند تا بازیکنان 
الســد به دروازه آنها نزدیک شــوند. با همه این تفاسیر تیم 
خوب برانکو که این روزها در لیگ قهرمانان آســیا نمایشی 
مقتدرانه و منطقی دارد پیام روشنی را به حریف قطری خود 
مخابره می کند؛ در تهران خبری از جبران نیست. با این حال 
برانکو این روزها سخت در تالش است که تیمش را مهیای 
نیمه دوم بازی نیمه نهایی کند؛ جایی کــه خیلی ها نگران 
مغرور شدن شــاگردان آقای ایوان هســتند. برانکو معتقد 
است تیم در بازی برگشت ابتدا باید سعی کند گل نخورد و بعد 
برای گل زنی اقدام کند. به نظر نمی  رسد در این زمینه جای 
نگرانی وجود داشته باشد. وقتی آنالیزور این مربی بالفاصله 
بعد از بازی در صفحه شخصی اش می نویسد کار تمام نشده 
حتما دیدگاه خود برانکو نیز همین طور است.  السد بیش از 
پرسپولیس عطش گلزنی در بازی برگشت خواهد داشت چرا 
که فعال بازنده دیدار نیمه نهایی است و دیگر چیزی برای از 
دست دادن ندارد. البته این می تواند به سود تیم پرسپولیس 
هم باشــد بازی هجومی و بی محابای الســد این تیم را در 
دفاع آســیب پذیر خواهد کرد و در این صورت پرســپولیس 
 می توانــد روی حمالت ســریع، اهداف تهاجمــی اش را
 اجرایی کنــد. حاال باید دیــد  90دقیقه ســخت باقی مانده 
با چه نتیجــه ای خاتمــه می یابد و آیــا قرمزهــا می توانند 
راهــی فینال شــوند یا خیــر؟ نتیجــه هرچه باشــد، مبارزه 
شــاگردان ایوانکوویــچ قابــل ســتایش اســت. آقــای 
ایــوان و شــاگردانش هنــوز بــه رویاپــردازی در لیــگ 
 قهرمانــان آســیا ادامــه می دهنــد؛ ســخت و نفســگیر

 و البته با اقتدار.

پیروزی برتحریم
پرسپولیس بدون بازیکنان اصلی در آستانه فینال آسیاست

پرســپولیس توانست در دیداری حســاس السد قطر 
را با نتیجه یک بر صفر شکســت دهد و خــود را برای بازی 
برگشت در تهران آماده کند. این پیروزی در حالی رقم خورد 
که پرســپولیس از کمبود بازیکن رنج می برد و 4 بازیکنش 
را نســبت به بازی قبلی در اختیار نداشــت. اما با این حال، 
موضوع نمایش شاگردان برانکو ایوانکوویچ کم نقص بود و 
آنها موفق شدند از زمین جاسم بن حمد سربلند بیرون بیایند.

فرزاد حبیب اللهی آنالیــزور برانکــو در توییتی کوتاه 
پیروزی تیم پرسپولیس را این طور توصیف کرده: »هنوز کار 
تمام نشده و یک 90 دقیقه سخت دیگر مانده، اما بازیکنان 
ما بازهم نشان دادند که این تیم مبارزه را از غر زدن بهتر بلد 

است. تا آخرین نفس، تا آخرین لحظه پرسپولیس... .«.
اما نکته قابل توجه اینکه پرسپولیس برای اولین بار در 
تاریخ لیگ قهرمانان موفق شد در یک بازی نیمه نهایی به 
پیروزی برسد.  سه شنبه شب تیم پرسپولیس ایران موفق شد 
در شهر دوحه السد قطر را با یک گل شکست دهد و دیدار 
رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را به نام خود ثبت 
کند. پرسپولیسی ها برای دومین بار حضور در این مرحله را 
)در لیگ قهرمانان( تجربه می کردند. سال گذشته که اولین 
حضور آنها در جمع چهار تیم برتر بود، یک شکست و یک 
تساوی مقابل الهالل عربستان نتیجه کار سرخپوشان بود 
اما هفته گذشته در اولین گام از مرحله نیمه نهایی شاگردان 
برانکو موفق شدند طعم پیروزی را بچشند و اولین برد خود 
در نیمه نهایی لیگ قهرمانــان را به دســت آورند. پیش از 
پرسپولیس فقط تیم های سپاهان و ذوب آهن توانستند برد 
در نیمه نهایی لیگ قهرمانان را کسب کنند و تیم استقالل 
هم در این مرحله یک تساوی و یک شکست به دست آورده 
بود. اما این پیروزی یــک رکورد نیز بــرای برانکو به همراه 
داشت. سرمربی پرســپولیس برای دومین بار موفق شد در 
قطر با پیروزی تیمش را از قطر راهــی ایران کند. برانکو در 
اواخر لیگ پانزدهم که هدایت پرسپولیس را به عهده گرفت 
در قطر و در اولین دیدار آسیایی به مصاف الدحیل )لخویا( 
رفت و با سه گل مقابل این تیم مغلوب شد تا بداند کار سختی 
در ادامه بــرای سر و ســامان دادن به اوضاع سرخپوشــان 
پایتخت دارد. دومین حضور ســرمربی کروات پرسپولیس 
هم در قطر خوشــایند نبود و پرســپولیس  در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان دو سال قبل با نتیجه 3 بر یک مغلوب الریان 
شد. پرسپولیس و برانکو سرانجام  در سومین حضور خود در 
قطر موفق شــدند مقابل لخویا به برتری یک بر صفر دست 
پیدا کنند و با توجه به تســاوی بــدون گل در خانه به مرحله 

یک چهارم راه پیدا کردند.
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیای فصل جاری 
سرخپوشــان با نتیجه 3 بر 1 و در شــب درخشــش ژاوی و 
بونجاح مغلوب السد شــدند تا حضور در قطر کابوسی برای 
برانکو و شــاگردانش باشــد اما آخرین حضور مهم ترین و 
تاریخی ترین هم بود؛ شــاگردان برانکو اگــر می باختند یا 
با تســاوی هم ورزشــگاه اختصاصی الســد را در قطر ترک 
می کردند، می توانستند در آزادی همچنان به دنبال آرزوهای 
خود برای رسیدن به فینال باشند؛ اما ارائه یک بازی منسجم 
و بابرنامه که دوندگی بی امان شــاگردان برانکو در شبی که 
او را به همراه نداشــتند، باعث شــد تا این مربی کروات در 
پنجمین حضور خود بتواند دومین پیروزی اش را کسب کند؛ 
پیروزی ای که حاال می تواند  پرسپولیســی ها را در آســتانه 

رسیدن به مهم ترین فینال تاریخشان قرار دهد.

پیروزی برای شاگردان آقای ایوان در حالی به دست 
آمد که سرخ پوشان با مشکالت فراوانی توانستند یک تیم 
کامل را راهی ورزشــگاه جاســم بن حمد کنند. آنها به طور 
حتم در دیدار برگشــت با خیــال راحت تری پا به ورزشــگاه 
آزادی و دیدار برگشــت برابر تیم قطری خواهند گذاشت. 
پرسپولیســی ها با کمترین تلفات بازی رفت برابر الســد را 
به پایان رســاندند و حداقل هیچ کدام از بازیکنان این تیم 
محرومیتی به دلیل دریافــت کارت زرد یا قرمــز را کنار نام 
خود نمی  بینند و در صورتی که   امید عالیشــاه نیــز بتواند از 
مصدومیتی که گریبانگیرش شــده جان ســالم به در ببرد، 
می توان عنوان کرد تیم پرســپولیس تمام و کمال در بازی 
برگشت روبه روی یاران ژاوی به میدان خواهد رفت. محمد 
انصاری و کمــال کامیابی نیا دو بازیکن محروم و حســین 
ماهینی نیز تنها بازیکن مصدوم پرسپولیسی ها برای دیدار 
رفت برابر الســد محســوب می شــدند. اما پرسپولیسی ها 
که از برد بازی رفت مقابل الســد بســیار خوشحال هستند، 
با شــنیدن خبر محرومیت دروازه بان تیم الســد برای بازی 
برگشت خوشحال تر هم شده اند. ســعد الشیب دروازه بان 
اول تیم الســد که هفته گذشــته بــه دلیل خطــای پنالتی 
روی علی علیپــور، بــا کارت زرد داور مواجه شــده بود، به 
دلیل دو کارته شــدن بازی برگشــت تیم های پرســپولیس 
و الســد را از دســت داد.با همه اینها امــروز اهالی فوتبال 
پرســپولیس برانکو را به شــدت تحســین می کنند. چه در 
شــرایطی که محرومیت نقل و انتقاالتی، جدایی ستاره ها 
و محرومیــت و مصدومیت ســه ســتاره باعث شــده بود تا 
حضور دوباره پرســپولیس در نیمه نهایی به یک اتفاق ویژه 
تبدیل شود، ســرخ ها اکنون در یک قدمی صعود به فینال 
قرار دارنــد. نیمکت نشــینان گمنام و غیبت ســتاره ها هم 
ســدی بر ســر راه شــاگردان برانکو ایوانکوویچ نبود و آنها 
در دوحه موفق شــدند السد را شکســت دهند تا در رختکن 
خود جشــن برپا کنند و اکنون 90 دقیقه تــا صعود به فینال 
فاصله دارند. رســانه های قطــری اما از برد ارزشــمند تیم 
برانکو ســخت عصبانی هســتند. آنها همه انرژی شــان را 
صرف تیترهــای اعتراضی نســبت به داوری دیــدار رفت 
کرده اند. آنها با وجود شکست در دیدار رفت برابر تیم فوتبال 
پرسپولیس امیدوار به صعود به دور بعد هستند. آنها به داوری 
 اعتراض دارند و البته به ستایش از خط دفاعی پرسپولیس

 پرداختند. پیروزی ارزشمند پرسپولیس در رسانه های  قطری 
بازتاب ویــژه ای داشــته. روزنامه الرای با تیتر »شکســت 
غیرمنتظــره بــرای الســد. در آزادی همه چیز مشــخص 
می شــود« نوشــت: الســد نتیجه ای غیرقابل انتظار را به 

 با همه این تفاســیر تیم خوب برانکو که این روزها در 
لیگ قهرمانان آسیا نمایشــی مقتدرانه و منطقی دارد 
پیام روشــنی را به حریف قطری خود مخابره می کند؛ 
در تهران خبری از جبران نیست. با این حال برانکو این 
روزها سخت در تالش است که تیمش را مهیای نیمه 
دوم بــازی نیمه نهایی کند؛ جایی کــه خیلی ها نگران 

مغرور شدن شاگردان آقای ایوان هستند
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ورزش

