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چه تکلیفی انســان دارد در مقابل خــدا و در مقابل بندگان ارزش انسان در توجه به تکالیف الهی
خدا که از خدا هستند؛ این ارزش اســت. مادامی که شما 
این ارزش را حفظ بکنید، ارزش اســامی و انسانی را حفظ 
کرده ایــد. و اگر از این، انحراف حاصل بشــود، شــما هر 
مقامی پیدا کنید؛ در علم بشــوید باالتریــن علما، در زهد 
هم هر چه می شــوید، بشــوید، اما ارزش را از دســت داده 
 باشــید، شــما نه پیش خدا دیگــر ارزش داریــد، نه پیش 
خلق خــدا.  باید فکر ایــن معنا]را[بکنید کــه خدمت کنید 
به کشــور، خدمت کنید به ملت کــه بعد از خود شــماـ  که 
ان شــاء الّله ـ  حاال طوالنــی باقی می مانیــدـ  مثل مرحوم 

و من بــاز هم به آقایــان عرض می کنم 
که توجه بکنید که مقام، شمارا نگیرد. ارزش 
انسانی انســان به مقام نیست، به این نیست 
که من نخســت وزیرم، من رئیس جمهورم، 
من رئیس مجلسم، من وکیل مجلسم؛ اینها 
ارزش نیســت.  ارزش انســان به این اســت 
که توجه بکند کــه چه بایــد در مقابل خدای 
تبارک و بندگان خدای تبــارک وتعالی بکند، 
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رجایی که مــردم این طور برایش به ســر و ســینه می زنند، 
مردم شــهادت فعلی و عملــی بدهند بر اینکه شــما خوبید 
تا خدای تبــارک وتعالــی در محضرش شــما را قبول کند؛ 
بــرای اینکه آدمی بوده اســت کــه یک عده ای شــهادت 
دارند می دهند، عمــًا توی سرشــان می زننــد از رفتن او 
.  این شــهادت فعلی اســت بر اینکه این آدم مقبول است 
و خدای تبــارک و تعالی همین طــور قبول می کنــد و اگر 
 گناهی هم داشته باشــید، به همین می گذرد خدای تبارک 
و تعالــی. و من امیدوارم که شــما همه تــان همان طوری 
که ســیرۀ انبیا بوده است]باشــید؛[که ســیرۀ انبیــا برای 

این بــوده اســت کــه در مقابــل طاغــوت محکم 
می ایســتادند و در مقابل ضعفا و فقرا و مستضعفین 
و مســتمندان فروتن بودنــد؛ آن طــوری که وقتی 
عرب وارد می شود در مســجد رسول الّله ، می گوید: 
کــدام یکتان]رســول خدا[هســتید؟ در وقتــی که 
رســول الّله  آن وقــت]در رأس[حکومت بــود، آن 
وقت در مدینه بودند، در مدینه تشکیل حکومت بود 
بساط، لکن وضعش این طوری بود. از آن طرف، در 
 مقابل هیچ قدرتی خاضع نبود، برای اینکه او خدا را 

می دید. 
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گعده های حاج آقا
خبر مثلث درباره  جلسات رئیسی بازتاب فراوانی داشت

هفته گذشته هفته نامه خبر از تشکیل جلسات سیاسی 
توسط سید ابراهیم رئیســی در تهران داده بود. در این خبر    
آمده بود : »سیدابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی 
جلســات انتخاباتی را با موضوع مجلس کلید زده اســت. 
سید ابراهیم رئیسی جلسات سیاسی مهمی را در تهران برگزار 
کرده است. بنا بر این گزارش، در این جلسات که با موضوع 
انتخابات مجلس برگزار شده، برخی شخصیت های اصولگرا 
حضور داشتند. گفتنی است این جلسات را چند ماهی است 
که رئیسی تشکیل می دهد و در برخی جلسات هم محمدباقر 
قالیباف حضور داشته است. همچنین سعید جلیلی که از نظر 
گفتمان با رئیسی اشتراک هایی دارد در برخی از این جلسات 
شرکت کرده است. از محسن رضایی، حدادعادل، ذوالقدر 
و رحیمیان به عنوان دیگر نفرات شرکت کننده در جلسات نام 
برده می شود. محور این جلسات ائتالف در انتخابات مجلس 
سال 98 است.« این خبر با واکنش هایی در رسانه ها و فضای 
سیاسی مو اجه شد. روزنامه شرق در مطلبی با انتشار این خبر 
به نقل از مثلث، این گونه تحلیل کرد: »رئیسی همان نقشی 
را برای خود تعریــف کرده که در آســتانه انتخابات مجلس 
دهم به نوعی غالمعلی حدادعادل برعهده داشــت. همان 
کسی که به نحوی سخنگویی ائتالف اصولگرایان را در آن 
انتخابات برعهده داشت و نشست های خبری هم با حضور 
او برگزار می شد. آن فهرســت که به طور کامل از حضور در 
پارلمان بازمانــد، در تاریخ معاصر قطعا به نــام حدادعادل 
ثبت خواهد شد. فهرستی که بعدا مشخص شد بسیاری از 
چهره هــا و جریان های اصولگرایی ماننــد جامعه روحانیت 
مبارز هم با آن مخالف بودند. مصباحی مقدم، سخنگوی این 
جامعه گفته بود که ما می دانستیم این فهرست رأی نخواهد 
آورد  اما چاره ای جز پذیرش آن نداشــتیم. جبهه پایداری و 
جمعیت رهپویان در مقایسه با سایر جریان های اصولگرایی 
سهمی قابل توجه از این فهرست را از  آن خود کرده بودند؛ تا 
جایی که حتی صدای فردی مانند حسن غفوری فرد، عضو 
شــورای مرکزی حزب مؤتلفه که از فهرســت کنار گذاشته 
شده بود هم درآمد و او جداگانه با فهرستی دیگر در انتخابات 
شرکت کرد.« حدادعادل فروردین 96 در بیستمین نشست 
از سلسله  نشست های دانشــگاهیان با موضوع »اقدامات 
جریان های مختلف سیاسی در انتخابات« در تحلیل خود از 
نتایج انتخابات مجلس دهم بدون اشاره به کیفیت فهرست 
انتخاباتــی اصولگرایان و نارضایتی هایی کــه همان زمان 
هم وجود داشت، توپ را به زمین رقیب انداخته و گفته بود: 
»چهار ســال پیش به نیت وحدت اصولگرایان وارد صحنه 
شــدیم، این وحدت فراهم نشــد و شــاید برخی ندانند که 
دست های پشت پرده مدیریت کردند تا برخی ها در صحنه 
بمانند. تجربه سختی بود و ما حریف شیطان نشدیم.« حاال 
یک انتخابات مجلس دیگر در پیش است و این بار به جای 
حدادعادل، سید ابراهیم رئیسی با سبد رأیی 15 میلیونی خود  
خواستار تشکیل جلسات انتخاباتی شده و احتماال در نظر 
دارد تا جریان به نام او مطرح شود. هرچند دیگر چهره های 
اصولگرا را هم دعوت کرده ،  اما معلوم نیست این چهره ها به 
قواعد ریاست تولیت آستان قدس تن در دهند یا نه. او کسانی 
را هم دعوت کرده که تجربه های پیشین نشان می دهد به 
سختی اهل ائتالف هســتند. درصورتی که شرایط همانند 
سال های گذشــته پیش رود، کار قطعا برای رئیسی بسیار 

سخت خواهد بود.«
اما ســایت فرارو نیز با دو چهره سیاســی در این مورد 
گفت و گو کرد .  در همین خصوص حسین کنعانی مقدم، فعال 

سیاسی اصولگرا اظهار کرد: »ابتدا باید عرض کنم که من در 
جریان این جلسه نیستم که انجام شده یا خیر  اما اگر قرار باشد 
جمنا مجددا فعال شود، قطعا همین ترکیب را خواهد داشت.   
با این حال به نظر می رسد مساله انتخابات خیلی زود مطرح 
شده  و االن اولویت کشور و جناح های سیاسی نباید انتخابات 
مجلس باشد. ما در کشــور با مشــکالتی مانند تحریم ها، 
برجام، مشــکالت اقتصادی و... مواجه هســتیم که باید 
اولویت نخست ما همان ها باشد؛ لذا به عقیده من برگزاری 
این جلسات در وضعیت فعلی لزومی ندارد و بهتر است آقایان 
به فکر حل مشــکالت مردم باشــند. البته من مخالف این 
نیستیم که جمنا بخواهد زمینه هایی را برای انتخابات سال 
آینده فراهم کند و اقدامات ابتدایی را انجام دهند،  اما اگر قرار 
باشد رقابت انتخاباتی و سیاسی را در وضعیت فعلی آغاز کند، 
بدون شک به نفع کشور نخواهد بود. به هرحال  االن تقریبا 
می توان گفت که از سال پیش برخی تحرکات انتخاباتی آغاز 
شده بود،  اما اینها صرفا در راســتای برنامه ریزی برای سال 
98 بود  اما اینکه  در شرایطی که دولت و مردم که مجموعش 
می شود تمام ایران، با مشکل مواجه هستند و نیازمند انسجام 
و کمک همگانی هستند، یک تشــکل انتخاباتی سعی در 
سوءاستفاده از موقعیت فعلی داشته باشد، بدون شک مورد 
تائید نخواهد بود. البته من گمان نمی کنم که آقای رئیسی، 
قالیباف، جلیلی و محسن رضایی هم به دنبال این مساله باشند 
و صرفا هدف شان کمک به دولت است و ممکن است این 
جلسات با همین محوریت برگزار شده باشد و در البه الی آن 
به مسائل انتخاباتی هم پرداخته باشند.« ابوالقاسم رئوفیان، 
دبیرکل حزب ایران زمین هم اظهار کــرد: »به طور کلی ما 
این روز ها شاهد هســتیم که نه تنها افرادی مورد نظر، بلکه 
بسیاری از فعاالن سیاسی و چهره های مطرح که در انتخابات 
گذشته تاثیرگذار بودند، به دنبال برنامه ریزی و فعالیت های 
انتخاباتی هستند؛ بنابراین شاید اتفاق عجیب و غریبی نباشد 
که چرا این افراد تشکیل جلسه می دهند و درباره انتخابات 
برنامه ریزی می کنند.  اما همان طور که شما هم اشاره کردید 
این قبیل اقدامات شــائبه فعالیت های مستقل از جمنا را به 
وجود می آورد و من هم این را قبول دارم.« وی افزود: »جمنا 
با توجه به خطا های فاحشی که در انتخابات گذشته داشت و 
نهایتا هم به خطا رفت و آسیب بزرگی هم به اصولگرایان زد، 
طبیعی است که برخی افرادی که در عرصه سیاست ورزی و 
خردورزی فعال هستند،  به دنبال طرحی جدید باشند و قصد 
داشته باشند بدون توجه به سیاست های تعیین شده توسط 
تصمیم گیران جمنا، خودشان اقدامات مستقل انجام دهند 
و به دنبال  آماده ســازی برای انتخابات پیش رو باشند.« این 
فعال سیاسی اصولگرا گفت: »نکته جالب این بود که همان 
موقع هم آقای رئیســی اعالم کرد که قصد ندارد کاندیدای 
جمنا باشد و مستقل شرکت خواهد کرد. حاال هم با اقدامات 
اخیر خود به وضوح این پالس ها را ارســال می کند که اصال 
جمنا و سیاســت هایش را قبول ندارد. ایــن مختص آقای 
رئیســی نیســت. قطعا با توجه به اتفاقاتی که رخ داد، حاال 
آقایان قالیباف، جلیلی و محسن رضایی حاضر نخواهند بود 
از سیاست ها و برنامه های جمنا تبعیت کنند؛ بنابراین چنین 
جلساتی دور از ذهن نبود. جالب تر این است که با وجود همه 
این مسائل باز عده ای دچار توهم شــدند و به دنبال احیای 
جمنا هستند. این درحالی است که قطعا دوران جمنا به پایان 
رسیده و شکست سنگینی خورده و جلســات همین آقایان 
نشــان می دهد که نگاه مثبتی به جمنا ندارند.« رئوفیان در 
پایان تاکید کرد: »اما به عقیده من این آقایان دچار اشتباه 

شده اند. آنها ناخواسته در حال تکرار همان سناریویی هستند 
که پدیدآورندگان جمنا در دستور کار خود قرار دادند. اینکه 
آقایان فکر کنند به واسطه اینکه چهره هستند و جامعه آنها را 
می شناسد دور هم جمع شوند و یک برنامه ای را نهایی کنند 
و بعد هم ابالغ کنند، می توانند پیروز انتخابات باشند، بدون 

شک تکرار یک اشتباه فاحش قدیمی است.«

  تغییر جدید در جامعه روحانیت؟
اما در تحولــی دیگر روزنامــه اعتماد نوشــت: »اخبار 
غیر رســمی در مورد تعامالت اعضای جامعه روحانیت نشان 
می دهد که اختالف نظر دو طیف چپ و راست در این تشکل 
در انتخاب دبیرکل نمود پیدا کرده و مساله ســاز شده است. 
طیف راست این تشکل که بعد از فوت آیت الله مهدوی کنی، 
دبیرکلــی موحدی کرمانــی و دلخوری ناطق نوری و حســن 
روحانی تا حدی قدرت خود را از دســت داده بود، تالش کرد 
با انتخاب مصطفی پورمحمدی به عنوان دبیرکل به روزهای 
اوج بازگردد. گمان می شــد که تحوالت اخیر روح تازه ای به 
کالبد جامعه روحانیت بدمد و در طول زمان موجب ترمیم روابط 
چهر ه هایی مثل ناطق نوری و حسن روحانی با این تشکل شود. 
طیف چپ  اما این قدرت نمایی را نمی پذیرد و همین است که 
شــاهدیم برخی اعضای جامعه در روزهای اخیر سعی دارند 
زمین زیر پای دبیرکل جدید را سست جلوه دهند. آن طور که 
در محافل سیاسی شنیده می شود، این اظهارات با هماهنگی 
سید ابراهیم ر ئیسی بیان می شــود. گویا آقای رئیسی که در 
جلسه انتخاب دبیرکل حضور نداشته است اصال از خروجی 
جلســه خرســند نبوده و بالفاصله برای اعالم این نارضایتی 
عازم تهران شده است. او می کوشد تا با همراهی همفکرانش 
در طیف چپ جامعــه روحانیت مبارز از قــدرت دبیرکل یعنی 
مصطفی پورمحمدی کاسته و همه تصمیم گیری ها را به عهده 
شورای مرکزی گذارد اما در خبری دیگر نوشته است: «قریب 
به یک سال و چند ماه از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد 
با این حال هنوز و همچنان کنش ها و واکنش های انتخاباتی 
سیدابراهیم رئیسی تمامی  ندارد. هفته نامه مثلث از تشکیل 
جلسه انتخاباتی رئیسی خبر داده و نوشته است که او جلسات 
انتخاباتی را با موضوع مجلس شــروع کرده که این جلسات 
سیاســی در تهران برگزار می شــود؛ در برخی جلســات هم 
محمدباقر قالیباف حضور داشــته اســت. همچنین ســعید 
جلیلی که از نظر گفتمان با ر ئیســی اشــتراک هایی دارد در 
برخی از این جلسات شرکت کرده است. از محسن رضایی، 
حدادعــادل، ذوالقــدر و رحیمیان بــه عنوان دیگــر نفرات 
شرکت کننده در جلسات نام برده می شود و محور این جلسات 
ائتالف در انتخابات مجلس سال ٩٨ است. همزمان با انتشار 
این خبر یک عضو خبرگان از ســمت جدید رئیســی نیز خبر 
داده است. او دیگر تنها تولیت آستان قدس یا عضو مجلس 
خبرگان نیست ، بلکه ریاست کارگروه مهم سیاسی-اجتماعی 
هیات  اندیشــه ورز نیز بر عهده او گذاشته  شده است. محمد 
ابوالقاسمی،  عضو مجلس خبرگان رهبری به تسنیم گفته که 
اعضای مرکزی هیات  اندیشــه ورز مشخص شده  و جلسات 
متعدد آن برگزار می شود. همچنین  کارگروه هایی ذیل هیات 
مرکزی نیز تشکیل جلسه می دهند. به گفته این عضو مجلس 
خبرگان، رئیســی ریاســت کارگروهی را برعهده گرفته است 
که پیگیری، رصد انقالب و تطبیق آن با اســناد باالدســتی، 
فرمایشات  امام خمینی)ره( به عنوان بنیانگذار انقالب اسالمی 
 و همچنین دیدگاه های رهبری از برنامه های آن و در دســتور 
کار هیات  اندیشه ورز قرار دارد. همچنین یکی از کارویژه های 
کارگروه سیاسی رصد شعار اصلی انقالب یعنی »نه شرقی، نه 
غربی« است که بررسی تحقق عملی این شعار طی سال های 
گذشته در این کارگروه صورت می گیرد. قرار است که در پایان 
این بررســی ها، نظرات کارگروه سیاسی_اجتماعی به هیات 
 اندیشه ورز منتقل شود و پس از تایید نتایج بررسی های کارگروه 

به مقام معظم رهبری گزارش داده می شود.

طرح ما از روی نگرانی استگزارش ویژه
 گفت وگو با

حسینعلی حاجی دلیگانی

یک ماکت از برجام مانده
 گفت وگو با

سیدمحمد علی حسینی 

تعلیق برجام؛
راه حل میانه
حسن بهشتی پور

بازاریان راضی به بستن 
مغازه ها نبودند
احمد کریمی اصفهانی هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره چهارصد و دو / 9 تیر 1397/  68  صفحه /7000 تومان

عبور روحانی
از روحانی 

راهبرد حسن روحانی پس از رویکرد رادیکال ترامپ تغییر 
کرده است. آیا این تغییر را در رفتارهای جدید دولت 
مشاهده خواهیم کرد؟ 

حسن روحانی گفت
ما آمریکا را به زانو درمی آوریم

باید
تغییر کنیم؟
واکنش جریان 
انقالبی به تغییر 
راهبرد روحانی 
چگونه باشد

روحانی پساتحریم
یادداشت مهدی محمدی
درباره سخنرانی اخیر
رئیس جمهور

اصول گرایان
انتخابات 1400 را می برند

گفت وگو با صادق زیباکالم

الریجانی، گزینه ائتالفی 
خاتمی عنوان کرده که علی الریجانی 

می تواند در 1400 گزینه ائتالفی
با راست میانه باشد. در عین حال احتمال 

معرفی گزینه اختصاصی هم وجود دارد

در انتخابات 98 اگر خاتمی 200 بار 
هم بگوید »تکرار می کنم«، تاثیری 

نخواهد داشت / اگر همین فردا 
انتخابات برگزار شود، روحانی 

2 میلیون رای می آورد / اصالح طلبان 
باید مقابل عملکرد روحانی پاسخگو 

باشند / اعتبار جریان اصالح طلب 
خدشه دار شده است

خرده بورژوازی علیه دولت
چرا بازار تهران تعطیل شد؟

تضمین فروش یک میلیون 
بشکه نفت در روز

اخبار ویژه مثلث از بسته
پیشنهادی اروپا به ایران

 جلسات اصول گرایان
در دفتر رئیسی
جلسات انتخاباتی

برای مجلس یازدهم
آغاز شده است
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توفان وزیر جوان
جدال کالمی شریعتمداری و جهرمی با دستور روحانی خاتمه یافت

هفته گذشــته بود کــه محمدجــواد آذری جهرمی، 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات با اعالم اســامی 
دریافت کننــدگان ارز دولتــی برای واردات گوشــی تلفن 
همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد 
و رانت را به راه انداخت. این حرکت که مورد توجه و تقدیر 
فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی قرار گرفت، مطالبه ای 
عمومی را از دولت به راه  انداخت که در یک حرکت همراه 
و حمایتی از این اقدام، دولتمــردان در هر وزارتخانه ای، 
اســامی دریافت کنندگان ارز دولتی را اعــالم نمایند. این 
موضوع، واکنــش رئیس جمهور را هم در پی داشــت و او 
هفته گذشــته، به تمامــی وزارتخانه های دولتی دســتور 
داد تا اســامی دریافت کنندگان دالر ۴۲۰۰ تومانی را برای 
آگاهی عموم مردم، منتشر نمایند. بعد از آن بود که بسیاری 
از وزارتخانه ها به خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اعالم کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور 
را منتشر خواهند کرد. هر چه باشــد  وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان متولی سیســتم ثبت ســفارش کشور، 
نقش عمده ای در واردات و معرفی متقاضیان دالر ۴۲۰۰ 
تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز را ایفا کرده است. 
چند روزی از دســتور رئیس جمهور مبنی بر انتشــار اسامی 
دریافت کنندگان ارز دولتی می گذرد و خبری از انتشار این 
فهرست نیســت. در حالی که   محمد شــریعتمداری، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود، دیدگاهی 
دیگر را در این راســتا عنوان کرد؛ اظهارنظری که بسیاری 
از رســانه ها آن را به مخالفت وی با دســتور رئیس جمهور 
مبنی بر انتشــار این اســامی  تعبیر کردند. شــریعتمداری 
در نشســت خبری خود ابتدا انتقادات تنــدی را علیه وزیر 
جوان کابینه که برای اولین بار خط شــکنی کرده و اسامی 
دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشــر کرده اســت، مطرح 
نمود و در عین حال اعــالم کرد: »بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، اســامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به 
آنها داده شده  را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت 
صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، 
چراکه این طــور به جنگ بخش خصوصــی رفته ایم، این 
در حالی است که لیست اعالمی از سوی وزیر ارتباطات، 
اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها 
صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور 
برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی 
عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صالح 

اقتصاد باشــد.« وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان 
کرد: »با اعالم اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و 
کاال وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت 
این اســامی از ســوی نهادهای نظارتی هســتیم   اما نکته 
اینجا ست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد 
و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.« 
البته بعد از انتشار اخباری که در همان جلسه به گوش وزیر 
صنعت رسید، او مجدد اعالم کرد که مخالفتی با انتشار این 
فهرست ندارد. این گفته شــریعتمداری در حالی است که 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در توئیتی 
اعالم کرد: »با ایمان قلبی که بــر پایه »عقل خدادادی« 
است می گویم:   فســاد، موریانه و عامل بی ثباتی اقتصاد 
کشور است. «  بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست 
ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد 

رانتی رفت.« در نهایت این لیست منتشر شد. 

  اقدام وزیر صنعت برای رسیدگی به تخلف
 ثبت سفارش 

وزیر صنعت،  معــدن و تجارت، پــس از فرصت 15 
روزه روحانی به وی برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش 
واردات خودرو و نحوه فروش خودرو  داخلی باالخره اقدام 
به تشکیل هیات بازرسی برای رسیدگی به این دو موضوع 
کرد. اواخر ســال 1۳96 موضوع ثبت ســفارش های فاقد 
اصالت از ســوی مرکز حراســت وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت مطرح و رسانه ای شد و بر آن اســاس دفتر جرایم 
ســازمان یافته گمــرک ایــران در ابالغیه ای بــه گمرکات 
اجرایی، واردات بیش از 6۴81 خودرو را به دلیل اســتفاده 
از ثبت سفارش های جعلی مشمول مقررات کاالی قاچاق 
اعالم کرد. بــر این اســاس تمامی خودروهایــی که ثبت 
ســفارش آنها در بازه زمانــی ۲8 تیرماه تــا 9 دی 96 یعنی 
درست در زمان بســته بودن سایت ثبت ســفارش واردات 
خودرو انجام شده بود، به دلیل استفاده از ثبت سفارش های 
شائبه دار مشمول مقررات قاچاق شده است. با گذشت چند 
ماه از اعالم ثبت ســفارش های غیرمجاز 6۴81 دســتگاه 
خودرو که اتفاقا 19۰۰ دستگاه آن به کشور وارد شده است، 
تاکنون هیچ توضیح مشخصی از چگونگی این تخلف، از 
ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم نشــده است 
و وزارت صنعت هم به جای ارائه دادن پاســخ مشــخصی 
در این رابطه مدام به ایــن موضوع تاکید دارد که ما تخلف 

را خودمان شناســایی کرده ایــم و موضوع را بــه نهادها و 
سازمان های مربوطه برای رسیدگی از جمله تعزیرات اطالع 
داده ایم و آنها باید نتایــج پیگیری های خود را اعالم کنند. 
مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توســعه تجارت چندی 
پیش در این رابطه گفت:  «  ا نجام ثبت ســفارش خودرو از 
قدیم االیام برون سپاری شده است  اما وقتی گزارشی در مورد 
تخلف در ثبت سفارش خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت 
سفارش به ما رسید، بالفاصله مراتب را به نهادهای مربوطه 
اطالع دادیم.« این ماجرا تا آنجا ادامه داشت که در آخرین 
روزهای خردادماه سال جاری قاضی سراج رئیس سازمان 
بازرســی کل کشور خبر از هک شدن ســایت ثبت سفارش 
خودرو را داد و گفت: 5 هزار خــودرو مدل باال و گرانقیمت 
به دنبال هک شدن سایت وزارت صنعت وارد کشور شد که 
از این تعداد ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و هزار 

خودرو همچنان در گمرکات مانده است.« 
اما پیــرو اظهــارات قاضــی ناصــر ســراج در مورد 
هک شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو،  مرکز روابط 
عمومی وزارت صنعت، معــدن و تجارت  طی اطالعیه ای 
در مورخ ۲8 خرداد 9۷   هک شــدن ســایت ثبت ســفارش 
را تکذیب و  ضمن تاییــد تخلــف در ورود 6۴81 خودرو به 
گمرکات کشور از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان 
خبر داد. این در حالی است  که در نشست خبری  شنبه نهم 
تیرماه 9۷  وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سوالی 
مبنی بر تکذیب هک شــدن ســایت ثبت ســفارش خودرو 
گفت: « وزارت صنعت به هیچ وجه هک شدن سایت ثبت 
سفارش را رد نکرده است، بلکه ما نســبت به  آمار اعالمی 
از سوی قاضی ســراج نقد داریم.« پیش از این خسروتاج 
گفته بود که ما نمی توانیم نامی برای این تخلف بگذاریم، 
زیرا ممکن است بعد از رسیدگی  به تخلفات انجام شده برای 
ثبت سفارش واردات خودرو مراجع ذی صالح به این نتیجه 
رسیده باشند که سایت ثبت سفارش خودرو هک شده است. 
ظاهرا ضرب االجــل 15 روزه رئیس جمهور کمی کارســاز 
شده، به طوری که باالخره شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دســتور داد که  هیات ویژه بازرسی برای رسیدگی 
به تخلفات ثبت ســفارش خودرو وارداتی و همچنین نحوه 
فروش خودروهای داخلی تعیین شود. شــریعتمداری به 
این هیات دســتور داد تا هر چه ســریع تر تحقیقات خود را 
در این زمینه انجام داده و با شناســایی عوامل تخلف، آنها 
را به مراجــع ذی ربط و مــردم معرفی کننــد. در پی تخلف 
اعالم شده در مورد ثبت ســفارش واردات 6۴81 خودرو و 
همچنین نارضایتی مردم و مصرف کنندگان از نحوه توزیع 
و قیمت گذاری خودروسازان حسن روحانی رئیس جمهور 
کشــورمان به شــریعتمداری وزیــر صنعت دســتور داد  تا 
ظرف 15 روز هــر دو موضوع را بررســی و  چنانچه تخلفی 
 صورت گرفتــه، متخلفان را بــه مردم و دســتگاه قضایی

 معرفی کند.
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خرمشهر هفته گذشته یک شب ناآرام را پشت سر گذاشت. بخشی از مردم این شهر به دلیل 
اعتراضات به وضعیت آب شرب این شهر، موجب بروز برخی ناآرامی ها شدند. خبرگزاری دولتی 
ایرنا که تنها رسانه  رســمی بود که این خبر را به صورت زنده از این شــهر گزارش کرد و جزییاتی 
در این مورد داشت، نوشت: »تعدادی از معترضین خرمشــهری که از ساعت ۲۰ شنبه شب در 
میدان اصلی شهر تجمع کرده بودند پس از دعوت پلیس به متفرق شدن با مأموران درگیر شدند. 
معترضان در مواردی اقدام به پرتاب چوب و ســنگ به مأموران کــرده و پس از به راه افتادن در 
خیابان ها اقدام به تخریب برخی اموال عمومی کرده و حتی بخشی از پل جدید خرمشهر را آتش 
زدند. مأموران انتظامی نیز در مواردی اقدام به پرتاب گاز اشک آور کرده و معترضان را متفرق 
کردند.« بعد از آن اما در ساعت سه بامداد یکشنبه، ایرنا اعالم کرد: »با تالش نیروهای انتظامی 
و امنیتی شهرستان خرمشــهر وضعیت این شهر که برای چندســاعتی توسط افراد معترض به 
وضعیت آب شهر ناآرام شده بود، مجددا به آرامش رسید. شهرستان های خرمشهر و آبادان در 
چند روز گذشته به دلیل کاهش آب شیرین کارون و پیشروی آب دریا، شور شده و شهروندان قادر 
به استفاده از آن نبودند«. در ادامه این تحوالت برخی شبکه های مجازی اعالم کردند که این 
ناآرامی ها کشته داشته است . معاون امنیتی- انتظامی وزارت کشور، در این مورد گفت: »طبق 
گزارشی که به ما رسیده یک نفر مسلح در داخل جمعیت بوده که هنوز این فرد پیدا نشده است. 
کشته در درگیری ها نداشتیم، یک نفر از مردم و 1۰ نفر از نیروهای نیروی انتظامی زخمی شدند. 
طرح غدیر در حال نهایی شدن است و قول داده شده تا 15 تیر مشکل آب خرمشهر حل شود.« 
در ادامه این تحوال ت وزیر کشور هم گفت: »از سال ۷1 طرح غدیر برای آبرسانی به خرمشهر 
مطرح شد؛ یعنی ۲5 سال این طرح در دست اجرا بود که دولت در سه سال گذشته این موضوع 
را اولویت اول خود قرار داد و 15 تیر این طرح به نتیجه می رسد. پیمانکار طرح هم سپاه و قرارگاه 
خاتم االنبیاست که در این زمینه خیلی تالش کرد و هنوز خیلی از مطالبات خود را دریافت نکرده 
اما شاهد برخی تحریک ها در خرمشهر بودیم، چرا در پنج روز مانده به افتتاح طرح این اعتراضات 
انجام می شود؟ به این دلیل که مردم اقناع نشدند که اینجا رسانه ها باید نقش ملی خود را برای 
اقناع مردم به کار بگیرند.از نظر من اعتراضاتی که صورت گرفته، اصال سازمان یافته یا تشکل 
سازمان یافته از قبل نیست. اصلی ترین وظیفه وزارت کشور برقراری امنیت است. مجوزها اگر 
پاسخگو باشند و امنیت را برقرار کنند، با اعتراضات مشــکلی نداریم. وقتی اعتراضاتی به کف 
خیابان می رسند، افرادی پیدا می شوند که هیجانی می شوند و افرادی هستند که سوءاستفاده 
می کنند. در جلســه شــورای امنیت کشــور مطرح کردیم که باید همه زمینه هایی را که موجب 
نارضایتی مردم می شود، احصا کرد تا قبل از آنکه این زمینه ها موجب اعتراضات مردم شود، رفع 
شوند.« در تحولی دیگر استاندار خوزستان هم با عذرخواهی از مردم شهرستان های خرمشهر و 
آبادان به خاطر تشدید مشکالت پیش آمده برای آب شرب  ابراز امیدواری کرد در چند روز آینده با 
افتتاح فاز دوم طرح آبرسانی غدیر مشکل آب شهروندان برطرف و دغدغه آنها به آرامش تبدیل 
شود. غالمرضا شریعتی گفت: »با تالش شبانه روزی مسئوالن استان خوزستان طرح یادشده 
حداکثر تا 15 تیرماه به بهره برداری می رسد. با افتتاح این طرح کل آب مورد نیاز شهرستان های 
آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، دشت آزادگان و شادگان زیر پوشش آن رفته و تمامی آب مورد نیاز 
آنها از رودخانه کرخه تأمین خواهد شد.« او به وضعیت زیرساخت های استان هم اشاره کرد و 
افزود: »متأسفانه هشت ســال جنگ تحمیلی باعث تخریب زیرساخت های این استان شده و 
همین امر مشکالت مردم را در این روزها تشدید کرده؛ هرچند تالش جدی دولت رفع همه مسائل 

و مشکالت مردم است و هیچ عذر و قصوری در این زمینه پذیرفتنی نیست.«

دیدار سه نفره در پاستور 

ناآرامی گل آلود

رویداد

 محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و محمدرضا رحیمی، معاون اول 
دولت دهم و عزت الله ضرغامی در پاستور  با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار که  چند ساعت 
به طول انجامیده،  به برخی از مسائل سیاسی و اقتصادی روز پرداخته شده است. محمدرضا 
رحیمی از متهمان اصلی در پرونده اختالس از شرکت بیمه ایران بود  که پس از گذراندن سه سال 
از پنج سال مدت محکومیتش، به دلیل موافقت با درخواست آزادی مشروط، آزاد شد. پرونده 
محمدرضا رحیمی  در  دادگاه  »بدوی« کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این 
شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 85۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان 
جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان عالی 
کشور رفت و این شــعبه با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی، 1۰ سال از مجازات حبس 

معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داد. 
بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختالس 
از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 1۲ اسفند 9۲ درباره صدور  مجرمیت وی 
در پرونده های بیمه و ارز و وجود ۲5 یا ۲9 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح 
و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شــده اســت. باهنر پیش از ایــن در گفت وگویی با روزنامه 
جام جم گفته بود: »من حاال نمی خواهم خیلی درباره خود آقای رحیمی صحبت کنم. دوستی 
من با ایشان، دوستی دیرینه ای است و این جمله را هم می توانم بگویم که از وقتی معاون اول در 
قانون اساسی مطرح شد، ضمن احترام کامل به جناب آقای دکتر حبیبی که خداوند ان شاءالله 
سالمت شان بدارد و عمرشان را طوالنی کند و همچنین آقای دکتر عارف و آقای دکتر داوودی 
که خوب کار کردند، من احساس می کنم اجرایی ترین آنها آقای رحیمی است. او اجرا را بلد است 
و کار ها را پیگیری و تنظیم می کند؛ درعین حال یک سری انتقادات عمومی نیز به دولت داریم 
که در بعضی جاهای آن هم آقای رحیمی شریک اســت؛ البته این بحث جداگانه ای است.« 
او درباره دیدار اخیر خود با رحیمی نیز به باشگاه خبرنگاران گفته است: »ما از این دیدارها زیاد 
داریم، بنده از گذشته با آقایان ضرغامی و رحیمی دوست بوده و رفت وآمد دارم و آقای رحیمی 

اگرچه اشتباهاتی داشته، اما معتقدم مرتکب عمل مجرمانه ای نشده است.«
پیش از آن نیز محمدرضا باهنر در اظهار نظری در یک نشست خبری با بیان اینکه در هر 
دوره از انتخابات مجلس از بیش از ۲۰۰ کاندیدا حمایت کرده اســت، گفته بود: »حمایت ها 
به اشکال مختلف مانند سخنرانی، پخش تراکت و سایر حمایت ها بوده است، اما اینکه آقای 
رحیمی می گوید بنده رسیدی گرفته و این پول ها را پخش کرده ام، درست نیست. بنده در این 
موضوع نه دخالت می کنم و نه حرفی دارم.  آقای رحیمی متهم اســت که پولی را گرفته و برای 
انتخابات خرج کرده اســت، البته بنده از محتوای داخل پرونده و برخی مســائل آن اطالعی 
ندارم؛ مهم آن اســت که باید مشخص شــود پول هایی که به کاندیداها می رسد، پول با منشأ 
کثیف نباشد و منشأ پاک داشــته باشــد. اگر کاندیدایی با گرفتن پولی وامدار کسی می شود، 
بحث دیگری اســت. این طور مطرح شــده که آقای رحیمــی پولی گرفتــه و آن را به تعدادی 
از کاندیداها داده اســت، مثال به هر کاندیــدا از این میزان پول به طــور میانگین پنج  میلیون 
 می رســد که این مبلغ پنج درصد هزینه هایشــان اســت. احتماال کاندیداها هم نمی دانستند 

منشأ این پول ناپاک است.
 بر این اساس، اگر مجموعه ای از رقبای اصولگرا یعنی اصالح طلبان بخواهند این طور 
از این موضوع اســتفاده کنند که هشت ســال پیش کاندیداهای اصولگرا پنج  میلیون پول که 
منشــأ درســتی هم نداشــته برای انتخابات گرفته و خرج کرده اند، بداخالقی انتخاباتی را در 
پیش گرفته اند.« البته باهنر تیر 95 تأیید کرد: »رحیمی )با هماهنگی( مبلغ یک میلیاردو ۲۰۰ 
 میلیون تومان از فردی که خواهان کمک به مجلس بود، گرفت و تمام آن را خرج امور تبلیغات 
نمایندگان مجلس کرد.« او گفته بود: »در این وجه که آن پول بین نماینده ها تقسیم شده بود، 
هیچ تردیدی ندارم. اینکه کسی تصور کند آقای رحیمی از آن مبلغ سوءاستفاده شخصی کرده، 
به او ظلم کرده است. شــهادت می دهم و شــهادت هم داده ام که رحیمی از آن مبلغ استفاده 

شخصی نکرده است.«
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کارگروه ویژه اقدام مالی)FATF(  در تازه ترین نشست خود تا چهار ماه دیگر به ایران فرصت 
داد؛ کارگروه ویژه اقدام مالی بیــان کرده که با توجه به تالش های مســتمر دولت ایران برای 
نهایی شدن و تصویب متمم های مقابله با پول شــویی و تأمین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات 
متقابل علیه ایران را ادامه می دهد. بنابراین قرار است تا اکتبر ۲۰18 ایران از فهرست سیاه این 

گروه بیرون نگه داشته شود. 
بیانیه FATF یک نکته مهم دارد : »در ژوئن FATF ۲۰16 از تعهد سیاســی ســطح باالی 
ایران برای پرداختن به کاستی های اســتراتژیک مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و 
دریافت کمک های فنی برای اجرای برنامه عملیاتی اســتقبال کرد. با توجه به تعهد سیاســی 
ایران و اجرای اقدامات مربوطه، گروه اقدام ویژه مالی در فوریه امسال تصمیم گرفت به تعلیق 
اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد«.FATF حدود ۳۰ سال پیش برای پیشگیری از پول شویی 
و ممانعت از حمایت مالی گروه های تروریستی تشکیل شد و در توافق برجام، یکی از نهادهای 
ناظر بر اقدام های مالی ایران است. FATF در ادامه بیانیه با ناامیدی از تکمیل نشدن برنامه های 
مدنظر برای پرداختن به نواقص پول شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط ایران اعالم 
کرده با توجه به تالش های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم های مقابله 
با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، این گروه در نشست این هفته خود تصمیم گرفته است به 

تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد. 
همچنین در این بیانیه آمده اســت: »این گروه از ایران انتظار دارد فورا ســایر اقدامات 
مربوطه در برنامه اقدام خــود را تکمیل کند و اصالحــات ضروری مدنظر این گــروه در زمینه 
مقابله با پول شــویی و تأمیــن مالی تروریســم را انجام دهد. از ایــران انتظار مــی رود تا اکتبر 
۲۰18، متمم هایی بــه قانون مقابله با پول شــویی و تأمیــن مالی خود بیفزاید و کنوانســیون 
پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در انطباق کامل با اســتانداردهای FATF اجرا کند، در 
غیر این صورت این کارگروه اقدامات مناســب و ضروری را اتخاذ خواهد کــرد.  ایران تا زمان 
تکمیل برنامه اقدام خود در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و تا زمانی که این کشور معیارهای 
مدنظر را برای جبران کاستی های شناسایی شده در برنامه اقدام خود اعمال نکند، FATF نسبت 
 به ریســک تأمین مالی تروریســم و مخاطرات آن برای سیســتم مالی بین المللی نگران باقی 

خواهد ماند.« 
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا 
نکرده است ولی با توجه به تداوم تالش های دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا 
ماه اکتبر تمدید کرد. پیش از این محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه 
هیات دولت درباره اینکه موضع دولت برای عضویت در FATF چیست، گفته بود: »به هیچ وجه 
االن بنای ما بر عضویت در FATF نیست. اشتباهی که رخ می دهد این است که در دولت دهم 
لوایحی به مجلس داده اند، این لوایح پیش رفته و االن نوبت تصویب لوایح است و این لوایح با 
FATF متفاوت است؛ پس صراحتا نظر دولت این است که به هیچ وجه ما اعالمی برای عضویت 
در FATF نداریم و دنبال آن هم درحال حاضر نیســتیم.« به گفته واعظــی رئیس جمهوری در 
دیدار هفتگی خود با مقام معظم رهبری درباره FATF صحبت کردند. همچنین بیستم خرداد بود 
 که بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مقابله با تأمین مالی تروریسم)CFT ( در مجلس

 برای دو ماه مسکوت ماند.

شــامگاه یکشــنبه پس از تفتیش یک خودرو در جنوب آلمان چهار سرنشین آن دستگیر 
شــدند. به گزارش روزنامه   آلمانی »بیلد« یکی از دستگیرشــدگان »اســدالله الف« نام دارد و 
یک دیپلمات ایرانی مقیم اتریش است که تحت پیگرد پلیس بین المللی قرار دارد. مقام های 
قضایی نام کامل این فرد را اعالم نکرده اند  اما در سایت رسمی دولت اتریش، در بخش معرفی 
نمایندگان و دیپلمات های ایرانی در بروکســل و شــهرهای دیگر، نام اسدالله اسدی به چشم 
می خورد که از سال ۲۰1۴ میالدی دبیر سوم سفارت ایران بوده است. بر اساس این گزارش، 
او در بلژیک »عمل خالفی« انجــام داده و دولت بلژیک از آلمان خواســته اســت  او را برای 
محاکمه به بروکســل تحویل دهد. »بیلد« مدعی شــده که دیپلمات ایرانی همکار یک ارگان  
امنیتی جمهوری اسالمی است و قصد بمب گذاری در همایش ساالنه   سازمان مجاهدین خلق 
)منافقین( را داشته است. در باره  سه سرنشین دیگر خودرو که همراه »اسدالله  الف« بوده اند، 
اطالعاتی منتشر نشده است. پیش  تر آسوشیتدپرس از دستگیری یک زوج بلژیکی ایرانی تبار 
و فرد دیگری در پاریس خبر داده بود.  بر اساس گزارش این خبرگزاری، سه فرد دستگیرشده نیز 
در برنامه ریزی سوءقصد به همایش ساالنه منافقین شرکت داشته اند. دادستانی بلژیک نام این 
زوج را »امیر س«   و »نسیمه ن«   اعالم کرده است. دادستانی بلژیک افزوده است که این دو 
نفر  حین حمل ماده منفجره  دستگیر شده اند.  بر اساس این گزارش، در ماشین این دو شهروند 
بلژیکی ایرانی تبار، حدود 5۰۰ گرم پروکسید استون که یک ماده منفجره  بسیار قوی و حساس 

است، کشف شده است. 
وزیر  امور خارجه جمهوری اســالمی در پیامی توئیتری دســتگیری دیپلمــات ایرانی در 
آلمان را »یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط« خواند.  او  آمادگی جمهوری اسالمی برای 
شفاف سازی در این زمینه را اعالم کرد.  محمد جواد ظریف به خبر دستگیری دیپلمات ایرانی 
در آلمان واکنش نشــان داد.  او در یک پیام توئیتری نوشــت: »چه جالب !  درست همزمان با 
آغاز سفر رئیس جمهوری به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و »عوامل« آن دستگیر می شوند. « 
 وزیر  امور خارجه   ایران در ادامه  توئیت خود تاکید کرده  که ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر 
مکانی محکوم می کند و  آماده است با مقامات ذی ربط برای شفاف  سازی در زمینه آنچه »فقط 

یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است« همکاری کند. 
در پــی توطئه هــا و تالش های نخ نما شــده گروهــک تروریســتی منافقیــن و حامیان 
صهیونیســتی و  آمریکایی آن و بازی رســانه های غربی در این زمین، خبرگزاری های رویترز و 
آسوشــیتدپرس خبر دادند که اتریش مصونیت دیپلمات ایرانی را که متهم به توطئه علیه این 
گروهک تروریستی است، لغو می کند.  این دو خبرگزاری غربی  سه شنبه اعالم کردند که وزارت 
خارجه اتریش می گوید: «گمان می رود این دیپلمات ۴6ساله که در آلمان بازداشت شد، با دو 

فرد بازداشتی در بلژیک مرتبط بوده است.« 
این ادعا در حالی است که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران  در این باره اعالم 
کرد که سناریوی بی پایه و اساس دخالت دیپلمات ایرانی در یکی از کشورهای اروپایی، برای 

تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و حساس طراحی و اجرا شده است. 
وی گفت: گروهک ترویستی منافقین پس از ناکامی در نشست ساالنه خود و برای جبران 
شکست در کسب حمایت سیاســی در جهت اهداف ضدانسانی و ضدایرانی اش و همچنین با 
توجه به سفر موفق ریاست جمهوری اسالمی ایران به دو کشور اروپایی، همانند گذشته مبادرت 
به برنامه ریزی و اجرای ســناریوی دیگری کرد تا بتواند ضمن تاثیرگذاری بر این ســفر اروپایی 
نسبت به تخریب جایگاه و موقعیت ایران و ایرانیان نزد افکار عمومی اروپا در این مقطع حساس 

کنونی تالش کند.« 

بازی منافقین

تصمیم نهایی
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دزدی ابرها

نوبخت می رود؟

این کشتی ناخدای باتدبیر دارد

تهدید سردار

غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، اعالم کرد: »تیم های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه، 
ابرهای در حال ورود به ایران را غیربارور می کنند؛ عالوه بر این ما با بحث ابردزدی و برف دزدی نیز مواجه هستیم.« او با این اظهار نظر 
خود به یکی از چهره های خبرساز هفته تبدیل شد. در واکنش به این اظهارات او مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی 
گفته است: براساس اطالعات هواشناسی، امکان اینکه کشوری برف یا ابری را بدزدد، وجود ندارد. احد وظیفه، مدیرکل پیش بینی و 
هشدار سریع سازمان هواشناسی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس پدافند غیرعامل به ایلنا گفت: »نمی دانم ایشان بر چه اساسی این 
موضوعات را مطرح کرده است، احیانا ایشان اسناد و مدارکی در این زمینه دارند و من در جریان نیستم، اما براساس اطالعات هواشناسی 

امکان اینکه کشوری برف یا ابری را بدزدد، وجود ندارد.«

در میان اظهار نظرهای مختلف در مورد افــرادی که احتماال کابینه را ترک 
خواهند کرد محمدباقر نوبخت از جمله افرادی است که به نظر می رسد احتماال 
کابینه را ترک خواهد کرد.  او البته در واکنش به این ا ظها ر نظرها گفته اســت: 
»رئیس جمهور متناســب با ضرورت ها تغییراتی می دهند منتها موضوعی که 
االن مطرح می شود، گمانه زنی های رسانه ای است.  تغییرات به وقتش صورت 
می گیرد.« اخیرا گفته شــده  که نوبخت جای خــود را به طیب نیا خواهد داد  اما 

خبرهای تازه تر این است که طیب نیا به بانک مرکزی خواهد رفت.  

سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با اشــاره به مواضع صریح و روشــن رئیس جمهور در برابر تهدیدات نفتی دونالد ترامپ گفته اســت: تهدید 
رئیس جمهور  آمریکا در چند روز گذشــته مبنی بر جلوگیــری از صادرات حتی یک قطره از نفت ایران به ســایر 
کشورها، نیازمند موضع سریع و هوشــمندانه ای از جانب ایران بود که خوشــبختانه رئیس جمهور محترم در 
این زمینه بسیار بیان موضع خوبی داشتند.« وی با اشــاره به نامه سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاســداران مبنی بر حمایت از مواضع انقالبی رئیس جمهور تاکید کرده است: ســخنان آقای روحانی مواضع 
کل نظام جمهوری اســالمی بوده و حمایت سردار ســلیمانی از صحبت های دقیق و هوشمندانه آقای روحانی 
در راستای دفاع و پاسداری از منافع ملی است.  اگر قرار بر منع صادرات نفت ایران باشد، اجازه خروج نفت به 
دیگر نقاط دنیا از طریق تنگه خلیج فارس را نمی دهیم. ۲۰ درصد نفت جهان از تنگه خلیج فارس عبور می کند 

و دنیا به این نفت نیاز دارد و هر اقدام خصمانه ای از طرف  آمریکا هزینه های گزافی برای آنها به دنبال دارد.« 

سیدحسن خمینی هفته گذشته سخنان مهمی بیان کرده است . او گفته  ما همه یک ملتیم و در یک 
کشتی نشسته ایم و واقعا هم دشمنان قسم خورده و جســوری پیدا کرده ایم. در هیچ دوره ای کشورهای 
منطقه حاضر نبودند این مقدار هزینه دهند. دشــمنی های آمریکا و رژیم صهیونیستی هم وجود دارد. در 
چنین شرایطی فکر کردن به برخی مسائل حاشیه ای واقعا بچگانه است. در همین هفت، هشت ماه گذشته 
ببینید دعواهای چپ و راست ما بر سر چیست؟! از این دعواها پیدا است که واقعا یا یک نفوذ جدی رخ داده 
یا اینکه کارها بچگانه شده است. این کشتی یک ناخدای باتدبیر دارد و امروز هم بیش از هر زمان دیگری 
وجود ایشان مغتنم است، ولی برای عبور از این انشقاق، شجاعت الزم است؛ باید به سمت ایجاد وحدت 

عملی برویم و در مقابل اختالف افکن ها به طور جدی بایستیم.

چهره ها



»محمود واعظی« یکــی از مهم تریــن چهره های 
خبری هفته بوده اســت . هــم حرف های مهــم زده و هم 
مالقات های مهم داشته اســت . او به قم رفته و با مراجع 
و علما دیدار داشــته اســت . در واقع او در نقش فرســتاده 
ویژه حسن روحانی بوده اســت . همچنین در مورد او گفته 
شــده که قبل از ســفر حســن روحانی به اروپــا او دیداری 
مهم با محمدباقر قالیباف داشــته اســت . ایــن خبر البته 
تایید یا تکذیب نشده اســت. واعظی هفته گذشته در یک 
مصاحبه به انتقادها از خــودش و ابهاماتــی در مورد نهاد 
ریاست جمهوری واکنش نشان داده است . او درباره اینکه 
برخی عقیده دارند اطرافیان رئیس جمهوری اجازه نمی دهند 
وی با حامیان و جریان های سیاسی مختلف برای برون رفت 
از وضعیت موجود ارتباط داشته باشد، گفت: »خیر چنین 
نیســت، رئیس جمهور بــا گروه ها و جریان هــای مختلف 
ارتبــاط دارد.« او ادامه داد: »هنوز چنــد روز از ماه مبارک 
رمضان نگذشــته اســت در آن روزها گروه هــای مختلف 
آمدند و با رئیس جمهوری به گفت وگو نشســتند. اتفاقا در 
میهمانی های امسال رئیس جمهوری، سازوکار به گونه ای 
طراحی شد که هیچ مقام دولتی و اعضای کابینه سر میز با 
ایشان ننشینند و این فرصت در اختیار میهمانان قرار داده 
شد.« او با بیان اینکه از هنرمندان و سیاسیون گرفته تا سایر 
اقشار و گروه های مختلف با ایشــان دیدار کردند، گفت: 
»گروه های مختلف بــا دیدگاه ها و ســلیقه های متفاوت 
با رئیس دولت به مذاکــره و گفت وگو پرداختنــد. با وجود 
اینکه رئیس جمهوری بسیار مشــغله دارند، اما این را قبول 
دارم که باید دیدارهای خود را با گروه ها و اقشــار مختلف 
بیشتر کنند.« رئیس دفتر روحانی در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه یکــی از انتقادهای وارده به دولت عدم اســتفاده 
از ظرفیت نخبگان کشور است، عنوان کرد: »بله، حدود 
شش، هفت ماه است که دیدارها و گفت وگوهایی با جامعه 
نخبگان کشــور داریم که در این نشســت ها بر سر مسائل 
مختلف کشــور بحث و تبادل نظر صــورت می گیرد.« او 
تأکید کرد: »نخبگان با هر گرایــش فکری در این مذاکره 
 و گفت وگوهــا حضور دارنــد و جناح بندی وجــود ندارد.« 
واعظی با اشــاره به اینکه دیدارهایی با نخبگان اصولگرا و 
اصالح طلب، استادان دانشگاه، روزنامه نگاران و اصحاب 
رسانه داشته ایم، گفت: »در بدنه دولت باید از نخبگانی که 
عضو دولت نیستند بیشتر اســتفاده شود، ما نباید در دولت 
فقط یک ســری آدم هایی که هر روز همدیگــر را می بینند 
و تفکرات نزدیک به هم دارند، داشــته باشــیم. باید اجازه 
دهیم استادان دانشــگاه، صاحب نظران و اقشار مختلف 
نقدها و ســخنان خود را بیان کنند ما باید حرف های آنان را 
بشنویم و براساس آنها تصمیم بگیریم. یک سال و چند ماه 
بیشتر نیست که مردم ۲۴  میلیون رأی به آقای رئیس جمهور 
داده انــد. آقای رئیس جمهــوری و دولت به مــردم متعهد 
هستند و پای مردم و حل مشکالت شان ایستاده اند. دولت 
تا آخر ایســتاده و پیگیر مطالبات مردم است. این دولت، 
دولت روزهای خوب و خوش نیســت؛ زمانی سر کار آمد و 
امور را به دست گرفت که در بدترین شــرایط قرار داشتیم 
و حاال هم تا پایان قصه می ایســتد، همراه مردم است و با 

کمک آنان مشکالت را حل می کند.«

   دانش آموخته سن خوزه
محمود واعظی، از اعضای موســس حزب اعتدال 
و توســعه، وزیر ارتباطات دولــت یازدهــم دارای مدارک  
تحصیلی دکترای روابط بین الملل و همچنین فوق لیسانس 

مهندسی الکترونیک اســت. محمود واعظی، اول خرداد 
1۳۳1 در یک خانواده مذهبی در خیابان خراسان، جنوب 
تهران متولد شد. دوران ابتدایی خود را در دبستان اسالمی 
صادقیه ســپری و در سال 1۳۴9 دوره دبیرســتان را با اخذ 
دیپلــم ریاضی در مــدارس میردامــاد و مروی پشت ســر 
گذاشت. او در ســال 1۳5۰ برای ادامه تحصیل به آمریکا 
رفته و در ســال 1۳55 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه 
ایالتی کالیفرنیا در سکرمنتو در رشته مهندسی برق اخذ کرده 
و برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشــد در رشته 
مخابرات به دانشگاه ایالتی سن خوزه رفت. بعد از اتمام آن 
وارد مقطع دکترای رشته مهندسی مخابراِت دانشگاه ایالتی 
لوئیزیانا شد که با پیروزی انقالب در ایران از اتمام تحصیل 
و اخذ مــدرک دکترا صرف نظر کــرد و به ایران بازگشــت. 
واعظی در کل دوران اقامت در آمریکا عضو انجمن اسالمی 
دانشجویان آمریکا و کانادا بوده و مسئولیت های مختلفی 
هم در آن انجمن در زمینه فعالیت های سیاســی و مذهبی 
داشته اســت که از آن جمله می توان به مسئولیت دبیری 
تشکیالت اعضای انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و 
کانادا اشاره کرد. پس از انتخاب به این سمت، به همراهی 
تعدادی دیگر از دانشــجویان مدتی را در نوفل لوشــاتو در 
حضور امام خمینی)ره( ســپری کرد. بعد از انتخاب حسن 
روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم، او محمود واعظی 
را به عنــوان وزیر پیشــنهادی وزارت ارتباطــات و فناوری 
ارتباطات به مجلس شــورای اســالمی معرفی کرد که در 
جلســه رای گیری، نمایندگان بــا ۲18 رای موافق، وی را 
شایسته تصدی این وزارتخانه تشخیص دادند. وقتی حسن 
روحانی دولت دومش به پایان می رســید دوباره نگاه ها به 
این دوخته شد که چه کسانی در کمپین آقای رئیس جمهور 
حضور خواهند داشت. واعظی چند ماه مانده به انتخابات 
حرف های مهمی  زد. او گفته بــود: »در روز ۲۴ خرداد که 
انتخابات تمام شد، در روز ۲5 خرداد با این وضعیت مواجه 
شــدیم و این ادامه دارد و هر چه به ۲9 اردیبهشت نزدیک 
می شویم این وضعیت تندتر می شود. ما فکر می کنیم اگر 
آقای احمدی نژاد نیامد یک مقدار کار ما در ستاد انتخابات 
مشکل تر می شد که به مســائل غیرواقع پاسخ دهیم اما به 
دلیل دو قطبی شدن، رای آقای روحانی تضمین بود. شما 
می دانید وقتی رای از یک حدی باالتر رود تضمین  شــده 
است اما من فکر می کنم که در ۲9 اردیبهشت، انتخابات 
ســختی خواهیم داشــت چون هر کس با هــر تفکری که 
کاندیدا شود، هدفش تخریب آقای روحانی است. برخی 

عقبه دارند، پول دارند و زور دارنــد و ما فکر می کنیم اصال 
در حزب اعتدال و توسعه نباید احساس کنیم که انتخابات 
آسانی است و کسانی که مشی اعتدالی دولت را قبول دارند 
و می خواهند کشورشان آباد شــود، نباید در خانه بنشینند. 
چون اگر کسی این تفکر را داشته باشد که تمامی  دوره های 
ریاســت جمهوری دو دوره ای اســت، بازنده است بنابراین 
باید همه در انتخابات شرکت کنند چون مشارکت حداقلی 

به نفع ما نیست.«
وقتی به انتخابات نزدیک شدیم او در یک اظهارنظر 
دیگر گفت: »بــه نظر من قطعــا فردای انتخابــات آقای 
روحانی بــاالی 5۰ درصد رای خواهد داشــت. من معتقد 
هستم انتخابات در دور اول با رای باالی 5۰ درصد برگزار 
خواهد شد و به نظر من قطعا فردای انتخابات آقای روحانی 
باالی 5۰ درصد رای خواهد داشت. به نظر من در دور اول 
نتیجه انتخابات مشخص خواهد شد.« وی با اشاره به برخی 
اخبار منتشره مبنی بر حضورش در کنار روحانی به عنوان یک 
کاندیدای پوششی، اظهار کرده  بود: »حضورم در انتخابات 
ریاســت جمهوری را تکذیب می کنــم و از آقــای روحانی 
حمایت می کنیم.« او در اظهارنظرهایش خط و خطوطی 
دارد که نشــان دهنده زاویــه اش با اصالح طلبان اســت. 
واعظی اســفندماه ســال گذشــته در مورد گزینه پوششی 
اصالح طلبان برای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
گفته بود: »ما در دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه مفصل 
بر سر این موضوع بحث کردیم. همیشه در انتخابات افراد 
متعدد نامزد بودند؛ اما تا االن نظر ما در حزب این است که 
اگر گروه های همســو، به صورت متمرکز از دکتر روحانی 
حمایت کنند؛   تردید در مــردم به وجــود نمی آید و تکلیف 
روشــن اســت؛ بنابراین فکر می کنیم الزم نیست.« او در 
پاسخ به این سوال که پیش از این خبرهایی مبنی بر حمایت 
حزب اعتدال و توسعه از آقای جهانگیری آمده بود، تاکید 
کرد: »حزب اعتدال و توسعه غیر از دکتر روحانی از کسی 
دیگر درخواســتی برای ورود به انتخابات نداشــته است. 
جریان های عمده ای که با تفکر و اندیشه روحانی موافق 
هستند، دنبال تشتت نیســتند.« او همچنین در خصوص 
طرح آشتی ملی گفته بود: »در کشــوری که همه چیزش 
تنظیم اســت، کشــوری که رهبری دارد، دولتش مستقر 
اســت و مجلس دارد، بحث آشــتی ملی معنا ندارد. آشتی 
ملی برای زمانی است که کشور دو - سه شقه شده باشد.« 
او بعد از انتخابات و پیروزی حسن روحانی به ادامه حضور 
در دولت دوازدهم واکنش نشان داد. محمود واعظی، وزیر 
ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
درباره تغییــرات کابینه دولت دوازدهم، گفتــه بود: »بنده 
خبری ندارم، اگــر از من برای دولت آینده دعوت شــود به 

دولت آقای روحانی کمک خواهیم کرد.«
بعد از انتخابات او رئیس دفتر رئیس جمهور شد.

فرستاده ویژه
هفته گذشته محمود واعظی در صدر اخبار بود

محمود واعظی از 
چهره های موثر کابینه 
حسن روحانی است
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طرح شیطانی
وزیــر امــور خارجــه ایــران خبــر دســتگیری چنــد ایرانی 
را در بلژیــک بــه جــرم توطئــه بــرای اقــدام تروریســتی 
کشــف  بــرای  تهــران  آمادگــی  و  کــرده  رد  فرانســه  در 
 حقیقــت پشــت پــرده ایــن "عملیــات فریــب" را اعــالم کــرد.

»چقدر جالب: همین که ما سفر در سطح رئیس جمهور را به اروپا 
آغاز کردیم، )گزارشی منتشر شد که( ظاهرا عملیاتی ایرانی اتفاق 
افتاده و توطئه گران آن دستگیر شــده اند. ایران صراحتا هرگونه 
خشونت و ترور را در هر جایی که باشد محکوم کرده و آمادگی دارد 
تا با همه طرف های ذینفــع برای پرده برداشــتن از چیزی که یک 

طرح شیطانی عملیات فریب است، همکاری کند.«

فضای مجازی

مواجهه دو 
وزیر

واکنشی به 
ماجرای معاون 
اولی قالیباف

واکنش مهدی 
محمدی به 

سخنان روحانی

دو محور اساسی 

کالس درس حاج قاسم

سربازان انقالب جناح بندی ندارن
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حرف روز 

بــا دالر۴۲۰۰ وارد کرده و بــا دالر 8۰۰۰ تومانی 
می فروشن. همین االن دالالن با تمام قوا خودروهایی 
که دارند یــا حتی ندارند بــا قیمت های خیلــی باال در 
اینترنت و فضــای مجازی  آگهی می کنــن تا جو روانی 
را به هم زده و زمینــه را برای قیمت های باال  آماده کنن 
با این کار کســانی که می خواهند با قیمت های معقول 
بفروشن پشــیمان شــده و با توهم قیمت باال آنها هم 
قیمت شان را باال برده و این جوری سیاست دالل ها به 
بار می شینه جالبه که برخی مسئوالن دست روی دست 
گذاشته و فقط نظاره گر شده اند.  امروز یکی از آشناهای 
ما ماشینی که چند ماه پیش با آگهی در سایتی فروخته 
عکس ماشینش را با پالک خودش دیده که با دو برابر 

قیمت آگهی شده این یعنی چی؟

صددرصد با انتشــار نام و مشــخصات و 
جزئیات موافقم ولی مهم تر از انتشــار نام آنها 
برخورد قانونی و بدون کوچک ترین اغماض و 

بخششی با این افراد و شرکت هاست.
 اینهــا باعث به هم ریختــن وضعیت بازار 
و قیمت ها شــده اند و به دنبال کار غیرانســانی 
این نامردان، بــازار و اقتصاد بــه هم ریخت و 
 مــردم خــوب کشــورم درمانــده و مســتاصل

 شده اند. 
شما فکر کن بازار موبایل افزایش قیمتی 
نداشــت مطمئنا بازارهای دیگــر هم تحریک 
نمی شدند که افزایش قیمت بدهند. اعدام هم 

برای اینها کم است.

نظام ما یک انقالب اســت و همیشه نیاز به 
رئیس جمهور انقالبی دارد. رئیس جمهور روحانی 
االن تبدیل شده است به یک انقالبی. ان شاءالله 
انقالبی بماند و واقعا عمل کند. اگر از روز اولی که 
ترامپ از برجام خارج شد، روحانی هم اعالم خروج 
می کرد و سایت های هسته ای را مانند گذشته باز 
می کرد، االن دستش برای مذاکره با اروپا بازتر بود. 

ضمن اینکه االن قیمت نفت باالی 1۰۰ دالر بود.

تقریبا تمامی شــرکت هایی که خودروهای 
خارجی وارد می کنن به میزان زیادی یورو دریافت 
 کــردن در حد میلیــون یــورو اونــم ارز دولتی که 
اختالف چندانی با قیمت ارز در سال گذشته نداره، 
حاال سوال اینه که رو چه حســابی بعد از افزایش 
قیمت ارز، این شرکت ها به خودشون اجازه  دادن 
قیمت خودروها رو گاها تا ســه برابر افزایش بدن 
ســوال بعدی اینه که چــرا ارگان هــای ناظر هیچ 
عکس العملی نســبت به ایــن موضــوع ندارن؟ 
خواهشــا پیگیری کنید کــه این شــرکت ها پول 
بیت المال رو دارن دریافــت می کنن و دقیقا دارن 
چند برابر ســود می کنن با گرفتن پول خیلی خیلی 

اضافی از مردم.
وقتی قیمت ارز واقعی نباشد باعث فساد و رانت 
می شــود. چرا مثال افغانســتان چند نرخی ندارد. ارز 
۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی تعلق می گیرد؟ هر کسی 
که ارز دولتی بگیرد از رانت اســتفاده کرده. هر کس 

می خواهد باشد.

آقای روحانی! به دنیــا اعالم کنید اگر ظرف دو 
ماه همه تحریم هــای ایران لغو نشــود، برجام را کنار 
خواهم گذاشــت. تحریــم در کنــار محدودیت های 

برجامی قابل پذیرش نیست.

دولت را بی گناه جلوه ندهید. اگر کنترل اولیه و 
ابتدایی و در حد پیکار با بی سوادی هم انجام می شد 

به خیلی ها ارز تعلق نمی گرفت.

خلیج فــارس در تاریخ به نام ایران ثبت شــده 
و آن زمان که هیچ کشــوری در منطقه نبــود ایران 
تمدن باشــکوهی بود و  امپراطوری ایــران تا اروپا 
گسترش داشــت، بنابراین ترامپ و حکومت های 
وابسته منطقه عددی نیستند که بتوانند جلوی ایران 
را سد کنند، آقای رئیس جمهور به موقع تهدید خود 
را به گوش دشمنان رساند، اگر ما نباشیم هیچ کس 
نیســت، اگر ما نتوانیم از خلیج فــارس نفت صادر 
کنیم، قطــره ای نفت صادر نخواهد شــد، صاحب 
منطقه ملت ایران است، نه تعدادی کشور بی هویت 
مزدور سرسپرده، چو ایران نباشد، تن من مباد، این 

شعار نیست واقعیت تاریخی است.

دارو نیســت حتــی دارو هــا ی ابتدایــی و در 
عین حال حیاتی، یه گزارشی بزنید شــاید این وزرا 
تکونی بخورند قبل از اینکه مردم بمیرن داروخانه ها 

سهمیه ای دارن دارو می دن. اوضاع فاجعه باره.

نامه حاج قاســم ســلیمانی که در واکنش به 
سخنان حســن روحانی نگاشته شــده پایانی است 
بر پــروژه دوقطبی ســازی اصالح طلبــان. مردم از 
مســئولین نظام  همین همدلی هــا و همزبانی ها را 

انتظار دارند.
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گفتارها

معمای پیچیده

تورم و تخریب سرمایه های اجتماعی

مثلث  |  شماره 18403



به خوبی می دانیم که ســرمایه اجتماعــی به معنای 
مجموعه ای از شبکه ها، هنجارها، ارزش ها و درکی است 
که موجب تسهیل همکاری درون گروهی و برون گروهی 
در جامعه می شود و به طور اصولی شرایط الزم برای توسعه 
اقتصادی جوامع تلقی  شــود. از طرفی نرخ تورم نیز یکی 
از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کالن اســت که عالوه بر 
تحت تاثیر قراردادن بخش های مختلف اقتصاد در جامعه 
رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی 

را نیز به دنبال دارد.
 این موضوع مهم ســابقه تاریخی در کشــور داشته 
و از دهه 1340 که رشــد برنامه های توســعه اقتصادی در 
مسیری هدایت شده قرار گرفت، پیامدهای جانبی و سپس 
مســتقیمی  را بر مجموعه های فعالیتــی در جامعه فراهم 
آورد. این مکانیزم در ابعاد ملی از روشی نامعقول و غیر قابل 
پیش بینی برخوردار بوده و آلودگی های اجتماعی را ایجاد 
کرده و سبب سرایت آن به سایر بخش های فعال اقتصادی 
شده اســت. با مطالعه یک دوره 50 ساله در کشور یعنی از 
ســال 1345 تا 1395 می توان گفت که رابطه نرخ تورم و 
سرمایه اجتماعی در گام های مختلفی توانسته  عامل های 
اثرگذاری را به وجود آورد  و هریــک از آن عوامل طی زمان 
آثار نامطلوبی را بر روند اجرای طرح های جاری و سرمایه ای 

برجای گذاشته است . 
در گام اول، ایــن مهم ، »رابطه نرخ تورم و ســرمایه 
اجتماعی« باید مورد بررسی و مداقه کامل قرار گرفته و در 
گام دوم »اثر تورم بر سرمایه اجتماعی« با رعایت متغیرهای 
سیاستی ) همانند سیاســت های پولی و مالی( مورد توجه 
جدی قرار گیرد  چرا که نتایج حاصل از این تحقیق می تواند 
تاثیر منفی و معنی دار تــورم بر ســرمایه اجتماعی را برای 
همگان و به ویژه مدیران و مســئوالن تصمیم گیر کشــور 
و ســپس مردم به عنوان جامعه اثرپذیر مشــخص کند. بر 
اســاس آخرین مطالعات و پژوهش هــای میدانی صورت 
گرفته در موسســات تحقیقاتی، پژوهشــی، اجتماعی در 
کشورهایی نظیر انگلستان، آلمان، فرانسه، نروژ، کانادا و 
 آمریکا مشخص شده است که اثرات منفی ناشی از شوک 
تورمی  تا 23 دوره بعد در سرمایه های اجتماعی باقی می ماند 
که با توجه به آن بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب 

آن بسیار مشکل خواهد بود.
 در این حالت ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ 
تورم به طوری جدی و اجتناب ناپذیر در اقتصاد ایران بیش از 
پیش نمایان می شود. نگارنده در یک مطالعه تطبیقی ملی 
و ســپس بین المللی به این نتیجه ملموس دست یافت که 
شکل گیری تورم و پایداری با رشد آن طی یک دوره برنامه 
توسعه ای می تواند انگیزه ســرمایه های پایدار و ماندگار را 
کاهش داده و موجب شود برنامه های بلندمدت توسعه ای 
به برنامه های میان مدت و سپس به برنامه های کوتاه مدت 

سقوط کند . 
اقتصاد ایران در دو دهه گذشــته همواره شاهد تورم 
دو رقمی  بوده و پژوهشگران و تحلیلگران مختلف از زوایای 
متفاوت به بررسی این پدیده و اثرات مخرب آن بر اقتصاد 
کشور پرداخته اند؛ به گونه ای که بخش عمده ای از ادبیات 
اقتصادی کشــور به بررســی رابطه تورم و رشد اقتصادی، 
تورم و فقر، تورم و نابرابری، تورم و ســرمایه گذاری، تورم 
و بازارهای مالی، تورم و اقتصاد غیررســمی  و تورم و سود 
بانکی اختصاص یافته اســت. عــــالوه بــر آن و علیرغم 
گستردگی ادبیات مرتبط با مضرات اقتصادی تورم، آنچه  
کمتر به آن توجه شــده، تبعات اجتماعی افزایش تورم در 

اقتصاد ایران بوده اســت. این در حالی است که افزایش 
تورم با تاثیر مســتقیمی  کــه بر نابرابری ها و شــکاف های 
طبقاتــی می گــذارد به رشــد ناهنجاری هــای اجتماعی و 
تخریــب ســرمایه های اجتماعی منجر می شــود و در این 
شرایطی، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی  امکان پذیر 

نخواهد بود .
 بدین جهت و بر پایــه آنچه  بیان  شــد، باید گفت که 
با توجه به ضــرورت ارتقای ســرمایه اجتماعــی در فرآیند 
توسعه و شواهد مبنی بر کاهش سرمایه اجتماعی در ایران، 
لزوم مطالعات بیشــتر در مــورد حفظ ســرمایه اجتماعی و 
راهکارهای تقویت آن آشکار می شــود. با نگاهی کوتاه به 
سابقه تاریخی و مبانی نظری ســرمایه اجتماعی می توان 
گفت که مفهوم فعلی ســرمایه اجتماعی بــه عنوان نوعی 
سرمایه گذاری در ساختار روابط انسانی در اقتصاد اجتماعی 
شــناخته شــده اســت که همکاری و هماهنگی در روابط 
میان افراد جامعه را تسهیل می کند. به  قــــــول دانشمند 
معــروف )Bourdieu( بوردیــو، ســرمایه اجتماعی جمع 
منابع واقعی یا بالقوه ای اســت که از شــبکه ای بــا دوام از 
 روابــط کما بیــش نهادینه شــده ارتباط و شــناخت متقابل

 حاصل می شود .
 او به سرمایه اجتماعی یک نگاه ابزاری دارد و متوجه 
منافعی است که افراد به سبب شرکت در تعامالت اجتماعی 
به دست می آورند . در این رهگذر دانشــمندان بسیاری در 
زمینه ســرمایه های اجتماعــی اظهارنظرهــای متفاوت و 
ارزشمندی را مطرح کرده اند که در عمده آنها ویژگی های 
فردی، گروهی و اجتماعی مورد واکاوی قرار گرفته و منافع 
 Fukuyama جمعی بیان  شــده است . به طور مثال اســتاد
ژاپنی در ســال 1995 ســرمایه اجتماعــی را مجموعه ای 
معین از هنجارها یا ارزش های غیررسمی  دانسته است که 
اعضای گروهی که همکاری میــان آنها وجود دارد، در آن 

شریک هستند. 
از منظری دیگــر می توان گفت کــه نتایج حاصل از 
ســرمایه گذاری در ســرمایه اجتماعی متمرکز می شــود و 
نتایج آن تبعــات رفتارهــا و فعالیت های گذشــته افراد در 
گروه ها و شــبکه های اجتماعی را به هــم متصل می کند. 
در این حالت و در تبیین ســرمایه اجتماعی می توان به آثار 
خارجی کنش های متقابل اجتماعی توجه و تاکید کرد که 
عضویت افراد به ویژه در زمینه های تخصصی و حرفه ای در 
پرتو عضویت در شبکه های اجتماعی یا سایر ساختارهای 
اجتماعی، منافعی نیز برای آنها در پی خواهد داشت. در این 
حالت، انتظارات افراد برای حضور موثر در مجموعه های 
غیرانتقاعــــی )ســرمایه اجتماعی( در قالــب انجمن ها، 
فدراسیون ها، اتحادیه ها و کنفدراسیون ها می تواند وجه 
مشترک تمامی  تعاریف و مطالعات انجام شده را فراهم آورده 
و به عنــوان مجموعه ای از شــبکه ها، هنجارها  و ارزش ها 

تلقی شــود و درک مشــترکی برای تامین منافــع ملی و نیز 
راهیابی به منافع مشترک و جمعی را حاصل آورد . این تفکر 
موجب تسهیل همکاری درون گروهی و نیز برون گروهی 
شــده و وجه مشــترک مورد انتظــار را در مالحظات فردی 
و گروهــی در مقابل جامعــه )کارفرمایی( تثبیــت و پایدار 

می نماید. 
در این صورت برآورد ســرمایه اجتماعــی در حفظ و 
پایداری طرح ها و نیز رویکرد ملی برای توســعه آن قوام و 
دوام یافته و میزان مشــارکت در انجمن ها و فعالیت های 
مشترک داوطلبانه اجتماعی و حرفه ای را رشد می بخشد  اما 
با توجه به آثار نامطلوب تورم به عنوان یک عامل اثرگذار بر 
هنجار های اجتماعی ، می توان گفت که با وقوع این جریان 
به نوعی در روند اقتصادی جامعه جرم واقع شده است چراکه 
جرا یم اجتماعی خود ریشه در فعالیت اقتصادی دارد و هر 
فرد که دارای تفکر پایدار ارزش های اجتماعی است با وقوع 
این جریان موجب ارتکاب ناهنجاری اجتماعی شــده و در 
تحقق وظایف و مسئولیت های فردی )انتفاعی( یا گـروهی 
)اجتماعی( موجب ارتکاب دیگری از نابرابری حقوق برای 

رسیدن به تحول اجتماعی می شود.
در این صورت انتخاب عقالیی با تحلیل هزینه -  فایده 
شامل عواید مادی و غیرمادی نســبت به کارهای قانونی 
و با در نظر گرفتن احتمال دســتگیری و مجــازات یا نوع و 
میزان می تواند به صــورت عمدی یــا غیرعمدی مرتکب 
جرم شــود . ضرورت دارد موضوع تورم را فارغ از شــعارها 
یا ادبیات خام   آمــاری و بازیابی واقع گرایانــه و اثربخش و 
وفق آنچه کــه در میدان مبارزه اقتصــادی  امروز می گذرد 
 برای مردم شفاف ســازی نموده و جایــگاه و موقعیت آن را

 تبیین کرد.
 اطالعات و  آمارهای موجود ناظر بر رشد تورم باالتر 
از 70  تا 80 درصد است که در مقابل  آمار و ارقام نهادهای 
مسئول همانند بانک مرکزی یا ســازمان  آمار کشور دال بر 
کمتر از عدد 10 بوده که بــا واقعیت حاکم بر جامعه فاصله 
دارد. بیاییم شفاف سازی کنیم و تاثیر تورم را بر سیاست های 
کالن اقتصادی و  روی جرایم اجتماعی به صورت جدی و با 
قید فوریت ارزیابی و اطالع رسانی نماییم  چرا که با ادامه این 
روند و تخریب همه جانبه نهادهای تشکلی و انجمن های 
فعال در فضای اقتصادی  امــروز جامعه که از مرز 16000 
انجمن گذشته است، می توان گفت که بازسازی این نهادها 
به عنوان یکی از سرمایه های اصلی اجتماعی هم پرهزینه 

است و هم پرالتهاب . 
در کالم آخــر و بــرای جلوگیــری از وقــوع جرائم و 
انحرافات اجتماعی، تورم را کنتــرل و از وقوع آثار بیرونی 
و ســپس درونی آن بر تولید ملی کشــور کــه تجمیع تولید 
فردی، گروهی و ســرمایه ای اســت، جلوگیــری به عمل 

آوریم. ان شاء الله 

رضا پدیدار

 رئیس کمیسیون انرژی و 
محیط زیست اتاق تهران

انتخاب عقالیی با 
تحلیل هزینه -  فایده شامل 
عواید مادی و غیرمادی 
نسبت به کارهای قانونی 
و با در نظر گرفتن احتمال 
دستگیری و مجازات یا نوع 
و میزان می تواند به صورت 
عمدی یا غیرعمدی 
مرتکب جرم شود 

یادداشت
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نگرانی آتالنتیکی ها 
تقابل آمریکا و اروپا به اوج رسیده است

تقابل اقتصــادی و امنیتی ایاالت متحــده آمریکا و 
متحــدان اروپایی آن به نقطه اوج خود نزدیک می شــود. 
اگرچه مقامــات اروپایی کمــاکان مواجهــه منفعالنه ای 
با این موضوع داشــته و حتی برخی افراد ماننــد  ترزا می، 
 نخســت وزیر انگلیس درصــدد همراهی اروپا بــا تمامی  
خواسته های  ترامپ هســتند، اما بســیاری از تحلیلگران 
معتقدند که تقابل واشــنگتن و اروپای واحــد در آینده ای 
نزدیک به نقطه اوج خود خواهد رســید. برگزاری نشست 
کشــورهای عضو ناتو، بــار دیگر دغدغــه اعضای پیمان 
آتالنتیــک شــمالی را در قبــال کاخ ســفید دوچنــدان 
 کرده اســت. ترامــپ در جریــان رقابت هــای انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 2016 ایاالت متحده آمریکا به 
صورتی صریح ساختار حاکم بر ناتو را منسوخ شده خواند. 
وی پس از حضور در کاخ سفید نیز بارها از دیگر کشورهای 
عضو ناتو خواست تا هزینه های دفاعی و نظامی خود را در 
ذیل پیمان آتالنتیک شمالی افزایش داده و آن را به میزان 
2 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهایشان ارتقا دهند. در 
هر حال، از زمان حضور  ترامپ تاکنون، شاهد شکل گیری 
شکاف هایی میان آمریکا و اعضای اروپای ناتو بوده ایم. 