آقازمانی: جابه جایی های درون شبکه 
برای مردم مهم نیست

سیاست های جدید علی فروغی در شبکه سوم آغاز شده است

همه اهالی اصلی و در متن ورزش او را می شناسند؛ مدیری 
که گرچه در مراتب اداری صداوســیما، مدیری در ســطح 
ســوم تصمیم گیری محســوب می شــد اما از نظر وسعت 
مخاطب و در برگیری حوزه فعالیتش حتما در ســطوح باال 
قرار می گیرد. حســین آقازمانی از مدیریــت گروه ورزش 
شبکه سوم تلویزیون به هر نحو )عزل یا استعفا( کنار رفت 
تا میثم فضلعلی به جای او حکم مدیریت گروه مهم ورزش 
را از علی فروغی، مدیر شبکه ســوم سیما بگیرد و از شبکه 
نسیم به شبکه ســه برسد. حســین آقازمانی فرزند چریک 
مبارز انقالب معروف به ابوشــریف، در ســال75 وقتی که 
تنها حدود 20ســال سن داشــت به جای سیدامیرحسینی 
که در انتخابات کمیته المپیــک به عنوان دبیرکل برگزیده 
شــده بود، مدیر گروه ورزش شــبکه 3 شــد. پدر او فردی 
بود شبیه فیدل کاســترو، رهبر انقالب کوبا. او در آن زمان 
فرمانده سپاه پاســداران انقالب اسالمی بود. شبکه سوم 
سیما در آذر سال72 در پایان دولت اول سازندگی به عنوان 
ســومین شــبکه رســمی تلویزیون جمهوری اســالمی با 
مأموریت برنامه ســازی  برای عمــوم مردم و جوان پســند 
افتتاح شد؛ شبکه ای که قرار بود از بار سنگین رسمی بودن 
برنامه های 2 شــبکه اول و دوم بکاهد. گروه ورزش شبکه 
ســوم اما در ســال های بعد به عنوان مهم ترین بخش این 
شــبکه مأموریت اصلی پخش زنده مسابقات ورزشی را که 
به تازگی رونق یافته بود، بر عهده گرفت. در همین زمان ها 
بود که چهره های جدید بر گویندگان ورزشی همانند جواد 
خیابانی و بعدها عادل فردوسی پور، دایره بسته مجریان و 
گزارشگران سنتی مثل بهرام شفیع و... را که اتفاقا دوبرنامه 
قدیمی ورزش و مردم را در انحصار خود داشت، شکست. 
بعدها اما مهم ترین برنامه تلویزیون ایران تا آن زمان یعنی 
»90« به مجری گری عادل فردوسی پور در دوران حسین 

    فضلعلی آمد
با انتصاب محمدحســین آقازمانی بنا بر حکم اصغر 
پورمحمــدی قائم مقــام ســیما به عنــوان دبیر شــورای 
سیاست گذاری ورزش صداوسیما، میثم فضلعلی جانشین 
وی  در گروه ورزش شــبکه سه سیما شــد. فضلعلی از بدو 
تاسیس شبکه نســیم به عنوان مدیرگروه تولید برنامه این 
شــبکه مشــغول به فعالیت بوده و تولید برنامه هایی نظیر 
خندوانه، کودک شــو، وقتشه، هزارداســتان، کتاب باز و 
هوش برتر را در کارنامه مدیریتی خــود دارد و این انتصاب 
با هدف تقویت برنامه سازی در حوزه ورزشی صورت گرفته 
است. همچنین علی فروغی، مدیر شــبکه سه با قدردانی 
از زحمات حســین ذکایی که پیش از این دبیری شــورای 
سیاســتگذاری ورزش را عهــده دار بــود، وی را به عنوان 
مشاور رئیس شــبکه در حوزه ورزش منصوب کرد. معنای 
ایــن جابه جایی اما روشــن بــود؛ ذکایی دیگــر اختیارات 
مدیریتی ندارد اما آنچه که هفته گذشته باعث شد حسین 
آقازمانی به شدت از یکی از رسانه های ورزش دلخور شود 
گزارشــی بود که درباره انقالب درونی در ورزش شبکه سه 
منتشر شد؛ گزارشی که به نظر می رسید برای همه گیر شدن 
آن در فضای رسانه ای کار ســختی انجام نشده بود چه در 
زمانی که حسین آقازمانی و حســین ذکایی در سمت های 
مهم ورزش شبکه سه حضور داشــتند عمدتا ارتباط شان با 
رسانه ها چندان نزدیک و دوستانه نبود.اما گزارش منتشر 
شده حاوی چه نکاتی بود که موجب دلخوری شدید آقازمانی 
شد؟ در این گزارش  آمده بود: »دو دهه طول کشید تا مدیر 
یکی از مهم تریــن بخش های صدا و ســیما به خصوص 
برای ورزشی ها، از روی صندلی اش بلند شود و فرد دیگری 
به جای او بنشیند؛ نام او حســین آقازمانی است که تقریبا 

اردیبهشــت ماه بود که خبر انتصــاب علی فروغی به 
ریاســت شــبکه ســه با واکنش های متفاوتی همراه شد. 
همزمان با استقرار رئیس جدید شبکه سه، برخی از مدیران 
تولیدی مرکز بسیج به شبکه سه رفتند. وقتی علی فروغی 
به شبکه سه رفت جریانی در درون این شبکه سعی کرد پیام 
روشنی را برای وی مخابره کند؛ اینجا امپراتوری فرد دیگری 
است نه شما! اما مقاومت ها مقابل مدیری که سعی داشت 
با سیاست ســکوت و صبوری تصمیماتش در درون شبکه 
سه را عملی کند، بی فرجام بود.حتی گفته می شود یکی، 
دو بار برخی افراد دردرون شبکه سه سعی کردند عرصه را بر 
مدیر جوان تنگ کنند تا او نیز همچون برخی مدیران قبلی 
خود را با شرایط معمول در شبکه سه تطبیق دهد. اما علی 
 فروغی مدیری نبود که بالفاصله میــدان را برای دیگران 
خالی کنــد. اصلی ترین سیاســت او این بود کــه از ایجاد 
رانت و متمرکز شــدن قــدرت در برخی گروه هــای داخلی 
شــبکه ســه جلوگیری کند یا اگر چنین جریان هایی نیز در 
طول ســال های اخیر شــکل گرفته آنهــا را کنــار بزند اما 
برای عملی کــردن این تصمیــم ابدا عجله ای نداشــت. 
 او تغییــرات دلخواهــش را در نهایــت احتــرام و صبــر 

پیش می برد.
 یکی از حاضران جلسه بازی های آسیایی جاکارتا در 
این باره به مثلث می گوید: »وقتی حسین آقازمانی که گفته 
می شد با علی فروغی دچار اختالف شدید شده است وارد 
جلسه شد، این علی فروغی بود که حســین آقازمانی را به 
باالی جلسه دعوت کرد و به او گفت: »جای شما اینجاست 
و اگر در صدر جلسه ننشینید بنده جلسه را ترک می کنم.« 
این در حالی بود که خیلی از رسانه ها اصرار داشتند به زودی 
در درون شبکه سه تغییراتی جدی ایجاد خواهد شد. همین 

اتفاق نیز رخ داد.«
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آقازمانی شــکل گرفت؛ البته باید ضلع سومی را برای این 
مثلث ساخت و آن علی اصغر پورمحمدی بود؛ فردی که با 

نفوذش شبکه سه را تا حد زیادی پیش برد.
رفته رفته اما مشــکالت خودش را نشان داد؛ مساله 
حق پخش بازی های داخلی و خارجی به مشکلی بزرگ برای 
شبکه 3 تبدیل شد و البته دایره بسته تصمیم گیری مدیران 
ذیل شورایی به نام شورای سیاستگذاری ورزش صداوسیما 
که پورمحمدی، رئیس و دبیری حسین ذکایی تهیه کننده 
بسیاری از برنامه های مهم مســابقات پخش زنده، عرصه 
را برای دیگر برنامه های ورزشی شبکه های دیگر تنگ کرد 
و حتی کار را به جایی رســاند که این گونه به ذهن ها تداعی 
شد که بخش ورزشی شــبکه 3 به قول معروف بخش بزرگ 
کیک ورزش را برای خــودش برمی دارد. شــاید به همین 
دلیل بود که چند سال پیش شبکه مختص ورزش تاسیس 
شد اما مقاومت شبکه سه برای پخش مسابقات مهم تر مثل 
لیگ برتر و جام جهانی فوتبال و دیگر رشــته های ورزشی، 
رونقی برای شــبکه ورزش به ارمغان نیاورد. با حضور علی 
فروغی پیش بینی می شد که حسین آقازمانی مدیریت گروه 
ورزش را ترک کند. جالب اینجاست که پورمحمدی خیلی 
زود و بالفاصله پــس از حکم عزل آقازمانــی او را به عنوان 
دبیرشورای سیاستگذاری ورزش صدا و سیما منصوب کرد 
و حســین ذکایی یار دیگر این گروه هم به مشاورت رئیس 
شــبکه 3 برگزیده شــد. با این حال به نظر می رسد  شورای 
سیاســتگذاری در واقــع هماننــد گذشــته نمی تواند روی 

برنامه های شبکه 3 اعمال حکم کند.«
حسین آقازمانی اما معتقد اســت این گزارش حاوی 
دروغ هایــی اســت که می بایســت بــه زودی دربــاره اش 
شفاف سازی صورت بگیرد. او می گوید با سردبیر رسانه ای 
که این گزارش را منتشر کرده بارها تماس گرفته اما کسی 
پاسخگو نبوده اســت. او می گوید متاسف است که برخی 
رسانه ها یک جابه جایی ســاده در درون یکی از گروه های 
شبکه سه را انقالب در مدیریت ورزش می دانند چون اساسا 
این جابه جایی ها بــرای مردم موضوعیــت خاصی ندارد. 
شاید اگر مدیری از شبکه ای برود مردم بخواهند درباره اش 
بدانند اما جابه جایی های درونی در گروه های سازمان گاها 
برای خود ســیمایی ها هم چندان اهمیت ندارد چه برســد 
به مردم. او همچنین تاکید می کند کــه وقتی مدیر ورزش 
شبکه سه شده است 30ساله بوده نه 20ساله و البته در زمان 
امیرحسینی به این شبکه نرفته بلکه 5 مدیر بعد از امیرحسینی 
عوض شده اند که آقازمانی به این شبکه ملحق شده است. 
آقازمانی سپس تکرار می کند  بسیاری از مواردی که در این 
گزارش  آمده  دروغ اســت و نویســنده اطالعات غلطی در 

اختیار مخاطبان قرار داده است. 
با همه اینها جابه جایی ها در بخش ورزشی شبکه سه 
نشــان می دهد که شرایط تازه ای قرار اســت در این شبکه 

پیش بیاید. اما تبیین شرایط جدید لزوما با شتابزدگی همراه 
نیســت. علی فروغی قصد دارد تغییــرات جدی تری را هم 
در بخش ورزشی شــبکه ســه ایجاد کند. او با میدان دادن 
به محمد حسین میثاقی ســعی کرده فضا را برای حضور و 
معرفی مجریان و تهیه کننــدگان جدید در عرصه ورزش باز 
کند؛ موضوعی که چندی پیش مورد توجه برخی رسانه ها نیز 
قرار گرفت و از مرزبندی یا بروز اختالفات جدید میان میثاقی 

و فردوسی پور خبر دادند. 
محمدحســین میثاقــی، گزارشــگری اســت که در 
سال های گذشته به یار غار عادل فردوسی پور تبدیل شده و 
در برنامه های مختلف با او همراه بوده است. میثاقی به دلیل 
تسلط به زبان انگلیسی و شور و هیجانی که در اجراهای خود 
دارد همواره مقبولیت خوبی در عامه مردم دارد و حتی برخی 
اعتقاد دارند او دومین گزارشــگر محبوب ورزشی تلویزیون 
است. پیشرفت فعلی میثاقی بدون شک حاصل شانس و 
تیزهوشی مجری برنامه 90 است. فردوسی پور توانایی های 
میثاقی را از گزارشــگری بازی های شــیرین فراز کرمانشاه 
انتخاب کرد و به تدریج او را در بیشتر برنامه های تلویزیونی 
جا داد؛ به طوری  که این مجری توانمند اجرای برنامه فوتبال 
120 را با تهیه کنندگی عادل فردوســی پور در شبکه ورزش 
روی آنتن برد و موفق بود. با شروع فصل جدید برنامه 90 اما 
خبری از محمدحسین میثاقی نبود؛ در حالی  که این دو نفر 
در سایر برنامه ها مثل فوتبال برتر مشکلی با یکدیگر نداشتند 
و همکاری می کردند. همین موضوع باعث شــد شایعاتی 
درباره جدایی میثاقی از فردوسی پور شکل بگیرد؛ شایعه ای 
که با سکوت مجری برنامه 90 همراه بود اما از سوی میثاقی 

تکذیب شــد. او در این باره گفته بود: »مگر می شود آدم با 
رفیق و همکار و استاد خودش که سال های زیاد با او کار و 
زندگی کرده است، قطع همکاری کند و از او جدا شود؟ بارها 
و بارها از نقشی که عادل فردوســی پور و حمایت هایش در 
زندگی من داشته صحبت کردم؛ به هیچ عنوان از برنامه نود 
جدا نشده ام. منتها به خاطر مشــغله کاری دیگر نمی توانم 

مثل گذشته برای گزارش های مختلف کار کنم.«
این امــا پایان ماجــرا نبود، شــایعاتی در ایــن باره به 
گوش مان رسیده که نشان می دهد با وجود تکذیب میثاقی، 
اصل خبر درست است. عادل فردوسی پور پیش از این نیز 
وقتی با جواد خیابانی به اختالف خورد، ترجیح داد سکوت 
کند و هرگــز درباره اختالفش با او صحبتــی نکرد. خیابانی 
البته بارها این موضوع را تکذیب کرد اما بسیاری از هواداران 
می دانند این دو نفر با یکدیگر اختالف اساســی دارند و به 
قولی آبروداری می کنند. ماجرای اختالف محمدحســین 
میثاقی با فردوســی پور نیز از ســوی نزدیکان عادل تایید 
شده است. برخی از آنها معتقدند این اختالف بی ارتباط با 
میدان دادن علی فروغی به محمدحسین میثاقی نیست. 
به نظر می رســد فروغی با هدف گســترده تر کــردن دایره 
تولیدات ورزشی در شبکه ســه ناخواسته جدایی میثاقی از 
فردوسی پور را باعث شده اســت. میثاقی حاال از برنامه 90 
جدا شده و اجرای برنامه فوتبال برتر را بر عهده دارد. جالب 
است بدانید فردوســی پور حتی به دوســتان نزدیکش نیز 
درباره دالیل اختالف با میثاقی حرفی نزده و ترجیح می دهد 
در این باره ســکوت کند و آن را به زمان بســپارد. هرچند که 
میثاقی در آخرین گفت وگوی خــود قول اجرای چند آیتم را 
داده اما به نظر می رسد تا زمانی که اختالفات حل نشود، او 
به برنامه 90 بازنمی گردد. به نظر می رسد شرایط برای عادل 
متفاوت شده اســت که بخش مهمی از آن به اتفاقات جام 
جهانی 2018 برمی گردد. آنجا کــه کارلوس پویول مجوز 
حضور در برنامه عادل فردوسی پور را به دست نیاورد تا این 
مجری با سابقه چند ساعتی از تلویزیون قهر کند و استودیو را 
محمدرضا احمدی بسپارد. هرچند عادل به استودیو برگشت 
اما خیلی ها اعتقاد دارند از همان روز شمارش معکوس برای 
محدود شدن دامنه قدرت فردوســی پور در شبکه سه آغاز 
شد. علی فروغی یک مدیر تحول گراست که اصالحات را 

در شبکه3 آغاز کرده است.
آیا تغییرات در بخش مدیریتی ورزش شــبکه ســه در 
روزهای آینده تبعات بیشتری را نیز باعث خواهد شد؟ حتی 
اگر تبعات بیشــتری در کار باشــد، با توجه به سیاست های 
علی فروغی تا زمان عملی شدنش مدت زمان قابل توجهی 

وقت الزم است.

میثاقی از برنامه نود جدا شده استعلی فروغی به دنبال اصالحات در شبکه3 است
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مدیر مقتدر
آغاز تغییرات در ورزش شبکه سه

تغییر و تحوالتی که در بخش مدیریتی گروه ورزش 
شــبکه ســه ســیما رقم خورده اســت به طور حتم اثرات 
مثبتی را به همراه خواهد داشــت. مســاله، مساله حضور 
چنددهه ای مدیرانی همچون حســین آقازمانی نیســت. 
حتی مســاله اصلی این نیســت که خیلی ها در سال های 
قبل می توانستند جانشین حسین ذکایی باشند، بلکه مساله 
اساسی اعتماد به نیروهایی است که امتحان خود را پس 
داده اند و این همان تصمیمی اســت کــه علی فروغی در 

شبکه سه اتخاذ کرده است. 
مدیران پیــش از او یا نخواســتند یا نتوانســتند که 
شــرایط مدیریتی در گروه ورزش این شــبکه را با تحوالت 
جدی روبــه رو کنند. آنها بــا کمترین مقاومــت ممکن در 
مســیری قرار گرفتند که برخی مدیران باالدســتی ســیما 
انتظارش را داشــتند اما مدیر جوان شبکه سه حاال بدون 
واهمه از عنوان برخی افراد یا عقبه ای که این افراد با خود 
یدک می کشند میدان را در اختیار نیروی جوان قرار داده 
تا توانمندی های خود را نشــان دهند. تــا پیش از حضور 

فروغی در شــبکه ســه برخی مجریان بــدون هماهنگی 
قبلی وارد دفتر مدیر شــبکه می شــدند و در مورد برنامه ها 
یا طرح هایشــان رایزنی می کردند اما برخی افراد نزدیک 
به فروغی می گوینــد او برای شــیوه مدیریتی اش تعریف 

ویژه ای دارد.
 قرار نیســت بــدون وقــت قبلــی فــردی را بپذیرد 
یا بــدون فکر یــا برنامه خود را بــا جریان قدرتمند شــبکه 
ســه همراه و همســو نشــان دهد. علی فروغی بــه نظرم 
مدیر مقتدری اســت. در عین حال همیــن موضوع که او 
ســعی دارد به برخی نیروهای جوان در شــبکه سه بهای 
 بیشــتری بدهــد تــا توانمندی های شــان را بــروز بدهند 

نکته مثبتی  است. 
به عنوان مثال او برنامه ویژه لیگ برتر را در ســاعتی 
مناســب در اختیار محمدحســین میثاقی قرار داده تا این 
جوان مستعد بتواند به مرور از تجربه بیشتری در بحث اجرا 
برخوردار باشد. با همه اینها خیلی ها تاکید دارند  او رابطه 
مناسب یا دوســتانه ای با عادل فردوسی پور ندارد. من در 
این مورد اطالعات دقیقی نــدارم اما معتقدم حذف عادل 
فردوســی پور یا محدود کردن این مجــری ابدا نمی  تواند 

کاری درست و حرفه ای باشد. 
از این گذشته راندن عادل به گوشه رینگ قرار است 

مهدی ربوشه 

دبیر گروه ورزش

چه دردی را دوا کند؟ اگر بنا بود علی فروغی زهر چشــمی 
از ایــن مجری با ســابقه بگیرد کــه این اتفــاق در جریان 
بازی های جام جهانی رخ داد و با صادرنشدن مجوز حضور 
کارلوس پویل در برنامه فردوسی پور مدیر شبکه سه سیما 

نشان داد که کت بر تن چه کسی است. 
از طرفی میــدان دادن به مجریان یا گزارشــگران 
جوان نیز در دســتور کار مدیر جدید گروه ورزش شبکه سه 
قرار گرفته است و این بدان معناست که طبق روال گذشته 
قرار نیست بهترین برش کیک تنها نصیب عده ای خاص 
باشد. به همین دلیل اصالبه نظر نمی رسد که فروغی شیوه 
حذف یا برخورد سلبی را در پیش بگیرد. او نشان داده که 
می تواند صبور باشــد و آن طور که می خواهد شرایط را در 
شبکه سه سیما تغییر دهد. حاال شاید این تغییرات به هر 

دلیلی مورد تایید عده ای قرار نگیرد. 
مســاله ای که اهمیــت دارد این اســت کــه روالی 
حرفه ای و توام با تعامل در بین مدیران پایین دســتی این 
شبکه شکل بگیرد. گروه ورزش شبکه سه سیما به خصوص 
طی سال های اخیر نشان داده که نیازمند اصالح، تقویت 
و رشــد اســت. افرادی که به خصوص به عنــوان مجری 
یا تهیه کننده برنامه های ورزشــی این شــبکه طی دو دهه 
اخیر فعالیت کرده اند همواره به یک شکل ثابت در ساخت 
برنامه های ورزشــی اصرار داشــته اند. تغییر چشمگیری 
در کار نبــوده و همین موضــوع باعث می شــود  تغییرات 
جدید را راهی برای برون رفت از انحصارطلبی برشــمریم 
و این بی تردید برای افرادی که به روز هستند و توانمندی 
 باالیی دارند فرصت مغتنمی اســت تا بیش از اینها خود را 

نشان دهند.



شنبه

دوشنبهیکشنبه 

آییــن رونمایــی از 130 مســتند تولیدی مراکز اســتانی رســانه ملــی با محــور زندگی 
شهدای مدافع حرم در محل ساختمان بسیج سازمان صداوســیما برگزار شد. در این مراسم 
علی عسکری، رئیس ســازمان صداوسیما، حجت االسالم شــهیدی معاون رئیس  جمهور و 
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، علی دارابی معاون امور استان های رسانه ملی، مدیران رسانه ها و خانواده  های 
معظم شهدا حضور داشتند. دکتر علی  عسکری در این مراسم با اعالم این خبر از رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خواست تا با تهیه آثار مکتوب در خصوص زندگی شهدا، زمینه تولید این 
مستندها را برای برنامه سازان صداوسیما فراهم کند. رئیس رسانه ملی، شهدای مدافع حرم 
را شهدایی خاص و برجسته دانســت و گفت: »در زمان جنگ فضای معنوی آن زمان اقتضا 
می کرد که ما شاهد حضور چنین جوانانی باشیم و شهیدان زیادی بدهیم؛ اما در زمان حال و 
با فضای دنیای امروز، حضور این جوانان در صدهــا کیلومتر آن طرف تر، روحیه ای خاص و 
معنویتی فراتر از حالت عادی می خواهد که شاید در ذهن نمی گنجد.  اوایل حضور مدافعان 
حرم فضا به صورتی بود که حتی نمی توانستیم نامی از آنها ببریم و بگوییم چگونه و با چه هدفی 

رفته اند. چون آن زمان برای مردم جا نیفتاده بود و این مظلومیت بیشتر آنان را نمایان کرد.«
رئیس سازمان صداوسیما از طرح دشمن برای از بین بردن اقتدار کشور و تشکیل داعش 
یاد کرد و گفت: »اگر شجاعت و درایت رهبری معظم انقالب و مجاهدت سردار سرافراز قاسم 
سلیمانی و از جان گذشتگی این شهیدان نبود، طرح دشمن شکست نمی خورد و امنیت کشور 
به خطر می افتاد. دشمن برای ایجاد بحران در داخل کشور   جنگ اقتصادی راه اندازی کرده 
است.دشمن در کنار این جنگ اقتصادی، جنگی رسانه ای را هم طراحی کرده است و می کوشد 