گزارش سی ان ان در این خصوص از نظرتان می گذرد: 

تنش ها میان دولت  ترامپ و اتحادیــه اروپا در حال 
افزایش است. برگزاری نشســت اعضای ناتو، تحت تاثیر 
اعــالم وضــع تعرفه های گمرکــی )در خصــوص فوالد و 
آلومینیوم وارداتی اروپا( و دیگر دیدگاه های سلبی  ترامپ 
قرار گرفته است. یک مقام ارشد اروپایی در این خصوص 
می گوید: »ما هم اکنــون در وضعیتی بحرانی قرار داریم. 
ترامپ جهنمی  را ایجاد کرده است که در آن، پیمان ناتو به 
مانند پیمان نفتا بد محسوب می شود و اتحادیه اروپا نیز از 

چین بدتر است.«
این اظهارات پس از آن بیان شد که  ترامپ در جریان 
برگزاری نشســت اخیر گروه هفت در کانادا، اعالم کرد که 
پیمان آتالنتیک شمالی مانند پیمان نفتا بد است. اگرچه 
مقامات آمریکایی در صددند مناسبات خود و اروپا را خوب 
جلوه دهند، اما رویکرد عملی آنها  به گونه ای است که تقابل 
با اروپا را تشــدید کرده اســت. وضع تعرفه های گمرکی بر 
فوالد و آلومینیــوم صادراتی از اروپا، کانــادا و مکزیک در 
همین راستا قابل ارزیابی و تحلیل اســت. در حال حاضر 
بســیاری از نزدیک ترین متحدان ایــاالت متحده آمریکا 
نیز دیگر به این کشور اطمینان ندارند و قابلیت اطمینان به 
واشنگتن )در حال و آینده( را زیر سوال می برند. همچنین 
مقامات اروپایی از تالفی اقدامات آمریکا سخن گفته و در 
عین حال نگران شکل گیری یک جنگ تجاری با واشنگتن 
هستند. از سوی دیگر، ترامپ در صدد است اروپا را تقسیم 
کرده و میان بازیگران اروپایی شــکاف ایجــاد کند. او به 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه گفته است که در 

صورت خروج از اتحادیه اروپا، مناسبات اقتصادی دوجانبه 
)مبتنی بر تجارت آزاد میان آمریکا و فرانسه( را به صورتی 
بهتر میان طرفین تعریف و اجرایی خواهد کرد. او همچنین 
در بحبوحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا چنین پیشنهادی 
را به مقامات انگلیســی نیز ارائه داده است. دونالد  ترامپ 
معتقد اســت که شــرکای اروپایی آمریکا در ناتــو، رقبایی 
هســتند که اقدامــات الزم را برای تامیــن هزینه های ناتو 

صورت نمی دهند. 
مقامــات اروپایی معتقدنــد که  ترامــپ همچنان به 
انتقادات متداول خود  از ناتو و اعضــای این پیمان  ادامه 
خواهد داد و مواضع وی تغییری نسبت به قبل پیدا نخواهد 
کرد. همچنین چنــد دیپلمات اروپایی نســبت به برگزاری 
نشســت آینده ناتو ابراز نگرانی کرده اند. آنها  معتقدند که 
نشست ناتو می تواند تکرار نشست گذشته باشد ؛ جایی که  
ترامپ با اصرار و تاکید بر تامین هزینه های دفاعی ناتو )از 
طریق اختصاص 2 درصد تولیــد ناخالص داخلی اعضا(، 
اهمیت اتحاد میان اعضای ناتو را کاهش داد. در هر حال، 
منابع اروپایی از اینکه  ترامپ دقیقا می خواهد چه اقداماتی 
در نشســت ناتو صورت دهد، ابــراز بی اطالعی می کنند. 
دیپلمات های اروپایی نگران تکرار تجربه برگزاری نشست 
اخیر گروه هفت در نشست اعضای ناتو هستند. در نشست 
گروه هفت، شــاهد تقابــل ایاالت متحده آمریــکا و دیگر 
اعضا بودیم ؛ جایی که  ترامپ رسما به میزبان نشست یعنی 
جاستین  ترودو، نخست وزیر کانادا توهین کرد. همچنین 
در جریان برگزاری نشســت اخیــر گروه هفــت، ترامپ از 
امضای بیانیه پایانی نشســت اجتناب کرد و امضای خود 

را پس گرفت.
نکته دیگری که در این خصوص باید مدنظر قرار داد، 
سفر  ترامپ به هلســینکی )پایتخت فنالند( و دیدار وی با 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه است. این دیدار، 
پس از برگزاری نشســت اعضای ناتو در بروکســل صورت 
خواهد گرفت و نگرانی هایی را در میان اعضای ناتو به وجود 
آورده است. این دیدار دوستانه می تواند ضمن ایجاد اتحاد 
میان آمریکا و روسیه، تالش های پوتین برای ایجاد شکاف 

در ناتو را در آینده تقویت کند. 
اگرچه مقامات آمریکایی سعی دارند همه چیز را خوب 
و تحت کنترل جلوه دهند اما مقامات اروپایی اعالم می کنند 
که هیچ چیز نسبت به آینده نمی دانند و از نگرانی های خود 
)در قبال رابطه با آمریکا( ســخن می گویند. مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریــکا در مصاحبه اخیر 
خود با سی ان ان، سعی کرد اهمیتی به موضوع اختالفات 
آمریکا و اروپا ندهد و ایــن اختالفــات را اغراق آمیز جلوه 
دهد. اما رهبران اروپایی به صورتی واضح نشان داده اند که 
ارتباطات آنها  با دولت  ترامپ در وضعیتی عادی و طبیعی 
قرار نــدارد. پس از آنکه دونالد  ترامپ از توافق هســته ای 
با ایران خارج شــد، دونالد  در پیامی  توئیتــری اعالم کرد 
که با وجود دوســتی ماننــد رئیس جمهور ایــاالت متحده 
آمریکا، اتحادیه اروپا نیازی به دشمن ندارد. آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمــان نیز در اظهاراتی قابــل تامل اعالم کرد 
که اتحادیه اروپا دیگــر نمی تواند به ایاالت متحده آمریکا 
و انگلیس متکی باشد ؛ اظهاراتی که بیانگر ایجاد شکاف 
و خدشه دارشــدن اتحاد اعضای پیمان آتالنتیک شمالی 
است. مایک پمپئو اعالم کرده اســت که وی با متحدان 
آمریکایی و کانادایی ایاالت متحده آمریکا گفت وگوهای 
فراوانی را هدف دستیابی به مجموعه ای از اهداف مشترک 
صوت خواهد داد. وزیر امور خارجه آمریکا در این خصوص 
می گوید: »چیزهای زیادی وجود دارد که در آن ارزش های 
مشترک و نگرانی های مشترک را به اشتراک می گذاریم. 
اما در نهایت، اتحاد سنتی با ارزش بین اروپا و ایاالت متحده 
 )اتحاد آتالنتیک(  که 70 ســال از آن می گذرد،  همچنان

 قوی است.«
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مواجهه کاخ سفید با اروپای واحد 
خیز ترامپ برای بی ثبات سازی اروپا آغاز شده است

تقابل دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده  
آمریکا  بــا اروپای واحــد ادامه دارد. پیشــنهاد ترامپ 
بــه   امانوئل ماکــرون، رئیس جمهور فرانســه مبنی بر 
خروج از اتحادیه اروپا، بــار دیگر از تالش های خاص 
کاخ سفید در مواجهه با اتحادیه اروپا و منطقه یورو پرده 
برداشته است. طی روزهای اخیر بسیاری از رسانه های 
آمریکا یی و اروپایی، به بررسی و تحلیل رویکرد خاص 
دولت فعلی آمریــکا  در قبــال قاره ســبز پرداخته اند. 
واشنگتن پســت در یادداشــتی به قلم جاش راجین ، 
این مواجهه را مورد واکاوی قرار داده اســت. متن این 

یادداشت از نظرتان می  گذرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده ماه آینده 
به منظور شرکت در نشســت ناتو به اروپا سفر خواهد کرد  و 
پس از آن راهی مالقات تاریخی خــود با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه خواهد شــد. این موضوع )مالقات 
با پوتین( در کنار حمالت شــخصی وی به اتحادیه اروپا و 
دیگر ستون های غرب، نگرانی زیادی برای مقامات اروپایی 
ایجاد می کنــد. در این میان تالش هــای کابینه ترامپ به 
منظور اطمینان خاطر دادن به شــرکای ایاالت متحده در 
قاره سبز و تاکید بر روی اعتقاد وی به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا  به پروژه های مشــترک میان دو سوی آتالنتیک که 
از سال های 1940 در جریان بوده، فایده ای نداشته است. 
طی یک جلسه خصوصی در کاخ سفید که در اواخر ماه 
آوریل  و در خصوص تجارت  با فرانســه برگزار شد،  امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانســه با ســوال بحث برانگیزی 
روبه رو شد. در این جلســه ترامپ از ماکرون پرسید: »چرا 
شما اتحادیه اروپا را ترک نمی کنید؟« ترامپ سپس تاکید 
کرد که در صورت خــروج فرانســه از اتحادیــه اروپا، وی 
معامالت تجاری ویژه ای را به فرانسه پیشنهاد خواهد داد 
که ارزش آن بیش از آن چیزی است که اتحادیه اروپا در کل 
از مراودات تجاری خود با ایاالت متحده به دست می آورد 
و در حالی که دو تن از مقامــات اروپایی  این گفته ترامپ را 
تصریح نموده اند، کاخ سفید ا ز تایید  یا رد این نقل قول سر 

باز زده است. 
فعال نمی  خواهیم به ایــن نکته بپردازیــم که چنین 
پیشــنهادی از ســوی ترامپ بیانگر عدم درک صحیح وی 
از نظرات ماکرون  و آن دسته از شهروندان فرانسوی است 
که وی را به عنوان رئیس جمهور خــود برگزیده اند. جدای 
از این مســاله، این رفتار ترامپ نمونه ای از انگیزه حقیقی 
رئیس جمهور ایاالت متحده، مبنی بر تجزیه سازمانی است 
که متحد آن محسوب می  شود  و این بر خال ف سیاست های 

رسمی   دولت آمریکا  می  باشد.
واقعیت این است که ترامپ از زمان مبارزات انتخاباتی 
خود، اتحادیه اروپا و ناتو را نادیده گرفته اســت    اما سرعت 
و خشونت حمالت او در ماه  های اخیر افزایش یافته است. 
ترامپ در این هفتــه در جمع هواداران خــود در داکوتای 
شــمالی گفت: »البته که اتحادیه اروپا، برای اســتفاده از 
بانک های ایاالت متحده  تاســیس شــد  تا بــه بانک های 
پر قدرت ما حمله کند.« او سپس از 150 میلیارد دالر کسری 

بودجه در تجارت با اتحادیه اروپا شــکایت کر د، البته رقم 
واقعی این مبلغ 101 میلیارد دالر است.  

همچنیــن گزارش های رســیده حاکی از آن  اســت 
که ترامپ، به تازگی به رهبران گروه جی 7 گفته اســت که 
»ناتو نیز همانند نفتا، پیمان بدی محسوب می  شود.« وی 
سپس به نخست وزیر سوئد پیشنهاد خروج ا ز ناتو را داده  و 
حمالت بی سابقه ای را نیز به آنگال مرکل صدراعظم  آلمان 
داشته است. این در حالی است که مرکل اکنون در جایگاه 
ضعیفی قرار گرفته است. چنان که مشخص است این روند 
همچنان شدت بیشــتری به خود می گیرد و در نهایت تنها 
به یک نتیجه می  انجامد؛ اینکــه ترامپ اعتقادی به ادامه 
بقای اتحادیه اروپا و ناتو ندارد و هیچ تعهدی را برای ایاالت 

متحده نسبت به این دو پیمان قائل نیست.  
مدافعان ترامپ اغلب عنوان می  کننــد که او در این 
خصوص صرفا به بیان آنچه  به ذهنش می  رسد اکتفا می  کند 
و اقدام ویژه ای در راســتای تحقق ســخنان خود صورت 
نمی  دهد. برخی می  گویند انگیزه های او عمدتا سیاســی 
و داخلی اســت - یا اینکــه او بیش از آنکه دســت به عمل 
بزند، صحبت می  کند. بسیاری  امیدوارند که مقامات ارشد 
دیپلماتیک و نظامی   رئیس جمهور هنوز بتوانند سیاست های 
صحیح را اجرا کنند، به متحدان اطمینان خاطر دهند، رفتار 
ترامپ را مدیریت کنند و هر  نوع فاجعه واقعی را سر و سامان 
دهند.این توجیهات در طول نخستین سال قدرت ترامپ 
تا حدی قابل درک بود و متحدان اروپایی آمریکا  نیز نسبتا 
مطمئن بودند.  اما در طول سال دوم خود، تاکنون، ترامپ 
سعی در سست نمودن ریشه محدودیت های قبلی  داشته 
است. تیم جدید  امنیت ملی او تنها می  تواند تالش کند تا 
ترس ها را در این خصوصا از بین ببرد و تالش کند تا با اتخاذ 
یک استراتژی مسئوالنه،  شــعار ترامپ یعنی »آمریکا  در 
وهله اول قرار دارد« را با یک اســتراتژی مسئوالنه همراه 

سازد.
مایک پمپو، وزیر  امور خارجه آمریکا  در مصاحبه ای 
که ماه گذشته انجام شــد، اعالم کرد که رئیس جمهور به 
دنبال »تنظیم مجدد« نظم جهانی یا تجزیه آن نیســت، 
بلکه او مترصد است تا از طریق تخریب، متحدان ایاالت 
متحده را مجبور ســازد تا بــا اصالحاتی که به ســود منافع 
آمریکا ست، موافقت کنند. معاون وزیر  امور خارجه، وس 
میچل ماه گذشته در بروکسل، سخنرانی ترامپ را »نوسازی 

استراتژیک« نامید. آقای میچل استدالل کرد که مقابله با 
اختالف نظرها مانند سرنوشــت تجارت می  تواند اتحاد را 

برای رقابت استراتژیک با روسیه و چین به جلو ببرد.
اما این تالش ها برای اطمینان خاطر بخشــیدن به 
اروپا ناموفق بوده است. مقامات اروپایی دیگر اعتقاد ندارند 
که سخنان ترامپ را می  توان همچنان ساده انگاشت و از 
کنار آن عبور کرد. آنها دیگر ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا 
را اقدامی   روتین یا موقت نمی  بیننــد. آنها دیگر باور ندارند 
که می  توان رابطه تخریب شــده میان دو سوی آتالنتیک 
را با وجود حضور ترامپ بازســازی کرد. برای کشــورهای 
اروپایی دیگر هیچ گزینه ای نمانده اســت مگر جست وجو 
برای یافتن جایگزینــی برای ایاالت متحــده به منظور در 

دست گرفتن رهبری. 
 تونی بلر، نخســت وزیر ســابق بریتانیــا  تاکید کرد: 
»اگر  امــروز به جهــان نگاه کنیــد، متوجه می  شــوید که 
بــرای نخســتین بار طــی چندیــن قــرن، موضــع غرب  
مــورد منازعــه قــرار گرفتــه اســت  و اگــر اتحــاد غرب 
از هم بپاشــد، دیگر بــه خوبی قــادر نخواهد بــود  در برابر 
ایــن چالــش ایســتادگی کند.  بــه همیــن دلیل بســیار 
 کمتر قــادر به کنار گذاشــتن ایــن چالش خواهــد بود.«
اگر اروپا احســاس کند که  ایاالت متحــده واقعا متحد آن 
نیســت، این خطر وجود دارد کــه کشــورهای اروپایی  به 
صورت جداگانه به دیگر نیروهای ژئوپلیتیکی گرایش پیدا 

کنند، و این  امر برای آمریکا  بد است.
مشــخص اســت که نظرات آقای ترامپ، بســیار با 
عقاید پوتین همخوانی دارد، از جمله در خصوص وضعیت 
کریمه، کمک به اوکرایــن و دخالت روســیه در انتخابات 
ایاالت متحــده. به طور کلــی، حمله ترامپ بــه اتحادیه 
اروپا و رابطه ایاالت متحــده و اروپا، یک نقطه قوت بزرگ 
و استراتژیک برای روسیه محســوب می  شود. بنا به گفته 
جو بایدن، معاون اســبق رئیس جمهور ایــاالت متحده، 
وجود یــک اروپای متحد بر خــال ف منافع افــرادی مانند 

پوتین می  باشد.
ایــاالت متحــده و اروپــا پیشــتر نیز اختــالف نظر 
داشــته اند. این  امکان وجود دارد که این منازعه نیز نهایتا 
حل وفصل شــده و خاتمه یابد.  بــا این وجــود باید توجه 
داشــت که ترامپ آســیب های عظیم و غیرضروری به بار 
می  آورد. اقدامــات عمدی و فریبکارانــه او برای تضعیف 
اتحادیه اروپا، ناتو و رابطــه ایاالت متحده با هر دو را دیگر 
نمی توان نادیده انگاشت یا توجیه نمود، بلکه این اقدامات 
از سوی شخص رئیس جمهور آمریکا به واقع تالش هایی 
بی سابقه به منظور از بین بردن زیرساخت های استراتژیکی 
 اســت  که آمریکا  و اروپا هر دو، بیش از هــر زمان دیگری

 به آنها نیاز دارند.

جاش راجین

مترجم: سعید سبحانی
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استراتژی پنهان
رمزگشایی از پیشنهاد اخیر کاخ سفید به ماکرون 

روزنامه واشنگتن پســت در تازه ترین شماره خود، از 
پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده  آمریکا 
به دولت فرانسه مبنی بر خروج پاریس از اتحادیه اروپا پرده 
برداشته است. به نظر می رسد این پیشنهاد در جریان سفر 
اخیر  امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه به واشنگتن 
ارائه شده باشد. ترامپ به ماکرون پیشنهاد کرده است که 
در صورت خروج فرانسه از اتحادیه اروپا،  آمریکا می تواند 
توافق تجاری دوجانبه بهتری را با فرانسه داشته باشد. در 
این خصوص نکاتی وجود دارد که الزم اســت مورد توجه 

قرار گیرد .
نخست اینکه ترامپ در جریان رقابت های انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 2016 ایاالت متحــده  آمریکا، 
مخالفت خود را با »موجودیت اروپای واحد« بیان کرده بود. 
حمایت خاص ترامپ از پدیده هایی مانند برگزیت و فراتر از 
آن، حمایت وی از گروه های ملی گرا و راســت افراطی در 
کشــورهای اروپایی، بیانگر تقابل تمام عیار رئیس جمهور  
آمریکا با اتحادیه اروپا و منطقه یورو بود. شواهد و مستندات 
موجود نشان می دهد که روابط ترامپ و گروه های ملی گرا 
و مخالفان موجودیت اروپای واحد همچنان به قوت خود 
باقی اســت. بنابراین  منازعه و تقابل کاخ ســفید با اروپای 
واحد، نوعی تقابل ماهــوی و زیربنایی اســت ؛ تقابلی که 
تا زمان فروپاشــی اروپــای واحد یا خروج کامــل ترامپ از 

کاخ سفید ادامه خواهد داشت.
نکتــه دوم اینکه مصالحه ســران اروپایی بــا دونالد 
ترامــپ و سیاســت های ایاالت متحــده  آمریــکا، نه تنها 
تاثیری در کلیت تقابل رئیس جمهــور  آمریکا با موجودیت 
اروپای واحد نداشــته ، بلکــه ترامــپ را در این خصوص 
وقیح تر  کرده است. پیشنهاد اخیر رئیس جمهور  آمریکا به 

 امانوئل ماکرون در همین راستا قابل تجزیه و تحلیل است. 
اروپا تحت تاثیر رویکرد مصالحه گرایانه سیاســتمدارانی 
مانند ترزا می، نخســت وزیر انگلیــس و  امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه و حتی آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، 
هنوز از ظرفیت های خود برای مقابله با رفتارها و اقدامات 
دولت ترامپ استفاده نکرده است. کار به جایی رسیده  که 
نخست وزیر انگلیس از دیگر کشورهای اروپایی خواهش 
کرده اســت که در مقابل وضع تعرفه های گمرکی بر فوالد 
و آلومینیوم اروپا ســکوت کــرده و اقدام متقابلــی در برابر 

واشنگتن صورت ندهند.
نکته ســوم اینکه نقش ســلبی کشــورهای اروپایی 
در قبال پرونــده برجام غیرقابــل انکار اســت. تروئیکای 
اروپایــی در ابتدا بــا بازی مســتقیم خود در زمیــن ایاالت 
متحده  آمریکا و پذیــرش خواســته های چهارگانه ترامپ 
مبنی بر گنجاندن موضوع توان دفاعی و موشکی ایران در 
برجام، بازرسی از  اماکن نظامی  و حذف بندهای موسوم به 
غروب آفتاب)Sunset(   و تحدیــد توان منطقه ای ایران، 
دچار بدترین خطای ممکن شــدند. پس از خروج ایاالت 
متحده  آمریــکا از برجام نیز کشــورهای اروپایی همچنان 
از به کارگیــری تمامی  تــوان و ظرفیــت خــود در تقابل با 

سیاست های ضدبرجامی  ترامپ استنکاف می کنند.
 بی دلیل نیســت که مایک پمپئو، وزیــر  امور خارجه 
ایاالت متحده  آمریکا از رایزنی های مســتمر و پشت پرده 
کاخ ســفید با وزرای  امور خارجه سه کشــور اروپایی بر سر 
توافق هســته ای با ایران خبر داده اســت. بدون شک، تا 
زمانی که اتحادیــه اروپا تقابل تمام عیــار و کامل خود را با 
دولت ترامپ آغاز نکنــد و صرفا در صــدد مدیریت و مهار 
مقطعی رفتارهــای رئیس جمهور ایاالت متحــده  آمریکا 

بر آید، تحرکات پنهان و آشــکار کاخ سفید علیه موجودیت 
اروپای واحد تشدید خواهد شد. در این میان،  امکان دارد 
مقامات اروپایی زمانی متوجه عمق فاجعه شــوند که دیگر 
نماد و نشــانه ای از اروپای متحد باقی نمانده باشد. سران 
اروپایی هم اکنــون دریافته اند که »مصالحــه با ترامپ« 
دیگر نمی تواند به مثابه نســخه ای شفابخش در مناسبات 
دو ســوی آتالنتیک مورد توجه قرار گیرد  امــا همچنان با 
عینکی  ایده آل گرایانه مناسبات جاری در نظام بین الملل، 
مخصوصا مناســبات خود و  آمریکا را مــورد رصد و تحلیل 
قرار می دهند. بدون شک، استمرار این خطای محاسباتی 
و راهبردی در سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا هزینه های 
جبران ناپذیری را بــرای این مجموعه و منطقــه یورو در بر 

خواهد داشت. 
بدیهی اســت که از زمان تشــکیل اتحادیــه اروپا و 
منطقه یورو، خروج کشــورهای اروپایی از این مجموعه و 
بازگشت به دوران قبل از شــکل گیری اروپای واحد، خط 
قرمز مقامات قاره سبز محسوب می  شــد؛ خط قرمزی که 
هنوز در معادالت اتحادیه اروپا پررنگ اســت. با این حال 
ترامپ عمال کشورهای اروپایی را نسبت به خروج از اروپای 
واحد تشویق می کند. حمایت رئیس جمهور جنجالی و جدید 
ایاالت متحده  آمریکا از گروه های راســت گرا و ملی گرا در 
اتحادیه اروپا بیانگر همین نکته است. بی دلیل نیست که 
افرادی مانند مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانســه جهت 
حضور در قدرت حســاب ویژه ای  روی حمایت های دونالد 

ترامپ باز کرده اند.
نکته بعدی اینکه اروپــای واحد هم اکنون در بحران 
قرار دارد. بحران هــای اقتصادی،  امنیتــی، اجتماعی و 
سیاسی طی سال های اخیر به صورت همزمان در قاره سبز 
پررنگ تر شده است. همین مسئله بر ضریب آسیب پذیری 

بیرونی اتحادیه اروپا افزوده است.
در چنین شــرایطی شــاید اتحادیه اروپا از استحکام 
الزم برای مقابله بــا تحریک های صورت گرفته از ســوی 
ترامپ روبه رو نباشــد. رئیس جمهور ایاالت متحده  آمریکا 
در صدد اســت از طریق ترغیب افکار عمومی اروپا نسبت 
به ملی گرایی، اروپا را به دوران قبل از شکل گیری اتحادیه 
اروپا بازگرداند و از این طریق بتواند قدرت مانور اروپا در نظام 
بین الملل و ناتــو را محدود کند. این رویکــرد ترامپ برای 
اروپای واحد بسیار خطرناک است. اقبال برخی شهروندان 
اروپایی نسبت به جریان های ملی گرا و راست افراطی نیز 

این روند را تقویت کرده است.
نکتــه بعــدی بــه حمایــت ترامــپ نســبت بــه 
برگزیــت بازمی گــردد. وی در دوران برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال گذشــته میالدی، بارها حمایت 
خــود را از خروج انگلیــس از اتحادیــه اروپا اعــالم کرد. 
ترامپ به خوبی می  دانســت که خروج انگلیــس، اولین و 
آخرین خروج از اتحادیه اروپا نخواهد بود. وی هم اکنون 
نمی تواند ذوق زدگی خود را از تحوالت اخیر در اروپا کتمان 
نماید. رئیس جمهور ایاالت متحده  آمریکا در صدد اســت 
زمینه خروج دیگر اعضای اتحادیه اروپا را از این مجموعه 

فراهم آورد.
نکته جالب توجه اینکه ترامپ این موضوع را در قالب 
یک »اســتراتژی پنهان« پیگیری نمی کنــد و صراحتا آن 
را در مقابل رســانه ها و افکار عمومی اعــالم می کند. این 
موضوع نشان دهنده تقابل جدی واشنگتن و اتحادیه اروپا 
در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ است. از این رو 
تعبیر رئیس کنفرانــس  امنیتی مونیــخ در خصوص اعالم 
جنگ  آمریکا به بروکســل )اتحادیه اروپا( تعبیری عینی و 
صحیح محسوب می  شود. این تقابل، نه تنها طی ماه  های 
آتی متوقف نمی شــود، بلکه بــا نزدیک ترشــدن به زمان 
 برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شاهد تشدید آن 

خواهیم بود.
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چانه زنی با تهران
آیا پوتین در سوریه پشت ایران را خالی خواهد کرد؟

در شرایطی که تحوالت و بحران های منطقه ای روند 
پرشتابی به خود گرفته است قرار است پوتین و ترامپ، دو 
تن از رهبران موثر در تحوالت جهان دیــداری با یکدیگر 
داشته باشــند. این در شرایطی اســت که اختالفات میان 
مسکو و واشــنگتن همچنان پابر جا ســت  اما طبق برخی 
اخبار انتشار یافته قرار اســت طی این دیدار طرفین درباره 
مساله ســوریه و حضور ایران در این کشــور رایزنی هایی 
داشته باشند. همچنان که جان بولتون، مشاور  امنیت ملی 
آمریکا ضمن اشــاره به دیدار قریب الوقوع روسای جمهور 
آمریکا و روسیه گفت که این دیدار با محوریت آینده سوریه 
و پیشنهاد به مســکو برای کمک به خروج ایران از سوریه 

خواهد بود. 
البته این اولین بار نیســت کــه    آمریکایی ها موضوع 
مذاکره با روسیه را درخصوص خروج ایران از سوریه مطرح 
کرده اند؛ چراکه بارها و بارها در نشست های مختلف و تحت 
عناوین متعدد از سوی واشنگتن بر ضرورت خروج نیروهای 

ایران از سوریه تاکید و پافشاری شده است.
از سوی دیگر مقامات اسرائیلی نیز طی 6 سال گذشته 
در هر سفری که به روســیه داشته اند، با پیش کشیدن این 
موضــوع و طرح وعده هــای مختلف تالش داشــته اند تا 
دولت سوریه را نسبت به خروج نیروهای ایران متقاعد کنند.

جالب آنکه در رابطه با خروج نیروهای ایران از سوریه 
در صحنه هــای تبلیغاتی و رســانه ای نیز بارهــا خبرهای 
مختلفی درباره زدوبند مقامات مسکو با مقامات اسرائیلی 
 یا مقامات   آمریکایی منتشر شده و حتی در بخشی از افکار 
عمومی این تصور غلط ایجاد شده که دولت مسکو یا دولت 

دمشق به همه تعهدات خودشان با ایران پشت پا زده و در 
مسیر شکستن پیمان های خود با ایران گام برمی دارند.

ولیکــن در عرصه عمــل و حتــی در تازه ترین مورد، 
شخص بشار اسد و همچنین دولت سوریه بر پایبندی خود به 
تعهدات شان در خصوص ایران تاکید کرده و همه وعده ها 
و فشارهای دولت های غربی و اسرائیل را نادیده گرفته اند. 
آنچه مسلم است طرح دوباره این موضوع بیانگر بسیاری از 
مســائل مهم و راهبردی در عرصه منطقه و بیانگر ضعف و 
ناتوانی واشنگتن در پیشبرد مقاصد خود به خصوص مقاصد 
مرتبط با رژیم صهیونیستی است. درواقع آنچه  از زبان جان 
بولتون بیان شده همان موضوعاتی است که مقامات رژیم 
صهیونیستی نیز به عناوین مختلف طی دو هفته اخیر بدان 
اشــاره کرده و جان بولتون را که از جمله عناصر نزدیک به 
محافل صهیونیســتی محســوب می شــود به طرح چنین 

موضوعی واداشته اند.
همچنین طرح ایــن موضوع از یک طــرف به معنی 
اعتراف به نگرانی اسرائیل از تغییر معادالت منطقه ای به 
نفع سوریه و از سوی دیگر بیانگر شکست همه تالش های 

قبلی برای بیرون راندن ایران از سوریه است.
از جنبــه دیگــر ایــن ســخنان از لحــاظ راهبــردی 
نشان دهنده این نکته بسیار مهم است که مقامات  آمریکایی 
نیز به تاثیرگــذاری کوتاه مدت و حتــی میان مدت اعمال 
تحریم هــای همه جانبه علیــه ایران بــرای کاهش نقش 
منطقه ای هیچ  امیــدی ندارند و به طور غیرمســتقیم وارد 
صحنه چانه زنی بــا تهران با هدف برداشــتن تحریم های 
اقتصادی در ازای خروج نیروهای ایران از ســوریه هستند 
و در همین ارتباط به دولت مســکو به عنوان یک میانجی 

می نگرند.
بایــد توجه داشــت کــه صحبت های جــان بولتون 
درباره نقش مســکو در خــروج ایران از ســوریه، بیان یک 
آرزوی دســت نیافتنی اســت که ناتوانی آمریکا در اجرای 

راهبردی ترین سیاســت منطقه ای اش یعنی حفظ  امنیت 
اســرائیل را منعکس می کند و از منظر دیگر از نگرانی ها و 

دغدغه خاطرهای اسرائیل پرده برمی دارد.
این در حالی اســت که از وضعیت کنونی تا تن دادن 
مســکو به خواســته های آمریکا فاصله زیادی وجود دارد  
چرا که مسکو نه تنها در قضایای مربوط به سوریه، بلکه در 
قضایای مختلفی از جمله ماجرای اوکراین و از آن مهم تر 
تحریم های اقتصادی همه جانبه از سوی غرب روبه رو ست. 
مضافا اینکه، از یک ســو موضوع ســوریه بــه عنوان یک 
موضوع استراتژیک و بســیار مهم در سیاست های منطقه 
روســیه مطرح است و از ســوی دیگر موضوع روابط ایران 
و ســوریه موضوعی نیســت کــه مســکو در خصوص آن 
تام االختیــار بوده یا اینکــه توانایی تغییر آن را در شــرایط 

کنونی داشته باشد.
همان گونه که اشاره شد شخص بشار اسد در تازه ترین 
مصاحبه تلویزیونــی اش بر ضرورت حفــظ پیمان دفاعی 
ایران یا سوریه تاکید و همزمان بر ضرورت خروج نیروهای  
 آمریکایی و نیروهای دیگر کشــورهای غربی نیز پافشاری 
کرده اســت.  جالب آنکه در مصاحبه اخیــر نه تنها مداخله 
کشــورهای غربی در ســوریه را اقدامی بر خالف موازین 
بین المللی دانسته ، بلکه بر عدم پذیرش هرگونه کمک های 
اقتصــادی آنها برای بازســازی زیرســاخت های ســوریه 
تاکید ورزیده اســت. این در حالی اســت که ارتش سوریه 
همچنان مصمم و پرتالش در عرصه مبارزه با گروهک های 
تروریســتی در جنوب ســوریه گام برمی دارد و مناطقی که 
 آمریکایی ها  امیدوار بودند از طریق آن به اجرای عملیاتی 
علیه اســرائیل مبادرت کنند در حال آزادســازی هســتند. 
براســاس نقشــه های عملیاتی موجــود ارتش ســوریه به 
تدریج با پاکسازی مناطق جدید به ســمت منطقه اشغالی 
جوالن پیــش می رود و بــا فراهم کــردن زمینه های خروج 
بقایای داعش و جبهه النصره که در مناطق مرزی فلسطین 
اشــغالی قرار دارند خود را برای آزادســازی منطقه اشغالی 
جوالن   آماده می کند و این همان چیزی است که سرکردگان 
رژیم صهیونیســتی را به ناشکیبایی واداشــته و به صورت 
غیرمســتقیم جان بولتون را به طرح مسائلی درباره توافق 
مسکو و واشــنگتن برای خروج ایران از سوریه سوق داده 

است.

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه

یادداشت
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نامه حاج قاسم سلیمانی به حسن روحانی را باید چگونه تحلیل کرد و نشانه چه دانست؟
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مردم نسبت به اصالح طلبان بی اعتماد شدند
گفت وگو با علی صوفی

خصلت کودتایی غرب
چرا خشن ترین رفتار غرب  نصیب دولت های همسو می شود؟
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حاکمیت یگانه
نامه حاج قاسم سلیمانی به حسن روحانی را
باید چگونه تحلیل کرد و نشانه چه دانست؟

همه چیز تغییر کرده است؛ غروب چهارشنبه ای که 
حسن روحانی آن سخنان غیر منتظره را مطرح کرده به خوبی  
می شــد پیش بینی کــرد که آرایش سیاســی دســتخوش 

تغییرات خواهد شد. 
نشانه ها پیدا شــده و یک به یک در حال خود نمایی 
است. اصالح طلبان حاال رک و صریح مقابل حسن روحانی 
ایستاده اند. حتی بحث عدم کفایت را نیز پیش کشیده اند. 
نامه نوشته اند و رخ به رخ روحانی شده اند. تحلیل ماجرای 
رخ داده  می تواند این باشد که بعد از خروج ترامپ از برجام 
اصالح طلبان بنا داشتند یک دو قطبی درون کشور درست 
کنند. ســقف این دو قطبی اســتعفای روحانی و و کف آن 
ایستادن روحانی مقابل نظام بود. باید این ماجرا را با دقت 

بیشتری نگاه کرد.
سخنان روحانی  غروب چهارشنبه حاکی از خنثی کردن 
این پروژه بود. مساله  ما این است که پاسخ سردار سلیمانی 
به این سخنان به صورت کامل این نسخه اصالح طلبان را 

ناکام کرده است.
قاسم سلیمانی در نامه ای به حســن روحانی نوشته 
است: »آنچه از فرمایشات حضرتعالی در رسانه ها منعکس 
شد، مبنی بر اینکه اگر نفت جمهوری اسالمی ایران صادر 
نشــود، تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمی باشد و 
بیانات بسیار ارزشــمندی که در موضع جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید، مایه مباهات 

و افتخار است.
حقیر به عنوان سرباز والیت و این ملت سرفراز و با همه 
جان به حضور جنابعالی عرض می کنــم: این همان دکتر 
روحانی است که ما شناخت داشــتیم و داریم و  می بایست 
باشد. شــما با ســخنان حکیمانه ارزشــمند و قدرتمندانه 
خودتان رهبر عزیز، ملت بزرگوار ایران اسالمی و مسلمانان 

جهان را سرافراز نمودید.
دست شما را برای ایراد این سخنان به موقع، حکیمانه 
و صحیح  می بوسم و برای هر سیاستی که مصلحت نظام 

اسالمی باشد در خدمت هستیم.«

  بازی جدید 
اصالح طلبان که می گویند ریاست جمهوری روحانی 
مدیون حمایت آنهاست، بعد از گالیه و تخریب، طرح عدم 
کفایت سیاســی روحانی را نیز  امضا کرده اند تا زمین بازی 
۱۴۰۰ را برای خویش فراهم کنند. به گزارش مشرق، کسی 
تردید ندارد که حجت االسالم حسن روحانی بدون حمایت 
اصالح طلبان و برخی شخصیت های مطرح آنان ازجمله 
مرحوم آیت الله  هاشمی رفسنجانی که گفته بود رأی روحانی 
۳ درصد بود و با حمایت او به ۵۰ درصد رسید، نمی توانست 
ســال ۹۲ به صندلی رئیس جمهوری در ســاختمان تکیه 
بزند؛ حمایتــی که به صورت جریان و تشــکیالتی انجام و 
نهایت از حسن روحانی به عنوان گزینه نهایی حمایت شد 
و  اما بعد از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، 
اصالح طلبان ریاست جمهوری روحانی را مدیون او دانسته 
و تصریح کردنــد که روحانی با حمایــت آنها رئیس جمهور 
شده است و البته بعد از گذشت یک سال از تشکیل دولت، 
اصالح طلبان و روشن شــدن عملکرد دولت در حوزه های 
مختلف ازجمله مباحث اقتصادی، اصالح طلبان از حمایت 
صددرصدی به عقب نشسته و به انتقاد از عملکرد روحانی 

روی آوردند تا عملکرد دولت به پای آنها نوشته نشود و حتی 
برخی ســران اصالح طلب رســما گفتند که حمایت شــان 
از روحانی از روی اجبــار بوده و او گزینــه ای ایده ای برای 
اصالح طلبــان نبــوده اســت. همیــن اصالح طلبــان در 
انتخابات ریاســت جمهوری ۹۶، مجدد حمایت از روحانی 
را ترجیح داده و از وی به عنــوان گزینه نهایی خود حمایت 
کردند؛ بعد از تشکیل دولت دوازدهم انتقادها اصالح طلبان 
از روحانی شروع شد و بخش قابل توجهی از اصالح طلبان، 
اعضای کابینه روحانی را ناکارآمد توصیف کردند. انتقاد از 
روحانی تا جایی علنی شد که مصطفی کواکبیان گفت که 
خجالت می کشد که بگوید در انتخابات از روحانی حمایت 
کرده است یا محمدعلی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس دولت 
اصالحات خطاب به روحانی گفت که دولتش ُگنگ، الل 
و وزرای ســوپر محافظه کار است؛ برخی اصالح طلبان نیز 
در نامه های پی درپی به بهانه های مختلف خواستار ترمیم 
کابینه برای بهبود عملکرد اقتصادی دولت روحانی شدند و 
البته جمعی دیگر در نامه علنی، تصریح کردند که به دلیل 
عملکرد ضعیف دولت حال حامیان روحانی خوب نیســت  
و  اما این نگرانــی که عملکرد روحانی بــه پایگاه اجتماعی 
اصالح طلبــان در ۱۴۰۰ ضربه خواهد زد، مســئله ای بود 
که موجب نگرانی بخشــی از جریان اصالحات  شد  گرفت 
و از همیــن رو برخی تئوری پــردازان اصالح طلــب اعم از 
عباس عبــدی، ســعید حجاریان یــا محمدرضــا تاجیک 
در ســخنرانی ها و مصاحبه هــای خود تصریــح کردند که 
مسئولیت دولت روحانی با اصالح طلبان نیست؛ اظهاراتی 
که با واکنش  امثال صادق زیباکالم همراه شــد، زیباکالم 
در پاســخ به کســانی که می گویند اصالح طلبان مسئول 
عملکرد روحانی نیستند، گفت: »برخی اصالح طلبان یک 
چنین نگاهی دارند به قول تهرانی هــای قدیم »خر را یک 
َور سوارند« تا هر جا ببینند به مشکل برمی خورند بالفاصله 
پایین بپرند.« و  اما با گذشت زمان و تشدید فشار اقتصادی 
به مردم، اصالح طلبان در حال علنی ترکردن فاصله خود با 
روحانی هستند و سعی دارند از  مسئولیت حمایت از روحانی 
شــانه خالی کنند و از همین رو، جالل محمــود زاده، عضو 
فراکسیون  امید از طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی 
توسط اصالح طلبان خبر داده اســت؛ طرحی که به گفته 
سخنگوی فراکســیون  امید هنوز در فراکســیون متبوع او 
بررسی یا تایید نشــده  اما ســند و تصویر طرح عدم کفایت 
سیاسی حســن روحانی توســط اصالح طلبان در رسانه ها 
منتشر شده است و این قابل انکار نیست. حال باید دید که 
اصالح طلبان با طرح عدم کفایت سیاســی حسن روحانی 
دنبال چه برنامه ای هستند؟ می خواهند زمین بازی را برای 
۱۴۰۰ فراهم کنند؟ با فرار به جلو از حمایت خود عقب نشینی 

کنند  یا اینکه طمع دیگری دارند.