با عملیات روانی کاری کند که کشور از داخل خودش را تخریب کند.«

سیروس مقدم، کارگردان سریال »پایتخت«  از رایزنی هایی با نویسنده کتاب پیرامون ساخت 
سریال »پایی که جا ماند« خبر داد. سیروس مقدم، کارگردان سینما و تلویزیون  در این  باره گفت: 
»صحبت  های آقای ســیدناصر حســینی پور را پیرامون ابراز عالقه اش برای ساخت این سریال 
خوانده ام، اما حدود 8 سال پیش کتاب »پایی که جا ماند« مرا جذب کرد چراکه با خاطرات متفاوتی 
روبه رو شدم. با وجود اینکه نویسنده جوان این کتاب اسارت و شکنجه های بسیاری را در زندان دیده 
بود اما کتاب را به گروهبان عراقی تقدیم می کند. با خواندن مقدمه جذب شدم و تا پایان کتاب »پایی 
که جا ماند« را خواندم.« آخرین نوشته مرحوم ضیاءالدین دری هم روی زمین نخواهد ماند.  حسین 
جاللی  تهیه کننده سریال »سنجرخان« که پیش تر قرار بود توسط ضیاءالدین دری ساخته شود، 
درباره تولید این سریال گفت: »آقای لطیفی کارگردان قطعی این سریال است و این روزها مراحل 
پیش تولید را سپری می کنیم. ما یک کارگردان خیلی خوب مثل ضیاءالدین دری را از دست دادیم،  اما 
فیلمنامه او را می سازیم.« به مناسبت نودمین سالگرد تولد انیو موریکونه آهنگساز، تنظیم کننده و رهبر 
ارکستر ایتالیایی مراسمی در تاالر بزرگ شهر رم برگزار و از این ستاره موسیقی تجلیل شد. موریکونه 
تاکنون بیش از 100 قطعه موسیقی کالسیک و بیش از ۵00 اثر برای فیلم های سینمایی و تلویزیونی 
ساخته است که موسیقی سه گانه »دالر« سرجیو لئونه شامل فیلم های »به خاطر یک مشت دالر« 
)1۹۶۴(، »به خاطر چند دالر بیشــتر« )1۹۶۵( و »خوب، بد، زشت«)1۹۶۶( از آن دست است. 
او عالوه بر دریافت اســکار افتخاری برای یک عمر فعالیت هنری در ســال ۲00۷، جایزه بهترین 
موسیقی فیلم مراسم اسکار سال ۲01۶ را نیز برای »هشت نفرت انگیز« تارانتینو در سن 8۷ سالگی 
از آن خود کرد.سرجیو ماتارال رئیس جمهور  ایتالیا که در سالن »پارکو دال موزیکا« رم حضور داشت، 
در پایان مراسم در حرکتی غیرمنتظره از سن باال رفته و این موسیقیدان برجسته را در آغوش کشید.

شب شعر عاشورایی »رندان تشــنه لب« در سالن ســوره حوزه هنری برگزار شد. در ابتدای 
این شب شعر، رسالت بوذری که اجرای آن را برعهده داشــت، گفت: »در ابتدای این شب شعر 
باید از ابوالفضل زرویی نصرآباد یاد کنم که محفل »رندان تشــنه لب« را راه اندازی کرد تا بدانیم 
وقتی صحبت از امام حسین)ع( در میان است، شاعران حوزه طنز چطور می توانند شعر عاشورایی 
بســرایند.« در ادامه شاعران مطرح کشــور سروده هایشــان را به خالقان حماســه کربال تقدیم 
کردند، شاعرانی مثل اسماعیل امینی، سعید بیابانکی، یوسفعلی میرشکاک، حمیدرضا برقعی، 
احمد علوی، ناصر فیض، محمود حبیبی و... این مراسم همچنین با مداحی حاج علی انسانی، 
مرثیه سرایی یوسفعلی میرشکاک و نقالی محسن میرزاعلی از نوادگان منقبت خوانان و نقاالن دوره 
صفوی، همراه بود. این محفل که هر ماه با عنوان »در حلقه رندان« برگزار می شود، در ماه های 
محرم و صفر با عنوان »رندان تشنه لب« با خوانش اشــعار آیینی و عاشورایی همراه می شود. در 
هفته ای که گذشت یکی از اخباری که ســروصدا کرد، خبر هک ۵0 میلیون کاربر فیس بوک بود 
ولی به نظر می رســد این ماجرا تنها به فیس بوک محدود نیســت، گزارشــی جدید نشان می دهد 
احتماال افرادی که حساب فیس بوک شان هک شده، اطالعات اینســتاگرام آنها نیز فاش شده 
است. فیس بوک اعالم کرده حساب ۵0 میلیون از کاربران آن هک شده و ۴0 میلیون کاربر دیگر 
نیز در معرض خطر هک قرار دارند.  یکی از خبرهای هشداردهنده این است که سید حسن موسوی، 
رئیس انجمن مددکاری کشور با اشاره به افزایش نرخ سالمندی در کشور براساس آخرین سرشماری 
انجام شده گفت: »پیش بینی می شود تا سال ۲0۵0 به ازای هر 3 نفر یک سالمند در کشور وجود 
داشته باشد. براساس آمار های سرشماری اخیر نسبت به ۵ سال قبل تعداد سالمندان در کشور رو 

به افزایش است، درحالی که به نظر می رسد جامعه برای ورود جمعیت سالمندان آماده نیست.«

روزانهها
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سه شنبه 

پرسپولیس در دقایق آخر بازی در لیگ قهرمانان آسیا آن هم مقابل السد با ژاوی و گابی بازیکنانی را به زمین می فرستاد که نام شان 
را در لیگ برتر هم نشــنیده بودیم، این مســاله در روزی اتفاق افتاد  که  به عنوان مثال بازیکنی مثل آدام همتی با چند بازی، در میان 
باتجربه های این تیم جای داشت، شاید همین پیروزی می تواند الگوی خوبی باشد برای آنکه مساله را به باالتر از فوتبال ارتقا دهیم و 
بنویسیم که اگر ایده و اراده وجود داشته باشد، هیچ محرومیت  و  مانعی نمی  تواند سد راه گروهی شود که می خواهد به اهداف خود برسد و 
برنده باشد. نشریه گاردین با بیان اینکه نهاد ناظر بر رسانه های انگلیس، درباره اقدام شبکه تلویزیونی ایران اینتر نشنال به دلیل مصاحبه 
با سخنگوی یک گروه افراطی جدایی طلب که از حمله تروریستی به شهر اهواز تمجید کرد تحقیق می کند، افشا کرد بودجه ۲۵0 میلیون 
دالری این شبکه تلویزیونی را عربستان تامین می کند. این نشریه انگلیسی با اشاره به ارتباط مالی ایران اینترنشنال و عربستان سعودی 
افزود: بسیاری از ایرانیان مصاحبه ایران اینترنشنال با سخنگوی گروهک تروریستی االحوازیه را به گفت وگو با سخنگوی داعش پس 
از حمله تروریستی در غرب تشبیه کرده اند. گاردین در ادامه توضیح داد که ایران اینترنشنال در ماه مه  سال ۲01۷ پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری ایران آغاز به کار کرد و در قیاس با شبکه های بی.بی.سی فارســی و »من و تو« دستمزد مناسبی پرداخت می کند. 
مدیریت شبکه برعهده شرکتی به نام گلوبال مدیا سیرکولیتینگ است که یک تبعه عربستان سعودی به نام عادل العبدالکریم مالک آن 
است. گاردین بر این نکته تاکید دارد که یک منبع آگاه که در گذشته با محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی همکاری داشته، 

عنوان کرد که بودجه ایران اینترنشنال از دربارسلطنتی سعودی تأمین می شود که در حدود ۲۵0 میلیون دالر تخمین زده می شود.

چهارشنبه

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم از لشکر فاطمیون در معراج شهدای تهران برگزار شد. شهید محمود حیدری یکی 
از رزمندگان افغانستانی لشکر فاطمیون است که چندی پیش داوطلبانه برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( راهی سوریه شد و بعد از 
گذشت مدتی در روز ۲0 شهریور ماه ۹۷ و آغاز ماه  محرم الحرام طی عملیات شناسایی توسط مین گذاری تروریست های تکفیری 
در شهر البوکمال سوریه به شهادت رسید. ۲۶ سال سن داشت. این تازه داماد که تنها فرزندش چند ماه دیگر متولد می شود، بعد از 
چهار سال حضور فعال در جبهه های سوریه به یاران شهیدش پیوست. با اکران ۵ فیلم جدید عالوه بر خانه تکانی پرده نقره ای، در 
حوزه ژانرها نیز تنوع خوبی به وجود  آمده است تا عالقه مندان هنر هفتم با هر سلیقه ای فیلم مورد عالقه خود را به تماشا بنشینند. 
فیلم سینمایی »ماهورا« نیز به جمع این ۵ فیلم تازه اکران اضافه شده است  تا تنوع ژانرهای این روزهای هنر هفتم با نمایش یک 
فیلم دفاع مقدسی تکمیل شود. در »ماهورا« هنرمندانی چون ساعد سهیلی، یوسف مرادیان، بهاره کیان افشار، مونا فرجاد و میترا 
حجار ایفای نقش کرده اند. این فیلم یک درام عاشقانه در بستر جنگ است که تمام مراحل فیلمبرداری آن در لوکیشن های بکر و 
واقعی در تاالب ها و روستاهای جنوب ایران انجام شده است. در بررسی  پرفروش ترین فیلم های در حال اکران، »مغزهای کوچک 
زنگ زده« یک میلیارد و 8۵1 میلیون تومان فروش داشته است و شروعی توفانی را تجربه کرد. این فیلم در نخستین هفته اکران 
در 11۷ سالن سینما نمایش داده شد و با فروش یک میلیارد و 800 میلیون تومانی در صدر پرفروش ها قرار گرفت که اگر به همین 
منوال پیش برود در حوزه فروش فیلم های اجتماعی رکورد خوبی به ثبت خواهد رساند. »هزارپا« در سیزدهمین هفته نمایش در 

۷8 سالن سینما، ۴1۲ میلیون و 3۷8 هزار تومان فروخت و در رده دوم پرفروش ها قرار گرفت.

اقامه نماز جماعت مسووالن حج 
به امامت مقام معظم رهبری

پست صفحه منتسب به  حاج قاسم سلیمانی
 بعد از حمله موشکی به داعش

آغاز سال تحصیلی از نگاه عزت الله ضرغامی

تشکر علی دایی پس از انتخاب به عنوان 
بهترین مهاجم تاریخ آسیا

ارزیابی بازار ارز از نگاه محسن رضایی

آنالین
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ویژه

روایت کنید تا روایت نکنند
توصیه مهم مقام معظم رهبری در شب خاطره دفاع مقدس

نداده ایم؛ هر جا هم کــه انجام دادیــم و متعّهدانه انجام 
دادیم، ولو در حجم کم و نســبت به مجموع کاری که باید 
انجام بدهیم، اندک ]بوده[ اّما تأثیرگذار بوده. همین فیلم 
اخیر آقای حاتمی کیا در ســوریه، در هــر جایی که پخش 
شد، مورد اســتقبال قرار گرفت؛ چرا در اروپا پخش نشود؟ 
چرا در کشورهای آسیا پخش نشــود؟ چرا مردم اندونزی و 
مالزی و پاکستان و هندوستان ندانند که چه اّتفاقی در این 
منطقه افتاده و ما با چه کسی طرف بودیم؟ این تازه مال این 
قضایای اخیر اســت؛ اهّمّیت و عمق و گسترش قضایای 

دوران دفاع مقّدس به مراتب بیشتر از اینهاست.«

   خطر عدم روایت 
ایشان با تأکید بر اینکه آثار ادبی و هنری دفاع مقدس، 
سالح کارآمد و بزرگی است، خاطرنشان کردند: »باید آثار 
خوب ادبی در زمینه  دفــاع مقدس به زبان هــای زنده  دنیا 
ترجمه شود تا مردم دنیا بدانند که در آبادان و خرمشهر و در 
عملیات های ما و در شهرها و روستاها، چه گذشته و بدانند 
که ملت ایران چه ملتی اســت. اگر امروز بــه جمع آوری و 
افزودن ســرمایه  خاطرات دوران دفاع مقدس روی آورده 
نشود، قطعًا دشمن جنگ را آن گونه که باب میل او است، 
روایت خواهد کرد و این، یک خطر اســت کــه همه باید با 
احساس وظیفه، این خطر را جدی بگیرند. در روایت دفاع 
مقدس، باید روحیه مــان، ایثار، دلدادگــی و مجاهدت و 
همچنین پیام شکســت ناپذیری ملت ایران که با شــوق و 
ذوق به میدان جنگ می رفتند، متبلور باشد. امروز نیز اگر 
پیام شهیدان و دوران جنگ هشت ســاله را به گوش جان 
و به درســتی بشــنویم، دچار ترس و اندوه نخواهیم شد و 
از آن، پیاِم بهجت و شــجاعت و اقدام بــرای ما به ارمغان 

خواهد آمد.«

   خاطره ای از شهید چمران 
رهبر انقالب خود نیز در این شب خاطره ای از دوران 
دفاع مقدس نقل کردند: »راه افتادیــم با مرحوم چمران، 
ســوار یک ســی130 شــدیم و آمدیم طرف اهواز. اهواز 
تاریک محــض بود! حاال مــن دیدم بعضی ها کــه درباره 
منطقه جنگی رمان نوشته اند و مطلب نوشته اندـ بنده خب 
منطقه جنگی را، یعنی اهواز را در همان روزهای اول جنگ 
از نزدیک دیده ام و مدتی هم آنجــا بوده ایمـ  به کلی آنچه 
نوشته اند، خالف واقع اســت. یعنی این رمان نویس های 
محترم غیرانقالبی که خواسته اند راجع به جنگ مثال یک 
گزارشــی تهیه کنند و یک چیزی بنویســند، آنچه از اهواز 
نوشته اند، خالف واقع اســت و از بعضی جاهای دیگر هم 
همین جور؛ یکی شان هم از تهران نوشته، آن هم خالف 
واقع است، یعنی نخواسته اند درســت منعکس کنند. باید 
نویسنده های خودمان، رمان نویس های خودمان بیایند به 
میدان، این چیزها را بنویسند. ما که ننویسیم، دیگران جور 
دیگر می نویســند. غرض، اهواز تاریک بــود؛ در تاریکی 
رفتیم به پادگان لشــکر ۹۲ و آنجا بودیم و بعــد هم رفتیم 
اســتانداری و دیگر ]آنجــا[ بودیم. همان شــب اولی که 
رسیدیم، مرحوم چمران، آن جماعِت خودش را جمع کرد و 
گفت می رویم عملیات؛ گفتیم چه عملیاتی؟ گفت می رویم 
شکار تانک. بنده هم یک کالشینکف داشتم، مال خودم 
بودـ  کالشینکف شخصی داشــتم که همراهم بودـ  گفتم 
من هم بیایــم؟ گفت بله، چه عیب دارد، شــما هم بیایید. 
من هم عمامه و عبا و قبا را گذاشتم کنار و یک دست لباس 
سربازی َگله گشاِد منحوس به ما دادند پوشیدیم و شبانه با 
اینها رفتیم؛ درحالی که بنده نه تمرین نظامی دیده بودم و 
نه سالح مناسب داشــتم، یعنی برای شکار تانک کسی با 
کالشینکف نمی رفت. البته آنها هم آرپی جی و مانند اینها 
نداشتند؛ آنها هم همین طور با همین ســالح و مانند اینها 

]بودند[. رفتیم و شکار تانک هم نکردیم و برگشتیم!«.

در واقع جلوی یک ضایعات مهم و خسارت بار را می گیرند و 
نمی گذارند ضایع بشود؛ دارند احیا می کنند این گنجینه های 
ُپرارزش را، گنجینه های بی بدیل را. اینها سرمایه  مّلتند؛ هم 
آدم هایشان سرمایه  مّلت بودند، همین هایی که مانده اند از 
جانباز و آزاده و رزمنده  سابق و مانند اینها- هم خاطرات شان 

سرمایه های مردم هستند.«

   ترسیم معادالت قدرت 
ایشــان دوران دفاع مقدس را ترسیم کننده  وضعیت 
معادالت قدرت در دنیای حاکمیت سلطه دانستند و گفتند: 
»رزمندگان دفاع مقــدس با عمل خــود، تصویری واقعی 
از دنیای وحشــی و ظالم و به دور از معنویــت و انصاف آن 
زمان، ثبت کردند که این تصویر باید به مردم دنیا نیز ارائه 
شود. در دوران دفاع مقدس درحالی که به ملت ایران اجازه  
استفاده از حداقل امکانات و تجهیزات و حتی سیم خاردار 
داده نمی شــد اما به طرف مقابــل، مدرن ترین تجهیزات 
جنگ و حتی سالح شــیمیایی می دادند. درحالی که امروز 
برای تهمت سالح شــیمیایی جاروجنجال به راه می افتد، 
اما همین کشورهای غربی در دوران جنگ تحمیلی به رژیم 
صدام سالح شیمیایی دادند تا نه فقط در جبهه های جنگ، 
بلکه در شــهرهایی همچون سردشــت نیز از آن استفاده 
کنند. جمهوری اسالمی ایران در آن دوران نه تنها تحریم 
اقتصادی و سیاسی بود، بلکه از لحاظ تبلیغاتی نیز تحریم 
بود و صدای ملت ایران شنیده نمی شد و رسانه های دنیا که 
تحت سلطه  صهیونیست ها بودند، هر آنچه می توانستند بر 

ضد این ملت تبلیغ می کردند.«

   تصویر روشن و رسواکننده 
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه دنیا اکنون 
تصویر شفاف و رسواکننده ای را که از نظام سلطه در نزد ملت 
ایران وجود دارد، نمی بیند، خاطرنشان کردند: »سؤال من 
این است چرا مردم آلمان و فرانسه ندانند که دولت هایشان 
در دوران آن هشــت ســال چه کردند با مّلتی بــه نام مّلت 
ایران؟ چرا ندانند؟ االن نمی دانند و این کوتاهی ما است. 
االن دنیا این تصویر روشِن شّفاِف رسوا کننده  نظام سلطه را 
که ما به وجود آورده ایم، در مقابل خودش نمی بیند؛ چرا؟ 
این کوتاهی ماست و ما باید تالش کنیم در این زمینه. ما در 
ادبیات مان، در سینمایمان، در تئاترمان، در تلویزیونمان، 
در روزنامه نگاری مــان، در فضای مجازی مان بســیاری از 
کارها را باید انجام بدهیــم درباره  دفاع مقــّدس که انجام 

همزمان بــا هفته  دفاع مقدس و در آســتانه  ســالروز 
شکســت حصر آبادان، جمعی از فرماندهان، رزمندگان و 
ایثارگران و هنرمنــدان با حضرت آیت اللــه خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی دیدار کردند. در ابتدای این برنامه، 
تعدادی از پیشکســوتان جنــگ تحمیلــی، خاطراتی از 
»ایستادگی و مقاومت«، »شــجاعت و ایمان« و »ایثار و 
شهادت« دوران دفاع مقدس بیان کردند. در این جمع  از 
همه اقشار حضور داشتند؛از حاتمی کیا و ابوالقاسم طالبی 
و شهریار بحرانی که کارگردان های دفاع مقدس هستند، تا 
گلعلی بابایی و مرتضی سرهنگی که از نویسندگان بنام این 
حوزه اند و فرماندهانی که با لباس های یگان های مختلف 
نظامی در مجلس بودند. افــرادی با لباس های محلی هم 
در جمعیت بودند. شــاید یکی از لحظات جالب  این دیدار 
زمانی بود که نوبت به خاطره گویی یک چهره آشــنا رسید. 
بعد از نماز  کلیپــی با صدای حاج صــادق آهنگران پخش 
می شــود. وســط های کلیپ یک دفعه حاج صادق پشت 
تریبون قرار می گیرد و بقیه شــعر را زنده می خواند. صادق 
آهنگران هم خاطره ای می گوید که رهبر انقالب در میانه 
آن با او شوخی هم می کنند. این مراسم با صمیمیت دوران 

جنگ ادامه داشت...

   گنجینه های خاطره 
در ادامه  این مراسم رهبر انقالب اسالمی در سخنانی، 
ضمن قدردانی صمیمانه از همه  کسانی که متعهدانه پرچم 
احیای خاطرات و ارزش های دفاع مقدس را برافراشته نگه 
داشته اند به اهمیت خاطره های جنگ پرداختند: »حقیقتًا 
صمیمانه و از ته دل متشّکرم از کســانی که شب خاطره، 
ماجرای خاطره نویســی، ماجرای خاطره گویــی و جریان 
احیای حوادث دوران دفاع مقّدس را زنده نگه داشته اند؛ 
واقعاً متشّکرم؛ کارشان بسیار کار بزرگی است. چقدر خاطره 
داریم؟ چقدر قّصه داریم؟ ما چند صد هزار رزمنده داشتیم و 
هر کدام از اینها یک مجموعه  خاطره اند. هر کدام از اینها 
افرادی دوست و رفیق و خانواده و پدر و مادر و همسر و مانند 
اینها داشــتند که هر کدام از آنها راجع بــه این رزمنده یک 
صندوقچه  خاطره اند. بعضی از این صندوقچه ها متأّسفانه 
در این سی سال، سی و چند سال، ناگشوده زیر خاک رفته، 
از دسترس ما خارج شده؛ حیف! حیف! این کسانی که به 
فکر می افتند -امروز به فکر می افتند، دیروز به فکر افتادند- 
که خاطره  خودشــان را بنویسند یا کســانی به فکر افتادند 
بروند از پدرها، مادرها، همسرها خاطره بگیرند، اینها دارند 
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تبر حماسه 

 فرنگیس حیدرپور ساکن روســتای اوازین گورسفید 
از توابــع گیالنغرب در کرمانشــاه و از قهرمانان غیرنظامی 
جنگ تحمیلی محســوب می شــود. ماجرای فرنگیس به 
روزهای آشــفته حالی دختر جوانــی برمی گــردد که هنوز 
رخت عزای برادر شهیدش را به تن داشت که خبر شهادت 
اعضای خانواده اش را در حادثه اصابت گلوله توپ دشمن 
به اتومبیــل حاملشــان می شــنود. ماجرا به ســال 13۵۹  
برمی گردد. پس از حمله عراق به روستای اوازین، مردم به 
دره های اطراف فرار می کنند. فرنگیس که در آن زمان 18 
سال داشت شب هنگام همراه برادر و پدرش برای تهیه غذا 
به روستا باز می گردند. اما در طول راه پدر و برادر فرنگیس 
طی درگیری با عوامل عراقی کشته می شوند و فرنگیس در 
پی برخورد با دو سرباز عراقی بدون داشتن سالح گرم، با تبر 
پدرش با سربازان درگیر شــده، یکی را کشته و دیگری را با 
تمام تجهیزات جنگی اسیر می کند و به مقر فرماندهی ارتش 

ایران تحویل می دهد. 
مهناز فتاحی بعد از مدت ها می تواند فرنگیس را برای 
بیان خاطراتش راضی کند و ماحصل تالش او برای روایت 
زندگی فرنگیس در این کتاب جمع می شود. استقبال بسیار 
از این کتاب آن زمانی بیشــتر به چشم آمد که رهبر انقالب 
در سخنرانی خود  از آن یاد کردند و وعده انتشار تقریظی را 
دادند که پیش از این درباره کتاب فرنگیس نوشــته بودند. 
وعده ای که عملی شد و با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و 
هنر مقاومت در هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت 
منتشر شــد. در این مراسم محســن مومنی شریف رئیس 
حوزه هنری، علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه  های 
عمومی کشور، مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات پایداری 
حوزه هنری و مهناز فتاحی نویسنده و راوی کتاب فرنگیس 

حضور داشتند.