  واکنش سلیمی نمین به طرح عدم کفایت روحانی
یک تحلیلگر مســائل سیاســی با بیان اینکه برخی 
گروه های اصالح طلب در تالشــند با انتقاد از دولت مسیر 
خود را از رئیــس جمهور جــدا کنند، گفــت: »طرح عدم 
کفایــت رئیس جمهــور فرصت طلبی سیاســی اســت.« 
عباس سلیمی نمین، تحلیلگر مســائل سیاسی با اشاره به 
طرح عدم کفایــت رئیس جمهور که از ســوی تعدادی از 
اصالح طلبان مطرح شده اســت، اظهار کرد: طرح عدم 

کفایت رئیس جمهور از ســوی برخی اصالح طلبان که در 
انتخابات ریاست جمهوری  ۹۶ اصلی ترین حامی روحانی 
بودند، فرصت طلبی سیاسی است. وی افزود:» تلقی برخی 
گروه های اصالح طلب کــه تنها به قدرت می اندیشــند، 
این اســت که کارنامه دولت دوازدهم به سمتی سوق پیدا 
می کند که پیوند خوردن با آن می تواند شرایط این گروه ها 
برای موفقیت در انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری 
سال ۱۴۰۰ را دشوار کند؛ لذا به دنبال این هستند با انتقاد 
از دولت دوازدهم، مسیر خود را از رئیس جمهور و دولتش 
جدا کنند.« ســلیمی نمین با بیان اینکه بــرای این گروه 
از اصالح طلبــان منافع ملی معنایی نــدارد و هدف نهایی 
آنها ماندن در قدرت اســت، تصریح کرد:  »هر فردی که 
تعلق خاطر به ایران دارد،  وقتی می بیند کشور تحت فشار 
قدرت هایی اســت که به هیچ اصول انســانی، سیاسی و 
قواعد بین المللی پایبند نیستند، طبعا به این نتیجه می رسد 
که باید برای غلبه بر این قدرت هــای زورگو، اتحاد ملی را 
در داخل کشــور مســتحکم کند.« این تحلیلگر مسائل 
سیاســی با اشــاره به لزوم ترمیم کابینه گفــت: »اگر ما با 
دشمنی های فوق العاده  آمریکا نیز مواجه نبودیم، باید برای 
برطرف کــردن  ضعف های تیم اقتصــادی دولت اقدامی 
جدی صــورت می دادیم.« وی بــا بیان اینکــه تغییراتی 
که در دولت دوم آقــای روحانی صــورت گرفت وضعیت 
اقتصادی را به ســوی ضعیف ترشــدن پیش برد، تصریح 
کرد: »واگذاری ســکانداری اقتصاد کشــور به  فردی که 
از گمرکات کشور     آمده و کنارگذاشتن شخصیتی برجسته 
و کارشــناس اقتصادی از وزارت اقتصــاد و دارایی اقدام 
بسیار نادرستی بود. آقای طیب نیا چه از نظر شخصیتی و 
چه از نظر مدیریتی قابل مقایسه با آقای کرباسیان نیست 
و  ترجیح دادن وی به آقای طیب نیا یک کج ســلیقگی بارز 
بود.« سلیمی نمین با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت گفت: 
»متاســفانه آقای شــریعتمداری در این یک سال بیشتر 
اســیر معاونانش بوده و  توانمندی اداره وزارتخانه مهمی 
چون وزارت صنعت، معــدن و تجارت را نــدارد. بنابراین 
تغییرات در این وزارتخانه نیز به طور جدی حس می شود.« 
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشــاره به تحقیقاتی که در 
تشــکل مردم نهاد دیده بان شــفافیت و عدالت به منظور 
یافتن سرمنشــاهای  فســاد اقتصادی در کشــور صورت 
گرفته، گفت: »آقای دکتر توکلی که ریاســت این تشکل 
مردم نهــاد را برعهده دارد، در نشســت خبــری اخیرش با 
اصحاب رســانه، رئیس بانــک مرکزی در دولت ســابق و 
رئیس کنونی بانک مرکزی و برخی از معاونین او را متهم به 
دست داشتن در  تخلفات موسسات مالی و اعتباری کرده  و 
علیه آنها به قوه قضائیه اعالم جرم کرده بود.« وی افزود: 
»اگر از این اعالم جرم تا زمان اثبات آن موقتا صرف نظر 
کنیم، با این حال  شواهد  امر نشــان می دهد که قطعا در 
این زمینه کوتاهی های جدی صورت گرفته، لذا الزم است 
رئیس جمهور هرچه ســریع تر تغییرات اساسی را در راس 

مدیریت  بانک مرکزی اعمال کند.«
در اظهارنظری دیگر یک عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس گفــت: »طرح عدم کفایــت رئیس جمهور 
نشان دهنده این است که اصالح طلبان اولویتی برای حل 
مسائل کشــور ندارند.« احمد ســالک، عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
طرح عدم کفایــت رئیس جمهور که از ســوی تعدادی از 
اصالح طلبان مطرح شــده اســت، گفت: »شرایط فعلی 
کشــور ایجاب می کند که یک وحدت و انسجام محکمی 
بین ســران قوا و بدنه قوا صورت گیرد و طرح عدم کفایت 
رئیس جمهــور به مصلحت کشــور نیســت.« وی با بیان 
اینکه انتقادات بسیاری به عملکرد دولت درباره مشکالت 
ایجادشده در حوزه معیشتی و اقتصادی مردم وجود دارد، 
اظهار کــرد: نباید مشــکالت موجود در حــوزه اقتصادی 

گزارش
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را با طــرح عدم کفایــت رئیس جمهور خالصه کــرد، زیرا 
این طــرح راه حل مشــکالت اقتصادی نیســت.« عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: »مانتقاد از دولت 
بجاســت  اما این انتقادها نباید موجب شــود که انســجام 
داخلی خدشه دار شــود، زیرا در شــرایط تحریمی اوضاع 
ســخت تر می شــود و نیازمند اتحاد و یکپارچگی بیشتری 
بین قوا هســتیم.« حجت االسالم سالک ضمن مخالفت 
با طرح عــدم کفایت رئیس جمهور، گفــت: »پیش تر نیز 
طرح اســتیضاح یا عدم کفایــت رئیس جمهور در مجلس 
مطرح شــده بود،  اما برخی آقایــان در مجلس این تالش 
را ناکام گذاشــتند، زیرا همه حامی دولت بودند،  اما حاال 
نمی دانم چه شــده که طــرح عدم کفایــت رئیس جمهور 
را مطرح کرده انــد؟« وی  شــرایط زمانــی و مکانی برای 
طرح عدم کفایت رئیس جمهور را فاقد کارآیی دانســت و 
اظهار کرد: »طرح عدم کفایت رئیس جمهور که از سوی 
اصالح طلبان مطرح شــده، نوعی فرار به جلوست و نکته 
مهم این اســت که باید وضعیت موجود کشور را بشناسند 
و ببینند که اولویت های مهم چیست و آنها را در صدر  امور 
و رســیدگی ها قرار دهند. طرح عدم کفایت رئیس جمهور 
نشان دهنده این اســت که اصالح طلبان اولویت شناسی 

برای حل مسائل کشور ندارند.«

  چه کسانی ساز استعفا را کوک کردند؟
اصالح طلبان در حالی سوژه استعفای رئیس جمهور 
را داغ می کنند که پیش تر سعید حجاریان به سناریوچینی 
این موضوع پرداخته بود. باز هم شاهد تحرکات مشکوک 
از ســوی اصالح طلبــان در زمانی که دولــت در مدیریت 
بحران دچار مشــکالتی شده است، هســتیم. استیضاح 
رئیس جمهور در قانون اساســی توسط مجلس در صورت 
عــدم کفایــت پیش بینی شــده  اما بــه نظر می رســد که 
اصالح طلبان بســیار مشــتاق استعفای حســن روحانی 
هستند و آن را با حرف در دهان دیگری گذاشتن به رقیب 
سیاسی نســبت می دهند. نکته مشــکوک درباره موضوع 
استعفا، استیضاح یا عدم کفایت رئیس جمهور این است 
که اصالح طلبان اگر مخالف این  امر هســتند چرا به طور 

گسترده درباره آن حرف می زنند؟!
در همیــن زمینــه بــود کــه چنــدی پیش »ســعید 
حجاریان«، تئوریسین جریان اصالحات با سناریوسازی 
درباره پیش بینی تشــدید مشــکالت کشــور گفت: »در 
صورتی که وضعیت گفته شــده تشــدید شــود، راست ها 

چهار ســناریو پیش روی دولت روحانی قــرار خواهند داد. 
اولین آنها پیشنهاد استعفاست؛ یعنی روحانی را به استعفا 
داللت کنند.« وی باز هم در راستای سیاست رقیب هراسی 
دوقطبی قدیمی سرهنگ و حقوقدان را مطرح کرد و گفت: 
»اگر کار به جایی برسد که کلیه مراودات حقوقی با غرب 
بسته شود، طبعا نظام برای پیشــگیری از درگیری نظامی 
به سمت سرهنگ ها خواهد رفت.« حجاریان می خواهد 
جناح راست را عامل اجرایی نشدن وعده های دولت آقای 
روحانی معرفی کند  اما این روش ها نخ نما شده است. پس 
از این اظهارات حجاریان، صحبت درباره استعفای حسن 
روحانی در جریان اصالحات به طور فزاینده و عجیبی رشد 

کرد و داغ شد.
سید حســن موســویان رک و صریــح در ایــن مورد 
ســخن گفت و خواستار اســتعفای روحانی شــد. صادق 
زیباکالم،  فعال سیاسی اصالح طلب هم در این باره گفت: 
»آقای روحانی از ریاست جمهوری استعفا بدهد یا استعفا 
ندهد، به اصالح طلبان نزدیک شــود یا نشــود، همچنان 
بر خط اعتــدال باقی بماند یا نماند، فرقــی نمی کند چون 
دیگر حرفی برای گفتن نــدارد.« عبدالله ناصری، عضو 
شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات گفت: »ظرفیت 
سیاسی آقای روحانی بیشتر از آن است که استعفا دهد.« 
علی جنتی، وزیر اســبق ارشــاد نیــز در این باره بــا تکرار 
ادعای حجاریان گفت: »روحانی اهل اســتعفا نیســت. 
رئیس جمهــوری نظامی رویای برخی جریان ها اســت.« 
پس از این بحث هــا روزنامه اعتماد، موضوع اســتعفای 
روحانی و دولتش را به اصولگرایان نســبت داد. و این در 
حالی است که سید حسین موســویان، دیپلمات طرفدار 
دولت،  نســبت به ادامه وضعیت کنونی در صحنه سیاسی 
جاری هشدار داده و از مقامات جمهوری اسالمی خواسته 

است برای خروج از بن بســت به »استعفای دولت فعلی و 
برگزاری انتخابات زودرس« تن دهند. برخی از کارشناسان 
سیاســی مطــرح می کنند که این اخبار بســیار مشــکوک 
اســت. این رابطه مطرح می شــود اینکه برخی حامیان و 
نزدیکان روحانی به جای ارائه راهکار برای حل مشکالت، 
مساله اســتعفا و کناررفتن دولت را مطرح کرده اند، بسیار 
مشکوک است.    کیهان در واکنش به پیشنهاد سیدحسین 
موســویان درباره اســتعفای رئیس جمهور، نوشت: »چه 
اســتعفایی؟! اگر گفته شــود برای کارآمدی، عمرو یا زید 
دولت جابه جا شوند حرف معقولی است، درست مانند یک 
تیم ورزشی؛  اما مگر وسط مسابقه و دست و پنجه نرم کردن 
با حریف می شود تیم را یکجا کنار گذاشت و فی الفور تیم 
جدیدی جایگزین کرد؟!« این روزنامه افزود: »این آدرس 
مشکوک، چاره جویی است یا بهانه تراشی برای سرگرمی 
غفلت آفرین جدید؟ بازنگری و اصالح مســیر گذشــته با 
رویکرد اعتمــاد و اتکا به ظرفیت های بــزرگ داخلی و در 
جهت عملی کــردن وعده رونــق و گشــایش اقتصادی، 
برعهده دولتمردان اســت.« اصالحــات در صحنه آرایی 
سیاسی ســعی دارد که مساله اســتعفا را به طور مشکوکی 
زنده نگه دارد هر چند که با سیاه نمایی آن را به رقیب نسبت 
می دهد  اما با نگاهی به صحبت هــای حجاریان به خوبی 
می توان دریافت که ریشــه ایــن بحث ها از کجا شــکل 
گرفته اســت و اصالح طلبان چه جنگ روانی را عملیاتی 
می کنند. دو کلیدواژه اســتعفای دولت و اســتقرار دولت 
نظامی که حجاریان آن را سناریوسازی کرد در صحبت های 
اصالح طلبان به خوبی به چشــم می خــورد که عقبه طرح 
مشکوک این بحث را آشکارا نشان می دهد. یادآور می شود 
علی شکوری راد، از اعضای حزب منحله مشارکت که حزب 
اتحاد ملت را اداره می کنــد در همایش احزاب و برخالف 
مواضع روزهــای اخیر رئیس جمهور، مدعی شــد: »بعید 
می دانیم االن و در بحران فعلی کاری از دســت شــخص 
آقای روحانی بربیاید، راه حل این بحران فزاینده در دست 
روحانی نیســت، بلکه روحانی باید با مقــام معظم رهبری 
بنشــیند و بگوید که راه حلی پیش روی ما قــرار دهند.« به 
نظر می رسد اصالح طلبان راه خود را از حسن روحانی جدا 
کرد اند و البته مهم تر از آن اینکه آنها نتوانسته اند دو پروژه 
اساســی خود را در مورد توقف دولت روحانی با استفاده از 
اســتعفا و عدم کفایت و پروژه دیگر یعنی دوقطبی ســازی 
میــان روحانی و حاکمیت پیــش ببرند، حــاال دوره، دوره 

روحانی جدید است.

به نظر می رسد اصالح طلبان راه خود را از حسن روحانی 
جدا کرد اند و البته مهم تر از آن اینکه آنها نتوانسته اند 
دو پروژه اساســی خود را در مورد توقف دولت روحانی 
با استفاده از استعفا و عدم کفایت و پروژه دیگر یعنی 
دوقطبی ســازی میان روحانی و حاکمیت پیش ببرند، 

حاال دوره، دوره روحانی جدید است
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مردم نسبت به اصالح طلبان بی اعتماد شدند
گفت وگو با علی صوفی

 سعید حجاریان اعالم کرد »انتخابات بت نیست 
برای ما؛ چه کســی گفته اصال باید شرکت کرد یا 
نکرد ؟ اگر شورای نگهبان می خواهد همین طوری 
ردصالحیت کند اصال شرکت نمی کنیم.« به نظر 
شما چرا آقای حجاریان 18 ماه مانده به انتخابات 

مجلس چنین صحبتی انجام داده است؟
   از یک طرف پیش بینی می  شود که مشارکت مردم 
در انتخابات نسبت به گذشته کاهش چشمگیری پیدا کند که 
این مســاله تهدید جدی برای اصالح طلبان است. جریان 
اصولگرا یک آرای سنتی دارد  اما اصالح طلبان چنین پایگاه 
رأیی ندارند و وقتی مردم پای صندوق های رأی بیایند به نفع 
اصالح طلبان نخواهد بود. در گذشته وقتی اصالح طلبان 
استقبال مردم را می  دیدند به کاندیداهای حداقلی نیز اکتفا 
می  کردند و معتقد بودند »باید در انتخابات حضور داشت« 
کمااینکه در انتخابات سال ۹۲ وقتی از حضور آقای خاتمی 
  ممانعت و آقای هاشمی   ردصالحیت شــد، آقای روحانی و 
آقای عارف در صحنه رقابت باقی ماندند و همین امر باعث شد 
اصالح طلبان کنار نکشند و استراتژی کاندیدای واحد را  پیش 
گیرند چون خواست و فشار مردم این بود. مردم می  خواستند 
اصالح طلبان اشتباهات سال 8۴ را تکرار نکنند و وقتی همه 
اصالح طلبان روی حمایت از آقــای روحانی اجماع کردند، 
مردم فوج فوج پای صندوق های رأی  آمدند و به اصالح طلبان 
رأی دادند، ولو اینکه کاندیــدای نهایی اصالح طلب نبود. 
در سال ۹۴ نیز همین شرایط پیش آمد، با ردصالحیت های 
گسترده کاندیدایی برای ارائه لیست سراسری باقی نماند و در 
تهران هم پیش بینی نمی  شد که اصالح طلبان بتوانند لیست 
۳۰ نفره بدهند، حتی اصالح طلبان می  خواســتند به لیست 
۱۵ نفره اکتفا کنند  اما  با عدول از ضوابط اصالح طلبی لیست 
ائتالفی بستند که چند چهره اصولگرا نیز در آن بودند. مردم 
نیز حمایت کردند و کل نفرات لیست را به مجلس فرستادند. 
در انتخابات شورای شهر پنجم و انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۹۶ نیز به همین ترتیب عمل شد  اما بعد به علت عملکرد 
مأیوس کننده آقای روحانی در ایفای تعهدات و وعده های 
انتخاباتی اش، ریزش رأی شدیدی را شاهد بودیم. عده ای 
تحت عنوان »پشیمانم« ظهور و بروز پیدا کردند و عده ای نیز 
در مقابل کمپین »پشیمان نیستم« را راه انداختند  اما همان 
»پشیمان نیستم «ها معلوم نیست همچنان بر موضع قبل 
مانده باشــند و به نظر می  آید جمعی از آنها نیز پشیمان شده 

باشند و ریزش کرده باشند.
این مساله چه نتیجه ای خواهد داشت ؟

   در  چنین شــرایطی فقط می  ماند اینکــه ما هزینه 
عدول از ضوابط شــاخص های اصالح طلبی کاندیداها را 
بپذیریم. وقتی پیش بینی می  شود مردم پای صندوق های 
رأی نمی  خواهنــد بیاینــد، دیگــر عدول از شــاخص های 
اصالح طلبی معنا ندارد چون ممکن است همان لیست نیم بند 
هم رأی نیــاورد، بنابراین ما از هر دو طــرف ضرر می  کنیم. 
اگر چهره های شــاخص اصالحات تأیید صالحیت شوند و 
اصالح طلبان بتوانند لیست خالصی ببندند می  توانند  امیدوار 
باشــند و به مردم بگویند »دلیل انتخــاب   آن کاندیداهایی 
که قبال معرفی کردیم، این بود که در یک شــرایط ســخت 
قرار داشــتیم  اما حاال شــرایط بهتر شــده و ما با چهره های 
شاخص اصالح طلبی لیســت حداکثری معرفی می  کنیم، 
بنابراین مردم! به پای صندوق های رأی بیایید تا با قرار دادن 
چهره های شــاخص اصالح طلب در عرصــه قدرت، وضع 

کشور بهتر از گذشته شود.«
یعنی حرف آقای حجاریان منطقی است؟

   با این تحلیل حرف آقای حجاریان منطقی است.
برخی اصولگرایــان می  گویند »این حــرف آقای 
حجاریان فرار به جلو اســت چــون در انتخابات 
شورای شهر دست اصالح طلبان در معرفی نامزد 
باز بود  اما نهایتا نه لیســت مناســبی بســتند و نه 
عملکرد قابل اعتنایی از خود در مدیریت شــهری 
نشــان دادند، به طوری که خود اصالح طلبان نیز 

منتقد این وضع هستند«، نظر شما چیست؟
  این نقد درســتی اســت، یعنی یکی از ضعف های 
اصالح طلبــان در برهه انتخابات در شــورای شــهر تجلی 
پیدا کــرد که حتی جمــع قابــل توجهــی از اصالح طلبان 
معترض لیســت بودند چون آنها که در لیســت قرار گرفتند 
چهره های شــاخص اصالح طلبان نبودند، در حالیکه همه 
هم تأیید صالحیت شده بودند. این نقد وارد است و نگرانی 
هم وجود دارد که همین رونــد ادامه پیدا کند. یعنی در واقع 
ما روی دست شــورای نگهبان بلند شدیم. نارضایتی شدید 
اصالح طلبان نسبت به عملکرد شورای نگهبان در انتخابات 
ریاســت جمهوری و مجلس این بود کــه می  گفتند »اجازه 
نمی  دهند لیست یا نامزد قوی اصالح طلبی داشته باشیم« 
 اما در انتخابات شــورای شــهر دیگر کامال تــوپ در زمین 

اصالح طلبان بود و آنها درست عمل نکردند و نشان دادند که 
آن اعتراض شان هم چندان موردی نداشت. یعنی ممکن 
بود، شــورای نگهبان چهره های شــاخص را تأیید کند  اما 
اصالح طلبان لیست حداکثری نبندند و لیست حداقلی تدوین 

کنند. این انتقاد درست و بجاست  و باید تدبیر و حل شود.
این تحلیل، مبنایی هم دارد ؟

   معتقدم تعبیر »فرار به جلو« چندان بی ربط نیست 
چــون می  بینیم مردم نســبت بــه عملکــرد اصالح طلبان 
بی اعتماد شدند و پیش بینی می  شود که دیگر به کاندیداهای 
ما اقبالی نداشــته باشــند، بنابراین شــاید این طور تحلیل 
شــود که آقــای حجاریان با ایــن پیش فرض کــه می  داند 
در آینده دیگــر اقبالــی از طرف مــردم بر اثر ســرخوردگی 
به صنــدوق رأی وجود نخواهد داشــت، چنیــن صحبتی 
 کرد. ایــن تحلیل عقلــی و منطقــی اســت و می  تواند مبنا 

داشته باشد.

اصالح طلبان ایــن روزها ســردرگم هســتند. در 
انتخابات مجلس، لیست  امید را به صحنه آوردند 
 اما از 168 نفری که در قالب این لیست به مجلس 
راه یافتند، حدود 100 نفر پــای کار ماندند و علی 
الریجانی اصولگرا بر کرسی ریاست تکیه زد. در 
انتخابات ریاست جمهوری چاره ای جز حمایت از 
روحانی نداشــتند و به جبر روزگار تن دادند  اما در 
انتخابات شورای شهر گرچه از زیر سایه اعتدال 
بیرون  آمدند و کرسی های پارلمان شهرهای بزرگ 
مثل تهران و مشــهد را در اختیــار گرفتند ولی در 
نهایت خروجی مطلوبی از خود به جای نگذاشتند. 
حاال سعید حجاریان، تئوریسین جریان اصالحات 
طرحی نــو درانداخته تا اصالح طلبان را از گوشــه 
رینگ خــارج کنــد. او عمال شــرط گذاشــته که 
اصالح طلبــان درصورتــی وارد انتخابات مجلس 
می  شــوند که بتوانند لیســت حداکثری ببندند و 
جالب آنکه خــودش نیز چنین  امکانــی را رد کرده 
است. اصولگرایان نیز به این صحبت ها واکنش 
نشان دادند و مدعی شدند حجاریان با جنگ روانی 
می  خواهد فرار به جلو کند. علی صوفی، وزیر دولت 
اصالحات و از فعاالن سیاسی مطرح این جریان بر 

تحلیل اصولگرایان مهر تأیید می  زند.

دوراهی تعیین کننده؛

وقت انتخاب 
اصالح طلبان

مصطفی آرانی

روزنامه نگار

تکلیف حســن روحانــی با خــودش معلوم اســت. 
اصالح طلبان هستند که باید تصمیم بگیرند می خواهند در 
قدرت حضور داشته باشند یا نه و از این طریق نسبت خود را 

با روحانی و  امثال  او معین کنند.
نسبت سیاسی اصالح طلبان و دولت حسن روحانی، 
از روز اول تشــکیل این دولت مساله بوده و هنوز هم بعد از 
۵ سال، مورد توجه سیاسیون و رسانه ها قرار دارد. با وجود 
اینکه در این زمینــه نظرات مختلفی ارا ئه شــده  اما به نظر 
می رسد که واقعیت هایی در اینجا وجود دارد که نمی توان 

گفتوگو
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اصالح طلبان، انتخابات را تحریم نمی کنند
پشت پرده سخنان حجاریان چیست؟

به نظر من جریان اصالح طلب بــه عنوان اولین کار 
باید پاسخگوی عملکرد خود در مجلس  شورای اسالمی ، 
دولت یا شورا شــهر باشــند  اما یک پرش رو به جلو دارند و 
بحث دیگری را مطرح می کنند. می گویند دو سال آینده اگر 
شورای نگهبان چنین کند ما چنان می کنیم. این چه ربطی 
دارد ؟ االن باید پاســخگوی عملکرد خود باشــید. ممکن 
است بگویند که به خاطر نظارت استصوابی شورای نگهبان 
نتوانســتیم افراد مورد نظر خود را به مجلس بفرســتیم. ما 
هم  می گوییم خب نمی فرستادید، چرا فرستادید؟ حاال  که 
فرستادید باید پاسخگو باشید. مگر از نظارت استصوابی خبر 
نداشتید پس چرا لیست دادید ؟ اصالح طلبان سال ها ست 
در همین ســاختار سیاســی و با وجود نظارت اســتصوابی 
شــورای نگهبــان وارد بازی قــدرت می شــوند  و حاال هم 
باید پاســخگو باشــند. به نظر من اصالح طلبــان هرگز از 
قدرت خارج نخواهند شد. آنها تحت هر شرایطی با وجود 
همین شورای نگهبان و همین ســاختار سیاسی باز هم در 
 قدرت باقی می مانند، همچنان که این شــرایط را در سال

 ۹۲ ، ۹۴  و ۹۶ نیز می دانستند و وارد شدند.
 مســاله این اســت که آنها طی ۲۰ ســال گذشــته 
هیچ وقت پاســخگوی عملکرد خود  نبوده اند و مســئولیت 
قبول نمی کنند. همه ایــن حرف ها فرار رو به جلو اســت. 
می خواهنــد ذهن هــا را از ناکارآمــدی خــود در مجلس، 
دولت و شــورای شــهر منحرف کنند. می گوینــد که علت 
این ناکارآمدی ما نیستیم و شورای نگهبان است. ساختار 
سیاســی موجود با ســاختار هفت، هشــت ســال گذشته 
تفاوتی نداشته  و آنها شرکت کرده اند ، پس باز هم مشارکت 

می کنند.  

آنهــا را نادیده گرفت.  واقعیت اول این اســت که حســن 
روحانی، ذاتا یک مهره اصولگراســت. او همچنان از نظر 
حزبی، عضوی از جامعه روحانیت مبارز معرفی می شود که 
به هر روی در طیف راســت جمهوری اسالمی دسته بندی 

می شود. 
از سوی دیگر، او در دو عرصه مدیریتی یعنی شورای 
عالی امنیت ملی تا ســال ۱۳8۲ )آغاز مســاله هسته ای( 
و نمایندگــی مجلــس، نشــان داده کــه ایده هــای جناح 
راســت را بیش از جنــاح چپ جمهــوری اســالمی قبول 
دارد و اجرایــی می کند. در عین حال کنش های سیاســی 
او بعد از انتخابــات ۱۳۹۶ از دیدار با فرماندهان ســپاه تا 
 دیدار مجدد بــا جامعه روحانیــت مبارز نیز همیــن ایده را 
تقویت می کند.  در این زمینه بایــد به محمود احمدی نژاد 
و نقــش او در نقشــه جدید سیاســی کشــور اشــاره کرد. 
احمدی نــژاد اگرچــه به ظاهــر نماینــده اصولگرایان در 
انتخابات ســال ۱۳8۴ بود  اما با نیروی گریــز از مرکز خود 
باعث شــد که سیاســت ایران عمال به دو گــروه موافقان 
و مخالفــان او تبدیل شــود. انتخابات دوقطبی ســال 88 
و پیامدهــای آن هم این فضا را تشــدید کــرد و در نهایت 
باعــث نزدیکی اصولگرایان کالســیکی مثــل روحانی به 

اصالح طلبان شد. 
نکته جالب توجه دیگر در این حوزه نزدیکان روحانی 

اول از همــه باید اقرار کننــد ناکارآمد هســتیم. چرا 
نمی گویند؟ اصالح طلبانی که ادعای شفافیت، عقالنیت   
و پاسخگویی به مردم را دارند باید پاسخگو باشند. باالخره 
باید یک کســی  از جریان اصالح طلب پاسخگویی باشد. 
نمی شود که به بهانه وجود نظارت استصوابی از پاسخگویی 
شانه خالی کنند. هنوز معلوم نیســت چقدر از میزان آرای 
جریان اصالح طلب نزد مردم کاسته شــده است. با توجه 
به عملکردشان در مجلس و دولت تصور من این است که 
با ریزش رای مواجه هســتند. برای همین هم می خواهند 

مسئولیت نهادهای تحت کنترل خود را به عهده نگیرند.
 در ثانی می دانند که اگر در انتخابات مشــارکت کنند 
معلوم نیســت چقدر مورد اقبال مردم  قــرار بگیرند و برای 
همین فرار رو به جلو می کنند. اگر آنها را یک جریان سیاسی 
ســالم  در نظر بگیریم . به نفع آنهاســت کــه در انتخابات 
شــرکت کنند و رای نیاورند. همچنان کــه اصولگرایان در 
چند انتخابات اخیر می دانســتند خیلی مورد اقبال عمومی  
قرار ندارند و باز هم شرکت کردند. یک جریان سیاسی نباید 
به شــرط موفقیت وارد رقابت شود. این  بســیار قبیح است 
که یک جریان سیاســی مدعی اگر توان رای آوری ندارد، 
مشارکت نکرده و بازی را به هم بزند. این ناجوانمردانه است. 
جریان سیاسی همواره باید در انتخابات شرکت کند ولو اینکه 
رای نیاورد. نباید بهانه تراشــی کرد چون همه مسائلی که 
می گویند، بهانه است. جریان اصالح طلبی اگر می خواهد 
زنده و شاداب باشد باید در انتخابات بعدی نیز شرکت کند. 
آنان تصمیم گیرنده هستند  اما اگر شرکت نکنند مرد رندی 
سیاسی خود را نشــان می دهند و مردم نیز این را به خوبی 
درک می کنند. من این تعابیر که رقیب اصولگرا نیســت و 
رقیب  برانداز است را خیلی قبول ندارم. فکر می کنم که اگر 
عملکرد اصالح طلبان در مجلس و دولت مناسب بود االن نه 
رقیبی به نام اصولگرا داشتند و نه رقیبی به نام برانداز.  بهتر 
است بگویند چرا جریان برانداز  خود را به نمایش می گذارد 
من وجود این جریان را قبول ندارم  اما فرض کنیم که وجود 

اســت. در تاریخچه حزب اعتدال و توسعه به عنوان منبع 
اصلی ترین نزدیکان روحانی    آمده که این حزب بعد از وقایع 
سال ۷8 تاسیس شده است. وقتی به قول این تاریخچه، 
گندمی در زمین نه به افراط گرایی آن ســال کاشــته شود، 

نمی توان از آن انتظار اصالح طلبی داشت. 
واقعیت دوم این اســت کــه تمایــل اصالح طلبان 
در ســال ۱۳۹۲ به حمایت از حســن روحانی، نــه به دلیل 
اصالح طلبــی او، بلکه بــه دلیل رای آوری بیشــتر او بود. 
اصالح طلبــان بــه این نتیجــه رســیده بودند کــه عارف 
احتمــاال در آن انتخابات رایی نــدارد و حتــی در صورتی 
که رایی داشــته باشــد توانایی الزم برای اجرای ایده های 
اصالح طلبانه ندارد.  در عین حال به دلیل بدبینی حاکمیت 
به اصالح طلبان به دلیل ترکش های ماجرای سال ۱۳88، 
احتماال روحانی اصولگرا و معتمد بهتر می تواند شرایط را 
برای بازگشــت اصالح طلبان  آماده کند. این همان چیزی 
است که در سپهر سیاسی ایران به عنوان ایده رحم اجاره ای 

مطرح شد. 
واقعیت سوم، توجه به ماموریت حسن روحانی است. 
دو دغدغه اساسی اصالح طلبان یعنی سیاست و فرهنگ، 
اساسا برای روحانی مساله نیست و در عین حال او تالش 
کرده کــه در دو حوزه سیاســت خارجی و اقتصــاد فعالیت 
کند که اگرچه در ایــن حوزه ها، ایده هــای اصالح طلبانه 

دارد عملکرد چه کســی باعث شــد که به میــدان بیایند؟ 
نمی گویم اصالح طلبان به تنهایی مقصر بوده اند  اما چقدر از 
مسئولیت آن به عهده اصالح طلبان است ؟ حداقل بخشی 

از مسئولیت را به عهده بگیرند. 
من نمی خواهم بگویم رای آنها در سبد اصولگرایان 
ریخته می شود، قطعا این طور نیســت . هم چنان که آرای 
اصولگراها هم به ســبد اصالح طلبان ریخته نشــد. مثال 
آرای قالیباف در انتخابات گذشته بین آقای رئیسی و آقای 
روحانی تقســیم شــد. به هر حال معتقد هستم که ممکن 
است  شــرایط کشــور به ســمتی برود که مردم از عملکرد 
اصالح طلبان بیش از این دلزده شــوند و بخشــی از آرای 
آنها به سبد اصولگرایان و بخشــی از آن نیز به سبد جریان 
مســتقل غیر اصولگرا ریخته شــود. اعتدال و اصالحات 
که فرقی ندارند. اینها فقط اسم ها  اســت که درمی آورند. 
در افکار عمومی  مــردم اعتدالگرایی وجود نــدارد. مردم 
کوچه و خیابان فقط دو جریــان اصالح طلب و اصولگرا را 
می دانند. ممکن است افراد مستقلی که سابقه اصولگرایی 
یا اصالح طلبی ندارند وارد میدان شوند و رای آورند.  مثال 
دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی  نه اصالح طلب 
است، نه اعتدالگرا یا اصولگرا. افرادی که سابقه مدیریتی 
هم دارنــد با این ویژگی هــا داریم. معتقدم تا یک ســال و 
نیم آینده شــرایط کشــور تغییر می کند و از حاال نمی توان 
در این خصــوص گفت.اگــر اصالح طلبــان انتخابات را 
تحریم کنند، چه می شود؟ به نظر من هیچ وقت این کار را 
نمی کنند  اما اگر هم تحریم   کنند، اتفاق خاصی نمی افتد. 
همچنان کــه اصالح طلبان قبال هم انتخابــات را تحریم 
کرده بودند و دیدند که مشارکت عمومی  هم باال بود و مردم 
به افراد دیگری رای دادند.  این طور نیست که بگوییم سبد  
آرای مردم کاهــش پیدا می کند یا همه بــه اصولگرایان یا 
اعتدالگرایان رای می دهند. به اعتقاد من این طور نمی شود 
و فقط آرا تقســیم می شــود. االن برای صحبــت در مورد 

چگونگی تقسیم آرا زود است.
به اعتقاد مــن اصالح طلبان چه تصمیــم به حضور 
در انتخابات بعدی داشــته باشــند و چه نداشــته باشــند، 
باید در مــورد عملکرد خود به ملت پاســخ دهنــد. حداقل 
به اندازه ســهم خود پاســخ دهند. باالخره آنهــا در دولت، 
 مجلس و شــورا ســهمی  داشــته اند که باید در مــورد آن 

پاسخگو باشند.

را پیش می برد،  اما ویترین رفتارهــای او و دولتش چندان 
اصالح طلبانه نیســت. در کنار این مســاله باید به یکی از 
ســخنرانی های روحانی پیش از انتخابات نیز اشــاره کرد 
که در آن گفته بود رای مردم به او تعیین کننده سرنوشــت 
کشور برای سال هاســت. حقیقت این اســت که روحانی 
دوست ندارد با اجرای ایده های اصالح طلبانه، بعد از پایان 
ریاســت جمهوری اش از حاکمیت بیرون بــرود و از این رو 
است که می بینیم او بعد از پایان انتخابات دوازدهم به کلی 

تغییر کرده است. 
بــا در نظر داشــتن این ســه واقعیت اســت که حاال 
اصالح طلبان باید نسبت خود با قدرت به طور کلی و نه فقط 
حســن روحانی را تعیین کنند. همان طور که بارها افرادی 
مثل عبدی، تاجیــک یا حجاریان گفتنــد، اصالح طلبان 
باید تصمیم بگیرند که می خواهند در قدرت حضور داشته 

باشند یا نه. 
میل به قــدرت باعث می شــود کــه آنهــا وارد بازی 
ائتالف با افرادی مثل روحانی یا الریجانی شوند یا اینکه با 
چهره های دست دوم یا سوم خود در مجلس حضور داشته 
باشند. در عین حال آنها اگر هویت اصالح طلبانه و اصرار 
به آن را انتخــاب کنند با توجه بــه بی اعتمادی حاکمیت و 
ساختارهایی مثل شورای نگهبان، باید قید قدرت را بزنند و 

با احتیاط در جامعه مدنی فعالیت کنند. 

ناصر ایمانی

تحلیل گر سیاسی

یادداشت
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 خصلت
کودتایی غرب

 چرا خشن ترین رفتار غرب 
نصیب دولت های همسو می شود؟

          چــرا اغلــب خشــن ترین چهــره و رفتــار غرب، 
متوجه همسوترین دولت هایشــان در ایران شده یا اتخاذ 
سیاســت های غلط و ناکارآمدشــان، بیشــترین ضربه را 
از قضا متوجه دوستان شــان در داخل کرده اســت؟ چرا 
آمریکا هیچ وقت در ایران حامی خوبی برای همســو ترین 
دولت ها چه قبل و چه بعد از انقالب نبوده است. سرانجام 
دموکراتیک تریــن دولت پیــش از انقــالب، یعنی دولت 
مصدق را به خاطر بیاورید، چرا چنان تحقیرآمیز سرنگون 
شد؟ چرامحمد رضا پهلوی منفور ملت و آواره  کشورها شد؟ 
چرا با دولت تکنوکرات هاشمی همکاری نکردند، چرا دولت 
اصالحات را محور شــرارت خواندنــد و کاری کردند که از 
شکم دولت اصالحات، به تعبیر خودشان دولتی رادیکال 
زاییده شود و حال، چرا به دنبال براندازی و سرنگون کردن 
معتدل ترین دولت ایران از بعد از انقالب تاکنون هستند؟ 
خروج از برجام، وضع سخت ترین تحریم ها و به کاربردن 
زشت ترین ادبیات نســبت به میانه رو ترین دولت، حکایت 
از چه چیز دارد؟ شــگفت آور اینکه کیفیت تحقیر دولت ها 
با گرایش های  غربی در ایران، توسط غربی ها، اصال قابل 
قیاس با دولت های ضدغرب و ضدسیاســت های آمریکا 
نبوده و نیســت. این دســت از دولت هــا دارای هیچ وزن 
خاصی برای غرب نیستند. نگاه به آنها همیشه ابزاری بوده 
است و در اغلب مواقع هم آنها شأنی عمیق برای تعامل، 
عقد قــرارداد و عهدهای مهم با این دســت از حکومت ها 
قائل نیستند. شــاهد دلیل بنده هم سرگذشت چند دولت 
اســت که در ذیل مرور خواهیم کرد. نگارنده این ســطور 
فقط به دنبال ترسیم این فضا و طرح ســوال فوق است و 
هیچ اصراری بر قطعی بودن نظر خود ندارد و تنها مترصد 

بازگوکردن یافته اش در این موضوع است. 

  حکایت اول: دولتی که با 2000 لمپن و فاحشه 
سقوط کرد. محمد مصدق...

اگر اصالح طلبــان ایرانی بخواهنــد تنها یک دلیل 
برای دشمنی ابدی شــان با انگلیس و آمریکا ارائه دهند، 
سرگذشــت دوران کوتاه حاکمیت مصدق و مرور آنچه بر 
رهبر محبوب شان گذشت کافی اســت. آمریکا به عنوان 
یکــی از اصلی ترین بازیگران کودتــای ۲8 مرداد، دولت 
مصدق را به سخیف ترین شــکل براندازی که استفاده از 
اراذل و اوباش بود ســرنگون کرد و حاکم مستبد پهلوی را 
بر فردی ناسیونالیســت و مدافع دموکراسی غربی ترجیح 
داد. اشتیاق همیشگی تشکل های اصالح طلبی ایرانی به 
غرب خاصه آمریکا هرگز باعث نشد که آنها روزی به دنبال 
بازخواست یا گرفتن انتقام از فرنگستان به خاطر آن ضربه 
هولناک بر شاخص ترین و محبوب ترین چهره سیاسی شان 
باشــند. بعضا عمر واکنش و خونخواهی مصدق دوستان 
و اصالح طلبان وطنی نســبت به این حادثه مهم، فراتر از 

رضا گنجی

روزنامه نگار
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در آن مقطع از تاریخ، یعنی محمدرضا پهلوی را به عنوان 
دوست و شریک خود انتخاب کرد و حاضر به پذیرش فردی 
عاقل تر و مقبول تر چون محمد مصدق برای تصدی پست 

ریاست دولت ایران نشد. چرا؟

  حکایت دوم:  همه  سال ها دوستی با شما را تبدیل 
به دشمنی خواهم کرد. محمد رضا پهلوی...

ترازوی روابط خارجی ایران هرگز به اندازه حکومت 
۳۷ ســاله محمدرضا پهلــوی، به ســود ارتباط بــا آمریکا 
سنگین نبود. پهلوی ها که با حمایت انگلیسی ها بر سر کار 
آمدند پیش تر در دام آمریکابی ها افتادند. البته اشــتیاق 
شاه جوان ایران در نزدیک شــدن به آمریکا کمتر از شوق 
واشــنگتن برای چپاول ایران نبود. ترومن، رئیس جمهور 
وقت آمریکا به دنبال بازسازی کشورش بعد از جنگ جهانی 
دوم بود و تهــران لقمه ای آماده که می توانســت تا حدی 
آنها را از آن مخمصــه اقتصادی خارج کند. بــاز هم قرار 
بود گندی که غربی ها زدند با ســرمایه ایرانیان رتق و فتق 
شود. محمدرضاشــاه به دفعات در زمان ریاست جمهوری 
آیزنهاور به آمریکا ســفر کرد و  ماحصل همه آن دیدارها، 
ایجاد خط دفاعی جدید در مقابل شوروی و تشکیل سازمان 
ساواک و ایجاد رعب و وحشت در دل ایرانیان بود. در طول 
حکومــت پهلــوی دوم، ۶ رئیس جمهور در واشــنگتن بر 
سرکار آمدند. ترومن، آیزنهاور، کندی، لیندون جانسون، 
نیکسون و کارتر که هر یک مطالبه شان از شاه ایران چیزی 
جز پیروی محض نبود و شاه هم جاهالنه تنها به دنبال بسط 
و ترویج مواضع موردنظر آمریکا در داخل کشــور و منطقه 
بود بدون اینکه در مقابل این همه خوش خدمتی، سهمی 
 و سودی برای ملتش درخواســت کند. همه هدف شاه از 
آن همه رفت وآمدها و باج دهی ها، تنها مشابه سازی ایران 
با آمریکا بود. او واقعا شــیفته غرب بود و هر کاری را برای 
به دســت آوردن رضایت غربی ها و بقای حکومتش انجام 
می داد. توهم و نمایش کمیک مســتقل بودن و در پی آن 
ضدیت قدرت های بزرگ دنیا با حکومت محمدرضا به خاطر 
باالرفتن قیمت نفت و  رشد سریع اقتصادی و تمدن نوین و 
غیره هم مانع از فروپاشی حکومتش نشد. شاه یک متوهم 
بود. او زمانی فهمید که آمریکا ضعیف تر و زبون تر از اراده 
ملت هاست که دیگر خیلی دیر شده بود. حاال دیگر جسم 
نزار شــاه مدام در آســمان از این سو به آن ســو می رفت و 
کسی به خاطر بدنامی اش،حاضر به پذیرش این دیکتاتور 
نبود. روزی ایرانیان شاهد صف طویلی از روسای جمهور و 
پادشاهان ممالک جهان برای روبوسی با محمدرضا و فرح 
بودند اما بعــد می دیدند که حتی متحدتریــن یارش یعنی 
ایاالت متحده حاضر به پذیرش این بیمار جسمی و روانی 

که سابق بر این اعلیحضرت خطابش می کردند نیست .
اوج تلخی خیانت به دوست، به یک متحد و نا مطمئن 
بودن غربی ها زمانی برای شاه مسلم شد که فهمید در چشم 
آمریکایی ها آن همه خوش خدمتی اش به پشیزی نمی ارزد 
هنگامی که پای منافع خودشان در میان است. او در پاناما 

زمانی که کامال از آمریکایی ها مایوس شــده بود به هنری 
کسینجر، وزیرخارجه اســبق آمریکا زنگ می زند و با لحن 
مالمت کننده، جمالتی را می گوید کــه به گمانم باید این 
کلمات را به خط خوش خطاطی و قاب کرد و برای حاکمان 
کوچک و خوش خیال منطقه فرستاد، شاید این تجربه تلخ 
و دیرهنگام شاه خام ایرانیان در آینده به کارشان بیا ید. شاه 
به کسینجر گفت: »این چه کشــوری است که برای یک 
دوست جا ندارد؟  من ) شاه( امیدوارم یک بار دیگر موقعیت 
خودم را به دست بیاورم تا به جبران سا  لها دوستی با شما به 
دشمنی با شما آمریکاییان برخیزم.« او در ادامه به کسینجر 
می گوید : »سرنوشت من مســلما درس عبرتی برای سایر 
رهبران خاورمیانه و کشــورهای جهان سوم خواهد شد تا 
به ایاالت متحــده دل نبندند.«  شــوربختانه اینکه تاریخ 
بدون اینکه ورق بخورد و مطالعه شود سپری می شود و باز 
هم برخی رهبران خاورمیانه بدون پندگرفتن از پیشینیان 

مشغول سواری دادن به قدرت های بزرگ هستند.

  حکایت سوم: با آن همه همراهی، شدیم محور 
شرارت. سید محمد خاتمی ...

آقای خاتمی، رئیس جمهــور وقت ایران، عصر روز 
 ۱۱سپتامبر، حوالی ساعت پنج، با کلی تاخیر، از حمالت 
تروریستی به آمریکا مطلع می شود. او سریعا موضع گیری 
می کند. نخســت، موضع انســانی در مقابل این عمل که 
محکومیت هر اقدام تروریســتی در دنیا را به دنبال داشت 
و دوم اظهار تاسف در مقابل اینکه این همه انسان کشته 
شده است. در پیام ســید محمد خاتمی آمده  بود:  »به نام 
ملت و دولت جمهوری اســالمی ایران، اقدام تروریستی 
هواپیماربایی و حمله به مراکز عمومی در شهرهای آمریکا 
را که شــمار زیادی از مردم بی دفاع را به کام مرگ کشــید 
محکوم می کنم و تأسف عمیق و همدردی خود را با ملت 
آمریکا به ویژه آســیب دیدگان و خانــواده قربانیان حادثه 

اعالم می دارم.«
تنها  ۱۰ســال بعد و در دهمین ســالگرد حمالت ۱۱ 
ســپتامبر، وزارت خارجه آمریکا، حاضر شــد  از همدردی 

مردم ایران در سال ۲۰۰۱ تشکر کند.
خاتمی در آن پیام همچنیــن خواهان تعامل جهانی 

حیات سه روزه میکروارگانیســم های آبزی نبوده و دندان 
غیظ آنها هم عاجزتر از دریدن پوســته یک حبه انگور بود 
چه رسد به پاره کردن شــکم امپریالیسم جهانی. واقعیت 
اینکه از ســال ۱۳۳۲ و بعد از ســرنگونی دولت مصدق تا 
اکنون، ما شاهد هیچ اقدام عملی موثر فراتر از لفاظی ها 
از سوی هم حزبی ها و جریانات همسو با مصدق و منش او 
در تقابل با آمریکا نبوده ایم. این در حالی اســت که چهار 
دهه خصومت و دشــمنی هنــوز باعث التیام درد تســخیر 
سفارت آمریکا نشده و بی شک آمریکایی ها به کمتر از زوال 

ایرانیان هم رضایت نخواهند داد.
سوال این اســت که چرا آمریکا با یکی از بهترین و 
موثرترین مهره هــای ایرانی مدافع سیاســت های غربی 
چنین کرد؟ چرا درخت خوش بینی مصدق نسبت به آمریکا 

هرگز ثمری برای او و حامیانش نداشت؟
مصــدق بــه چشــم بســیاری از سیاســیون، همه 
هنــرش پنهان کردن چهــره واقعــی اش بــود. او »یک 
سیاســی کار، با هوش باال بود نه یک سیاستمدار با مشی 
منظم و مشــخص.« به گواه تاریخ، نقــش مصدق در به 
قدرت رسیدن رضا شاه انکار ناپذیر است. او مخالف بر چیده 
شدن نظام شاهنشــاهی بود و حتی در وصف شاه جوان، 
محمدرضا پهلوی می گفت که »ما امروز یک شــاه خوب 
داریم و شــاه خوب را باید نگه داریم.« مصــدق روزی از 
رضا خان به عنوان یک نظامی برجسته یاد می کند و او را فرد 
مفیدی برای جامعه می داند و دگــر روز فریاد می زند »من 
ایرانی و مسلمانم و علیه هر چه که ایرانیت و اسالمیت ما 
را تهدید کند تا زنده هســتم مبارزه می نمایم.« او محرک 
اصلی جنبش ملی کردن صنعت نفت نیست بلکه سوار بر 

موج ملی کردن این سرمایه میهنی می شود.
ارتشــبد فردوســت معتقد بود کــه او از جوانی یک 
فراماســون بود و با انگلیســی ها ارتباط داشت. فردوست 
بر این باور بود کــه مصدق بنا بر مصالــح خاصی از طرف 
آمریکایی ها کاندیدا شــد که نفــت را ملی کنــد اما وقتی 
نقشش تمام شــد و وجودش بی ثمر  و حتی مضر، برکنار و 

خانه نشین شد.
تصویری که مطبوعات آمریکا در ســال های ۱۳۳۰ 
و  ۱۳۳۲ از دکتــر مصــدق ارائه می دهند کامــال متفاوت 
است. سیاسیون و جریان رسانه ای آمریکا در سال ۱۳۳۰ 
او را ملی گرایــی زیــرک  و پیش تــر از او بــا عناوینی چون 
»دیوانه« و »بازیچه کمونیست ها« یاد می کنند. مصدق 
با آمریکایی ها خوش بینانه برخورد کرد و روی حمایت آنها 
حســاب باز کرده بود. البتــه به دید بعضی از کارشناســان 
تاریخی، سندی دال بر آمریکایی بودن مصدق وجود ندارد 
اما آمریکایی ها بســیار »مو ذیانه« و »خصمانه« با دولت 
او رفتار کردند. دولت مصدق متکی به پشــتیبانی مردم و 
روحانیت بود اما او هرگز نتوانست به درستی از این ظرفیت 
استفاده کند و بعدتر پشــتیبانی مردمی اش را هم از دست 
داد، شــاهد این ادعا نیز دیدگاه پژوهشگر تاریخ معاصر، 
آقای قاسم تبریزی اســت که می گوید: »حکومتی که با 
۲۰۰۰ لمپن و فاحشه سقوط کند، دیگر حکومت مردمی به 

حساب نمی آید.«
جالب اســت بدانیــم که نظــام مورد پســند مصدق 
یک نظام لیبرالی و ســکوالر اســت. او خواهــان جدایی 
دین از سیاســت بود. روحیــه غربگرایی، غرب پرســتی و 
غرب پذیــری در بین هم حزبی ها و شــخص مصدق موج 
می زد. آمریکایی هــا از دیــد مصدق اهل دموکراســی و 
آزاداندیشــی بودند و...  حاال با این وجــود چرا انگلیس و 
آمریکا حاضر به پذیرش شبیه ترین دولت و فرد به غرب در 
ایران نشدند و دولتش را ســاقط کرد ه و بار دیگر با حمایت 
از دیکتاتوری پهلوی، استبداد سیاســی و خفقان را برای 
ایرانیان تجویز  کردند؟ چرا غــرب چنین توهینی را بر ملت 
روا داشت و کودن ترین، بی سواد ترین و مستبدترین فرد 

مصدق به چشم بســیاری از سیاســیون، همه 
هنــرش پنهان کــردن چهــره واقعــی اش بود. 
او »یک سیاســی کار، با هوش باال بــود نه یک 
سیاستمدار با مشی منظم و مشخص.« به گواه 
تاریخ، نقــش مصدق در به قدرت رســیدن رضا 
شاه انکار ناپذیر است. او مخالف بر چیده شدن 

نظام شاهنشاهی بود

یادداشت
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برای  شناخت ریشه ها و ابعاد این حادثه شد  و گفت:  »اراده 
اصولی دولت جمهوری اسالمی ایران قطعا در این مسیر 
قرار دارد و برای تحقق این باور اسالمی  و انسانی از هیچ 

اقدامی  دریغ نخواهد داشت.«
هنوز هم اطالعات بسیار اندکی از جلسات محرمانه 
و همکاری های دولت های ایران و آمریکا در موضع حمله 
به افغانستان منتشر شده اســت و مردم دو کشور، خاصه 
ایران، از سطح و کیفیت این همکاری ها کامال بی اطالع 
هســتند. هیالری من )نماینده آمریکا در گروه »۶+۲«( 
در شرح یکی از جلســات مشــترک با طرف ایرانی چنین 
می گوید: »نماینده نظامی ایران نقشه ای روی میز گذاشت 
و محل هایی را که آمریکا بایستی مورد هدف قرار می داد، 
تعیین کرد. ما نقشه را گرفتیم و به نظامیان دولت آمریکا 
دادیم و همین شد اســتراتژی نظامیان آمریکا.« باور این 
مطلب که اســتراتژی نظامی آمریکا در افغانستان توسط 
مردان نظامی  ایران تعیین شده باشد تا حد زیادی سخت 
است اما این یک واقعیت است که کارشناسان نظامی ایران 
به کمک دســتگاه دیپلماســی آمده بودند و در جلســات 
مشــترک با طرف آمریکایی شــرکت می کردند. اشــراف 
اطالعاتی ایــران در منطقــه به خصوص در افغانســتان 
می توانست شــرایط بهتری را برای اتخاذ تصمیم مناسب 

به وجود آورد.
اندکی بعد ایرانی ها نشــان دادند که استراتژی شان 
در مقابلــه با تروریســم بســیار کارآمد اســت. صحت این 
ادعا خیلی زود بر همگان معلوم شد، چراکه در ۱۲ نوامبر 
۲۰۰۱ م ، جبهه شمال موفق شد کابل را با کمترین درگیری 
تصرف کنــد. یک پیروزی بــزرگ برای ملــت افغان که با 
نیروها و تجهیزات نظامی آمریــکا و متحدانش و با هوش 
ایرانی رقم خورده بود.  جیمز دابینــز، نماینده ویژه آمریکا 
در امور افغانســتان در روزنامه واشنگتن پســت نوشــت: 
»هیچ یک از شرکت کنندگان به اندازه ایران موثر نبودند.« 
اعترافات جیمــز، نماینده ویژه آمریــکا حکایت از نهایت 
همکاری ایران در موضوع افغانســتان دارد. ســطحی از 
همکاری که تا به امروز به صورت کامل و جامع رســانه ای 
نشــده و برای بســیاری از مقامات و مــردم دو ملت ایران 
و آمریکا پوشــیده مانده اســت. هنــوز معلوم نیســت که 
آمریکایی هــا تا چه حد از تــوان، قدرت و نفــوذ نیروهای 
امنیتی، نظامی و سیاســی ایــران در ســرنگونی طالبان و 
شکســت نیروهای القاعده بهره برده اند. کشــف آنچه در 
جلسات فی مابین مردان تصمیم ساز دو دولت ضدطالبان 
و القاعده گذشت سخت است، اما آنچه که از شواهد امر 
پیداست سطح همکاری بیش از انتظار بوده و گویای این 
مطلب است که تهران گامی مثبت، فراتر از حد انتظار در 
حل این مشــکل جهانی برداشته اســت . اینکه چه زمانی 
فاکتور هزینه های انجام شــده توســط دولت ایران برای 

طرف آمریکایی ارسال خواهد شد هنوز معلوم نیست.
ایران به عنوان یکی از حامیان اصلی برقراری صلح 
در افغانستان به آن اندازه که شایسته اش بود، قدر ندید. 
خیلی از کشــورهای غربی تــالش ایــران در ایجاد ثبات 
سیاسی در افغانستان را یا ندیدند و یا نخواستند که ببینند، 
آنها هرگز در رسانه هایشــان از دولت ایران به عنوان یک 
حامی جدی در سرنگونی حکومت »جهل« نام نبردند. آنها 
به مردم شان واقعیت ها را نگفتند. آن دسته هم که از سطح 
همکاری ایران و آمریکا مطلع بودند خوشــبینانه آب شدن 
یخ رابطه دو کشــور همراه بــا لغو بســیاری از تحریم ها را 
پیش بینــی می کردند. عــده ای هم بر این بــاور بودند که 
دنیا دیگر متقاعد شــده اســت که ایران حامی  گروه های 
تروریســتی و جریان های رادیکال نیســت، اما آمریکا در 
همان حال که از مشاوره های دولت ایران برای سرنگونی 
طالبان و القاعده و استقرار نظام جدید سود می برد، حاضر 
نشد نام ایران را از فهرست کشورهای حامی تروریسم کنار 
بگذارد.  معلوم شد  آمریکایی ها بعد از کسب یک پیروزی 
آسان تمایلی به امتیازدادن به طرف ایرانی ندارند. دولت 
اصالحات که فکر می کرد می تواند از این طریق به بخشی 
از کدورت های چندین ســاله ایران و آمریکا فائق آید با در  
بسته روبه رو شد. عده ای از اصالح طلبان میانه رو پی بردند 
که حق با رهبر ایران بود و دوســتی با آمریــکا نفعی برای 
آنها نخواهد داشــت.  آقای حسن روحانی، رئیس جمهور 
فعلی ایران که آن زمان ریاســت شورای عالی امنیت ملی 
را بر عهده داشــت تحلیل درســتی از اتفاقات بعدی ارائه 
می دهد. او در همان جلســات گفته بود: »همین که خر 
آمریکایی ها از پل گذشت، آنها به رفتار قبلی خود در برابر 
ایران باز خواهند گشــت.« در نهایــت موضوع همکاری 
ایران با آمریکایی ها در افغانســتان هم نتوانست کمکی 
به جریان حامــی  برقراری رابطــه کند چرا کــه چندی بعد 
واکنش های خصمانه جورج بوش، رییس جمهور آمریکا، 

تمام راه های مذاکره را مسدود کرد.

 جورج  بوش  در سخنرانی ســاالنه خود در ۲۹ ژانویه  
 )Axis of evil( ۲۰۰۲ م، ایران را یکی از محورهای اهریمنی
معرفی کرد. این اظهارات مقامات ایرانی را شــوکه کرد. 
خاتمی  به خوشــبینی اش به غــرب باخت. بــاز هم غرب 
حاضر به همکاری با یک دولت همسو با گرایشات غربی در 
تهران نشد. چرا آن همه لبخند و همراهی و همدلی خاتمی 
نتوانســت دل آمریکایی ها را نرم کند تا از شــکم خاتمی 

 فردی چون احمدی نژاد ظهور نکند. چرا؟

  حکایت چهارم: نتیجه برجام؛ آمریکا مصمم تر از 
هر زمان برای براندازی. حسن روحانی...

کســی نمی تواند بعد از روی کارآمدن آقای حســن 
روحانی به عنــوان رئیس دولت، منکر فشــار همه جانبه از 
اطراف و اکناف به رهبر ایران برای تفاهم به آمریکا شود. 
همه مردان آقــای روحانی آن قدر این بینــش که تنها راه 
نجات کشــور، مذاکره بــا غربی ها خاصه آمریکاســت را 
در بوق و کرنا کردند تا آیت الله خامنــه ای حاضر به انجام 
دور جدید مذاکرات هســته ای شــدند. روحانــی در طول 
رقابت های انتخاباتی اش به نتیجه بخش بودن مذاکرات 
با واشنگتن خوش بین  و بر این باور بود که مذاکره با آمریکا 
سهل تر و ثمربخش تر از مذاکره با اروپایی هاست. او جایی 
اظهار داشت که »بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحت تر از 
مذاکره با اروپاســت چرا که اروپایی ها به دنبال آقا اجازه از 
آمریکا هستند. از این رو دولت آینده باید بتواند رابطه ایران 
و آمریکا را از حالت تخاصم به مرحله تنش که یک مرحله 

پایین تر است برساند.«
روحانــی در شــهریور ۱۳۹۳ در گفت  و گو با شــبکه 
تلویزیونی ان بی ســی آمریکا گفــت: »اراده دولت من بر 
این اســت که ســطح تخاصم و تنش را پاییــن بیاوریم و 
شرایط را برای اینکه دو ملت بتوانند به هم نزدیک تر شوند، 
فراهم کنیم، رابطه نزدیک این دو ملت می تواند خیلی از 
مشــکالت را حل بکند. رابطه نزدیک  تر می تواند راه های 
جدیدی را پیش روی سیاســتمداران آمریکا بگذارد به هر 
حال معتقدم به آینده باید بیشتر نگاه کنیم تا گذشته.« او 
در این مصاحبه به حل مسئله ایران و آمریکا ابراز امیدواری 
کرد و اظهار داشت که این دشمنی روزی به پایان خواهد 

رسید.
          آقای روحانی به عنوان رئیس دولت، برای اولین 
بار در تاریخ انقالب اسالمی  با باراک اوباما، رئیس جمهور 
وقت ایاالت متحده آمریکا بی واســطه و از طریق مکالمه 
تلفنی گفت وگو کرد. آنها بر اراده سیاسی برای حل سریع 
مســئله هســته ای تأکید کردند. تیم مذاکره کننده جدید 
ایرانــی به همراه دیگــر کشــورهای درگیر ایــن موضوع 
توانســتند طی دو ســال گفت وگــوی فشــرده، در تاریخ 
۱۴ژوئیه ۲۰۱۵ به توافق »برنامه جامع اقدام مشــترک« 
یا همان  »برجام « برسند. مقرر شده بود که در قبال انجام 
تعهدات هسته ای ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم ها 
علیه ایران را خاتمه دهند. اوبامــا گفت به »توافق خوبی 
دســت یافتیم« او در ادامه تهدیــد کرد که »اگــر ایران 
یک میلیمتر تخطی کند، تمامی  تحریم ها برمی گردد.« 
در وین جشــنی بر پا بود. همه مســرور از پیــروزی بودند. 
صدای خنده های ظریف بلندتر از هر زمان دیگر شــنیده 
می شــد. جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا اجرای این 
توافق را برای جامعه جهانی مفید دانست و آن را تضمینی 
برای جهانیان که برنامه هســته ای ایران صلح آمیز است 
و صلح آمیــز خواهد مانــد. روحانی در تهــران به خاطر به 
سرانجام رساندن این توافق، فاتحانه تر گام بر می داشت 
و مخالفینــش را بــه بی ســوادی و نا آشــنا بودن بــه زبان 
دیپلماتیک متهم می کرد. روحانی در ســخنرانی طوالنی 
۳8 دقیقه ای خود پس از بیانیه مشــترک توافق هسته ای 
گفت که این توافق می تواند دیــوار بی اعتمادی را بردارد 

اوباما هم قبل از اتمام 
دوره ریاستش چند حال 
اساسی به آقای روحانی 
داد. او که هدفش »تغییر 
صلح آمیز رژیم« ایران 
بود با اعمال تحریم های 
جدید حتی زمانی که برجام 
ماه عسلش را سپری 
می کرد، نشان داد که برای 
براندازی حکومت ایران 
خیلی هم صبور نیست و 
سیاستش چندان تفاوتی 
با پیشینیانش ندارد

ایران به عنــوان یکی از حامیــان اصلی برقراری 
صلح در افغانستان به آن اندازه که شایسته اش 
بود، قدر ندید. خیلی از کشــورهای غربی تالش 
ایران در ایجاد ثبات سیاســی در افغانســتان را 
یا ندیدنــد و یا نخواســتند که ببیننــد، آنها هرگز 
در رسانه هایشــان از دولت ایــران به عنوان یک 
حامی جدی در ســرنگونی حکومت »جهل« نام 

نبردند
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و مدعی شد که »همه تحریم ها لغو می شوند، نه تعلیق.«  
او در طول ایام تبلیغات ریاســت جمهوری قــول داده بود 
کاری کند که هم سانتریفیوژها بچرخد و هم زندگی مردم و 
حاال بر پایه این توافق که محصول نرمش و همراهی تیم 
روحانی با طرف غربی خاصه آمریکایی بود، در معیشــت 
و فضای اقتصادی کشــور باید تحولی بزرگ رخ می داد. 
دقایقــی بعد از توافق جشــن برجام در کــف خیابان های 
تهران برگزار شد. تصاویر ظریف که تشبیه به امیرکبیر شده 
بود و عکس روحانی به وفور دیده می شد. مردم خوشبینانه 
بر این باور بودند که نهایت از هفته ای دیگر هر یک دالر به 
هزار تومان معامله و اوضاع بسامان خواهد شد. ریزبینان 
معتقد بودند که این یک نمایش و یک عملیات روانی کامال 
هماهنگ شده و دولتی است که تکمیل کننده آن هم تیتر 
فردای روزنامه ها و ســایت های زنجیره ای و مصاحبه ها و 
مقاالت در مدح این توافق و کار بزرگ دولت در این راستا 
خواهد بود. تیترها را به خاطر دارید؟ »تحریم ها به تاریخ 
پیوست«، »فروپاشــی تحریم«، »صبح بدون تحریم«، 
»تحریم ها هم رفــت«، »توافقات سیاســی و اقتصادی 
با لغــو تحریم ها«، »ســد تحریم شکســت«، »پیروزی 
تدبیر بــر تحریم«، »اینــک بدون تحریم«، »ســالم بر 
ایران بی تحریم، خالص شــدیم«، »تحریم تمام شد«، 
»برچیده شــدن ظرف تحریم ها«، »روز شکســت حصر 
اقتصادی«، »فتح الفتوح«، »آفتــاب تابان«، »معجزه 
قرن«، »بزرگ ترین دستاورد تاریخ ایران«، »نشانه تسلیم 
همه قدرت های بزرگ در برابر اراده ملت«، »ورق خوردن 
تاریخ به نفع ایران«، »پیروزی بزرگ تر از فتح خرمشهر« 

و…
ســه ماه از توافق گذشــت امــا هیچ اتفــاق بزرگی 
در معیشــت مردم رخ نــداد. یواش یواش داشــت معلوم 
می شد که آمریکایی ها، آقای روحانی و تیمش را به بازی 
گرفتند تا در این بازی حداقل بخشــی از توان هســته ای 
کشــورش را مهار کنند. تهــران قســمت قابل توجهی از 
قابلیت هــای هســته ای اش را محدود  یا معــدوم  کرد اما 
در مقابل، امتیازاتی کــه دریافت می کرد هیــچ قرابتی با 
ســطح و کیفیت انجام تعهــدات طرف ایرانی نداشــت. 
شــرایط روز به روز داشــت ناامیدکننده تر می شــد و مردم 
مایوس تر. دولت هــم متوجه پیام ها شــد و تغییر موضع 
داد. دیگر در سخنرانی هایشان خبری از »شکست حصر 
اقتصادی« نبود. بر عکس، آنچه داشت تیتر می شد این 

دســت از اظهارات بود: »مــردم بعد از توافق هســته ای 
انتظار بیش ازحد از اقتصاد نداشــته باشــند.« »به برجام 
نگاه اقتصــادی نداشــته باشــید.« »توافق هســته ای 
باعث گشــایش در همه حوزه های اقتصادی نمی شود.« 
»مشکالت اقتصادی ما به واسطه تحریم آغاز نشده است 
که بخواهد با حذف تحریم هــا زمینه ای برای حل وفصل 
همه مشکالت فراهم شــود.« »بازار مسکن بازار داخلی 
است و توافق هســته ای خیلی نمی تواند تأثیر مستقیمی 

روی این بازار داشته باشد.«
اوبامــا هم قبــل از اتمــام دوره ریاســتش چند حال 
اساســی به آقــای روحانــی داد. او که هدفــش »تغییر 
صلح آمیز رژیم« ایــران بود با اعمــال تحریم های جدید 
حتی زمانی که برجام ماه عسلش را سپری می کرد، نشان 
داد که برای براندازی حکومت ایران خیلی هم صبور نیست 

و سیاستش چندان تفاوتی با پیشینیانش ندارد.
محدودیت صدور روادیــد برای مســافران ایرانی، 
تمدید ۱۰ ساله قانون ایسا ، وضع تحریم های جدید علیه 
شرکت ها و افراد مرتبط با ایران ، مصادره دارایی های ایران 
و ... فهرست تحریم هایی است که بعد از برجام و در زمان 

اوباما اتفاق افتاد.
تیر آخــر بــر جســم بی جــان و بی حــال برجــام را 
رئیس جمهور جدید آمریکا، آقــای دونالد ترامپ به تاریخ 
۱8 اردیبهشت ۱۳۹۷ زد. خالص. او از برجام رسما خارج 
شد و در صدد اعمال سخت ترین تحریم ها برای فروپاشی 
ایران اســت. همه چیز به نقطه صفر بازگشت و شاید هم 
کمی  عقب تر از نقطه صفر چرا که دولت روحانی ۵ ســال 
از ظرفیت کشــورش را معطــل چنین توافقی کــرده بود. 
محصول ۱۲ ســال مذاکره با زبــان و سیاســت و ادبیات 

متفــاوت، چیزی جــز »هیچ« بــرای ایرانیان بــه همراه 
نداشــت.رهبر ایران از روز نخســت به ایــن تالش ها دل 
نبســت و معتقد بود که هیچ اعتمادی نمی شــود به طرف 
غربی داشــت و در نهایت همان شد که او پیش بینی کرده 

بود.
          مهم نیست که به باور راست و جبهه اصولگرایان، 
آقای روحانــی  یا تیمش تا چه حد گرایشــات غربی دارند. 
خیلی وقت هــا ایــن ادعاهــا شــاید بــرای زدن روحانی 
به عنوان یک رقیب سیاســی باشــد اما ما در بین چپ ها و 
اصالح طلب ها هم کسی را نیافتیم که ادعای اصولگرایان 

در این موضوع را رد کند.
          به راستی چرا باز هم آمریکایی ها بدترین ضد حال 
را به رئیس دولتی زدند که از روز نخســت شعارش در حوزه 
سیاســت خارجی، آرمانخواهــی واقع گرایانــه، تعامل با 
نظام بین المللی، موازنه قدرت بر اساس مفهوم اعتدال  و 
تنش زدایی به ویژه با همسایگان بوده است. این حرف ها 
و خط مشی ها کجایش با نظم نوین جهانی آمریکا در تضاد 
اســت؟ کجایش بــرای گاو و گوســفندهای آمریکایی ها 
و غربی ها ضرر دارد؟ کســی که در سیاســت خارجی اش 
هیچ منعی برای برقراری رابطه بــا آمریکا و انگلیس وجود 
ندارد، ســال نو عبری را به همه یهودیان تبریک می گوید 
و کشتار یهودیان و غیر یهودیان توسط نازی ها را محکوم 
می کند و بر اساس ادعای بعضی از فعاالن سیاسی ایرانی  
به باور آقای رئیس جمهور، آمریکا کدخداســت و در ذهن 
بســیاری از نیروهای حلقه نخســت و مدیرانش، کشــور 
آرمانی کشوری است که بسیار شبیه به غرب باشد، چرا باید 

این گونه مورد بی مهری قرار گیرد؟ چرا؟ 

هنوز هم اطالعات بســیار اندکی از جلســات محرمانه و همکاری های دولت های ایــران و آمریکا در موضع 
حمله به افغانســتان منتشر شده است و مردم دو کشــور، خاصه ایران، از ســطح و کیفیت این همکاری ها کامال 
بی اطالع هســتند. هیالری من )نماینده آمریکا در گروه »2+6«( در شرح یکی از جلسات مشترک با طرف ایرانی 
چنین می گوید: »نماینده نظامی ایران نقشه ای روی میز گذاشت و محل هایی را که آمریکا بایستی مورد هدف قرار 
می داد، تعیین کرد. ما نقشه را گرفتیم و به نظامیان دولت آمریکا دادیم و همین شد استراتژی نظامیان آمریکا.« 
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سیاست

قالیباف به کابینه می رود؟

برخی اخبار از احتمال حضور شهردار سابق تهران در دولت حکایت دارد
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خبرهای سیاســی گاه آن چنان غیر منتظره است که 
تحلیل  گران سیاسی را برای  راستی  آزمایی اش به سختی 
می اندازد.  باید مولفه ها و نشانه ها را کنار هم گذاشت تا به 

این  رسید که خبری راست است و قابل توجه و تامل. 
در مــورد محمد باقر قالیباف هفته گذشــته خبرهای 
مهمی مطرح شده، برخی تکذیب شــده اند و برخی دیگر 

مسکوت مانده اند.  
در مهمترین این خبرها گفته شــده که به او پیشنهاد 
معاون اولی داده شــده اســت.  اولیــن بار  یــک روزنامه 
اصالح طلب در خبری مدعی شــد که محمد باقر قالیباف 
شــهردار ســابق تهران به معاون اولــی روحانی منصوب 
خواهد شد.  ساعتی از انتشار این خبر گذشته بود که محسن 
پیر هادی، عضو سابق شورای شهر تهران نوشت: »اینکه 
دولت به قالیباف هرگونه پیشنهادی داده باشد اساسا کذب 
است  اما بعید می دانیم این قدر تدبیر وجود داشته باشد که 

کار را دست کاردان و مرد روزهای بحران دهند.« 
 ســاعتی بعد ســایت نامه نیوز نیز از افراد  نزدیک به 
محمدباقر قالیباف در مورد این خبــر پرس وجو کرد و این 

افراد اصل ماجرا را تکذیب کردند.  
این سایت البته در ادامه نوشته بود: »البته در ابتدای 
تشــکیل دولت دوم روحانی نیز این خبر به شکل دیگری 
مطرح شده بود و حکایت از آن داشــت که یک وزارتخانه 
به قالیباف پیشــنهاد شــده اســت.  در آن مورد گویا ماجرا 
از این قرار بود که در جلســه ای با حضــور کاظم جاللی و 
علی الریجانی از سوی یکی از افراد پیشنهاد وزارت راه به 
قالیباف مطرح می شود.  گویا در آن جمع همه غیر از علی 
الریجانی با این پیشــنهاد مخالفت می کنند.  این گزارش 
حاکی از  آن است که علی الریجانی بعد از آن جلسه حتی 
این پیشنهاد را به حسن روحانی نیز ارائه می کند. « همین 
سایت مصاحبه ای هم با محمدســعید احدیان  داشت.  او 
درباره برگزاری جلســاتی از سوی ســیدابراهیم رئیسی در 
تهران با چهره هایی سیاســی همچون محمدباقر قالیباف 
در موضــوع انتخابات مجلس گفت: »خبــر را دیدم، ولی 
من از چنین جلســه ای درباره انتخابــات مجلس اطالعی 
ندارم.« وی درباره ورود محمدباقــر قالیباف به انتخابات 
مجلس اظهار کرد: »آقای قالیبــاف ورودی به انتخابات 
مجلس ندارد، او کار های دیگری می کند.« مشاور شهردار 
اسبق تهران درباره پیشنهاد معاون اولی دولت روحانی به 
محمدباقر قالیباف یادآور شد: »این خبر را برخی رسانه های 
اصالح طلب نوشــتند   اما بــه راحتی تکذیب می شــود.«  
وی افــزود: »دولت آقای روحانی به آقــای قالیباف چنین 
پیشنهادی را ماهیتا نمی تواند بدهد، چون در این صورت 
آقای قالیباف موی دماغ فرصت طلبانی می شــد که از آنها 
در انتخابات تحت عنوان ۴ درصدی ها یاد می کرد.  البته   
کاش آن قدر عقالنیت وجود داشت که دنبال افراد پاکدست 
و توانمند برای انجام کار ها باشــند و چنین پیشــنهادی را 
مطرح کنند.  گرچه در صورت طرح مســاله، بعید بود مورد 
پذیرش آقای قالیباف قــرار بگیرد.«  احدیــان درباره خبر 
طرح پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی دولت دوازدهم به 
آقای قالیباف بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نیز 
بیان کرد: »هیچ پیشنهاد جدی توسط دولت آقای روحانی 
به آقای قالیباف ارائه نشده و نخواهد شد، چون ماهیتا اگر 
آقای قالیباف بخواهد کاری کند موی دماغ یک مجموعه 
فرصت طلب ۴ درصدی درون دولت می شود، بنابراین این 
مجموعه فرصت طلب هیچ گاه چنین وضعیتی را برای خود  

ایجاد نمی کنند.« 
نکته جالب دیگر نیز البته این بــود که روزنامه قانون 
هم در مطلبــی در مورد اخبار فضای مجــازی برای معاون 
اولی قالیباف نوشــت: »محمدباقر قالیباف فردی اســت 
که حتی اگر در عالم سیاســت ایران نیز جایگاهی نداشته 
باشند، نامش حاشــیه هایی را می تواند به همراه بیاورد.  او 

که مدت هاســت در متن سیاســت ایران حضور ندارد این 
روزها اخباری در باره اش منتشر می شود که دوباره نامش را 
به وسط میدان رقابت های سیاسی کشیده است.  ماجرا از 
این قرار بود که شهردار ســابق و سردار اسبق در اظهاراتی 
اقتصادی در سالروز دفن شهدای گمنام در مجتمع پیشکوه 
اظهار داشت که  امروز باید همه با هر سلیقه ای کنار یکدیگر 
باشیم و از جنگ اقتصادی که دشــمن به راه انداخته است 
فرصت درست کنیم.  دولت نیز باید از فرصت پیش آمده که 
بسیار بی نظیر است استفاده کند و در مسیر برطرف کردن 
مشکالت اقتصادی کشور قدم بردارد.  امروز دشمن با تمام 
قوا به میدان  آمده است، مسئوالن ما نیز باید به همین طریق 
وارد شوند و فارغ از ســالیق آنها را کنار گذاشته و دست در 
دست یکدیگر قرار دهند و در مقابل دشمن ایستادگی کنند.  
در گذشته کسانی بودند که معتقد بودند می توان با   آمریکا 
گفت وگو کرد  اما  امروز این افراد داخلی نیز متوجه شده اند 
که   آمریکا دیگر قابل اعتماد نیست زیرا در برجام عهدشکنی 
و ذات شیطانی  آمریکا را دیدند.«  وی گفت:    »آمریکایی ها 
پس از مذاکرات خیانت کردند آن هــم مذاکراتی که مورد 
تایید سازمان ملل بود  اما باز هم آنها خیانت کرده و از برجام 
خارج شدند.  مردم باید در حوزه اقتصادی ورود داشته باشند 
زیرا ضعف اصلی ما نیز در حوزه اقتصاد است و این ضعف 
اقتصادی ناشی از این اســت که مردم در عرصه اقتصاد و 
مدیریت کشور ورود نداشته اند، در حالی که در دوران دفاع 
مقدس این گونه نبود  اما  امــروز به مردم اجــازه ندادیم در 
عرصه اقتصادی و اجتماعی شــکوفایی و خال قیت داشته 
باشند.«  شهردار پیشین تهران افزود: »وضعیت بازار ارز، 
 سکه و واردات را اگر شاهد باشید قابل تایید است که بخش 
عمده اقتصاد کشــور در انحصار و اختیار یک گروه خاص 
اســت.«  نکته اظهارات قالیبــاف اینجا بود کــه در ادامه 
حواشی ای را ایجاد کرد:  »دولت حرف های خوبی در حوزه 
اقتصادی داشت و البته این صحبت ها نیازمند عمل است 
و باید محقق شــود  اما در مجموع موضع شــفافی از سوی 
دولت در قبال  آمریکا اعالم شــد و از این بابت خوشــحال 
هســتیم. امیدوارم دولت شــعارها و وعده ها و حرف  هایی 
را که در حوزه اقتصاد ایراد کــرد در عرصه عمل نیز محقق 
کند.  مواضع روحانی را دیدیم و مواضع ایشان مغایر با بحث 
برخی بود که گاهی عنوان می کردند دولت در ســایه اجازه 
کار به دولــت را نمی دهد و حتی ســخنان روحانی در مورد 
حمایت مقام معظم رهبری از مصوبات دولت را نیز شنیدیم 
که گفت حمایتی بی نظیر صورت گرفته اســت.  دشمن با 
تمام توان به دنبال القای ناکارآمدی نظام است. دشمنان 
انقالب اســالمی را مورد هجمه قرار داده انــد  اما این ملت 
عظمت و عزت خــود را با اهدای مال و جــان و فرزندانش 
به دســت آورده و ناامیدی را بزرگ ترین گناه می داند.  ما از 
آرمان های خود عقب نشــینی نمی کنیم.  امروز هم کســی 
مدعی نیست شرایط اقتصادی کشور مناسب است  اما این 
به معنای آن نیست که اجازه نفوذ و القای نومیدی از سوی 
دشــمن را بدهیم.  آرمان هایی که  امروز به دست آورده ایم 
مرهون انقالب اسالمی اســت که از جمله آن می توان به 
استقالل، آزادی و عزت و مردم  ساالری اشاره کرد و اساس 
دشمنی استکبار نیز به دلیل همین عزتی است که  امروز از 
آن برخوردار و شاهد هستیم که جمهوری اسالمی تمامی 
معادالت استکباری را برهم زده است.  امروز دشمن عرصه 
اقتصادی را برای نبرد انتخاب کرده است.  آنها از تهدید و 
فتنه و جنگ نظامی ناامید شدند و در این عرصه ها شکست 
خوردند و در طول ۴۰ سال اخیر ملت ما روز به روز در عرصه 
دفاعــی و راهبردی قوی تر شــد و  امروز در تراز ۱۰ کشــور 
نخست دنیا در حوزه دفاعی هستیم.  این تجربه را در دوران 
دفاع مقدس داشتیم.  مردم و جوانان جنگ را اداره کردند 
 اما  امروز جوانان را از صحنه بیرون کردیــم و از انرژی آنها 
استفاده نمی شــود.  باید به این جوان ها اعتماد کرد و اگر 

این اعتماد بود همان گونه که انقالب به پیروزی رسید، از 
این شرایط نیز بیرون خواهیم آمد.« این اظهارات و تعریف 
از سیاست های روحانی کافی بود تا برخی گمانه زنی هایی را 
درباره جانمایی این فرد در کابینه به زبان بیاورند.  در همین 
راستا سایت نامه نیوز از رســانه های اصولگرای نزدیک به 
روحانی در گزارشی با عنوان »قالیباف معاون اول روحانی 
می شود« نوشــت که در خبرهایی  آمد  سید ابراهیم رئیسی 
جلســات سیاســی مهمی را در تهران با موضوع انتخابات 
مجلس برگزار کرده و از جمله شــخصیت هایی که با او به 
گفت وگو نشســتند، محمدباقــر قالیباف، ســعید جلیلی، 
محسن رضایی، حدادعادل، ذوالقدر و رحیمیان بوده اند. 
در واکنشی دیگر به این ماجرا محمدباقر نوبخت، سخنگوی 
دولت در حاشیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران، 
درباره گفت وگوی محمود واعظی با محمدباقر قالیباف برای 
تصدی پست معاون اولی رئیس جمهور که از سوی یکی از 
سایت های خبری منتشر شــده بود، گفت: »اینها اخباری 
است که همکاران شــما خبر می کنند و قرار نیست به همه 

شایعه ها پاسخ داده می شود.« 

  پشت پرده یک پیشنهاد
این ماجــرا از دو حالت خارج نیســت؛ یــا اینکه این 
خبر صحت دارد و در ادامه معادالت پشــت پرده مربوط به 
تغییرات در کابینه اســت و حســن روحانی توافق کرده که 
با ورود افرادی مانند قالیباف بــرای بهبود عملکرد دولتش 

پروژه خود را پیش ببرد.  
در چنیــن حالــی این یــک اتفــاق مثبت هــم برای 
محمدباقر قالیباف و هم برای دولت حسن روحانی است.  

برای قالیباف این خبر خوبی است چرا که او یک مدیر 
جهادی است و عملکرد مثبتش در شهرداری تهران نشانگر 
تالش های صادقانه و پیگیر برای پیشــبرد  امور است.  او 
حاال زمینه مناســبی برای خدمت پیدا خواهد کرد. اما این 
خبر در صورت صحت برای دولت روحانی هم اتفاق خوبی 
اســت.  او با چنین جذبی می تواند حمایت قابل توجهی از 

بدنه اصولگرایان و نهادهای حاکمیتی را به دست آورد.  
حالت دوم این اســت که این خبر صحت نداشــته و 
صرفا یک بازی سیاسی اســت.  به نظر در چنین حالتی نیز 
این خبر برای محمد باقر قالیباف بازخورد منفی نداشــته و 
نشان دهنده توانایی او در اداره  امور است.  نکته این است 
که این خبر در هر دو حالت راســتی و نادرســتی اش برای 

قالیباف، برد - برد است.  

گزارش
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از پارلمان تا پاستور 
هفته گذشته اخبار متفاوتی درباره قالیباف منتشر شد

هفته گذشته برای محمدباقر قالیباف پرحاشیه بوده 
اســت. اول از همه یک خبر منتشر شــد که او در جلسات 

سیاسی با سید ابراهیم رئیسی شرکت کرده است. 
خبری که تحلیل های زیادی را در ادامه داشت. 

متن این خبر را که بــرای اولین بــار هفته نامه مثلث 
منتشر کرد، به این شرح بود: »سید ابراهیم رئیسی جلسات 
سیاسی مهمی  را نه در مشهد که در تهران برگزار کرده است 
و در این جلســات که با موضوع انتخابــات مجلس برگزار 
شده، برخی شخصیت های اصولگرا حضور داشتند. البته 
بنا بر گفته برخی منابع این جلســات را چند ماهی است که 
رئیسی تشکیل می دهد و در برخی جلسات هم محمدباقر 
قالیباف حضور داشته اســت. همچنین سعید جلیلی که از 
نظر گفتمان با رئیسی اشــتراک هایی دارد در برخی از این 
جلسات شرکت کرده است. از محسن رضایی، حدادعادل، 
ذوالقدر و رحیمیان به عنوان دیگر نفرات شــرکت کننده در 
جلسات نام برده می شود .« همزمان با انتشار این خبر چند 
شایعه بر ســر زبان ها افتاد. اول اینکه گفته شد محمد باقر 
قالیباف و رئیسی به یک تفاهم برای دو انتخابات رسیده اند. 
محمدباقر قالیباف برای انتخابات ریاســت جمهوری نامزد  
می شود و ابراهیم   رئیســی برای انتخابات مجلس.  شایعه 
دیگر این بود که قالیباف برای انتخابات ۱۴۰۰ ستادهای 
خود را فعال کرده اســت. برخی دیگر هم گفتند که او ابتدا 
در انتخابات مجلس نامزد خواهد شــد و حتی ممکن است 

سرلیست اصولگرایان شود. 

  داستان ستاد ها 
کانال دولت بهــار تنها بازمانده رســانه های جریان 

احمدی نژاد که مدیرمســئولش نیز در زندان به سر می برد 
و این روزها توســط تیم جوانفکر اداره می شود، در خبری 
مدعی شــد: »شــنیده ها حاکی اســت، در پی داغ شدن 
موضوع انتخابات زودرس، یکی از کاندیداهای اصولگرا 
که اخیرا شــایعه انتصابش در جایگاه معاون اولی منتشر 
شد، ســتادهای خود را فعال کرده اســت.« منظور دولت 
بهار، محمدباقر قالیباف است. در واکنش به این خبر یکی 
از نزدیکان محمدباقر قالیباف راه اندازی مجدد ستادهای 
انتخاباتــی این چهره سیاســی اصولگــرا را تکذیب کرد. 
حسین قربانزاده در پاســخ به این پرسش که آیا خبر کانال 
تلگرا می دولــت بهار نزدیــک به محمــود احمدی نژاد از 
فعال شدن ستادهای انتخاباتی محمدباقر قالیباف صحیح 
است یا خیر؟ گفت: این خبر درست نیست و من قویا این 
موضوع را تکذیب می کنم. چنین خبری قطعا غلط است و 
این حرف ها حرف های بیهوده ای اســت که از سوی این 
افراد مطرح می شود. محمدسعید احدیان، مشاور قالیباف 
درباره ورود شهردار اسبق تهران به انتخابات مجلس اظهار 
کرد: آقای قالیبــاف ورودی به انتخابات مجلس ندارد، او 

کارهای دیگری می کند. 