  سرمایه خاطره ها
هفتمیــن پاسداشــت ادبیــات جهــاد و مقاومت با 
موضوع نقش زنان در دفاع مقدس به همراه انتشار تقریظ 
حضرت آیت الله خامنــه ای بر کتاب »فرنگیــس« برگزار 
شــد. »معصومه آباد«، نویســنده کتاب »من زنده ام«  در 
ابتدای این مراســم هدیه بزرگ خانم فرنگیس حیدرپور را 
روشن کردن قطعه ای از پازل دفاع مقدس است دانست: 

» استعاره ها و تعابیر این کتاب برای من جالب بود. روستایی 
که درســت بین ۲ انگشــت یک بانوی کرمانشــاهی دیده 
می شد. روستایی بسیار دور  افتاده در نقطه صفر مرزی بود 
که با وجود فرنگیس حیدری امروز به یک اســطوره تبدیل 
شــده اســت. اگر بخواهیم امروز به زوایایی روستای گور 
ســفید نگاه کنیم، می بینیم هر خانواده یک شهید و جانباز 
داده است. جامعه گاهی با خاطرات خوب برخورد نمی کند 
در صورتی که اینها ســرمایه گرانبهایی را برای ما به ارمغان 
می آورد کــه می تواند راهبرد زندگی باشــد.« معصومه آباد 
فصل دهم و یازدهم فرنگیس را ســخت ترین بخش های 
این کتاب دانست، زمانی که جنگ داشت به پایان می رسید 
که عملیات مرصاد آغاز می شود.: »همه اتفاقات بد جامعه 
وقتی رخ می دهد که ما دچار عافیت طلبی شــده باشــیم. 
با خاطرات شــیر زن ایل کلهر به عیار زنان ما افزوده شــد. 
 هر کدام از ایــن زنــان نمونه هایی برای زنــان ایران زمین 

است.«

  اصالت روستاها 
مرتضی سرهنگی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه 
ما در ضعیف ترین شکل ممکن بودیم و دشمن فکر می کرد 
که می تواند به نتیجه دلخواه برســد، گفت: »ولی آنها این 
را در نظر نگرفتند که همه ما به ناگاه ســرباز شــدیم. خانم 
حیدرپور نیز با تبرش این کار را کرد. نوشتن بعد از جنگ سنت 
است، همه می نویســند تا بگویند چه اتفاقی افتاده است. 
فتاحی کار بزرگی کرد و خانــم حیدرپور را به ما معرفی کرد. 
ادبیات جنگ ما تا به روســتاها نرود اصالت خود را به دست 
نمی آورد. بسیاری از آزادگان و سربازان ما در روستاها هستند 

و کسی از رشادت های آنها خبر ندارد.«
 ســرهنگی  به این نکته تاکیــد کردنــد ویژگی مهم 
جنگ های دفاعی این است که همه در آن سرباز می شوند 
و بــرای مثال از یک پزشــک عراقی خاطــره ای ذکر کرد: 
»او می گفــت یک چهارم جمعیــت عــراق را مصری ها پر 
می کنند تا به کارهای مردان عراقی که در جنگ هســتند، 
بپردازند. ما در طول جنگ اسرایی از دیگر کشورها داشتیم؛ 
از ســودان گرفته تا مصر. خیلــی از عراقی ها هــم از این 
مزدوران خوش شــان نمی آمد. دفاع مقدس ما جنگ سوم 
جهانی بــود. امیدواریم یک گشایشــی در حــوزه ادبیات 

از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب فرنگیس رونمایی شد 

مقاومت کرمانشاه رخ دهد. کرمانشاه جزو ۵ استان جنگی 
ما است. کار ناشده بسیار هســت. امیدواریم با اتفاقی که 
برای کتــاب »فرنگیس« رخ داد، اتفاقــات خوب دیگری 

نیز رقم بخورد.«

  توجه حضرت آقا 
معصومه سپهری، نویسنده ۲ کتاب »نورالدین پسر 
ایران« و »لشکر خوبان«  از احساسی  گفت که در خواندن 
کتاب داشته اســت و خودش را در احساسات شیر زن کرد 
شریک می دانست: »همان ســال که کتاب چاپ شد نام 
خانم حیدرپور را شــنیدم اما خوانش کتــاب را تازه به پایان 
رسانده ام. در رنج ها، شادی ها، اضطراب ها و حتی قدم های 
ســنگین و تلخی که فرنگیس گاهی از خانه برداشته و فرار 
کرده و بازگشته همراه شدم. در اینها شریکیم و نمی توانیم 
ذره ای از آالم خانواده های داغدار کرمانشــاهی بکاهیم. 
آرزو می کردم خبرنگاران و فعاالن ما و همچنین نویسندگان 
ما نیز وارد این حیطه شوند، چرا که دریایی از ناگفته ها در آن 
وجود دارد و هرکدام قابل مطالعه و احترام است.« نویسنده 
کتاب »نورالدین پســر ایران« خاطرنشــان کرد: »توجه 
حضرت آقا مهم تریــن دلگرمی برای نویســندگانی امثال 
من است؛ چون ایشــان می دانند در این شــلوغی روزگار، 
توجه به فضای جنگ می تواند به ما کمــک کند تا با عزت 
از این دوران ســخت عبور کنیم.« مهناز فتاحی، نویسنده 
و راوی کتــاب فرنگیس نیــز در بخش پایانی این مراســم 
گفت: »اگر روزی فرنگیس حیدرپور با تبر به سرباز عراقی 
یورش برد و او را کشت، امروز من با قلم خود و روایت چنین 
رشادت   هایی از ســرزمینم دفاع می کنم. ما در زمان جنگ 
 کودک بودیم، اما جنگ را با صدای خمسه خمسه عراقی ها 

با دل و جان حس کردیم.«
 وی دربــاره چگونگی نگارش این کتــاب گفت:» او 
)فرنگیس حیدرپور( اصــال راضی به تعریــف خاطراتش 
نمی شــد. مدام می گفت کار مهمی نکــرده  ام. وقتی به او 
گفتم پدر من سال ها در چغاله جایی که تو زندگی می کردی 
با دشمن جنگید و شاید بارها او را دیده باشی، انگار سرنوشت 
ما را به هــم پیوند زد و این شــد که این کتــاب خاطرات به 
نگارش درآمــد.«  فتاحی در ادامه با اشــاره بــه نقش زنان 
در نــگارش و روایــت دفاع مقدس گفت: »زنان نویســنده 
دفاع مقدس به حمایت بیشــتری نیاز دارنــد. من از همان 
زمان کودکی که پدرم را در لبــاس رزم و پوتین  های جنگی 
می دیدم، به دفاع مقدس و... عالقه مند شــدم. از همان 
 زمان به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می رفتم

 و کتاب می خواندم.«

بخش ناگفته و بااهمیتی از حوادث دوران دفاع را به مناســبت شــرح حال 
این بانوی شــجاع و فداکار، در این کتاب می توان دید. بانو فرنگیس دالور 
با همان روحیه استوار و  پرقدرت، و با زبان صادق و صمیمی یک روستایی، 
و با عواطف و احساســات رقیق و لطیف یک زن، با ما ســخن گفته و منطقه   
ناشــناخته و مهمی از جغرافیای جنــگ تحمیلی را با جزئیاتش به ما نشــان 
داده اســت. ما از روســتاهای مرزی در دوران جنگ و مصائــب فراوان آنان 
و آوارگی ها و گرســنگی ها و خســارت های ماد ی و ویرانی هــا و داغ عزیزان 
آنها، هرگز به این وضوح و تفصیلی که در این روایت صادقانه  آمده اســت، 
خبر نداشــتیم؛ و نیز از فداکاری جوانان آنان که در شمار او لین شتابندگان 
به مقابله با دشــمن مهاجم بودند. ماجرای قتل و اســارت دشــمن به دست 
این بانــوی دالور هم که خود یک داســتان مســتقل و اســتثنائی اســت که 
نظیــر آن فقــط در سوســنگرد، در همــان اوان، اتفــاق افتــاده بــود. بانو 
فرنگیس را باید بزرگ داشــت و از نویســنده  کتاب -خانم فتاحــی- به خاطر 
 قلــم روان و شــیوا و هنــر مصاحبه گیــری و خاطره نویســی، بایــد بســیار 

تشکر کرد.
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دیدنی
نوبت پسران  

نگاهی به فیلم به وقت شام؛  به بهانه پخش در شبکه خانگی 

پدران و پسران! این روایت آشــنایی اگر نگوییم در 
همه در اکثر فیلم های ابراهیم حاتمی کیا اســت، اینکه 
نوشتیم پســران، به این معنا نیســت که او از رابطه میان 
پدران و دختران غافل است، اتفاقا ابراهیم حاتمی کیا  در 
تنها فیلمی که کلمه پدر روی آن نقش بســته یعنی به نام 

پدر، از رابطه پدر و دختر می گوید. 
حاتمی کیــا از ایــن رابطه بــرای معناســازی برای 

نشان دادن تسلسل گفتمانی میان نســل ها استفاده ای 
درســت می برد، پدرانی کــه می روند، پدرانی کــه خود را 
قربانــی می کننــد، پدرانی کــه دغدغه هایشــان را فریاد 
می زنند تا پسرانشــان درک کنند چرا می روند، چرا قربانی 
می شــوند، چرا فریاد می زنند، از کرخه تا راین که ســعید 
در آلمــان می فهمد صاحــب فرزنــدی شــده، از آژانس 
شیشــه ای که تمــام دغدغه حــاج کاظم این اســت که 

پســرانش ســلمان و ابــوذر بداننــد  چــرا عباس هــا مهم 
هســتند، از موج مــرده که همــه دغدغه فرزند اســت، از 
بوی پیراهن یوسف که انتظار یک پسر به زیباترین شکل 
به نمایش گذاشــته شــده اســت، از به نام پدر که مین ها 
رابطه ها را شــکل می دهند، از ارتفاع پســت که شورشی 
پدری اســت برای تامین فرزندش، حتــی در بادیگارد هم 
 محافظ هم برای رســاندن پیام پدر شــهید بــه فرزندش

 مامور است...
شــاید پررنگ بودن رابطه میان نســلی در فیلم های 
ابراهیم حاتمی کیا هســتیم، در بســیاری از این فیلم ها، 
پدران از تنها سرمایه شــان یعنی جانشان مایه می گذارند 
تا از فرزند خود محافظت کنند، محافظتی که می تواند در  
تمام ابعاد باشد، حراست از جان، از زندگی و... در اکثر این 
فیلم ها پدران می روند تا پسران بمانند تا شاید راه ادامه پیدا 
کند... »به وقت شام« آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا 
هم داستان پدران و پسران ادامه دارد، به طور شاخص دو 
پسر و دو پدر، علی و پدرش حاج یونس  در یک سو، شیخ 
ممدوح سعدی و پسرش ابوخالد در سوی دیگر... آنچه در 
فیلم شاهد هستیم، جدالی بر سر وراثت است، وراثت خیر 
و وراثت شر... اما این بار برخالف اکثر فیلم های ابراهیم 
حاتمی کیا، پدر نیســت که جانش را بر کف می گیردو در 
راه آرمان پیش می رود که بر سر اتفاق این پسران هستند 
که جان خــود را برای حفظ آن چیزی کــه می توان آرمان 
پدران نام گذاشت،از دســت می دهند... اینجا یک نکته 
باریک وجود دارد، پــدر هم پیمان با داعشــی خود دچار 
شک است اما پسری دارد که بسیار رادیکال تر است، پدر 
ایرانی اما مصمم در آرمان است و پسرش دچار تردید، هر 
دو پسر به لحظه مرگ می رســند اما میان دو مرگ تفاوت 
همان اســت که می تــوان در آرمان های پدرها جســت، 
پسر داعشــی جز مرگ نمی  شناســد، مرگش هم جز برای 
کشتن نیست، همان آرمان شــر، همان میراث ناپسند اما 
پســر ایرانی جانش را برای نجات دیگران می گذارد؛ یک 
 مرگ الهــی که شــهادت می نامیم، آیا این غیــر از آرمان