  ماجرای سرلیستی
این روزهــا خیلی صحبــت از سر لیســتی قالیباف یا 
رئیســی برای انتخابات آینده به میــان  می آید. حمیدرضا 
فوالدگر، نماینــده اصولگــرای مجلس دهــم دراین باره 
گفته اســت: »نه در این رابطه ها که اصال هیچ صحبتی 
مطرح نشده است و هنوز ساز و کار اصولگرایان برای ورود 
به انتخابات مشخص نشده است. تا رسیدن به مصادیق 

فاصله زیادی وجود دارد و از امروز درباره آن صحبت کردن 
خیلی زود است.« 

در مــورد اینکه قالیبــاف چقدر در این مورد شــانس 
دارد محمد علی پور مختار گفته اســت: » اما با این وجود 
فکر  می کنم آقای قالیبــاف بهتر از دیگــران بتواند آرای 
خاکستری را جذب کند. جمنا و اصولگرایان در انتخابات 
مجلس حتما به قالیباف اقبال نشان  می دهند کما اینکه در 
انتخابات ریاســت جمهوری هم قالیباف به عنوان یکی از 
گزینه های جمنا انتخاب شــد. وی در پاسخ به این سوال 
که  در مورد لیســت هم آیا قالیباف هم  می تواند با  امضای 
خود لیستی ارائه کند؟ گفته است: »قالیباف هم  می تواند 
تاثیرگذاری داشته باشد. او وقتی شهردار بود خاطره خوبی 
از خودش در ذهن مردم به جا گذاشت گرچه از  امروز شروع 
به تخریب کرده اند و نشانه های آن در اظهارنظرها و اعالم 
 آمار و ارقام قابل مشاهده است.« او همچنین در پاسخ به 
این سوال که »یعنی قالیباف سرلیست اصولگرایان خواهد 
بود؟« گفته است: »به هر حال هر چیزی محتمل است. 
باید دید شرایط سیاسی اجتماعی آن روز چه خواهد بود.«   

  حاشیه های آقای اصولگرا
اما محمدباقــر قالیبــاف گالیه هایی هــم از برخی 
چهره های اصولگرا داشــته اســت کــه به نظر  می رســد 
این مســاله به یکی از چالش های او تبدیل شــده است. 
محمدتقــی رهبر در مــورد مواضــع محمدباقــر قالیباف  
می گوید: »انقالب، نظام، اســالم، والیــت، خط امام و 
رهبری و حمایت از مستضعفان اصول محسوب  می شوند و 
افراد معتقد، متعهد و ملتزم به این اصول، اصولگرا هستند. 
وی با بیان اینکه تفکر اصولگرایی پدرخوانده خاصی ندارد، 
افزود: گروه های مختلف شناخته شده ای در این اردوگاه 
سیاســی قرار دارند و تصمیم گیری ها نیز شــورایی انجام  
می شود. این طور نیســت که عده ای بنشینند و برای جمع 

تصمیم بگیرند.« 
عضو جامعه روحانیت مبارز درباره صحبت قالیباف که 
گفته »پیشکسوتان اصولگرا نیازی به گوش کردن حرف 
دیگران نمی بینند«، یادآور شد: » حاال برداشت ها متفاوت 

گزارش
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افق جدید؟
در باب محال بودن معاون اولی آقای قالیباف!

بحران در عملکــرد دولت دوازدهــم به ویژه در حوزه 
اقتصاد به ســطحی رســیده که طرفداران دو آتشه دولت 
هم گریزی از پذیرش آن و ارائه راهکارهایی برای عبور از 
این بحران ندارند.  سید حسین موسویان، از نزدیک ترین 
دیپلمات های دولت پیشنهاد استعفای روحانی و انتخابات 
زودهنگام را ارائه  می کند شاید که این تغییرات بتواند فضا 
و افق جدیدی را پیش روی اقتصاد و مدیریت کشور باز کند. 
البته برخی مخالفان دولت هم همین نــگاه را دارند با این 
تفاوت که تغییرات در دولت را با طرح عدم کفایت سیاسی 
رئیس جمهــور پیگیری  می کننــد ؛ راهکاری کــه روحانی 
در ســخنرانی اخیرش به شــدت رد کرد و نشــان داد اهل 
استعفا نیست. در عین حال مخالفان روحانی که خواهان 
استیضاح و عدم کفایت سیاسی روحانی هستند هم آن چنان 
قدرتمند نیستند که بتوانند ایجاد تغییر در اقتصاد کشور را از 

دریچه تغییر رئیس جمهور جست وجو کنند. 
در این بین پیشــنهادی هم ارائه شــده و مورد بحث 
و بررســی مخالفان قرار گرفته اســت که آقای قالیباف به 
عنوان معاون اول آقای روحانی تحوالت اقتصادی دولت 
را مدیریت کند، به جای آنکه رئیس جمهور اســتعفا دهد و 
استیضاح شود و نیاز به انتخابات زودهنگام باشد. استدالل 
طرفداران این پیشنهاد این است که اوال حضور قالیباف در 
دولت در جایگاه معاون اولی نماد تحول بنیادینی است که 
 می تواند جامعه را به ایجاد تحوالت مثبت در مدیریت دولت 
به ویژه در حوزه اقتصاد امیــدوار کند و آرامش را به اقتصاد 
کشــور برگرداند. آقای قالیباف به واســطه جایــگاه قابل 
اعتمادی که نزد حاکمیت و نهادهای حاکمیتی و نظارتی 
دارد،  می تواند از تنش های بعضا فرساینده بین دولت و سایر 
قوا و نهادهای حاکمیتی بکاهد و هماهنگی و انسجام بین 
دولت و سایر قوا و نهادها را باال ببرد. این اعتماد، انسجام و 
هماهنگی  می تواند موجب باالرفتن کارآمدی در حوزه های 

مختلف دولت به ویژه دیپلماسی و اقتصاد  شود.
از طرف دیگر تــوان باالی مدیریتی آقــای قالیباف 
 می تواند تحرک باالیی را در حوزه اقتصــادی فراهم کند و 

حوزه های اقتصــادی دولت از قبیل بانــک مرکزی، وزارت 
اقتصاد و وزارت صنعت را از سردرگمی  و بی برنامگی و لختی 
رهایی بخشــد. به عالوه اقتدار آقای قالیباف در پیشــبرد 
حوزه های عملکردی دولت اجازه نمی  دهد تمرد و سرپیچی 
از برنامه های دولت به وجود آید. برای مثال معلوم است که 
ذیل مدیریت آقای قالیباف، وزیر صنعت اجازه پیدا نخواهد 
کرد که از اعالم اســامی  دریافت کنندگان ارز دولتی سر باز 
زند و مدیر باالدستی هم در اختالف بین وزیر صنعت و وزیر 
ارتباطات تنها به الیک یک پســت توئیتری وزیر ارتباطات 
بسنده کند. به هر حال حضور آقای قالیباف در دولت  می تواند 
برگ جدید و متفاوت دولت و سایر دست اندرکاران اداره کشور 
باشد و نتایج و ثمرات قابل توجهی به بار آورد.  با این حال به 

دالیل مختلف امکان عملی شدن آن بسیار سخت است:
حتی اگــر بپذیریم کــه آقایــان قالیبــاف و روحانی 
اختالفات سیاســی خود را که در رقابت های انتخابات ۹۶ 
به اوج رســید به نفع حل بحران های اقتصادی و مدیریتی 
کشور فراموش کنند، اطرافیان دو طرف به ویژه تیم آقای 
روحانی به دالیلی که آشکار است بعید  می نماید که به ایشان 
اجازه دهند چنین ابتکاری را در جهت حل مشکالت کشور 
عملی کنند.عالوه بر این جایگاه معاون اولی به تنهایی این 
امکان را در اختیار آقای قالیباف قرار نخواهد داد که اقتصاد 
کشور را به ســمت آرامش و پویایی رهنمون کند و طبعا نیاز 
به هماهنگی ســایر ارکان اقتصادی دولــت از قبیل بانک 

مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد وجود دارد. 
در عین حال این سوال وجود دارد که آیا این آمادگی 
در دولت وجــود دارد که برای مدیریت بحــران اختیارات، 

تغییرات این حوزه ها به قالیباف سپرده شود؟
به هر حــال در اینکه اقتصــاد کشــور را نمی  توان با 
شیوه ای که دولت آقای روحانی تاکنون اداره کرده به مسیر 
درســت و قابل اعتماد برگرداند، شکی نیســت. برای گذر 
از این بحران ها معمول اســت که ابتکارات و شــیوه های 
متفاوت از آنچه در شرایط عادی به کار گرفته  می شود، بهره  
می گیرند ولی کارایی و گره گشایی این ابتکارات و شیوه ها 
به میزان عقالنیــت و تدبیر مدیران دولــت از یک طرف و 
جسارت و شهامت آنها از طرف دیگر بســتگی دارد و البته 
گذر از اختالفات سیاسی و شخصی شرط مهم اتخاذ چنین 

تصمیماتی است. 

رسول بابایی

کارشناس سیاسی

است، ما معتقدیم اصولگرایان چندنفری نیستند که داخل 
اتاق دربســته  می نشــینند و برای همه تصمیم  می گیرند. 
هر وقت هم گروه های اصولگرا اعــم از جامعه روحانیت 
و دیگر تشــکل ها نظــر و دیدگاهی دارند مطالب شــان را  
می گویند. گاهی نظرات شان را ســایر گروه ها  می پذیرند 
و گاهی هــم نمی پذیرند. در مجموع گاهــی وفاق جمعی 
هســت و گاهی وفــاق جمعی نیســت. به عبــارت دیگر 
آن طور نیســت که تصمیم جریانی از جایی دیکته شود و 
دیگران ملزم به اطاعت باشند. همدلی، همیاری، توجیه 
و هماهنگــی باید به عنــوان اصل بر جامعــه اصولگرایی 
حاکم باشد. به نظر من این برداشت چندان درستی نیست 
که بگویند عده ای  می خواهند بــرای همه تصمیم بگیرند 
و گوش بــه حرف کســی نمی دهند.« وی دربــاره چرایی 
دلجویی نکردن از محمدباقر قالیباف به علت دلخوری اش 
از نحوه انتخــاب نامزد نهایــی در جریــان اصولگرا برای 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، گفت شخص آقای 
قالیباف در اجتماع مصالی تهران  آمد و رســما اعالم کرد 
عرصه را به آقای رئیســی واگذار  می کند بنابراین کســی 
آقای قالیباف را کنار نگذاشت. در واقع خود آقای قالیباف 
کناره گیری از نامزدی در انتخابات را پذیرفت و اعالم کرد 
و مردم هم دیدند. تا جایی که من خبــر دارم هیچ مرجع و 
مقا می  به آقای قالیباف درباره کنار رفتن یا نرفتن از صحنه 
انتخابات حرفی نزد. کســی که ملزم به کنار رفتن نیســت 
بنابراین آنچه اســتنباط  می کنیم این اســت که خود آقای 
قالیباف تصمیم گرفت که کنار برود.« وی افزود: »دلیل 
ندارد کسی آقای قالیباف را ملزم به کناره گیری از نامزدی 
در انتخابات کند، ضمن آنکه او  می توانست بگوید »الزام 
نمی شوم که کنار بروم و چنین الزا می  را قبول ندارم«. عضو 
جمنا نبودم که تصمیم گیری در این رابطه شــده باشد  اما 
عضو جامعه روحانیت هســتم و از طرف جامعه روحانیت 
کســی جبری به آقای قالیباف برای کنارگیــری از نامزدی 
در انتخابــات ریاســت جمهوری نکــرد. حــاال انتخابات 
 ریاســت جمهوری ســال ۹۶ گذشــت و آقایان برای آینده

 باید فکر باشند.« 
در مقابــل  امــا علی صوفــی، وزیــر ســابق دولت 
اصالحات نظر دیگری هم در مورد اظهارات قالیباف دارد: 
»آقای قالیباف البه الی صحبت هایشــان چراغ ســبزی 
را هم بــه اصالح طلبان نشــان داده اند. ایشــان جریان 
مقابل آقــای احمدی نــژاد بوده انــد. البتــه جاهایی هم 
تندروی هایی داشته که چهر ه اش را مغشوش کرده است. 
قالیباف به کانون قــدرت دیگری وصل اســت. او در بدو 
ورودش به شــهرداری، یک پرونده چهارصــد میلیاردی 
را از تخلفات آقــای احمدی نژاد مطرح کــرد و تا آخر هم 
بر آن پافشــاری کرد. از نظــر ارتباطات شــخصی هم، با 
برخی از شــخصیت های اصالح طلب، ارتباطات خودش 
را حفظ کرده اســت  منتها از نظر موضع گیــری، در مقابل 
اصالح طلبان قرار گرفت. در حال حاضر هم ســعی دارد 
آن   و ارتباط خودش را با اصالح طلبــان ترمیم کند.« این 
فعال سیاســی اصالح طلب در پاســخ به این سوال که آیا 
قالیباف با مطرح کــردن »نواصولگرایی« به دنبال ترمیم 
روابط خود با اصالح طلبان اســت، گفت: » دقیقا همین 
مورد است. قالیباف جوان است و هنوز برای کاندیداتوری 
در دوره های بعد انتخابات ریاست جمهوری،  امیدوار است. 
مخصوصا  اال ن هم که بحث آقای الریجانی مطرح است 
و برخی از چهره های اصالح طلب تلویحا از کاندیداتوری 
ایشــان بــرای ریاســت جمهوری ســال ۱۴۰۰ حمایــت 
کرده اند. قالیباف این برداشــت را دارد که برای انتخابات 
ریاست جمهوری آینده ممکن است اصالح طلبان از کسی 
که گرایش اصولگرایانه معتدل یا به عبارتی نواصولگرایانه 
دارد، بخواهند حمایت کنند. قالیباف خودش را نزدیک تر 

از الریجانی به اصالح طلبان می داند.« 

یادداشت

37 شماره 403   | مثلث  



راه تازه
برنامه قالیباف برای سیاست ورزی چیست؟

سال هاســت بــا دو صفــت »تکنوکــرات« و »مدیر 
جهــادی« تبدیل بــه پای ثابــت انتخابات های ریاســت 
جمهوری شده  وپس از سال ها هم  از عزم او برای رسیدن به 
پاستور کاسته نشده است . همین عزم جزم اوست که باعث 
شده همچنان نام محمدباقر قالیباف در لیست کاندیداهای 

دو انتخابات مهم ۹8 و ۱۴۰۰ خودنمایی کند.
او در انتخابات ۹۶ نیز با شعار ۹۶ درصد و ۴ درصدی 
ســر و صدای زیادی به پا کــرد. قالیباف کــه تاکنون  بین 
اصولگرایان به صاحب آرای طبقه متوســط معروف بود، 
 یکباره زمین بازی را عــوض کرد و طبقه کارگــر را هدف و 
مقصد تبلیغات انتخاباتی خود قرار داد. طبقه ای که رقیب 
او سعید جلیلی هم چندسال پیش تر آن را هدف گرفته بود 

 اما ناکام ماند.
شاید این تصمیم و تغییر رویه آنجا در دستورکار قرار 
گرفت که قالیباف ماه  هــا پیش از انتخابات خــود را برای 
رقابت با جلیلی   آماده می کرد نه افرادی چون میرســلیم یا 
رئیســی. از همین رو نیز درصدد برآمد تا بی توجه به قشــر 
متوسط که تا حدودی رای شان پشــت سر او قرار داشت، 

قشر هوادار جلیلی را جذب کند. 
جلیلی به میدان نیامد تا باز هم رقیب آقای شــهردار 
شود  اما رقیبی سخت تر رو در وی او قرار گرفت، رقیبی که 
برخالف جلیلی حمایت بخش هایــی از جریان اصولگرا را 

همراه خود داشت و دست قالیباف در مقابل او خالی بود.
رئیســی هرچند با  امــا و اگرهــای زیــادی تبدیل به 
کاندیدای نهایی جمنا و طیف اکثریت اصولگرایان شد  اما 
در نهایت قالیباف نتوانست رو در روی او قرار گیرد و وقتی 
حمایت اصولگرایــان را با خود ندید از صحنــه رقابت کنار 
رفت. او که با استراتژی حمله به رقبا خاصه حسن روحانی 
به میدان  آمده بود، چند روز مانده بــه رای گیری انصراف 
داد تا کاندیدای مورد عالقه جمنا با پشتوانه بیشتری راهی 

میدان شود و  امید بیشتری به پیروزی داشته باشد.
 اصرار تشکیالت جناح راست برای انصراف قالیباف 
کار را به جایی رســاند که شــهردار تهران با وجــود اینکه 
تصور می کرد نسبت به رئیسی رای بیشتری دارد، به نفع او 
کناره گیری کند. قالیباف از همان سال 8۴ که پا به خیابان 
بهشت گذاشت، یک گزینه بالقوه بود. با این حال در مقابل 
تصمیم تشکیالتی اصولگرایان سر فرود آورد، هرچند این 
ساختار تصمیم گیری را دچار اشــکال می دانست. او این 
مساله را بعد از شکست ابراهیم رئیســی در انتخابات طی 
نامه ای بیان کرد. او شــکایت نامه ای خطــاب به جوانان 
نوشت و یک بار دیگر از آلترناتیوی به نام »نواصولگرایی«  
ســخن گفت. او خطاب به جوانان اصولگرا گفت: »شما 
 امیدوارانه، فعاالنه و آتش به اختیار وارد صحنه شده، منتظر  
اقدامات  از باال به پایین در جریان  اصولگرایی نباشید؛ زیرا 
تحلیل  رفتارهای  پس از انتخابات  برخی دوســتان  نشان 
می دهد تصمیم گیری در این مورد در رأِس جریان همچنان 

دچا ر اختالل است.«

  ایده جدید
محمد باقر قالیباف برای بار  ســوم به انتخابات  آمد؛ 
یک ریسک سیاسی بزرگ. او برای بار دوم با حسن روحانی 
رقابت می کرد. نبردهای تن به تن او در مناظره ها با حسن 
روحانی که البته به اســحاق جهانگیری هم کشــیده شد 

از مهم ترین صحنه های انتخابات ســال ۹۶ بود.او  اما در 
 اندک زمان باقیمانده تــا انتخابات از رقابــت کناره گیری 
کرد. خودش می گوید در نظرسنجی ها رای باالیی داشته 
 اما به دلیل اینکه همه از او خواســته اند که به نفع ابراهیم 
رئیســی کناره گیری کند، از ادامه رقابت منصرف شد. او 
بعد از انتخابات برخی مواضع انتقادی داشته؛ هم نسبت 
به دولت مســتقر هم البته نســبت به اصولگرایان. بعد از 
انتخابات یک نامه بسیار مهم از سوی محمد  باقر قالیباف 
منتشــر شــد که بازخوردهای فراوانی در محافل سیاسی 
و رســانه ای داشــت. قالیباف حرف های تــازه ای مطرح 
کرده و البتــه نقدهای قابل توجهی هم بــه جناح اصولگرا 
داشــت. او در این نامه از نواصولگرایی ســخن گفته و به 
بدنه اصولگرایــی توصیه هایی بــرای چگونگی مواجهه 
با فضای موجود ارائه کــرده بود. این نامــه بازخوردهای 
متفاوتی هم در جناح اصولگرا داشــت و هــم البته با نوع 

خاصی از واکنش ها میان اصالح طلبان مواجه شد. برخی 
از اصولگرایان به اســتقبال این نامه رفتند و برخی دیگر از 
زمان انتشار و محتوای نامه گالیه داشتند. در  این  میان  اما 
اصالح طلبان هم تالش خود را کردند تا از این نامه نهایت 
استفاده سیاســی را کرده و آن را نوعی شــورش در جناح 

اصولگرا قلمداد کنند.

  نامه جنجالی
امــا این نامه چــه محتوایی داشــت کــه این گونه با 

واکنش های گسترده مواجه شد؟
فــارغ از بخش هایی از ایــن نامه کــه نقدهایی را به 
دولت مســتقر وارد می کرد، در یک بخش از این نامه  آمده 
بود: »در گفت وگو با شــما جوانان مومن و دلسوز انقالب 
و نظام و کشــور، جواب های متعــددی در پاســخ به این 
دغدغه ها شنیده ام که نشان می دهد بسیاری از شما دلیل 
شکست های اخیر جریان اصولگرایی، در جلب نظر مردم 
در انتخابات را نتیجه اشــکاالت ســاختاری، رویکردی و 
عملکردی در ســطوح کالن و ُخرد می دانیــد. بنابراین به 

این باور رسیدم که »تغییر اساســی در نحوه کنش جریان 
اصولگرایــی« یکی از مطالبات اصلی  امروز شــما جوانان 
مومن و دلسوز انقالب و کشور اســت.  امروز دیگر روشن 
اســت که اصولگرایــی باید با حفــظ مبانــی و ارزش های 
انقالبی جمهوری اسالمی، در نگرش و شیوه سیاست ورزی 
خود متحّول شــود و با گفتمان و چهره هایی نو، حرکت در 
راســتای »نو اصولگرایی« را هرچه زودتر آغــاز کند. این 
انقالب با تکیه بر شور و انگیزه جوانان پیروز شد و این نظام 
با فداکاری آنها بقای خــود را تضمین کرد. در ادامه راه نیز 
چاره ای جز تکیه بر جوانان در انجام کارهای بزرگ و ماندگار 
نیســت و یکی از کارهای بزرگ جســارت »خود انتقادی« 
و متحول کــردن اصولگرایی، بدون تضعیــف این جریان 
در مقابل رقیبی اســت که اصلی ترین هنر آن تزریق  ترس 
مصنوعی بــه جامعه، به قصــد فراموش کــردن وعده ها و 
ناکارآمدی هایش اســت.  امیدوارم دیگر دوستان مسئول 
و اثرگذار در جبهه اصولگرایی این پیام و درخواســت شما 
را، برای ایجاد این تحول بزرگ و ضروری، بشنوند و بدانند 

»خودانتقادی« و تغییر نشانه قوت است و نه ضعف.«
او در واقع در این بخش از نامه اش تالش کرده بود تا 
ایده خود را که همان ایجاد نواصولگرایی است، مطرح کند. 
او در عین حال یکی از راه های رسیدن به این نو اصولگرایی 
را خود انتقادی دانســته بود. این ایده قالیباف با موجی از 

واکنش های موافقان و مخالفان مواجه شد.
اما این نامه یک بخش مهم تر دیگر هم داشت. آنجا 
که او نوشته بود: »شما  امیدوارانه، فعاالنه و آتش به اختیار 
وارد صحنه شده، منتظر اقدامات از باال به پایین در جریان 
اصولگرایی نباشید؛ زیرا تحلیل رفتارهای پس از انتخابات 
برخی دوستان نشــان می دهد تصمیم گیری در این مورد 
در رأس جریان همچنان دچار اختالل است.« این بخش 
از نامه دلخوری هایی در ســطوح از اصولگرایان به همراه 
داشت و البته موجب شد تا اصالح طلبان هم برچسب فرمان 

شورش در جناح را به این نامه الصاق کنند.
قالیباف در ادامه پرســش هایی را نیــز مطرح کرده و 

نوشته بود:
 »۱- از یک منظر آسیب شناسانه، »اصولگرایی« چه 
ضعف های ساختاری، عملکردی و رویکردی دارد که باید 
آنها را اصالح کرد؟ »نو اصولگرایی« در این سه مورد کدام 
دغدغه ها را باید مورد توجه قــرار دهد؟ چتر نواصولگرایی 

باید شامل کدام گروه های جامعه باشد؟
۲- چگونه و با چه  روشــی می تــوان از اصولگرایی به 
 ســمت نواصولگرایی حرکت کرد و چهره های جدیدی که 
می توانند این کار را انجام دهند باید چه خصایصی داشــته 

باشند و نقش جوانان در این روند چیست؟
۳-  پایگاه مردم در نواصولگرایی چگونه باید باشــد؟ 
آیا ما نیازمند بازگشــت به مردم و توجه به مطالبات و نقش 
آنهــا در اداره همه  امور نیســتیم؟ چگونــه می توان بدون 
چشم پوشی از آرمان ها با واقعیت تغییر سبک زندگی طبقه 

متوسط کنار   آمد؟
۴- شــیوه تعامل نواصولگرایی با دولــت چگونه باید 

باشد؟
۵- نسبت نواصولگرایی با رهبری انقالب، نهادهای 

حاکمیتی و جریان های سیاسی رقیب چگونه باید باشد؟«

  بازگشت به سیاست 
برخی می گویند محمد باقر قالیباف سال ۹۷ را با ورود 
جدی تر به سیاســت آغاز کرده اســت. برخــی معتقدند او 
برای انتخابات مجلس برنامه هایی دارد و برخی دیگر هم 
می گویند او به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هم 
نیم نگاهی دارد. گویا می خواهد با حزب کار خود را با قوت 
بیشتری ادامه دهد. هر چه هست سال ۹۷ در ادامه روزهای 

شلوغی برای محمد باقر قالیباف خواهد داشت.  

گزارش
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سیاست خارجی

سیمای جدید روحانی

پس از تهدید روحانی درباره بستن تنگه هرمز قیمت نفت باال رفت
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حسن روحانی،  رئیس جمهور کشــورمان در جریان 
سفر خود به سوئیس، به صورتی قاطعانه و صریح،  ایاالت 
متحده آمریکا و متحدان سیاســت های نفتی واشــنگتن 
را مورد عتاب قرار داد و با بیان این جمله، شــوک ســختی 
به کاخ ســفید و ریاض )به عنوان دو بازیگر کارشکن نفتی 
علیه ایران( وارد ســاخت: »آمریکایی ها مدعی شــده اند 
که می خواهند به طــور کامل جلوی صــادرات نفت ایران 
را بگیرند. آنها معنی این حــرف را نمی فهمند، چراکه این 
اصال معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت 
منطقه صادر شود. اگر شما توانســتید، این کار را بکنید تا 

نتیجه اش را ببینید.«
 اهمیــت راهبردی و ژئواســتراتژیک تنگــه هرمز بر 
هیچ کس پوشیده نیست. حدود 40 درصد نفت دنیا و عمده 
نفت  هشت کشور صادرکننده حاشیه خلیج فارس از این آبراه 
راهبردی صادر می شود. به عنوان مثال بیش از 88 درصد 
نفت عربستان ســعودی، 98 درصد نفت عراق، 99 درصد 
نفت امارات متحده عربــی و  صد درصد نفت کشــورهای 
کویت و قطر و در مجموع به طور متوســط 97 درصد نفت 
این کشــورها از تنگه هرمــز عبور می کنــد. همچنین 50 
درصد سایر مبادالت کاالی این کشورها نیز از تنگه هرمز 
عبور می کند. کارشناســان اقتصــادی معتقدند در صورت 
مسدودشدن این آبراه حیاتی، بازار نفت دنیا با کمبود  16/5 
تا 20 میلیون بشکه ای مواجه خواهد شد که در این صورت 
بهای هر بشــکه نفت به صورت تصاعدی   حتی به  میزان 

حدود 2/5 برابر فعلی  افزایش خواهد یافت. 
حسن روحانی در حالی غرب را به  صورت تلویحی )و 
در عین حال  گویا( نسبت به بستن تنگه هرمز تهدید کرده  
که دور تازه از تحریم های یکجانبه آمریکا پس از خروج از 
برجام از 1۳ مرداد با تحریم صنعت خودرو و تجارت فلزات 
گرا نبها آغاز می شــود. همچنین قرار اســت تحریم های 
بانکی و نفتی ایران نیز از 1۳ آبان ماه  امسال توسط ایاالت 
متحــده آمریکا دوبــاره اعمال شــود. در چنین شــرایطی 
ســخنان رئیس جمهور، پیام قاطعانه ای  را به واشنگتن و 

شرکای سیاسی و نفتی آن مخابره کرده است.

  شلیک ایران به سیاست های نفتی آمریکا و 
عربستان 

اخیرا پادشــاه عربستان همدســتی نفتی این کشور 
با دونالــد ترامپ علیــه ایــران را علنی کرد. پیــش از این 
رئیس جمهــوری آمریکا از جلب موافقت عربســتان برای 
عرضه بیشــتر نفت و جبــران کاهش احتمالــی صادرات 
نفت ایران خبر داده بود. گرچه این خبر در ابتدا  از ســوی 
کاخ سفید رد شــد  اما ملک سلمان در نشســت  کابینه این 
کشور از موافقت با درخواســت ترامپ برای افزایش تولید 
2 میلیون بشــکه در روز خبر داد. گرچه پس از اعالم این 
خبر قیمت نفت در بازارهای جهانی افت کرد،  اما موسسه 
مورگان اســتنلی پیش بینی خود از بهــای این محصول را 
برای پاییز و زمستان سال جاری 7 دالر افزایش داد. برخی 
تحلیلگران نیز نسبت به عملی بودن وعده نفتی آل سعود 
ابراز تردیــد کردند. بســیاری از کارشناســان معتقدند که 
اظهارات رئیس جمهور کشورمان مبنی بر اینکه در صورت 
عدم صدور نفت ایران، نفت منطقه نیز صادر نخواهد شد، 
نه یک شعار و مانور سیاسی،  بلکه به مثابه تکیه بر یکی از 
ظرفیت های مهم ایران در مواجهه با تحریم ها و اقدامات 

واشنگتن و متحدان آن محسوب می شود.

   وحشت ترامپ از عملی شدن تهدید ایران 
ترامپ و دیگر مقامات  آمریکایــی به خوبی می دانند 
که موشک های کروز، بالستیک و هوا به سطح گوشه ای 
از ســامانه های تهاجمی نیروهای مسلح ایران هستند که 
می توانند بسته ماندن تنگه هرمز را تا هر زمان که کشورمان 

نیاز بداند، تضمین کنند. قایق های تندرو ایران نیز مکملی 
خواهند بود تا مهمترین شاهراه انرژی جهان، هیچ گاه بدون 
اراده جمهوری اسالمی، روی آرامش را نبیند. این مساله، 
منجر به ترس و وحشت ترامپ و متحدان وی شده است. 
این نخســتین بار اســت که رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا ) پس از اعالم رسمی خروج از برجام(، این چنین از 

سوی دولت ایران به چالش کشیده می شود. 
در این خصوص یک مقام ارتش آمریکا به ســخنان 
رئیس جمهوری ایران درباره تالش آمریکا برای جلوگیری 
از صادرات نفت ایران واکنش نشــان داد. آسوشیتدپرس 
اظهارات یک مقام ارتش آمریکا در روز چهارشنبه که گفته 
واشــنگتن »آماده تضمین آزادی تردد دریایی« اســت را 
واکنش به سخنان اخیر »حسن روحانی«، رئیس جمهوری 

ایران تعبیر کرده است.
رئیس جمهور ایران در پاسخ به تهدیدهای مقام های 
 آمریکایی که خواســتار رســاندن صادرات نفــت ایران به 
صفر شــده بودند، گفــت: »آمریکایی ها مدعی شــده اند 
که می خواهند به طور کامل جلوی صــادرت نفت ایران را 
بگیرند، آنها معنی این حــرف را نمی فهمند، چرا که اصال 
معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه 
صادر شود، اگر شما توانستید این کار را بکنید تا نتیجه اش 

را ببینید.«
»بیل اربن«، ســخنگوی فرماندهــی مرکزی ارتش 
آمریکا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت نیروهای  آمریکایی 
و متحدان منطقه  ای این کشور »آماده تضمین آزادی تردد 
دریایــی و گردش آزاد تجارت حســب مجوزهــای قوانین 

بین الملل هستند.«
 »دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهــور آمریــکا روز 18 
اردیبهشت ماه کشورش را از توافق هسته ای برجام خارج و 
فرمانی را برای احیای تحریم ها علیه ایران پس از دوره های 
زمانــی 90 و 180 روزه  امضا کرد. تحریم هــای مربوط به 
محدودکردن فروش نفت ایران، جزو تحریم هایی هستند 
که اجرای آنهــا 180 روز بعد از خروج آمریــکا از برجام، در 

تاریخ 4 نوامبر )1۳ آبان ماه( اجرایی خواهد شد.
این تحریم ها به موجب بند 1245 )د( قانون اختیارات 
دفاع ملی  آمریکا، 2012 اعمال می شــوند که خزانه داری 
آمریــکا را ملزم می کند علیه آن دســته از موسســات مالی 
خارجی که با بانک مرکزی ایران یا هر یک از دیگر موسسات 
مالی تحت تحریم ایران معامله انجام می دهند تحریم هایی 
اعمال کند، مگرآنکه کشورهاِی میزباِن آن موسسات مالی 
در بازه 180 روز گذشته خرید نفت خام از ایران را »به میزان 
قابل توجهی« کاهش داده باشــند . در این قانون، تعیین 
اینکه »میزان قابل توجه« چه رقمــی خواهد بود به عهده 

قوه مجریه گذاشــته شــده و دولت آمریکا می تواند بعد از 
ارزیابی وضعیت عرضه نفت در بازارهای جهانی، رقمی را 
برای کاهش خرید نفت از ایران تعیین کند. دولت اوباما قبل 
از برجام کشورها را به کاهش 20 درصد خرید نفت از ایران 
ملزم کرده بود  اما یک مقام دولت ترامپ چند روز پیش گفت 
واشــنگتن قصد دارد این بار در روز اجرایی شدن تحریم ها 
میزان فروش نفت ایران را به صفر برساند. یک مقام دیگر 

دولت آمریکا یک روز بعد از این ادعا عقب نشینی کرد.

  شوک تازه به بازارهای نفتی
هرچند رئیس جمهور کشورمان مستقیما اشاره به تنگه 
هرمز نکرده و نامی از شاهراه  انتقال نفت دنیا نیاورده است 
 اما تفســیر صحبت او درنهایت به این تنگه حیاتی و نقش 
ایران در آن باز می گردد. بستن تنگه هرمز هیچ گاه به شکل 
جدی در دســتور کار ایران قرار نگرفته است،  اما اهمیت 
استراتژیک آن باعث می شــود تا بازار جهانی نفت حتی به 
اظهارنظرهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در رابطه 

با این تنگه بیان می شود نیز واکنش نشان دهد.
بسیاری از کارشناسان مسائل نفتی معتقدند که اعمال 
دوباره تحریم هــای نفتی ایاالت متحــده علیه ایران، هم 
برای واشنگتن و هم برای نظام بین الملل هزینه بر خواهد 
بود. به گفته این کارشناسان،  یکی از دالیل افزایش اخیر  
قیمت نفت، تحریم های آمریکا علیه ایران است. به گفته  
کارشناسان  هرچه شدت تحریم ها علیه ایران بیشتر شود، 
ریســک افزایش قیمت ها در بــازار باالتــر خواهد رفت؛ 
موضوعی که ترامپ را نیز زمینگیر خواهد ساخت و قدرت 
مانور آن را در مدیریــت بازارهای نفتی به شــدت محدود 
خواهد کرد. بنابراین در شــرایطی که آمریــکا تالش دارد 
با البی با دیگر کشــورهای تولیدکننده نفت مانع اثرگذاری 
تحریم نفت ایران بر بازار نفت شود و با این شیوه خریداران 
نفت را نیز به قطع خریــد خود از ایران راضــی کند اما بازار 
همچنان نســبت به  امنیت عرضه در بازار بی اعتماد است. 
از ســوی دیگر، هر گونه واکنش جمهوری اسالمی ایران 
می تواند این معادله را تشدید کند. به عبارت بهتر،  افزایش 
فشار بر ایران می تواند به افزایش ریسک های ژئوپلیتیک 
در منطقه منجر شود و این خود اهرمی برای باال نگه داشتن 

قیمت ها محسوب می شود.
در نهایــت اینکه دونالد ترامپ به شــدت از شــنیدن 
نام تنگه هرمــز وحشــت دارد. او تا قبل از ســخنان اخیر 
رئیس جمهور کشورمان،  با پاســخ منفی کشورهای چین، 
ترکیه و هند در خصوص کاهش واردات نفتی ایران مواجه 
شده بود  اما سخنان اخیر حسن روحانی، شوک سخت تری 

را به وی و همراهانش در کاخ سفید وارد ساخته است. 

بستن تنگه هرمز 
هیچ گاه به شکل جدی 
در دستور کار ایران قرار 
نگرفته است،  اما اهمیت 
استراتژیک آن باعث 
می شود تا بازار جهانی نفت 
حتی به اظهارنظرهایی 
که به شکل مستقیم و 
غیرمستقیم در رابطه با 
این تنگه بیان می شود نیز 
واکنش نشان دهد

گزارش
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هشداربهموقع
آمریکاازتسلطوتواندفاعیایراندرخلیجفارسآگاهاست

به دنبال اقدامات کاخ ســفید برای به صفر رســاندن 
فروش نفت ایران، حســن روحانــی، رئیس جمهور ایران 
طی ســخنانی در ســو ئیس بیان داشــتند: »  آمریکایی ها 
مدعی شده اند که می خواهند به طور کامل جلوی صادرات 
نفت ایران را بگیرند، آنها معنی این حــرف را نمی فهمند، 
چراکه اصال معنی نــدارد که نفت ایران صادر نشــود و آن 
وقت نفت منطقه صادر شــود، اگر شــما توانســتید، این 
کار را بکنید تــا نتیجــه اش را ببینید.« درواقع بــا توجه به 
ادامه رفتــار خصمانه ایــاالت متحده  آمریــکا علیه ملت 
ایران و بر خــال ف توافق بین المللی، جمهوری اســالمی 
باید تکلیف خــود را با دنیای بین الملل به ویژه کشــورهای 
غربی عضو برجام مشــخص کند  زیرا در برجــام توافقاتی 
صورت گرفت که ایــاالت متحده  آمریکا عــالوه بر اینکه 
 آشکارا آن را نقض توافق کردند، اکنون نیز ایران را تهدید

 و تحریم می کنند. 
به همین دلیل رئیس جمهور ایران در این خصوص 
به صراحت بیان کردند که یا همه باید بتوانند نفت بفروشند 
یا هیچ کــس نفت نفروشــد  زیــرا در شــرایطی کــه ایران 
صاحب بزرگ ترین ذخایر و منابع نفتی دنیاســت و در حوزه 
خلیج فارس حضور قاطــع دارد به صورتی که کل شــمال 
خلیج فارس در اختیارش اســت، نمی تواند در برابر فروش 
نفت دیگر کشورها و عدم فروش نفت خود در بازار جهانی 
ســکوت کند. جامعه جهانی باید تدابیری را اتخاذ کند که 
همه دارندگان نفت، معامالت نفتی را انجام دهند. در غیر 
این صورت ایران اجازه نخواهد داد دیگران هم از این منابع 
منتفع شوند. لذا چون جمهوری اســالمی ایران به عنوان 
یک کشــور عضو اوپک صاحب بزرگ ترین  ذخایر و منابع 
نفت و گاز دنیا و منطقه است، حق دارد فروش نفت خود را 
تضمین کند. ضمن اینکه دشمنان هم بر این موضوع واقف 
هستند که ایران هم می تواند  امنیت فروش نفت منطقه را 
تامین کند هم بر عکس عمل کند. عالوه بر این جمهوری 
اسالمی طبق تجربه 40 ساله دریافته است که هر زمان در 
مقابل دشمن مقاومت کند آنها عقب نشینی می کنند و هرگاه 
ضعف نشان دهد یا از مواضع خود کوتاه آید دشمن افسار 
پاره می کند. لذا دکتر روحانی اخطار بجا و درستی از جانب 
اقتدار ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی دادند و مردم از 
این اخطار حمایت خواهند کرد و ایــن حمایت را به جامعه 

بین الملل هم نشان خواهند داد.
 از سوی دیگر رگ حیاتی اروپا وابسته به نفت منطقه 
اســت و اگر صادرات نفت خدشه دار شــود، آنها هم دچار 
مشکل می شوند و اقتصادشان ضربه می خورد. بنابراین آنها 
برای منافع خودشان هم شده باید تمهیداتی فراهم کنند که 

همه کشورها بتوانند به راحتی نفت صادر کنند. 
همچنین اروپاییان، ایران را به عنوان یک کشور عضو 
اوپک، صاحب نفت و با ثبات می شناسند و طی مراو دات و 
توافقاتی که مطابق برجام برقرار شــده بر این باور هستند 
که ایران حق دارد نفت خود را بفروشــد. از این جهت دور 
از ذهن است که ریســک کنند و با همراهی ایاالت متحده  
آمریکا مانع فروش نفت ایران شوند، چون هم به ضررشان 

تمام خواهد شد و هم بهای نفت افزایش چشمگیری خواهد 
داشت که به ضرر اقتصاد بین الملل است.

از ســوی دیگــر اگرچه کشــورهای عربی بــه دنبال 
سودجویی در عدم صادرات نفت ایران هستند  اما آنها باید 
در چارچوب اوپک عمــل کنند و اجازه ندارنــد بیش از این 
تولید خود را افزایش دهند. ضمن اینکه کشورهای منطقه 
در بحران شدیدی قرار دارند، عربستان در باتالق یمن اسیر 
شده و بعضی از  کشورها را هم درگیر کرده است. به همین 
جهت برخی از کشورهای منطقه از سیاست های خصمانه 
عربســتان حمایت نمی کنند و برخی نیز اعالم کرده اند که 
علیرغم تحریم های ایاالت متحده  آمریکا، مراودات خود 

را با ایران ادامه خواهند داد.
همچنین ایاالت متحده  آمریکا و اروپا نیز دریافته اند 

که ایــران دارای توانمندی های دفاعــی و اقتدار نظامی 
الزم اســت تا بتوانــد  امنیت خلیج فــارس و تنگــه هرمز را 
به خوبی فراهــم کند و همه کشــورها بتواننــد از این تنگه 
بهره مند شــوند و برعکس می تواند نقل و انتقاالت در این 
تنگه را مســدود کند  زیرا تنگه هرمز دارای سرزمینی است 
که کامال تحت کنترل ایران اســت، تمام بار دیپلماســی، 
اقتصــادی و نفتی همه کشــورهای حــوزه خلیج فارس از 
این تنگه عبــور می کنــد و بنابراین تنگه ای اســتراتژیکی 
اســت. با توجه به اینکه  امــروز اقتصاد، محــور مراو دات 
و تعامــالت کشورها ســت هــر نــوع اختاللــی در نقل و 
انتقال بار تجاری و نفتی، اقتصاد دیگر کشــورها را  تحت 
تاثیر قرار می دهــد. بنابراین کشــورهای اروپایی عواقب 
تحریم نفتــی ایــران را دریافته اند و به هر شــکلی اســت 
اجازه نمی دهنــد انتقال نفــت از ناحیه خلیج فــارس دچار 
 مشــکل شــود و اگر اختالفی هم به وجود آیــد اروپاییان

 برای رفع آن تالش خواهند کرد.
همچنین باید متذکر شــد که موقعیت اروپا و  آمریکا 
جنگ طلبی نیست. آنها شاید تمایل داشته باشند با  امکانات 
و ثروت کشــورهای عربی جنگ های نیابتی راه بیندازند، 
مانند آنچه در یمن شاهد هســتیم،  اما در مقطع فعلی آنها 
نه توان اقدام نظامی در منطقه را دارنــد، نه جراتش را، نه 
منافعشان در این موضوع اســت. بنابراین اقدام نظامی از 
جانب آنها غیرقابل تصور اســت.  اما همان گونه که اشاره 
کردم شــاید غربی ها برخی کشــورها را در منطقه تحریک 
کنند که اقداماتی انجام دهند. در این راستا ایران همواره 
این توصیه را به کشورهای منطقه دارد که دشمنان هیچ گاه 
نمی توانند بر این منطقه مسلط و مستقر شوند و کشورهای 
منطقه خود باید  امنیت منطقه را تامین کنند، لذا کشورهای 
منطقه باید عقالیی رفتار کنند و مانند صدام حســین فریب 

کشورهای سلطه گر را نخورند . 
در عین حــال در مقابل ایــن رفتارهــای کینه توزانه 
 آمریکا یی ها، سفر اخیر رئیس جمهور به دو کشور اروپایی 
اتریش و ســوئیس فرصتــی را فراهم آورد کــه جمهوری 
اســالمی ایران باز هم اثبات کنــد که پایبند بــه توافقات 
بین المللی و مذاکره و گفت وگو اســت  اما با این وجود اگر  
آمریکا بخواهد محیط را برای ما ناامن کند، قطعا جمهوری 
اســالمی ایران محیط را برای  آمریکایی هــا ناامن خواهد 
کرد. اگــر  آمریکایی هــا بخواهند ملت مــا را محدود کنند 
قطعا ما هــم منافع  آمریکا را در هر جایــی محدود خواهیم 
کرد. خلیج فارس و ذخایر و منابع آن متعلق به کشــورهای 
منطقه اســت و همه باید بتوانند از آن استفاده کنند و همه 
باید بتوانند از بازار نفت استفاده کرده و نفت خود را به راحتی 
بفروشــند. اگر قرار باشــد که یک کشــور قلــدر تجاوزگر 
بیاید و منافع ملت ایران را به خطــر بیندازد حتما جمهوری 
 اســالمی ایران اجازه نخواهــد داد دیگران هــم انتفاعی

 داشته باشند.
آمریکایی هــا و معانــدان، قدرت و تــوان جمهوری 
اسالمی ایران را می دانند و از تسلط و توان دفاعی ایران در 
خلیج فارس کامال آگاه هستند و می دانند که اگر بخواهند 
محیط را برای نفت ما ناامن کنند قطعــا محیط برای همه 

ناامن خواهد شد.
تجربه 40ساله جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد 
که هرجا ما در مقابل قدرت های ســلطه گری مثل  آمریکا 
محکم ایســتاده ایم و به آنها جواب دندان شکن داده ایم 
آنها کوتاه  آمده و عقب نشینی کرده اند. در نهایت باید توجه 
داشــت که دســتاورد بزرگ ما از برجام این بوده که  امروز   
آمریکایی ها هر کاری بکنند نمی توانند همه کشورها را علیه 
ایران بسیج کنند و  امروز دست مان در بسیاری از کشورها باز 
است. پیش تر جمهوری اسالمی ایران 10 برابر سخت تر 
از این تحریم ها را تجربه کرده و اکنون نیز می تواند از این 

بحران عبور کند. 

سید حسین نقوی حسینی

عضو کمیسیون  امنیت ملی 
مجلس

اگرچه کشــورهای عربی به دنبال سودجویی در عدم 
صادرات نفت ایران هســتند  اما آنها باید در چارچوب 
اوپک عمل کنند و اجازه ندارند بیش از این تولید خود را 
افزایش دهند. ضمن اینکه کشورهای منطقه در بحران 
شــدیدی قرار دارند، عربســتان در باتالق یمن اسیر 
شده و بعضی از  کشــورها را هم درگیر کرده است. به 
همین جهت برخی از کشورهای منطقه از سیاست های 
خصمانه عربستان حمایت نمی کنند و برخی نیز اعالم 
کرده اند که علیرغم تحریم های ایاالت متحده  آمریکا، 

مراودات خود را با ایران ادامه خواهند داد

یادداشت
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همهبایدهزینهبدهند
پیامهشدارنفتیروحانیخطاببهکدامکشورهابود؟

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اخیرا در نشستی 
در سوئیس گفت که »امکان ندارد نفت منطقه صادر شود 
و نفت ایران صادر نشود«؛ این صحبت رئیس جمهور پیام  
مشخصی برای طرف های مشخص دارد. اولین پیام این 
اســت که در مقطع فعلی طرفین باقی مانــده در برجام هر 
گزینه ای که دارند را روی میز قرار داده اند. سیاست خارجی 
عرصه مبادله پیام هاســت و ایران نیز در حــال رونمایی از 
ابزارهای قدرتی است که در اختیار دارد. همچنان که وزیر 
کشور نیز گفته اســت که اگر 24 ساعت چشمانش را روی 
هم بگذارد بیش از یک میلیــون پناهنده از مرزهای غربی 

به اروپا می روند. 
از دیگر سو دکتر روحانی این پیام را ارسال کردند که 
 امروزه  امنیت، سیاست و اقتصاد جهان به هم وابسته است 
و نوعی وابستگی متقابل در میان کشورهای جهان وجود 
دارد. یعنی با تحریم ایــران، اقتصاد و  امنیت جهان لطمه 
می بیند و در مقطع فعلی برخورد تحریمی با کشوری مانند 
ایران جواب نمی دهد زیرا ایران ابزارهای مختلفی دارد که 
می تواند مقابله به مثل کند.   لذا بدین صورت نیست که یک 
کشور بخواهد از تمام مزایای ارتباطات جهانی بهره برداری 
کند و کشور دیگری از آن ظرفیت ها محروم باشد، بنابراین 
منظور دکتر روحانی این اســت که اگر قرار باشــد کشوری 
را از حقی که دارد محروم کنند آن کشــور نیز از گزینه های 
مختلفی کــه در اختیار دارد اســتفاده خواهد کرد که یکی 
از گزینه های مهم در اختیار ایــران »تاثیرگذاری در حوزه 

صادرات نفت« است. 
در حال حاضــر از یک ســو کشــورهای باقی مانده 
در برجــام در حــال رایزنی هــای فشــرده ای بــا ایــران با 
هدف باقی ماندن این کشــور در توافق هســته ای و ارائه 
تضمین های الزم هســتند و از ســوی دیگــر  آمریکا تمام 

تالشــش را معطوف بر فشــارهای نفتی به ایران و به زعم 
خودشان به صفر رساندن صادرات نفت ایران کرده است. 
در چنین شــرایطی بیان این مســائل، واقعیاتی  است که 
در صحنــه وجــود دارد و بر تصمیــم کشــورهای اروپایی 
تاثیرگذار خواهد بود. این تصمیم می تواند در جهت خال ف 
موضع گیری رئیس جمهور ایران باشــد و آنها بگویند که از 
این تهدیدات هراسی ندارند و ایران هر کاری که قادر است 
انجام دهد درمقابل نیز آنها پاســخ خواهند داد. بر عکس 
ممکن است این صحبت بر تصمیم آنها در جهت گشایش 
راه هایی برای توســعه مناســبات با ایران و اجرایی کردن 
برجام منجر شود. ولی به طور کلی به نظر می رسد که پیام 
و ســیگنال دکتر روحانــی از این صحبت ها بیــش از آنکه 

اروپایی ها باشند، ایاالت متحده  آمریکا بود. 
این پیام خطاب به واشنگتن این اســت که اگر قرار 
باشد کشورها از ابزار زور، تحریم و فشار استفاده کنند، این 
گزینه ها به طور نسبی در اختیار خیلی از کشورها قرار دارد. 
در همین رابطه در برخی موارد ایران دارای مزیت های 
مطلق اســت و می تواند اثرگذاری باالیی داشــته باشــد. 
بحث تنگه هرمز و اثرگذاری بر صادرات نفت فقط یکی از 
گزینه های ایران است و گزینه های دیگری نیز پیش روی 
تهران قرار دارد.  می توان گفت کــه  آمریکایی ها نیز معنا 
و مفهوم پیــام آقای روحانــی را به خوبی دریافــت کردند. 

پیامی با این مضمون که اگر فرصتی هست باید برای همه 
باشــد و اگر تهدیدی نیز وجــود دارد این تهدیــد می تواند 
علیه همه باشد. بنابراین کشــورها نباید به طور یکجانبه و 
با درنظرگرفتن ظرفیت های خودشان تصمیم گیری کنند، 
بلکه ظرفیت های کشورهای دیگر که می تواند بر تحوالت 
منطقه ای و بین المللی تاثیرگذار باشد نیز باید از سوی سایر 
کشورها مدنظر قرار بگیرد. وقتی چنین معیارهایی مدنظر 
قرار بگیرد بــدون شــک تصمیم گیری ها نیــز منطقی تر 

خواهد بود. 
نکته ای که باید توجه داشــت اینکه حتی اگر  آمریکا 
پیام این صحبت های روحانی را دریافت کرده باشــد نباید 
الزاما انتظار داشــته باشــیم که این هشــدارها بر تصمیم 
واشــنگتن تاثیرگذار باشــد. البته من معتقد هستم که به 
جــای واژه  آمریــکا باید طیــف نومحافظــه کاران ایاالت 
متحده  آمریکا را خطاب قرار دهیــم. اغلب جامعه  آمریکا 
و حتی بخش زیادی از سیاستمداران این کشور، مخالف 
سیاست های دونالد ترامپ هستند. باید به یاد داشته باشیم 
کسانی که در حال حاضر در  آمریکا قدرت را در اختیار دارند 
طیف محافظه کار هستند و اشــخاصی را شامل می شوند 
که اغلب دنبال ماجراجویی هستند. در نتیجه ارزیابی این 
مســئله که صحبت های رئیس جمهور ایــران تا چه حد بر 

رفتارهای آنها تاثیرگذار باشد،  امر نسبتا دشواری است. 
همان طور که اشــاره شــد، الیه دوم پیــام روحانی، 
خطاب بــه کشــورهای اروپایــی بــود؛ بــا در نظر گرفتن 
تالش های فعلی کشورهای اروپایی باقی مانده در توافق 
برجام با هدف حفظ آن و ارائه تضمین های الزم به ایران، 
می تــوان این طور بیان کرد کــه اروپــا عالقه مند به حفظ 
این توافق و ادامه مناســبات با ایران اســت. بــا توجه به 
صحبت هــای انجام گرفته در ســفر رئیس جمهــور ایران 
به اتریش و ســوئیس به نظر می رســد که گشــایش هایی 
پیش روی ایران قرار دارد.  همچنیــن بعد از صحبت های 
آقای روحانی این مســئله مطرح شــد که آیا بســتن تنگه 
هرمز توســط ایران  امکان پذیر اســت یا تنها یک هشدار 
محسوب می شود. در این رابطه باید توجه داشت که بستن 
این تنگه به راحتی  امکان پذیر اســت  اما ایــن اقدام برای 
تمام بازیگران هزینه بردار است و به همین خاطر است که 
آقای روحانی تلویحا گفتند که اگر قرار اســت منافع ایران 
تهدید شــود منافع دیگران نیز تهدید خواهد شد.  درواقع 
رئیس جمهوری ایران متوجه این نکته اســت که بســتن 
تنگه هرمز ممکن است هزینه هایی نیز برای کشور داشته 
باشــد. ولی اگر قرار باشد ایران بدون بســتن تنگه هرمز، 
هزینه بپردازد بهتر اســت که با بستن تنگه هرمز، هزینه ها 
را میان تمام بازیگران منطقــه ای و بین المللی توزیع کند.  
اگر ایران چنین تصمیمی را عملیاتی کند اوال این تصمیم 
یک تصمیم کامال مطالعه شده است، در ثانی بستن تنگه 
هرمز به صورت پلکانی و مقطعی اجرا خواهد شد و در این 
فرآیند اجرایی پلکانی و مقطعی، فرصت ها و تهدیدها دوباره 
مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این تصمیم اگر اجرا شود 
تاثیر قابل توجهی بر قیمت نفت باقی خواهد گذاشــت که 
شــوکی بر اقتصاد جهان وارد می کند.  تصور  آمریکایی ها 
بر این است که با مازاد تولید نفت در جهان می توانند خالء  
ایران را پر کنند ولی این اقدام ایران منجر به آن می شــود 
که نه تنها آن خالء پر نشود، بلکه اقتصاد جهان دچار شوک 
شود و حتی ظرفیت های موجود نیز رو به کاهش بگذارد.  
در این میان خسارات و شوک زیادی نیز به کشورهای عربی 
و صادرکننده نفت حوزه خلیج  فارس وارد می شود  زیرا حوزه 
خلیج فارس یک مجموعه  امنیتی را تشــکیل می دهد لذا 
هرگونه اتفاقی در این منطقه به طور اتوماتیک کل منطقه 
را تحت تاثیر قرار می دهد و بدون شک هر اقدامی در حوزه 
تنگه هرمز منافع عربستان،  امارات و دیگر کشورها را تحت 

تاثیر قرار خواهد داد.

نوذر شفیعی

کارشناس مسائل بین الملل و نماینده  
سابق مجلس شورای اسالمی

الیه دوم پیام روحانی، خطاب به کشــورهای اروپایی 
بود؛ بــا در نظر گرفتــن تالش های فعلی کشــورهای 
اروپایی باقی مانده در توافق برجــام با هدف حفظ آن 
و ارائه تضمین های الزم به ایــران، می توان این طور 
بیان کــرد که اروپــا عالقه مند بــه حفظ ایــن توافق و 
ادامه مناسبات با ایران است. با توجه به صحبت های 
انجام گرفته در سفر رئیس جمهور ایران به اتریش و 
سوئیس به نظر می رسد که گشایش هایی پیش روی 

ایران قرار دارد

43 شماره 403   | مثلث  



بینالملل

جنگ تجاری با رقبا

چرا ترامپ اصرار بر توقف صادرات نفت ایران دارد؟

به دنبال خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام، دولت 
ترامپ فشار سنگینی را برای خارج کردن نفت ایران از بازار 
جهانی آغاز کرده و این سوال برای همه مطرح است که این 
فشارها چه هدفی دارد؟ به صفر رساندن صادرات نفت ایران 
تا چه حد امکانپذیر اســت و شــرایط بازار نفت بدون ایران 
چگونه خواهد بود. در تالش نزدیک شدن به پاسخگویی به 
این سواالت شاید بهتر باشد که نگاهی به سابقه تحریم ها 

تا قبل از برجام بیندازیم. 
بعد از شروع دور تحریم های گذشته، اداره اطالعات 
انرژی آمریکا )EIA(  بر اســاس قانون دفاع ملی این کشور 
موظف شــده بود که هر دو مــاه یک بار گزارشــی را تحت 
عنوان »وضعیت دســترس بودن و قیمت های نفت خام و 
فرآورده های نفتی در کشورهای جهان غیر از ایران« تهیه 
کرده و در اختیار مقامات آمریکایی و مسئوالن تحریم ها قرار 
دهد. در واقع و به طور خالصه هدف از تهیه چنین گزارشی 
این بود که توازن عرضه و تقاضای جهانی ســوخت های 
هیدروکربنی مایع، شامل نفت خام و میعانات گازی را بررسی 
و مشــخص کند برای حفظ این توازن تا چه میزان به نفت 
و میعانات ایران نیاز اســت. در واقع فشار بر صادرات نفت 
ایران  یا به عبارت دیگر، میزان فشــار بر کشــورهای دیگر 
برای خودداری آنها از خرید و برداشت نفت ایران بر اساس 

این گزارش تنظیم می شد. اگر شــرایط و توازن بازار اجازه 
می داد و عرضه مناسب و تقاضا کم بود، فشار بر صادرات 
نفت ایران بیشتر  یا در شرایط عکس آن فشار کمتر می شد. 
25 نسخه از گزارش مذکور بین ماه های فوریه سال 2012 
و ژانویه سال 2016 منتشر شد و تولید این گزارش در ژانویه 
2016 و با اجرایی شدن برجام متوقف شد. اتفاقا در ماه های 
بعد از آن شرایط بازار تغییر کرد و عرضه نفت و سوخت های 
مایع از تقاضای آن پیشــی گرفت که نهایتا سازمان اوپک 
با همکاری غیر اوپکی ها مجبور به کاهش تولید شــدند تا 
جلوی کاهش بیشــتر قیمت نفت را بگیرنــد. در واقع اگر 
برجام تحقق نیافته بود در آن مقطع امکان داشت که فشار 
بر صادرات نفت ایران بیشتر شود و صادرات نفت کاهش 

بیشتری یابد. 
اینک بعد از خــروج ایاالت متحده از برجام، انتشــار 
گزارش مذکور مجددا آغاز شــده است و در ماه نوامبر سال 
2018 اداره اطالعات انــرژی آمریکا مجــددا مبادرت به 
تولید این گزارش کرده اســت. البته گزارش ماه نوامبر نه 
به صورت مستقل مانند دوره 2012 تا 2016، بلکه به صورت 
ضمیمه ای بر گزارش چشــم انداز کوتاه مدت انرژی تهیه 
شده  و در ماه های آتی ممکن است دوباره به صورت مستقل 
انتشار یابد. گزارش مورد اشاره نشان می دهد که در ماه های 
آوریل و می 2018 بازار نفت حداقل به 2/5 میلیون بشکه 
در روز نفــت خام و میعانــات نفتی ایران نیاز داشــته یعنی 
بدون ایران این مقدار کمبود وجود داشــته است و سطح 
ذخیره ســازی های نفتی هم در حدی نبوده که برداشت از 

مازاد ذخا یر پاسخگوی این میزان کمبود بوده باشد. 
حال در اینجــا مســاله ظرفیت های مــازاد تولید در 
کشورهای اوپک و غیر اوپک به یک مساله کلیدی تبدیل 
می شود یعنی آیا کشــورهای اوپک و غیر اوپک دارای آن 
میزان ظرفیــت مازاد تولید )یا ظرفیــت تولید به کار گرفته 
نشده( هستند که بتوانند در صورت لزوم، تولیدشان را باال 
ببرند و نفت و میعانات نفتی )یا گازی( ایران را جایگزین کنند 
یا نه؟ در این رابطه باید اشــاره کرد که اصوال در کشورهای 
غیراوپک مقوله ای بــه عنوان ظرفیت مــازاد تولید وجود 
ندارد یعنی غیراوپکی ها همــواره از حداکثر ظرفیت تولید 
خود استفاده کرده و می کنند و تنها روسیه است که از اوایل 
سال 2017 در هماهنگی با اوپک مقدار اندکی از تولید نفت 
خود را کاهش داده و ممکن است مقدار کمی ظرفیت مازاد 
تولید داشته باشد که متعاقبا به آن خواهم پرداخت. بنابراین 
مقوله ظرفیت مازاد تولید عمدتا مربوط به کشورهای اوپک 
و در میان اوپکی ها نیز عمدتا مربوط به عربستان سعودی 
است و این مقوله سابقه دیرینه ای دارد که در اینجا مجال 
پرداختن به آن نیســت. در هر حال در همــان گزارش ماه 
نوامبر EIA که ذکر آن رفت، اشاره شده است که مجموعه 
کشــورهای اوپک دارای 1/9 میلیون بشکه ظرفیت مازاد 
تولید هســتند و شــاید ترامپ هم اخیرا به اســتناد همین 
گزارش بوده است که سازمان اوپک را مورد حمله قرار داد 
و از آنها خواســت که کنترل تولید را کنار بگذارند ولی باید 
توجه کرد کــه در پاورقی همان گــزارش ابهاماتی در مورد 
این میزان ظرفیت مازاد تولید مطرح شــده و در آنجا اشاره 
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یادداشت

شــده اســت که فعال کردن این ظرفیت یک ماه به طول 
می انجامد و اســتفاده از آن نیز نمی تواند در طوالنی مدت 
و بیش از ســه ماه پایدار بماند و به عبارت دیگر تولید از آن 

قابل تداوم نیست. 
از آنجا کــه در میــان کشــورهای عضــو اوپک نیز 
بیشــترین پتانســیل ظرفیت مازاد تولید، مربوط به کشور 
عربستان است در اینجا خوب است وضعیت تولید روسیه 
و عربستان به صورت جداگانه مورد بررســی قرار گیرد. بنا 
به گزارشات ســازمان اوپک، حداکثر تولید نفت عربستان 
سعودی در ســال 2016 و در اوج تحریم ها علیه ایران، به 
میزان حدود   4/ 10 میلیون بشکه در روز بوده و آخرین تولید 
این کشــور در ماه می 2018 که در جهــت منویات ترامپ 
نســبت به ماه های قبل قدری افزایش داشــته، نزدیک به 
10 میلیون بشکه در روز بوده است؛ البته عربستان حدود 
 1/8 میلیون بشکه در روز هم میعانات گازی تولید می کند 
که جزو نظام سهمیه بندی اوپک نیست و عمدتا در صنایع 
پتروشیمی این کشور مصرف می شود. عربستان به دالیلی 
که ذکر آن از حوصله این مطلب خارج است )در نوشته های 
دیگری به آن پرداخته ام( همواره ســعی کرده اســت خود 
را دارای 1/5 تا 2 میلیون بشــکه ظرفیت مازاد تولید نشان 
دهد ولی در زمان هایی که شــرایط بازار مساعد بوده عمال 
نتوانســته اســت چنین ظرفیتی را  فعال کند و بعید به نظر 
می رسد که عربســتان بتواند تولید نفت خود را به باالتر از 
حدود 10/5 میلیون بشکه در روز برســاند. بنابر اطالعات 
اداره انرژی آمریکا، اوج تولید نفت و میعانات روســیه نیز 

در سال 2017 در حدود 11/2میلیون بشکه در روز بوده  که 
عمال نسبت به سال قبل از آن )و علی رغم ادعای همکاری 
با اوپک در جهت کاهــش تولید(، کاهــش قابل توجهی 

نداشته است. 
در جمع بندی باید گفت در شرایط فعلی بازار و با وجود 
قوت نســبی تقاضا، بعید به نظر می رســد در کوتاه مدت و 
میان مدت بیــش از حداکثر 1 تا 1/3 میلیون بشــکه نفت 
ایران قابل جایگزین باشد مگر اینکه تعادل فعلی بازار به هم 
بخورد و منحنی های عرضه و تقاضا در سطوح بسیار باالتری 
از قیمت نفت یکدیگر را قطع کنند و شاید هم همین مطلب 

هدف جانبی فشارهای دونالد ترامپ باشد. 
در اینجا ســوال مهمی که باید به آن توجه شود این 
اســت که چرا اصوال ترامــپ و همکارانش ایــن میزان بر 
توقف صادرات نفــت ایران اصرار دارنــد؛ در تجربه قبلی 
تحریم های آمریکایی، دو جهت گیــری اصلی و محوری 
وجود داشت که اولی همین کاهش و توقف صادرات نفت 
ایران بود و دیگری قفل کردن تراکنش های ارزی ایران در 
سیســتم بانکی بین المللی. خصوصا باید توجه داشت که 
مورد دوم، اولین تجربه آمریکایی ها بود و بعدها روشن شد 
که مورد دوم یعنی قفل کــردن تبادالت ارزی، از همه چیز 
تاثیرگذارتر اســت. وقتی نتوانیم دریافتی های نفتی را در 
سیستم بانکی جهان به حرکت درآوریم فروش نفت کمک 
زیادی نمی کند؛  نفت را می فروشیم ولی عمال وجوهش در 
اختیار کشور قرار نمی گیرد.  خصوصا اینکه بعدها و حتی 
بعد از برجام، آمریکایی هــا کور کردن منافذ باقیمانده نقل 

و انتقاالت ارزی ایران را نیز پیگیر بودند. بنابراین چرا این 
همه اصرار بر توقف صادرات نفت ایران وجود دارد در حالی 
که ایران می توانــد مقداری نفت صادر کنــد و توازن بازار 
به هم نخورد و در عین حال نتواند از درآمد آن به ســهولت 
استفاده کند . شاید سه پاســخ برای این سوال قابل طرح 
باشــد: 1- دولــت ترامپ به دنبال فشــار روانی بــر مردم و 
مقامات ایران است؛ مشــکل نقل و انتقاالت ارزی برای 
همه ملموس نیســت ولی توقف صادرات نفت در اقتصاد 
وابســته به نفت، ملموس تر و قابل درک عمومی اســت و 
نگرانی و فشار روانی بیشتری ایجاد می کند. 2- با توجه به 
اینکه این بار دولت آمریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج 
شده نگران اســت که خریداران عمده نفت ایران بتوانند 
راهکارهای قانونی برای تداوم خرید نفت ایران و پرداخت 
وجوه آن بیابند و از طریق فشار مضاعف بر صادرات نفت 
ایران می خواهد جلوی این کار را بگیرد. 3- دولت ترامپ 
عالوه بر مســاله ایران، یک جنگ اقتصادی و تجاری و 
تعرفه ای را علیــه رقبای عمده اقتصــادی ایاالت متحده 
و خصوصا اروپــا و چین آغاز کرده اســت. افزایش قیمت 
جهانی نفت در راســتای این جنگ تجاری می تواند برای 
آمریکا مفهوم داشته باشــد. افزایش نسبی قیمت جهانی 
نفت می تواند در آمریکا رونق نفتی ایجاد کند و برای رقبای 
اقتصادی آمریکا پرهزینه باشــد. این ســه انگیزه و هدف 
که منافاتی هم با هم ندارند می تواند در دســتور کار دولت 
ترامپ قرار گرفته باشــد. البته باید زمان بیشــتری سپری 

شود تا مسائل بیشتری آشکار شود.
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راههایمقابلهباتحریمنفتیآمریکا
گفتوگویمثلثبارضامجیدزاده

آیــا عربســتان و روســیه در صــورت اعمــال 
تحریم های  آمریکا قادر به افزایش تولید نفت و 

جبران کمبود نفت خواهند بود؟ 
   در حال حاضر، روسیه بالغ بر 60 درصد نفت 
اروپا را تامین می کند و سهم آن در تامین واردات نفت 
کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن نزدیک به 20 درصد 
است. البته اتحادیه اروپا بر اساس منشور انرژی خود، 
روی تنوع منابع عرضه انرژی تاکید دارد و به طور ویژه، 
ســابقه رفتار روســیه در قطع صادرات گاز به اروپا در 
دهه 2000 موجب تاکید بیشــتر کشــورهای اتحادیه 
اروپــا روی تنوع منابع عرضه انرژی شــده اســت. اما 
عربستان نیز از پتانسیل پاسخ به تقاضای کشورهای 
اروپایی برخوردار است و در صورت موفقیت آمریکا در 
متقاعدساختن کشورهای اروپایی در قطع خرید نفت 
از ایران، عربستان می تواند تقاضای آنها را تامین کند. 
سهم عربستان از تامین نفت اروپا نزدیک به 15 درصد 
بوده اســت. این کشــور به اندازه 19 درصد، روســیه 
به انــدازه 5/33 درصد و ایران به انــدازه 11/38 درصد 
ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند. بنابراین پتانسیل 
عربستان برای جایگزینی نفت ایران، بیشتر از روسیه 
است. افزون بر این، نشست پوتین و ترامپ به زودی 
در فنالند برگزار می شود و امکان دارد پوتین با افزایش 
فروش نفت خود برای همکاری با  آمریکا موافقت کند؛ 
نفت خام زیر 100 دالر در چند سال گذشته، مشکالت 
زیادی برای اقتصاد این کشــور فراهم ساخته بود و از 
این روی، افزایش مقدار فروش می تواند تا حدی برای 
افزایش درآمد ارزی روسیه و کمک به بودجه دولت این 

کشور کارگر افتد.
ایران روزانه 2/7 میلیون بشکه تولید نفت دارد و 
از نظر فنی، درجه API )چگالی نفت بر اساس محاسبه 
موسسه  آمریکایی نفت( نفت ســبک ایران در حدود 
33/1 و میزان ســولفور آن به اندازه 1/5 درصد است. 
نفت سنگین ایران نیز API 2/30 با درجه گوگرد 77/1 
درصد است. از منظر نفت سنگین، کیفیت نفت عراق، 
کویت، آنگوال و عربســتان، به کیفیت نفت ســنگین 
ایران بســیار همانند اســت و در رابطه با نفت سبک، 
آنگوال، عربستان و نیجریه مشابه ایران هستند. اما در 
میان کشورهای غیراوپک، روسیه با درجه API 31.7 و 
میزان سولفور 1.35 درصد، شبیه ترین نفت به ایران 
را داراســت. از این روی، قابلیت روســیه و عربستان 
برای جایگزینی نفت ایران در بازار جهانی، هم از نظر 

سیاسی و هم از نظر فنی باالست.     
در آن زمان میــزان صادرات ایــران چه تغییری 

خواهد کرد؟
   تحریم صــادرات نفت خام ایــران، از پنجم 
نوامبر ســال جاری میــالدی بازخواهد گشــت و برای 
برخورداری از معافیت واردات نفت، وزارت خزانه داری 
 آمریکا از کشورهای واردکننده خواسته تا واردات خود 
را بکاهند. بــر اســاس برآوردها، انتظار مــی رود افت 
صادرات ایران بین 200 تا 800 هزار بشــکه نفت خام 
در روز باشد. برنامه توسعه ظرفیت میادین نفتی ایران 
با مشکالت جدی همراه خواهد شد  اما در کوتاه مدت، 
مهم ترین چالش پیش روی صادرات نفت خام ایران، 
تمهید سیستم های تهاتری، برونسپاری فروش نفت 

خام به بخش خصوصی، جایگزینی ارز های محلی در 
معامالت نفتی یا انجام تهاتر نفــت در برابر کاالهای 

مشخص خواهد بود. 
چه کشــورهایی خریدار نفت ایران باقی خواهند 

ماند؟
   مشتریان نفت ایران شامل کشورهای چین، 
هند، کره جنوبی، ترکیــه، ایتالیا، ژاپن، امارات متحده 
عربی، اسپانیا، فرانســه و یونان می شود. به احتمال 
زیاد، ژاپن نخســتین کشوری اســت که به دنبال یک 
صادرکننده جایگزین نفت برای ایــران خواهد بود اما 
جایگزینی نفت ایران توســط ژاپن به نتیجه ارزیابی 
این کشــور درباره کفایت حجــم واردات جــاری این 
کشور برای معافیت از خرید نفت ایران بستگی دارد. 
چین و هند، دو اقتصاد نوظهــور و دو واردکننده بزرگ 
نفت هستند که رشد اقتصادی آنها به میزان زیادی به 
واردات نفت وابسته است. از این روی با تصمیم آمریکا 
برای قطع فروش نفت ایران، موافق نیستند؛ ترکیه نیز 
مخالفت خود با قطع خرید نفت از ایران را اعالم کرده 
اســت. با این وجود احتمال همراهی کره با سیاســت 
قطع خرید نفت از ایران نیز باالســت، چون مذاکرات 
صلح کره شمالی در جریان است و کره جنوبی در زمینه 

خلع سالح این کشور، نیاز به همراهی با آمریکا دارد.  
با هــدف کمتــر متضــرر شــدن از تحریم های 
نفتی آمریکا، چه راه هایی پیش روی ایران وجود 

دارد؟
   برای مقابله با تحریم نفتی آمریکا دو راه کلی 
وجود دارد؛ قطع کامل فروش نفت خام به کشورهای 
دیگر یا دور زدن تحریم های آمریکا. در صورت اقدام 
بــه دور زدن، دو اســتراتژی محتمل کلــی، عبارت از 
یافتــن مشــتریان جدید یــا یافتن روش هــای جدید 
فروش نفت به مشتریان سابق نفتی است. بر اساس 
تحلیل تضاد و مــدل گراف، چنانچــه بازیگران اصلی 
این وضعیت،  آمریکا، ایران، روســیه و عربســتان در 
نظر گرفته شــوند، بدون در نظر گرفتــن محدودیت 
تقاضا و با احتساب ترجیحات روسیه و عربستان برای 
جایگزینی نفت ایران در بازار بین المللی، هر دو گزینه 
یافتن مشتریان جدید و یافتن روش های جدید فروش 
نفت برای ایران، تعادل های محتملی هستند. تا کنون، 
68 درصد صادرات نفت ایران به کشــورهای آسیایی 
و 38 درصد آن به کشــورهای اروپایی است. بنابراین 
اگر  آمریکا با اتکا به جنگ تجــاری و اعمال تعرفه روی 
واردات از کشــورهای اروپایــی بتواند آنهــا را به قطع 
خرید نفت از ایران متقاعد کند باز هم  امکان استمرار 
آن 68 درصد )به صورت حداکثری( وجود دارد. چین با 
خرید 24 درصد، هند با خرید 18 درصد و کره جنوبی با 
خرید 14 درصد از صادرات نفت خام ایران،  بزرگترین 
مشتریان آسیایی نفت کشــور را تشکیل می دهند. با 
وجود اعمال فشــار  آمریکا، ترکیه )خریدار 9 درصد از 
صادرات نفت ایران( اعالم کرده است که قطع واردات 
نفت از ایــران را در دســتور کار خود ندارد. اما مســاله 
مقابله با ریسک ایجاب می کند که ایران هر دو رویکرد 
یافتن مشتریان جدید نفتی و دور زدن تحریم فروش 

نفتی را به صورت همزمان دنبال کند. 
اما برای پرداخت پول نفت ایران، الزم است  ارزی 

غیر از دالر مبنای معامله باشد یا اینکه معامله به صورت 
تهاتر انجام پذیرد. برای نمونه، هند پرداخت پول نفت 

را از طریق یک بانک ترکیه ای انجام داده است.    
اروپا برای خرید نفت ایران، چقــدر قابل اعتماد 

است؟
   قابلیــت اعتماد به مشــتریان اروپایــی به دو 
مساله مهم بیمه کشــتی های حامل نفت ایران و میل 
و توانایی شــرکت های اروپایی در تقبل ریســک های 
مالی و ارزی خرید نفت از ایران اســت. خروج شرکت 
توتال نشان داد که بین میل یا دست کم عالئم ارسالی 
کشــورهای اروپایی مبنی بر تمایل به ادامه خرید نفت 
از ایــران و توانایــی واقعی آنهــا در مقابله بــا احتمال 
تحریم های آمریکا برای خرید نفــت از ایران، تفاوت 
معناداری وجود دارد. هرچند  جنگ تجاری بین  آمریکا و 
اروپا و میل ترامپ به اعمال تعرفه روی واردات خودرو 
از اروپا، آنها را به اســتفاده ابزاری از ایران برای جنگ 
تجاری خود با آمریکا مصمم تر کرده اســت،  اما حجم 
تجارت خارجی بین اروپا و  آمریکا، رقمی بسیار بزرگتر از 
حجم تجارت این قاره با ایران است و امکان جایگزینی 
نفت روســیه و عربســتان در بازار اروپا نیــز به عنوان 
فاکتوری مهم در این معادالت وارد می شود. خرید نفت 
ایران توسط اروپا یک تعادل منفعت محور است، زیرا 
وابستگی آنها به نفت کشورهایی مانند روسیه به عنوان 
یک فروشنده نامطمئن را افزایش نمی دهد  اما ریسک 
باالی احتمال شدت یافتن جنگ تجاری با  آمریکا از یک 
طرف و احتمال تحریم و مجازات شرکت های اروپایی 
از طرف دیگر، احتمال اســتقرار تعادل ریسک  محور 
عدم خرید نفت از ایران را نیز منتفی نمی سازد. با این 
حال، یافتن راهی برای دسترسی ایران به سوئیفت، 
یکی از گزینه های منجر به افزایش احتمال اســتقرار 
تعادل منفعت محور خواهد بود مشروط بر آنکه مساله 

شفافیت مالی در ایران، جدی تر گرفته شود. 
آیا در صــورت اعمال تحریم هــای نفتی  آمریکا، 
نسبت به دوره قبلی تحریم ها، وضعیت اقتصادی 

بدتر خواهد شد؟
   مجموع درآمد نفتی قبل از انقالب 139/537 
میلیارد دالر و مجمــوع درآمد نفتی پــس از انقالب تا 
سال 1384 معادل 445/472 میلیارد دالر بوده در حالی 
که درآمد نفتی طی سال های 1384 تا 1389 در حدود 
439/886 میلیارد دالر بود. اما طی این دوره زمانی بسیار 
مهم این سرمایه عظیم ملی منجر به رشد بخش های 
واقعی اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، به ویژه خود 
صنعت نفت و گاز کــه تامین کننده ایــن درآمد عظیم 
بوده، نشده اســت و در عوض بخش قابل توجهی از 

رضا مجیدزاده، نویسنده 
و پژوهشــگر اقتصــاد 
در  توســعه  سیاســی 
گفت وگویی با هفته  نامه 
مثلــث بــه بررســی این 
موضوع پرداخته اســت 
کــه در صــورت اعمــال 
نفتــی  تحریم هــای 
 آمریــکا، شــرایط ایران 

به چه سمتی می رود و کشورهایی چون عربستان 
و روسیه صادرات نفتی شان را تاچه حد می توانند 

افزایش دهند. 
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این درآمد در راســتای مهار نرخ تورم بــه واردات کاال 
و خدمات عمدتــا مصرفی  اختصــاص یافت که منجر 
به تورم رکودی شــد. طبق گزارش کمیسیون انرژی، 
نفت و محیط زیســت اتــاق بازرگانی، اثــر تحریم ها 
90 میلیارد دالر و اثــر تضییع درآمدهــای نفتی بیش 
از 400 میلیارد دالر بوده اســت. طبق گــزارش وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده روز چهارشنبه 13 سپتامبر 
سال 2013، ایاالت متحده برخی بنگاه های اقتصادی 
خارجی را به محرومیت از بازارهای  آمریکا تهدید کرد 
مگر اینکه شریکان تجاری اصلی ایران، واردات نفت 
از این کشور را کاهش دهند. بر اساس همین گزارش، 
اقدامات این آمریکا موجب کاهش فروش روزانه حدود 
یک میلیون بشــکه نفت ایران نســبت به سال 2012 
شد، در حالی که در ســال 2011 برآورد شــده بود که 
ایران روزانه 2/4 میلیون بشکه بفروشد. دیوید کوهن، 
معاون وزارت خزانه داری  آمریکا، در دانشــکده حقوق 
دانشگاه نیویورک گفت که این میزان کاهش صادرات 
ماهانه حدود 5 میلیارد دالر از درآمدهای نفتی ایران کم 
کرده و دولت را به کاســتن هزینه های جاری واداشته 
اســت.  شــکاف تولید ناخالص داخلی در اثر خسران 
بخش های بانکداری، بیمه، حمل و نقل و بازرگانی  طی 
دوره 1391-1386 به قیمت های ثابــت، در حدود 17 

میلیون میلیارد ریال بود.  
با توجه بــه ارقام باال، در بدتریــن حالت، تجربه 
دوره قبل تحریم ها تکرار می شود اما برای عدم تکرار 
آن تجربه الزم اســت تا هر گونه زمینــه بروز عوارض 
بیمــاری هلندی از جملــه تحریک انتظــارات عمومی 
به ســمت افزایــش هزینه هــای جاری دولت، فســاد 
اقتصادی و بروز اختالس بیشتر یا خروج سرمایه های 
مردم از کشــور، یــا توزیــع رانتــی ارز و دســتکاری 
قیمت های کلیدی به هیچ وجه در دســتور کار دولت 

قرار نگیرد.  
ایران یک دوره تحریمی را تجربه کرده است؛ با 
توجه به این تجربه آیا ایران می تواند برای نفت 

خود مشتری پیدا کند؟
   مهم ترین مســاله برای یافتن مشــتری نفت 
ایران، قطع دسترسی به سیستم بانکی  آمریکا برای 
موسسات مالی است که قصد معامله دالری با ایران را 
دارند. این عدم دسترسی بدان معناست که هیچ گونه 
محدودیت مستقیم در خرید نفت ایران وجود ندارد اما 
خریداران نفت ایران، با موانــع پرداخت دالر به ایران 
روبه رو خواهند شــد. با ایــن وجود، دو گزینه آســان 
برای ایران، انجــام تهاتر بــا نفت یا انجــام مناقصه 
نفت به بخــش خصوصی داخلی اســت، به طوری که 
فروش نفت به مشتریان خارجی به بخش خصوصی 
برون سپاری شود. از دیگر روش های مقابله با تحریم 
نفتی و یافتن مشتریان جدید یا حفظ مشتریان قبلی 
می توان به تخفیــف در مورد شــرایط پرداخت بهای 

نفت و حل مسا ئل بیمه محموله های نفتی اشاره کرد.
بــر اســاس تجربــه فــروش نفــت در دوران 
تحریم های بین المللی پیشابرجام، کشورهایی هستند 
که  امکان فروش نفت برای ایــران را فراهم می آورند. 
برای نمونه در آن زمــان، دالالنــی در مالزی، فروش 
نفت را انجام دادند اما مشکالت بعدی در دریافت پول 
نفت، این راهکار را پرهزینه و پرریسک می کند. توافق 
با کشورهای آسیایی از جمله چین و هند، در کنار ترکیه 
برای اســتمرار فروش نفت بر یک مبنای غیردالری ، 
راه حل بلندمدت تر و بهینه تر، ســرمایه گذاری داخلی 
برای تبدیل نفت خــام به محصول در داخل کشــور و 
فروش آن به کشــورهای دیگر اســت؛ راه حلی که در 
دوران نهضت ملی نفت نیز اثربخش بود. اما مشتریان 

جدید نیز می توانند در میان کشورهای شرق اروپا مانند 
رومانی و اسلواکی باشند.   