 پدرش است؟

علیه افراط گرایی 
پیام نوام چامسکی به جشنواره فیلم مقاومت 

سوژه های مردمی 
جشنواره عمار فراخوان داد 

بنیــاد  همــت  بــه  »مقاومــت«  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  پانزدهمیــن 
 فرهنگــی روایــت و انجمــن ســینمای انقــالب و دفــاع مقــدس آذر مــاه در تهــران 

برگزار می شود.
 نوام چامســکی، فعال سیاســی، منتقد اجتماعی و زبان شــناس آمریکایی در پیامی 
خطاب به این جشنواره نوشت: »اقدام جشنواره »مقاومت« در زمینه مبارزه با افراط گرایی 
از طریق فیلم و ویدئو بسیار چشمگیر است. در جهان امروز اشکال مختلفی از افراط گرایی 
خشونت بار وجود دارد که به خودی خود خطرناک هستند و می تواند با افزایش سطح خشونت 
بدتر شده و بقای انسان ها را تهدید کند به همین دلیل خوب است که ریشه های این مساله 
 و اصول شــکل دهنده افراط گرایی خشــونت بار را از بیــن ببریم و لذا ایــن اقدامات خیلی

 اهمیت دارد.«بخشــی از پیام این فیلســوف مطرح غربی به نقد عملکرد دولت عربستان 
ســعودی و کشــتار مردم بی گناه یمــن اختصاص داشــت: »قبــل از هر چیــز باید توجه 
داشته باشیم عملکرد عربستان ســعودی با حمایت آمریکا و غرب اســت. این رژیم هم به 
صورت مســتقیم و هم به صورت غیرمســتقیم حمایت می شود. این کشــور ده ها میلیارد 
 دالر ســالح از آنهــا خریده تــا از ارتباط نزدیــک و تاثیر مســتقیم غرب بــر فعالیت هایش
 مطمئن باشد.  طبیعی است مسئولیت خشونت هایی را که ایجاد کرده اند، نمی پذیرند و این 

مساله فقط به فجایع انسانی و مشکالتی که در یمن درست شده ختم نمی شود. 
ســال ها  کاکبــرن  پاتریــک  خاورمیانــه  روزنامه نــگاران  بهتریــن  از  یکــی 
آنجــا بــوده اســت و در مــورد موقعیــت آن منطقــه اخیــرا کتابــی نوشــته و در آن از 
 وهابی ســازی دنیــای ســنی مذهب صحبــت کــرده کــه از مشــکالت بــزرگ دوران

 مدرن است.«

دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار فراخوان نهمین دوره این رویداد سینمایی را در سه 
بخش »فراخوان مردمی معرفی سوژه و حمایت از تولید«، »بخش آثار رقابتی« و »اکران 
مردمی« منتشر کرد. مهم ترین تفاوت فراخوان جدید جشــنواره عمار نسبت به سال های 
گذشته، اتکای آن به فراخوان های مردمی است. جشنواره از تمام مؤسسات، تشکل های 
مردمی و افراد حقیقی دعوت کرده اســت موضوعات و دغدغه های مد نظر خود را در حوزه 
تولید، در قالب فراخوان  از ســینماگران بخواهند و به فیلمســازانی که بهترین اثر را در این 
موضوعات تولید کرده اند هدیه ای مادی یا معنوی اختصاص دهند. دبیرخانه جشنواره اعالم 
کرده است قصد دارد تدریجا فراخوان های دریافتی از مردم تا دی ماه را جایگزین فراخوان 
خود کند، اما در عین حال تعدادی از فراخوان های دریافتی تا امروز را نیز اعالم کرده است.
براساس فراخوان این جشنواره، شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه از جمله 
افرادی اســت که در بخش »فراخوان های مردمی« نهمین جشنواره عمار، فراخوان داده 
است. زکزاکی، جایزه ای با عنوان »جایزه عثمان َدن فودیو« برای بهترین اثر درباره »حرکت 
اسالمی در آفریقا« اعالم کرده است. همچنین»حجت االســالم آل هاشم«، امام جمعه 
تبریز نیز برای بهترین اثر پیرامون »ســیره مسئول مردمی و نقد مســئوالن«، جایزه ای با 
عنوان »شهید رجایی« فراخوان داده است. »سوران پیامی«، قهرمان مستند »آفراندن« 
از مهاباد نیز برای سه اثر برتر با موضوع »الگوهای موفق کارآفرینی«، سه جایزه با عنوان 
»جایزه استقامت« درنظر گرفته است. »خانم چنور محمدی«، قهرمان مستند »کرکم« از 
روستای جورآباد شهرستان روانسر هم دیگر فردی است که در بخش فراخوان های مردمی 
نهمین جشنواره عمار، اعالم کرده به بهترین اثر درباره »بازنمایی امنیت در جامعه ایرانی«، 

»جایزه کرکم« اهدا می کند.
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روایت

 حاشیه علیه متن
مستند شورش علیه سازندگی فرم جشنواره حقیقت را پر کرد 

مستند »شورش علیه ســازندگی« با موضوع روایت 
بحران هــای اقتصــادی و اجتماعی دهه  ۷0در مشــهد و 
اسالمشهر، به کارگردانی مصطفی شــوقی فرم جشنواره 

»سینماحقیقت« را پر کرد.
مصطفی شــوقی، کارگردان مســتند »شورش علیه 
سازندگی« که ســاخت مســتندهایی همچون »هویدا« 
و »علــم« را در کارنامــه دارد دربــاره تجربه تــازه خود در 
حوزه مستندســازی گفت: »ســاخت مســتند »شــورش 
علیه ســازندگی« از حدود ۲ ســال و نیم پیش آغاز شــد. 
ابتدا پژوهش میدانی وســیعی در مورد شــورش های دهه 
۷0 در شهرهای مشــهد، اراک، اسالمشــهر و... انجام 
دادیم و از آنجــا که در ســال های اخیر کمتــر درباره این 
وقایع صحبت شده اســت و اگر هر حرفی هم زده می شود 
با پیوند به شــرایط روز است، ســعی کردم این مساله را به 

 صورت مجــرد و در زمان و مــکان خودش مــورد ارزیابی
 قرار دهم. این کارگردان مستند با بیان اینکه پرسش اصلی 
مستند این است که »چه شد بعد از جنگ و عبور از شرایط 
انقالبی و آرمانی به یکباره در محله هایی که از ساکنان آن 
با عنوان صاحبان اصلی انقالب نام برده می شد، شورشی 
برخاست؟« در این باره بیشتر گفت:» پدرم زمانی مسئول 
بایگانی دفتر بودجه حوزه ســتادی آموزش و پرورش بود. 
وقتی نوجوان بودم و طبعا جست وجوگر، روزی در دفتر پدر 
با پرونده ای برخوردم که در آن اسنادی از ارقام خسارت های 
مدارس و ادارات و مراکز آموزشی در واقعه شورش مشهد در 
خرداد ۷1 وجود داشت. در همان نوجوانی از خودم سوال 
کردم که مگر در جمهوری اسالمی  هم تظاهرات و اعتراض 
مردم عادی وجود دارد؟ کار مستندساز روایت کردن است 
نه قضاوت کردن؛ من در این مســتند در میانه روایت دهه 

 ۷0 ایستاده ام و با اینکه باید تصمیمات سختی می گرفتم، 
با رعایت اصــول اخالقی و حرفــه ای، روایت مســتقل و 

مستندی ارائه دادم.«
او در ادامه این شورش ها، شورش های حاشیه علیه 
متن را نامگذاری کــرد: » مجموعه سیاســت های دولت 
بعد از جنــگ و پیــش از آن و اتفاقاتی کــه در دهه ۶0 زیر 
پوســت جامعه و دور از دایره توجه کارگــزاران رخ داده بود 
با آغاز برنامه های اقتصادی دولت سازندگی باعث شد که 
در برخی از شــهرها که حتی انتظار هــم نمی رفت، حباب 
به وجود  آمــده بترکد و مردم حرف خــود را در خیابان بزنند. 
وقوع هر رخدادی دالیلی دارد کــه معموال با جرقه ای آغاز 
می شــود؛ در مشــهد خراب کردن خانه های مردم توسط 
شهرداری، در اراک و اسالمشهر با باال رفتن نرخ کرایه ها 
و نبــود امکانات زندگی، آب، برق و مســکن و در حاشــیه 
شــهرها، اولین موج نارضایتی عمومــی  از رفتار دولت ها 
به صورت عینی در جمهوری اسالمی  را شکل داد. در واقع 
 می توان در یک نگاه کلی گفت که این تحوالت شــورش 
حاشــیه علیه متن بود. شــوقی کــه درباره موضــوع فیلم 
بــا بســیاری از مصاحبــه گرفته دربــاره روش تهیــه فیلم 
خود هم گفــت: »تولید فیلــم زمانی آغاز شــد که مرحوم 
 هاشمی رفســنجانی در قید حیات بودند، ایــده ما این بود 
که حتما خدمتشان برسیم و به عنوان یک جوان از ایشان 
پرســش های جدی خــود را طرح کنیــم که متاســفانه از 
حضورشــان محروم شــدیم. البته بدشانســی دیگر ما در 
میانــه فیلمبــرداری رخ داد که در دی ماه ســال گذشــته 
تحوالتی همانند آنچــه در دهه ۷0 بود، در ســطح خیابان 
به وجــود آمــد و کار را بــه طور موقــت تعطیــل کردیم تا 
بررســی مجددی روی موضوع داشته باشــیم. به هر حال 
در این مســتند با احترام به شــأن و جایگاه و عالقه مندی 
به شــخص مرحوم  هاشمی رفســنجانی و بیــان خدمات 
دولت موســوم به ســازندگی، آن دوره را مورد بررسی، نقد 
و کنکاش جــدی قــرار داده ایــم، گرچه فقــدان مرحوم 
  هاشمی رفسنجانی لحن و روایت فیلم را تا حدودی تعدیل 

کرده است.«

سندر م خاص

باز هم ســال ســوم، بازهم بدتریــن روزهــا، باز هم 
زمزمه های اخراج. اینها کلماتی اســت کــه ژوزه مورینیو، 
سرمربی منچستر یونایتد خوب می شناسد. این را می شود 
از بررســی عملکرد مورینو در پورتو، در چلســی، در اینتر  و 
در رئال مادرید فهمید. واقعیت های  تاریخی می گویند که 
فصل دوم مورینیو در تیم های مختلفــی که در آن حضور 
داشــته، بهترین و موفق ترین دورانش بوده است  و فصل 
سوم دوران تلخی و ناکامی. اما در منچستریونایتد او حتی  
در فصل دومش هیچ جامی نبرد و در پایان فصل انتقادات 
زیادی بابت اختالف زیــاد با تیم قهرمان مــان لیگ برتر 
و حذف زودهنگام از لیگ قهرمانان نســبت بــه مورینیو و 
تیمش وارد شــد. اما این دلیل نمی  شود که نگوییم، سال 

سوم نمی  تواند بدتر باشد که شده است. 
شروع منچســتریونایتد در این فصل، تکرار بدترین 
شــروع آن در تاریخ لیگ برتر بوده که در فصل ۲013-1۴ 
ثبت شد. شکســت مقابل وســتهم وضعیت این تیم را به 
جایی رسانده که شما باید تقریبا  30 سال به عقب برگردید تا 
منچستریونایتد را در اوضاع و احوالی بدتر از این پیدا کنید. 
سرالکس فرگوسن فصل ۹0-1۹8۹ را با ۴ باخت در ۷ هفته 
شروع کرد. آمار منچســتریونایتد تحت هدایت مورینیو در 

مورینیو باز هم در سال سوم به مشکل خورد

فصل 1۹-۲018 به این شرح بوده است: ۷ بازی، 3 برد، 1 
تساوی، 3 باخت، 10 امتیاز،  10 گل زده، 1۲ گل خورده، 

تفاضل گل ۲-
شکست مقابل وستهم  کامل کننده هفته ای جهنمی 
بود؛ هفته ای که با حمله پوگبا به مربی اش بعد از تسلیم شدن 

من یونایتد مقابل میهمان تازه  صعود کرده اش ولورهمپتون 
در اولدترافورد و رضایت دادن به یک تســاوی، آغاز شــد و 
بعد با واکنش مورینیــو که عنوان کاپیتان دومــی را از پوگبا 
گرفت ادامه پیــدا کرد. ماجــرا به درگیری لفظــی در زمین 
تمرینی کشیده شد و حذف شــدن نام پوگبا از فهرست تیم 
برای مصاف با دربی کانتی دسته دومی در جام اتحادیه که 
با حذف شیاطین ســرخ همراه بود. یعنی از آن هفته هایی 
که هــواداران منچســتر هــر لحظــه آرزوی خداحافظی با 
آقای خاص را داشــتند اما خب او هم حامیانــی دارد و فعال 
مدیریت باشــگاه می خواهــد از او دفاع کند اما تــا کی ؟ تا 
کدام شکست؟ داستان هایی که مبنی بر حضور زین الدین 
زیدان شــنیده می شــود تا چه اندازه جدی است؟ خیلی ها 
می گویند که مورینیو همین حــاال هم رختکن تیمش را هم 
از دســت داده و بازیکنان رابطه خوبی بــا او ندارند . مورینیو 
حتی اگر از نظر فنی در منچســتر یونایتد به بن بست رسیده 
باشد، هنوز هم می تواند در کنفرانس مطبوعاتی ستاره باشد 
و جواب های فلســفی بدهد: »فکر نمی  کنم اخراج شــوم. 
فکر نمی  کنم شغلم در خطر باشد. بعضی بازیکنان بیشتر از 
بقیه اهمیت می دهند اما همچنان باور نمی  کنم که بازیکنان 
صادق نباشند. پس از ۲0 سال حضور در فوتبال من همان 
آدم ۲0 ســال پیش هســتم و نظراتم عوض نشــده است. 
چیزی کــه می توانم بهبــود دهم، کارهای خودم هســت. 
می توان به ظاهر خندید و ناراحت ترین فرد دنیا بود و همچنین 
 می توان واقعــا ناراحت به نظر رســید، بازیگــری عالی بود 

و از درون خوشحال بود.«
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دیالوگ 
چگونه می توان به گفت وگو رسید ؟

خواندنی

کتاب دیالوگ نوشته پیتر ُوَمک با ترجمه مژده ثامتی 
به همت نشر حکمت سینا منتشر شد. دیالوگ مفهومی مهم 
و چندوجهی است. هم گونه ای فلسفی و کهن است و هم 
از مولفه های قالب درام و رمان. هــم الگویی برای ارتباط 
نویســنده و خواننده اســت و هم مدخلی نظری به ماهیت 
زبان. دیالوگ در تمام این قالب ها با »ادبیات« سر و کار دارد 
و تجرد و تحجر متن مکتوب را با تعامل سیال گفت وگو، بر 
هم می زند. پیتر ومک  در این کتاب به طور موجز و مشخص 

به وجوه مختلف دیالوگ می پردازد.
در بخشــی از یادداشــت مترجم این اثر  آمده است: 
»دیالوگ، گفت وگو نیست یا صحیح تر آن است که بگوییم، 
صرفا گفت وگو نیست. دیالوگ و گفت وگو در ریشه، فرایند 
و نتیجــه تفاوت هایی دارنــد. ریشه شناســی یونانی کلمه 
دیالوگ شامل دو بخش اســت: »دیا« که اغلب به اشتباه 
معادل »دو« بــرای آن آمــده، در حالی که ایــن کلمه به 
معنای در مقابل یا در عرض است و الزمه تحقق معنای آن 

وجود حداقل دو نقطه است. »لوگ« که ریشه لوگوس به 
معنای خرد یا اندیشه دارد، بنابراین دیالوگ یعنی در مقابل 
هم قرار گرفتن دســت کم دو لوگوس یا دو اندیشه. در این 
فرایند، لوگوس های موجود، بیشــتر است و ما شاهد خلق 
معنای جدیدی هستیم. این ریشه، فرایند و نتیجه در مورد 

گفت وگو صدق نمی کند.«
در بخش دیگری از مقدمه مترجم  آمده است: »کتاب 
حاضر از آن دســته متون اســت. هم عنــوان کتاب و هم 
محتوای آن، متمرکز بر دیالوگ است. متمرکز بر مفاهیم، 
مشــتقات و ظرایف معنایی آن. از این رو در ترجمه کتاب، 
هیچ واژه ای را صحیح تر و مناســب تر از خود دیالوگ برای 
dialogue  و مشتقات آن نیافتم و از معادل های نه چندان 
دقیق گفت وگــو و مکالمه برای آن پرهیز کــردم. در اینجا 
واژه گفت وگو فقط برای conversation  به کار رفته است  . 
اگر گفت وگو در جامعه ما دشوار است، دیالوگ امری غریب 
است. شــاید مرحله در مقابل هم قرار گرفتن اندیشه های 

تعریف پست مدرن کتابخوانی 
درباره کتاب »چگونه دربارۀ کتاب هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم؟« 

سهم من از چشمان او 
خاطرات حمید حسام از نگاه یک دیده بان 

 کتاب »چگونه دربارۀ کتاب هایــی که نخوانده ایم حرف بزنیم؟« نوشــته پی یر بایار 
)1۹۵۴(، فیلسوف فرانســوی توسط جفری ملمن به زبان انگلیســی ترجمه شده و محمد 
معماریان و مینا مزرعه فراهانی آن را به زبان فارســی ترجمه و به همت انتشــارات ترجمان 
منتشر شد. در فضایی که کتابخوانی یک فضیلت بی چون  و چرا محسوب می شود، سخن 
گفتن از شیوه های »کتاب نخوانی« ساده نیست، اما هدف این اثر، مدح کتاب نخواندن یا 
آموزش راهکارهای تظاهر به مطالعه نیست. بلکه هدف پی یر بایار، ارائه روایتی پست مدرن 
از کتابخوانی است. این روایت می گوید تعریف »کتاب خوانی« به عنوان »مطالعه کامل و 
دقیق یک اثر و فهم منظور نویسنده« در اغلب موارد نه تنها مفید نیست، بلکه امکان پذیر هم 
نیست. کتاب هایی که نمی شناسید، تورق کرده اید، درباره شان شنیده اید یا حتی فراموش 
کرده اید نیز می توانند در زمره آثاری باشند که بر زندگی شما و فهم تان از دنیای پیرامون اثر 
گذاشته اند. در تحلیل بایار، رابطه کتاب ها با سایر نظام های فرهنگی ای سنجیده می شود 
که جایگاه نهایی محتوای اثر را در ضمیر شخصی و جمعی مردم تعیین می کنند؛ شایعاتی که 
پیرامون کتاب شکل می گیرند، ایده هایی که در میان مردم پراکنده می شوند و تعارض هایی 
که اثر برای خوانندگان مختلف خود پدید می آورد. او اصرار دارد که روابط میان ایده ها چه بسا 
مهم تر از اصل ایده ها هستند، تا آنجا که فهم جایگاه یک ایده در منظومه ایده های موجود، 
حتی بدون مطالعه کامل آن  می تواند تا حدی متناظر با مطالعه آن محسوب شود. روایت بایار 
ُبن مایه آکادمیک قدرتمندی در نظریه نقد ادبی و روان تحلیلگری دارد، اما در قالبی عامه پسند 
روایت شده اســت تا مطالعه  آن برای عموم عالقه مندان جذاب باشد. او هر یک از فصول 
دوازده گانه و ختم کالم را با محوریت یک داستان یا شخصیت مطرح کرده است تا ایده های 

انتزاعی را در قالبی تمثیلی و در دسترس به مخاطب ارائه دهد.

»سهم من از چشمان او« روایت تجاوز عراق به خاک ایران است که از دید حسام به 
عنوان یک دیده بان روایت می شود. از این منظر خاطرات نقل شده در این کتاب، زاویه دید 
متفاوتی دارد. شاید بتوان نمای دوربین در این کتاب را به نمای از باال در یک فیلم سینمایی 
تشبیه کرد. این کتاب روایتی است خواندنی از خاطرات »حمید حسام« رزمنده ای که کارش 
به تماشا نشستِن منطقه جنگی بوده؛ دیده بانی که دفاع را از خط مقدم، از فراز تپه ها، کوه ها، 

دکل ها و از قلب دشمن تا خانه، دانشگاه و جامعه معنا می کند.
کلیت کتاب »سهم من از چشــم های او« در 11 فصل روایت شده که عناوین زیر به 
ترتیب برای عنوان های یازده گانه آن انتخاب شده است؛ »روبه روی سقاخانه اباالفضل«، 
»شب های قراویز«، »فرماندهی مثل او«، »ممد گره«، »حرکت از برد زرد«، »دیده بانی در 
ساحل اروند«، »جدال در جزیره جنوبی«، »دکلی در آب«، »عمر کوتاه دکل«، »دیده بان 

نفوذی«و »وداع در چهار زبر« انتخاب شده است.
حمید حســام در بخشــی از مقدمــه کتــاب در توصیــف دیده بان ها آورده اســت: 
»دیده بان ها« طیفی از بچه های جبهه و جنگ بودند که منشور اعتقادی شان در سه کلمه 
»خداباوری«، »تکلیف پذیری« و »والیت مداری« خالصه می شــد. دیده بان ها چشــم 
بیدار لشکر بودند؛ چشم هایی که روزها »گرای« دشمن را  به خمپاره ها می دادند و شب ها 

»گرای« خود را به خدا.
آنچه در خاطرات حمید حسام وضوح بیشتری دارد، نگاه انسانی او به جنگ و مناسباتی 
است که در آنجا حاکم بود و همین نگاه او باعث شده تا او از نگاه خاطره ای صرف به جنگ 
فراتر رود. برای بسیاری از مخاطبان جدی کتاب های جنگی آنچه بیشتر از خاطرات جنگ 

اهمیت دارد، فهمیدن و درک کردن آدم های جنگ است.

اندیشه

اندیشه

مقاومت

مختلف برای ما قرابت افراطی پیدا کرده، اما قطعا به مرحله 
تولید معناهای جدید از درون این تقابل، بســیار غریبیم. 
ماندن در مرحله اول، صرفا اتالف انرژی های مولد است. 
ایجــاد دیالوگ یعنی بــه حرکت درآوردن ایــن انرژی های 
محبوس و در نتیجه، خلــق و حرکت رو به جلــو. مانند هر 
پدیده غریب دیگری با دیالوگ نیز باید آشنا شد. باید مفاهیم 
آن را درک کرد و کارکردهای آن را شناخت تا در نهایت، وارد 
مرحله تمرین و اجرای آن شــویم. کتاب پیش رو بی شک 
یکی از بهترین کتاب های راهنما در این مسیر است، البته 
مثل هر کتاب دیگری، این نیز صرفا نماینده یک لوگوس 
یا اندیشه است. باشد که اندیشه های دیگری در این باب 
پیش آیند و در مقابل هم قرار گیرند و به ایجاد دیالوگی درباره 

دیالوگ منجر شوند.«

مثلث  |  شماره 66416
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