به جز روسیه و عربســتان، چه کشورهایی تولید 
نفت شــان را افزایش می دهند تا بــه نفت ایران 

احتیاج نباشد و آیا توانایی آن را دارند؟
   اوپک، یک کارتل اقتصادی اســت که مساله 
تعیین ســهم اعضا در آن اهمیت بســیار باالیی دارد. 
در تجربــه پیشــین اوپک، محاســبات انفــرادی هر 
کشور این عالمت را می داده است که افزایش عرضه 
آن به میزانی باالتر از ســهمیه معین، می تواند درآمد 
نفتی آن کشــور را باال ببرد، چون یک فرض کورنویی 
اتخاذ می شده که کشــورهای دیگر به سهمیه پایبند 
می مانند.  اما بر اساس مدل معمای زندانیان، محاسبه 
باال توســط همه کشــورها به صورت انفــرادی انجام 
می شده است چون تخطی از سهمیه یک استراتژی 
مسلط بوده و از این روی همه کشورها از سهمیه تخطی 
می کرده اند که نتیجه آن، افت قیمت نفت و خســران 
اعضای اوپک بوده اســت. بنابرایــن  احتمال افزایش 
تولید از جانب ســایر کشــورهای تولیدکننــده اوپک 
دست کم تا زمان جلسه بعدی این سازمان وجود دارد 
 اما عربستان و روسیه به میزان معناداری تولید خود را 
می افزایند. با این حال، عربســتان همواره مدافع یک 
ســقف و کف قیمتی در بازار نفت بوده است و با وجود 
توانایی افزایش تولید ســایر اعضــای اوپک، به دلیل 
مدل رهبر-پیرو عربســتان در میان بیشتر کشورهای 
عضو اوپک، احتمال افزایش تولید چشمگیر از طرف 
ســایر اعضای اوپک، چندان باال نیست  اما بر اساس 

ســابقه تحریم های پیشــابرجامی، عــراق و نیجریه 
قابلیــت تصاحب جایــگاه ایــران در بازارهای آســیا و 

آفریقا را دارند. 
سیاســت های اعالنی ترامپ برای تحریم نفت 

ایران، چه تفاوتی با دوره اوباما دارد؟
   سیاست های اوباما و ترامپ در تحریم ایران، 
تفاوت معنــاداری ندارد. در ســال 2011، باراک اوباما 
قانونی را  امضا کــرد که هر گونه ارتباط بــا بانک مرکزی 
ایران و ســایر بانک های ایرانی را ممنوع کرد و به تبع 
این قانون، صادرات نفت ایران کاهش یافت. اتحادیه 
اروپا نیز در تحریم نفت ایران شــرکت کــرد و واردات 
آن را متوقف ساخت. بنابراین، مهم ترین تفاوت بین 
سیاست اوباما و ترامپ، عدم همراهی )حتی موقتی( 
اتحادیه اروپا با تحریم نفت ایران توسط ترامپ است. 
در واقع، در ماه نوامبر سال جاری،  همان تحریم های 
دوره اوبامــا بازخواهد گشــت و در نتیجه تحریم های 
دوره اوباما، صادرات نفت کشور به روزانه یک میلیون 
بشــکه در روز رســیده بود. البته ترامپ به دنبال قطع 
کامل واردات نفــت از ایران )بــا معافیت های جز ئی( 
اســت که از نظر شــدت می توان رویکرد آن را با دوره 

اوباما متفاوت دانست.   
در صورت اعمال تحریم هــای نفتی علیه ایران، 

وضعیت اوپک به چه سمتی می رود؟ 
   به عنــوان یک واقعیــت مهم، اوپــک دیگر 
به اندازه دوران طالیی خود در بازار جهانی نفت، کارگر 
نیســت. موضوعیت یافتن نفت شیل  آمریکا، فروش 
نفت توسط روسیه، اختالفات سیاسی بین کشورهای 
اوپک و ضعــف داخلی برخــی از آنهــا، اهمیت یافتن 
روزافــزون انرژی های نویــن و مســائل دیگر موجب 
شده اند تا اوپک قدرت گذشــته خود را نداشته باشد  
اما هنوز هم ســازمانی اثرگــذار در بــازار جهانی نفت 
اســت. حتی در صورت قطع کل صادرات نفت ایران، 
تولید اوپک به اندازه  2/7 میلیون بشکه در روز کاهش 
می یابد و بــا توجه بــه افزایش 30 درصــدی تقاضای 
هند برای نفــت در ســال 2019، به نظر می رســد که 
چشــم انداز بازار جهانی نفت با افــت قیمت یا کاهش 
تقاضا مواجه نباشــد؛ بدین ســان، اعضای اوپک، بر 
اســاس همان مدل معمای زندانیــان از تحریم نفت 
ایران، اســتقبال می کنند چون می تواننــد با چانه زنی 
سهمیه خود را افزایش دهند. با این وجود، ساختار کلی 
اوپک همچنان حفظ می شود و از میان سه استراتژی 
کلی خروج، اعتراض و وفاداری برای اعضا، همچنان 
استراتژی وفاداری )به عضویت نه سهمیه( برای آنها 
منفعت دارد چون  امکان هماهنگی و اطمینان برای آنها 
از درآمد را ایجاد می کند. تجزیه سازمانی مانند اوپک 
برای تولید انرژی های جایگزین و نفت شــیل نیز خبر 
خوشایندی نیســت و به تقویت کشورهای نوظهوری 
مانند چین و هند  می انجامد، بنابراین استمرار فعالیت 
یک اوپک ضعیف و پیروی از سیاســت های  آمریکا با 
اجرای عربستان ســعودی، همچنان در آن مشاهده 

خواهد شد.  

برای مقابله با تحریــم نفتی آمریکا دو راه کلی وجود دارد؛ قطع کامل فروش نفت خام به کشــورهای دیگر یا 
دور زدن تحریم های آمریکا. در صورت اقدام به دور زدن، دو اســتراتژی محتمل کلی، عبارت از یافتن مشتریان 
جدید یا یافتن روش های جدید فروش نفت به مشتریان سابق نفتی است. بر اساس تحلیل تضاد و مدل گراف، 
چنانچه بازیگران اصلی این وضعیت،  آمریکا، ایران، روسیه و عربستان در نظر گرفته شوند، بدون در نظر گرفتن 
محدودیت تقاضا و با احتساب ترجیحات روسیه و عربســتان برای جایگزینی نفت ایران در بازار بین المللی، هر 

دو گزینه یافتن مشتریان جدید و یافتن روش های جدید فروش نفت برای ایران، تعادل های محتملی هستند
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کاهشوابستگیبهنفت
استفادهازظرفیتمازاد،بازاراوپکراآسیبپذیرخواهدکرد

در بحبوحه تالش های دولت واشــنگتن و متحدان 
آن در منطقه با هدف تشدید فشــارها علیه ایران خصوصا 
در حوزه نفت، اخیرا صدوهفتادوچهارمین نشست اعضای 
اوپک در وین برگزار شد و در پایان، اعضا اعالم کردند که 
توافق قبلی اوپک )نوامبر 2016( مبنی بر کاهش تولید تا 
سقف یک میلیون و 800 هزار بشکه همچنان به قوت خود 
باقی است. در نوامبر سال 2016 اعضای اوپک به همراه 
چند کشور غیر اوپک موافقت نامه ای را امضا کردند مبنی 
بر اینکه تولید نفت را به میزان یک میلیون و هشتصد هزار 
بشــکه برای تنظیم بازار و بهبود قیمت ها کاهش دهند. از 
این میزان بشــکه ای که کاهش پیدا کرد، یک میلیون و 
200هزار بشــکه آن مربوط به اعضای اوپک و 600 هزار 
بشکه مرتبط با روسیه و دیگر کشورهای غیر اوپک است، 
لذا در راستای تالش آمریکا برای تحریم نفتی و صفرکردن 
خرید نفت از ایران، کشورها ظرفیت این را دارند که تولید 
خود را به میزانی که پیش از این کاهش پیدا کرده افزایش 
دهند. اگرچه در برخی نشریات گفته می شود که کشورهایی 
مانند عربستان، کویت و امارات  بیش از این هم می توانند 
افزایش تولید داشته باشند، اما برخی بر این باور هستند که 
باتوجه به افت تولید این کشورها، آنها نمی توانند ظرفیت 
تولید باالیی داشته باشند. بنابراین طبق منابع 
موجود، ظرفیت تولید نفت 1 تا 2 میلیون 
بشکه برای کشورهایی چون عربستان، 
کویت، امارات و حتی روسیه وجود دارد، 
امــا باید دیــد در عمل چه مقــدار از این 
ظرفیت مازاد به کارگرفته می شــود. از 
سوی دیگر صادرات بشکه های نفت 
ایران به همراه میعانات و فرآورده ها 
حــدودا 3 میلیون بشــکه را شــامل 
می شود که گمان نمی رود به کارگیری 
ظرفیت های مازاد بتوانــد جایگزین 
صادرات ایران شود. البته اصطالحی 
در مهندســی وجود دارد به نام تولید 
صیانتــی، به ایــن معنا کــه تولید با 
روش های توصیه شــده مهندســی 
صورت بگیرد تا از مخــازن صیانت 
کنند. نــوع دیگــر تولید هــم تولید 
غیرصیانتی اســت که همــان تولید 
بی رویه اســت و می تواند به مخازن 
نفتی لطمه جبران ناپذیر بزند. با این 
حساب برخی کشــورها ممکن است 
وارد فاز تولیدهای غیرصیانتی شــوند 
به این صورت که به چاه های خودشان 
لطمه می زنند تا کمبود نفتی چاه های 
ایران را جبران کنند. از ســوی دیگر 
ظرفیت مازادی که وجود دارد درواقع 
حداقل مقداری است که باید باشد، 
زیرا بازار نفت نیاز بــه یک ظرفیت 
مازاد به انــدازه 10درصد اوپک را 
دارد تــا در صورت وقــوع اتفاقات 

پیش بینی نشده  یا قطع عرضه به دلیل عوامل ژئوپلیتیک، 
ظرفیت مازاد به بازار این اطمینان خاطر را دهد که می تواند 
هرگونه کمبــودی را جبران کند و درواقع به نوعی ســوپاپ 
اطمینان بازار است. اما اگر این ظرفیت به کار گرفته شود به 
این مفهوم است که بازار دیگر امنیتی ندارد و هرگونه اتفاقی 
می تواند بازار را با کمبود مواجه کند و به دنبال آن قیمت ها 
به شدت افزایش یابد. بنابراین وجود ظرفیت مازاد معادل 
10درصد اوپک برای امنیت بــازار و عرضه و امنیت روانی 
مصرف کنندگان ضروری است و اگر این ظرفیت با هدف 
خارج کردن نفت ایران به کار گرفته شود، بازار نفت را بسیار 

آسیب پذیر و شکننده خواهد کرد.
از سوی دیگر با وجود فشــارهای دونالد ترامپ برای 
به صفررســاندن خرید نفت از ایران تاکنــون هیچ کدام از 
خریداران نفت ایران با این مسئله ابراز هماهنگی نکرده اند. 
ضمن اینکه ایاالت متحده قبل از تحریم ها هم نه دادوستد 
نفتی با ایران داشته نه ســرمایه گذاری در این خصوص در 
ایران کرده است. بنابراین تحریم های آمریکا و عدم ارتباط 
تجاری این کشــور با ایران به تنهایــی هیچ گونه لطمه ای 
به صادرات ایران نمی زند. اما در ســوی دیگر این قضیه، 
شــرکای تجاری ایران هســتند که آمریکا از طریق اعمال 
فشــار و مذاکره با آنها در صدد صفرکــردن خرید نفت آنها 
از ایران است. الزم به ذکر اســت که خریداران نفت ایران 
مانند اتحادیه اروپا به نوعی شــرکای تجاری ما هستند که 
ایران در قبال صــادرات نفت، کاال و خدمــات آنها را وارد 
می کنــد. طبیعتا اگر حجــم صادرات و تعامــالت تجاری 
جمهوری اسالمی  کم شود، آنها هم بازار ایران را از دست 
می دهند اما تا به حال که هیچ کدام از شرکای تجاری ما با 
آمریکا در مورد تحریم ایران همکاری نکرده اند.همچنین 
باید گفت تحریم های آمریــکا علیه ایران امــری جدید و 
موقعیتی ناآشنا نیســت. ضمن اینکه در تحریم های سال 
90، باراک اوباما توانسته بود یک اجماع بین المللی علیه 
ایران شکل دهد و شــرایط به مراتب سخت تر بود. درواقع 
در آن زمان کشورهای متعددی ایران را تحریم کرده بودند 
حتی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و شورای 
امنیت علیه جمهوری اسالمی قطعنامه صادر کرده بودند. از 
این رو بسیاری از کشورها به دلیل بیانیه های سازمای های 
بین المللی روابط اقتصادی خود را با ایران کم کرده بودند. 
اکنون وضعیت تحریم ها فرق می کند و تنها آمریکا ایران 
را تحریم کرده و تاکنون باقی کشورها در این زمینه ایاالت 
متحده را همراهی نکرده اند. در این راســتا و برای پیشبرد 
منافع، ایران هم باید تالش کند شــرکای اقتصادی خود را 
حفظ کند تا  علی رغم تحریم های آمریکا بتواند موانعی که 
در زمینه مسائل اقتصادی دارد را برطرف کند. زیرا دشمنی 
واشــنگتن با ایران از بدو پیروزی انقالب اســالمی کامال 
مشخص بود و به شــکل های مختلف ایران را تحت فشار 
قرار می دادند، لــذا تحریم های آمریکا به تنهایی مســئله 
جدیدی نیست اما پیوستن کشورهای دیگر به آنها می تواند 
مشکل ساز باشــد. در این خصوص مهم ترین اقدامی که 
ایران باید انجام دهد برطرف کردن نقاط ضعفی است که 
در اقتصاد داریم زیرا این نقاط ضعف، وسیله ای در  دست 
دشــمن برای تحت فشــار قرار دادن ایران اســت. در این 
راستا، اولین مسئله، وابستگی بودجه کشور به درآمدهای 
نفتی است و دولت باید این وابستگی را کم کند و در نهایت 
از بین ببرد. همان گونه که بعد از تحریم های نفتی سال 90 

دولت  مجبور شد وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کم 
کند، زیرا صادرات کم شده بود و درآمد آن هم به تبع پایین 
آمده بود، به همین خاطر وابســتگی بودجه کشور به نفت 
به 30 درصد رســید. اما بعد از برجام این روند معکوس شد 
و وابســتگی به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد. درواقع 
یک نــوع خلف وعــده صورت گرفــت و دولــت و مجلس 
براســاس تعهداتی که وجود داشــت عمل نکردند. لذا در 
وهله اول باید این وابستگی را کاهش داد تا دشمن نتواند 
از این نقطه اقتصاد ایران را تحت فشــار قرار دهد؛ درواقع 
درآمد حاصل از فروش نفت باید صرف مسائل زیرساختی  
و سرمایه گذاری های درازمدت شــود نه هزینه های جاری 
دولت. مسئله دوم بحث خام فروشی نفت است؛ جمهوری 
اســالمی باید به جای خام فروشــی، فرآورده های نفتی را 
بفروشد تا آسیب پذیری در مقابل تحریم ها را کاهش دهد. 
بنده به عنوان مسئول فروش نفت در سال 90- 91 می گویم 
که مشــکل اصلی ایران در آن دوره خام فروشی نفت بود و 
تقریبا مشکلی در فروش محصوالت وجود نداشت، بنابراین 
خام فروشی و وابســتگی بودجه به درآمدهای نفتی نقاطی 
هستند که دشمن با تکیه بر آنها قصد گرفتن امتیاز از ایران 
را دارد. جمهوری اسالمی باید طبق یک برنامه ریزی مستمر 
و پیگیر، این نقاط ضعف را برطرف کند. در کوتاه مدت هم 
باید تالش کرد تعامل بیشتری با مشتریان داشت و تا جای 
ممکن آنها را حفظ کرد .ضمن اینکــه این اطمینان خاطر 
را به آنها بدهیم که در صورت خرید نفــت ایران هیچ گونه 
ضرری متوجه آنها نخواهد شــد و در صورت بروز مشــکل 
هم  مسئولیت برطرف کردن آن به عهده ایران خواهد بود. 
همچنین  مانند سال 91-90 از ظرفیت های داخلی، بیشتر 
اســتفاده کنیم که تا حدودی بتوانیم نگرانی ها را برطرف 
کنیم و در سایه تالش و کوشــش به موفقیت دست یابیم . 
درواقع  مــا باید از این تهدید ها به عنوان فرصت اســتفاده 
کنیم؛ توان داخلی مان را تقویت کنیم، وابستگی به درآمد 
نفتی را کم، تولید ملی را تقویت و بودجه را به گونه ای تنظیم 
کنیم که وابستگی به درآمدهای ناپایدار نداشته باشد و به 
درآمدهای ثابت، پایدار و قابل اتکا وابسته باشد. بنابراین 
از این منظــر فرصت هایی به وجــود آمده کــه می توان با 
استفاده از آنها، بستر اقتصاد ســالم را ایجاد کرده و در آن 

مسیر حرکت کرد.
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پیوندنفت
باسیاست

عربستاندرخطمقدم
تحریمنفتیایرانقراردارد

کارشناســان نفتی در تازه ترین مورد نسبت به اعمال 
تحریم های همه جانبه نفتی علیه ایران تردیدهای جدیدی 
را مطرح می کنند که مبتنی بر امکانات تولید و صدور نفت 
در بازارهای نفتی و ظرفیت هایی اســت که ممکن اســت 
توانایی جبران نفت ایران را داشــته باشــد. طبیعی اســت 
زمانی که صدور نفت ایران بر اثر اعمال تحریم های آمریکا 
کاهش پیدا کند، قاعدتا کمبودهایــی در بازار جهانی نفت 
پدید خواهد آمد که باید توسط دیگر کشورها جبران شود. 
بنا بر آنچه که پشت صحنه اقدامات آمریکا در این عرصه به 
بیرون درز کرده، عربستان تنها گزینه جایگزین برای جبران 
کســری نفت ایران اســت. به خصوص که گفته می شود 
پیش از اعالم سیاســت های ترامپ برای به صفر رساندن 
خرید نفت از ایــران، مذاکراتی میان ریاض و واشــنگتن 
صورت گرفته و ترامپ از مقامات ســعودی خواسته است 
تا کمبودهای ناشــی از تحریم  نفت ایــران را جبران کنند؛ 
موضوعی که قاعدتا بنا به اظهارنظرهای جدید کارشناسان،  
تردید های زیادی در رابطه بــا آن وجود دارد. در خصوص 
این مسئله حتی روزنامه های مشهور آمریکایی در صفحات 
اقتصادی خود بدان پرداخته و ناتوانی عربستان را در جبران 
کمبودهای حاصله از نفت ایران را مورد تاکید قرار داده اند.
عربســتان ســعودی قصد دارد برای جایگزینی نفت 
تحریمی ایران، یک میلیون بشــکه در روز تولید نفت خود 

را افزایش دهد. ایران هم اکنون بیش از 3/5 میلیون بشکه 
در روز نفــت تولید می کند و از این رقــم روزانه 2/5 میلیون 
بشــکه صادر می شــود. آمریکا گفته اســت که قصد دارد 
تا آبان ماه آینده، صــادرات نفت ایران را به صفر برســاند. 
عربســتان ســعودی نیز قصد دارد با افزایــش تولید نفت، 
جای نفت صادراتی ایران را پر کند و مانع از ایجاد اختالل 
در بازار نفت یا افزایش قیمت آن شود. البته همان طور که 
اشاره شد در توانایی عربستان در این باره شک و شبهه هایی 
وجود دارد. این کشور قصد دارد تا چند ماه آینده تولید نفت 
خود را نزدیک به رکورد 11 میلیون بشکه در روز برساند. این 
باالترین رقم تولید نفت سعودی در تاریخ این کشور خواهد 
بود. رئیس شرکت نفت سعودی )آرامکو( قبل از این گفته 
بود که این کشور 2 میلیون بشــکه ظرفیت اضافه بر تولید 
نفت دارد. همچنین اواسط هفته گذشته خبری منتشر شد 
مبنی بر اینکه عربستان سعودی آمادگی خود برای افزایش 
تولید نفت توسط این کشور را با هدف ادعا یی توازن در بازار 

اعالم کرده است.
ملک سلمان پادشاه، عربستان پس از اتمام نشست 
کابینه این کشــور اعالم کرد که ریاض تولیــد نفت خود را 

افزایش خواهد داد.
این موضوع یکی از نتایج فشــارهای دونالد ترامپ، 
رئیس ایاالت متحده آمریکا برای افزایش تولید و جایگزینی 
تحریم صادرات نفت ایران و جلوگیــری از افزایش قیمت 

جهانی نفت همزمان با تحریم صادرات نفت ایران است.
البته باوجــود تردیدهایی کــه در رابطه بــا احتمال 
افزایش تولید نفت عربســتان به عنوان جدی ترین گزینه 
وجود دارد به نظر نمی رسد دیگر کشورها در شرایطی باشند 
که بتوانند این کمبود را جبران کننــد. به بیان دیگر نه تنها 
دیگر کشــورهای عضو اوپک بلکه کشــورهای نفت خیز 
غیرعضو اوپک نیز در شــرایطی نیســتند کــه بتوانند نیاز 
روزافزون کنونی به نفت را جبران کنند. به ویژه که تاسیسات 
اســتخراجی نفت در دو کشــور لیبی و ونزوئال و همچنین 
برخی از معضالت سیاســی و اجتماعی در این دو کشــور 
سبب شده است تا میزان صادرات این دو کشور که از جمله 
اعضای مهم اوپک هستند به طور قابل مالحظه ای کاهش 
پیدا کند. به هر ترتیب نکته مهم آن است که مقامات ریاض 
در این عرصه نیــز وارد یک مصاف تازه با ایران شــده و با 
کنار گذاشتن برنامه های راهبردی خود مجددا موضوع نفت 

را به سیاست پیوند زده اند. 
این در حالی اســت کــه مقررات اعضــای اوپک به 
خصوص مقــررات مربوط به تعیین ســهمیه صادرات هر 
یک از اعضا نیز افزون بر قابلیت های ناچیز عربستان برای 
جبران کمبود نفت ایران، مانع مهمی در راه اجرای همکاری 
عربستان با آمریکا به شمار می رود و قاعدتا این حق را برای 
ایران به وجود می آورد که در این عرصه، ریاض را به عنوان 
عضو خاطی اوپک محسوب کرده و پیگیری های حقوقی 

الزم را در این عرصه به عمل آورد. 
عربستان به دالیل مختلف سال ها ست که وارد عرصه 
خصومت ورزی علیه ایران شــده که از دیدگاه بســیاری از 
کارشناسان عمدتا به ماهیت حکومت این کشور و به ویژه 
سیاســت های افزون طلبانه مقامات سعودی بازمی گردد. 
البته با روی کار آمدن ملک سلمان و اوج گیری دامنه نفوذ 
و قدرت ولیعهد این کشور، چالش ها و مناقشات سیاسی،  
اقتصادی و نظامی میان ریاض و تهران به باالترین حد خود 
افزایش پیدا کرده و به مهم تریــن کنش ها و واکنش های 

سیاسی در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است. 
البته این گونه خصومت ورزی ها از ســوی عربستان 
ســعودی موضوع جدیــدی نیســت و از ابتــدای انقالب 
اســالمی ایران به طــور پیوســته ادامه داشــته اســت ؛ 
خصومت ورزی هایی که بخشی از آن طی جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران در قالب کمک های تسلیحاتی و دالری به 

رژیم بعث عراق صورت گرفت و به طوالنی شدن این جنگ 
تحمیلی منجر شد. پس از آن نیز در صحنه های دیپلماتیک 
آن هــم در ســطوح جهانی به صــورت تبلیغات گســترده 
ضدشیعی جنبه عملی به خود گرفت. شماری از کارشناسان 
بر این اعتقاد هستند که ریشه های این خصومت ورزی از 
هراس و بیم رژیم سعودی از برپایی یک مردم ساالری در 
منطقه ناشی می شود و برخی دیگر بر آن هستند که به ویژه 
در سال های اخیر حیثیت سیاســی و حیات رژیم سیاسی 
سعودی به شکست ایران در سطوح منطقه ای و براندازی 

نظام جمهوری اسالمی ایران گره خورده است. 
با این حال شماری دیگر از کارشناسان  از نقش وکالتی 
و نیابتی عربســتان در منطقــه خاورمیانــه به خصوص در 
مواجهه با نظام جمهوری اسالمی ایران سخن می گویند. 
آنها بر این اعتقاد هستند که آنچه در قالب خصومت های 
سیاسی، نظامی و اقتصادی از جانب ریاض نسبت به تهران 
اعمال می شود درواقع به مفهوم انجام ماموریت هایی است 
که توســط ســفارتخانه های آمریکا و انگلیس به مقامات 
ریاض دیکته می شــود. آنچه در حال حاضر در خصوص 
تحریم های نفتی علیه ایران در دستور کار مقامات سعودی 
قرار دارد در واقع کوششــی به منظور انجام وظایفی است 
که شخص ترامپ به محمد بن سلمان دیکته کرده و از وی 
خواســته تا همه توان خود را در راه اجرای برنامه براندازی 
در ایران به کار گیرد. این در حالی است که مقامات سعودی 
خود در این عرصه یکی از مشوق های اصلی برای اعمال 
فشــارهای بیشــتر علیه ایران بوده و به طور داوطلبانه نیز 
آمادگی خود را برای جبران کمبودهای نفت ناشی از توقف 

صدور نفت ایران اعالم کرده اند.
جــدا از مباحــث مربوط بــه ناتوانــی عربســتان در 
جبران کمبود نفت ایران در بازارهای جهانی، شــماری از 
عمده ترین کارشناســان بازار نفت نیــز در اظهارنظر های 
خود بر این نکته که »درعرصه عمل هیچ امکانی برای به 
صفررســاندن صدور نفت ایران وجود ندارد« تاکید دارند؛ 
چنان که دراین باره با اشــاره به برخی از مشــتریان سنتی 
نفت ایــران، از امکان ناپذیر بودن تأمیــن نیازهای نفتی 

این گونه کشورها از طریق دیگر کشورهای 
نفت خیز ســخن گفته و وجــود برخی 

از تضادها و مناقشــات سیاسی این 
کشورها با ارتجاع عربی را دلیل این 

امر می دانند.
همچنیــن 

ارزی  اندوخته هــای 
ایران که بخشی از آن 
مربوط به فروش نفت 
در گذشــته است، به 
انــدازه ای اســت که 
نه تنهــا نیازهای یک 
ســال آینــده، بلکــه 

بیــش از آن را به طــور 
ن بخشــی  طمینا ا

می کنــد.  تأمیــن 
افزون بــر آنچه گفته 
شــد در حــال حاضر 

تهاتــری  معــادالت  از 
بــا برخــی از کشــورهای 
آســیایی و آمریکای التین 
ســخن گفته می شــود که 
همچون سال های قبل از 
برجام، نتایج حاصل از آن 
خواهد توانست بسیاری از 
نیازهای حیاتی جمهوری 

اسالمی را تامین کند.

جعفر قنادباشی 

کارشناس مسائل خاورمیانه
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مشوقهایواشنگتنبهمسکو
بهرهبرداریچندجانبهروسیازتحریمهاینفتیایران

سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران بعد از روی 
کار آمدن دولت دونالد ترامپ تشدید شده است و مهم ترین  
اقدام ضد ایرانی رئیس جمهوری آمریکا نیز خروج از توافق 
بین المللی برجام بود. با توجه به اینکــه توافق برجام یک 
توافق بین المللی زیر نظر شورای  امنیت سازمان ملل متحد 
است، واشنگتن علی رغم مخالفت ســازمان ملل متحد و 
سایر کشورهای عضو برجام به صورت یکجانبه از این توافق 
خارج شد و عالوه بر بازگشت تحریم های اولیه، یک سری 
تحریم های جدید ثانویه را نیز تصویب کرد. همچنین آمریکا 
در نظر دارد بخش دیگری از تحریم ها را نیز تصویب کند که 
عالوه بر ممنوعیت مبادالت تجاری ایران با شــرکت های 
آمریکایی، شامل مبادالت بازرگانی و تجاری سایر کشورها 

با ایران نیز می شود.
بزرگ تریــن اســتراتژی دونالــد ترامپ علیــه ایران 
استفاده ابزاری از مبادالت بازرگانی و تحریم ها ست؛ دولت 
ایاالت متحده آمریکا معتقد اســت با اعمــال تحریم ها و 
محدودیت هــای اقتصــادی و بازرگانی می تــوان ایران را 
سر میز مذاکرات نشاند و بر همین اساس »قطع مبادالت 
تجاری و اقتصادی با دنیــای خارج از مرزهــای ایران« و 
»قطع منابع مالــی و درآمدهای نفتــی« مهم ترین هدف 
سیاست های ضدایرانی ترامپ است و به همین جهت فشار 
به اوپک جهت افزایش تولید نفت و تهدید خریداران نفت 
ایران مثل کره جنوبی، هنــد و چین مبنی بر عدم خرید نفت 
ایران یک سیاست دو وجهی است که ترامپ دنبال می کند.
باید توجه داشت که محدودکردن منابع مالی کشور و 
ایجاد آشوب و اعتراضات مردمی و باال بردن تورم در کشور، 
موجب معطوف شدن توجه مقامات ایران به حل معضالت 
داخلی می شــود و آمریکایی ها در این فرصت می توانند در 
حوزه های نفوذ ایران در عراق، ســوریه، یمن و لبنان ورود 
پیدا کــرده و اقدامات ضدایرانــی انجام دهنــد. در چنین 
وضعیتی فشار آمریکا به عربســتان و روسیه و به طور کلی 
اوپک در جهت افزایش تولید و پایین نگه داشــتن قیمت 
نفت، جهت حفظ منافع شــرکای آمریکا در اروپا الزم است 
و باتوجه به وابستگی شــدید مقامات عربستان سعودی به 
سیاست های ضد ایرانی آمریکا، ما شاهد قبول درخواست 
آمریکا از سوی ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی در 

این رابطه هستیم. در خصوص مواضع روسیه نیز با ید گفت 
روسیه به عنوان یکی از  بزرگ ترین  کشورهای تولیدکننده 
نفــت و گاز در دنیا نقــش مهمی در تامین امنیــت و انرژی 
جهانی دارد؛ با کاهش تولید نفت ایــران میزان تولید نفت 
روســیه افزایش پیدا می کند که این امر در شرایط بحران 
اقتصادی در روســیه یک فرصت برای صنایع آن کشــور 
محسوب می شود  چراکه با افزایش تولید و صادرات نفت، 
میزان درآمد روسیه افزایش پیدا می کند و این یک فرصت 
برای روسیه اســت. در بررســی مواضع سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی دولت روسیه در تحوالت منطقه ای و جهانی یک 
اصل مهم وجود دارد که مقامات روسیه به آن پایبند هستند و 
آن »حفظ منافع ملی روسیه« در هر شرایطی است. روس ها 
هیچ گاه در تاریخ روابط سیاسی خود متعهد به تعهدات خود 
با کشورهای دوست نبودند و هر زمان شرایط ایجاب می کرد 
منافع ملی خود را بر منافع مشترک با دوستان ترجیح دادند 

که این امر به صورت متواتر اتفاق افتاده است. 
در صورت تحریم نفتی ایران، روســیه سعی خواهد 
کرد نفت ایران را ارزان تر از قیمت جهانــی خریداری و در 
بــازار جهانی به نام نفت روســیه به فروش برســاند. در این 
صورت، عالوه بر افزایش فروش، مابه التفاوت قیمت نفت 
خریداری شــده از ایران با قیمت جهانی آن سود هنگفتی 
عاید شرکت های روسی خواهد کرد. به همین جهت روسیه 
زیاد هم از تحریم نفتــی ایران ناراحت نیســت، بلکه این 
اتفاق را فرصتی جهت توسعه روسیه از سوی رئیس جمهور 
این کشور باید در نظر گرفت و این فرصتی است که ترامپ 
در اختیار والدیمیر پوتین گذاشته است. به این جهت باید 
منتظر باشــیم و ببینیم که اجالس مشترک روسیه و آمریکا 
که قرار است با حضور ترامپ و پوتین انجام  شود چه نتایجی 
را به دنبال خواهد داشت  چراکه ترامپ در خصوص مسئله 
سوریه و ایران با پوتین مذاکره و مشوق هایی را نیز به روسیه 
از ســوی آمریکا ارا ئه خواهد کرد. همچنیــن  اینکه پوتین 
تا چه اندازه  با سیاســت های آمریکا همراهی خواهد کرد، 
به نوع و میزان امتیازات ارائه شده از سوی آمریکا بستگی 
دارد. اما یک اصل مهمی که در سیاست خارجی و استراتژی 
روابط بین المللی روســیه وجود دارد موضوع منافع حاصله 
است که از مذاکرات با آمریکا به دست می آید و منافع ایران 
 یا سوریه در سیاست روسیه بعد از منافع آن کشور قرار دارد. 
به همین جهت نباید بیش از عرف بین المللی روی حمایت 
روسیه حســاب کرد. چون روســیه هر لحظه که منافعش 
ایجاد کند تغییر مواضع خواهد داد و از این رو الزم است که 

مسئوالن سیاســت خارجی و اقتصادی نسبت به تعهدات 
روسیه خیلی خوش بین نباشند و بر اساس اتکا به توان ملی 
و مردم استراتژی مواجهه با تحریم  ها را اتخاذ کنند زیرا در 
صورت وجود اتحاد ملی در داخــل، مواجهه با تحریم ها و 
سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران قابل تحقق خواهد 
بود.  در نهایت باید به تالش های مثلث عربی- عبری-غربی 
علیه ایران توجه داشــت. اقدامات این مثلث شــوم که به 
موازات تحریم های آمریکا و خروج شرکت های اروپایی از 
ایران در حال انجام است، حکایت از تقسیم کار متحدان 
منطقه ای آمریکا بــرای هموار کردن مســیر تحریم های 
گســترده منطقه ای و جهانی علیه ایران دارد. چنان که با 
ایجاد جبهه دوم تحریم ها، شــعاع روابط تجــاری ایران با 
کشورهای مختلف روز به روز محدودتر شود. براین اساس، 
شرکای منطقه ای آمریکا، نه تنها از ابزارهای تحریمی خود 
همچون افزایش تولید نفت برای جبران کاهش صادرات 
نفت ایران بهــره خواهند بــرد، بلکه رایزنی با کشــورهای 
مختلف برای افزایش دامنه تحریم هــای اقتصادی علیه 
ایران را نیز دنبال خواهند کــرد. اقداماتی که هدف اصلی 
آنها، توسعه تدریجی تحریم های ضدایرانی و خنثی کردن 
تالش های اروپا برای نجات برجام اســت  چراکه همراهی 
کشــورهای مختلف با تحریم های ضد ایرانــی، عالوه بر 
افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران، به مشروعیت بخشی 
تحریم های آمریکا علیه ایران منجر خواهد شــد. بنابراین 
به زعم واشــنگتن، خروج آمریکا از برجام تنها به این کشور 
یا شــرکت های اروپایی محــدود نخواهد شــد، بلکه قطع 
همکاری اقتصادی تعداد زیادی از کشورهای منطقه ای و 
جهانی را هدف گیری کرده است به گونه ای که حفظ برجام 
از سوی اروپا نیز دیگر ســودی برای ایران و مردم نداشته 
باشــد.  بنابراین می تــوان پیش بینی کرد که تعــدادی از 
کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان و امارات به همراه 
رژیم صهیونیســتی به نیابت از آمریکا اقدامات مختلفی را 
برای رایزنی با کشورهای مختلف جهت گسترش تحریم ها 
علیه ایران دنبال کنند. همچنان که هفته گذشته امارات و 
عربســتان اعالم کردند که تولید نفت خود را به درخواست 
آمریکا و برای جبران تحریم نفت ایران افزایش خواهند داد.  
این روند بیانگر آن است که نباید به موضوع خروج آمریکا از 
برجام به صورت تک بعدی نگریسته شود، چرا که این کشور 
ســعی دارد با ایجاد جبهه جدیدی از کشــورهای مختلف 
علیه نظام جمهوری اســالمی ایران، توطئه تحریم ها و به 
زانودرآوردن ایران را به شکلی جدی دنبال کند ؛ توطئه ای 
که بعد از پیروزی انقالب اســالمی ایران و طی  40 ســال 
گذشته به طرق دیگر نیز ادامه داشته و دارد. همچنان که 
انجام کودتا، حمایت از گروه ها و تجزیه طلبان و هشت سال 
جنگ تحمیلی تنها بخشی از اقدامات ضدایرانی دولت های 
آمریکا در طول ســال های گذشــته بوده اند؛ اقداماتی که 
در طول زمان و با تغییر دولت هــا در آمریکا، تنها روش ها و 
ادبیات آنها براساس شرایط حزبی و زمانی تغییر کرده است. 

میرقاسم مومنی

مدیرعامل موسسه مطالعات 
بین المللی چشم انداز ابرار نوین
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بازیروانیترامپبانفت
آمریکابهحوزهامنیتیایرانحملهکردهاست

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری  آمریــکا، در ماه 
مه گذشــته در پی خــروج از توافــق هســته ای )برجام( 
بــه کشــورهای دیگر بیــن 90 تــا 180 روز بــرای اجرای 
تحریم های ایران فرصت داد. بنا بر سیاســت اعالم شده 
از ســوی  آمریکا بــرای تحریم کامــل نفتی ایــران و »به 
صفر رساندن« خرید نفت از این کشور در جهان، قرار بود 
الزام کشــورها به قطع خرید نفت از ایران از تاریخ 4 نوامبر 
2018 اجرایی شــود. درواقع باید گفت مجموعه اقدامات 
ایذائی  آمریکا نشان از ورود  آمریکا به حوزه  امنیتی جمهوری 
اســالمی دارد. این اقدامــات در قالب سلســله تحرکات 
سیاسی مانند تالش برای ایجاد اغتشاش سیاسی،  امنیتی 
و اقتصادی در کشــور به منظــور تغییر رژیم یــا اقدامات 
اقتصادی همچون مذاکره، البی یا فشــار به شرکت های 
خصوصی و دولتی برای عــدم خرید نفت ایــران، یا عدم 
معامله در زمینه کاالهای مورد نیاز ایران همراه با اقدامات 
و پشتیبانی عملیاتی که هم پیمانان منطقه ای اش به طور 
علنی و پنهان انجام  می دهند را شــامل  می شود. به همین 
منظور بایــد طراحی مناســب و جدیدی بــرای رویارویی با 
شرایط جدید داشــته باشــیم؛ طراحی سلســله اقدامات 
دیپلماتیک و عملیاتی که اجازه ندهــد این اقدامات حتی 
جزئی به بهمنی ویرانگر تبدیل شــود. زیرا ترامپ از طریق 
فشار بر دولت ها و شــرکت ها برای جلوگیری از همکاری با 
ایران و مختل کردن اقتصاد ایران درصدد ایجاد شــورش 

در داخل کشور است تا به ایده تغییر رژیم نزدیک شود. 
به همین جهت ایران باید یک طراحی اســتراتژیک 
در ارتباط با این مســئله  داشــته باشــد. اگر چه ایران هم 
در این حوزه ظرفیت هــا و توانمندی هایــی دارد، درواقع 
دارای اهرم هایی برای رویارویی با این شرایط جدید است. 
ضمن اینکه  آمریکا، نفوذ و تاثیــر صد درصدی روی همه 
شــرکت های نفتی و تجاری ندارد، بلکه صرفــا »در مورد 
شرکت های بزرگ که به نوعی تحت سلطه  آمریکا هستند 
و باید مقررات آن را مدنظر داشــته باشــند تا مورد تحریم 
قرار نگیرند، اعمال قدرت  می کند، ولی شرکت های دیگر 
و کوچک تری هستند که بتوانند نیازهای این مقطع ایران 
را رفع کنند. لذا ممکن  اســت جمهوری اسالمی بتواند با 
شرکت های مذکور به نوعی همکاری و تعامل داشته باشد. 
از سوی دیگر ایران، روسیه و عربستان در آخرین نشست 
اوپک سلسله تفاهماتی انجام داده اند و تالش شد حجم 
نفتی که به بازار ریخته می شود در سطح محدودی اضافه 
شود که منجر به باال رفتن قیمت نفت نشود  اما اگر تهدید 
ترامپ برای انصراف خریداران نفت ایران محقق شــود، 
بدیهی است یا قیمت باید باال رود یا کسری سهمیه ایران 
را کشــور یا کشــورهایی جبران کنند. به هر جهت  فارغ از 
اینکه چه توافقاتــی در این اجالس صــورت گرفته ، این 
یک  امر بدیهی اســت که  ایــران اجازه نخواهــد داد تا از 
مزایای منابع طبیعی خــود برای رفاه مــردم ایران محروم 
شود  اما سایر کشورها از جمله کشــورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس نهایت بهــره را از آن ببرند. زیرا همآن گونه که 

پیش از این گفتم ایران نیز اهرم های متعددی در دســت 
دارد که با استفاده درست از آنها  می تواند به طریقی از این 
شرایط سخت عبور کند. بنابراین مهم ترین مسئله جمهوری 
اسالمی در شرایط فعلی طراحی اســتراتژیک در ارتباط با  
آمریکا و استفاده درســت از اهرم هایش در رابطه با اروپا، 
روســیه و چین، برای رقم زدن بازی برد- برد یا تعامل با این 
کشورهاســت. از ســوی دیگر رئیس جمهور  آمریکا منافع 
فروش نفت ایران و خریداران آن را هدف قرار داده است. 
به این معنا که وی مصرف کننــده نهایی را مورد هدف قرار 
داده تا تقاضایی برای نفت ایران وجود نداشــته باشد و به 
دنبال آن صادرات ایران متوقف شود و درنهایت نیز روسیه و 
عربستان جبران کمبود منابع را به عهده بگیرند،  اما این یک 
طرف ماجراست. طرف دیگر ماجرا قدرت بازیگری ایران 
و استفاده به موقع از اهرم ها و ظرفیت هایش است تا اجازه 

ندهند درآمد کشور لطمه بخورد.
در همین راســتا و بــا همین مضمون دکتــر روحانی 
سخنرانی در سوئیس انجام دادند. اگرچه بیشتر تحلیلگران 
موضع رئیس جمهور در سوئیس در زمینه عدم صدور نفت 
دیگر کشورها در صورت لطمه خوردن صدور نفت ایران را 
نشانه ای از قصد ایران برای بستن تنگه هرمز مطرح کردند، 
 اما این شــاید یکی از اقدامات احتمالی آتی و شاید آخرین 
آنها باشد. ایران روش های متعددی برای حفظ سهم بازار 
فروش نفت خود را دارد و شاید راه حل های ممانعتی دیگری 
همچون پر مخاطره کردن رفت و آمد در تنگه هرمز، اقدامات 
ایذائی و... یا استفاده از مشوق های الزم برای شرکت ها 
و دولت های طرف قرارداد را نیز بــه کار بگیرد.  به این معنا 
که در این شــرایط ممکن اســت جمهوری اسالمی  برای 
حفظ خریدارانش، به وســیله قراردادها و یا نحوه فروش، 
ایجاد مشوق کند تا شــرکت ها هزینه ای را که در ارتباط با  
آمریکا  می پردازند، از محل مشوق ها یا منافعی که از تعامل 
با ایران عایدشان  می شود، تامین کنند. به عنوان مثال از 
منظر دولت، فروش نفت در بورس مطرح است که بخش 
خصوصی باید خریدارانش را در بخش خصوصی دنیا پیدا 

کند و نفت را به آنها فروخته و بازار را اشباع نماید.

ضمن اینکه باید به این مهم اشــاره کرد که طراحی 
تحریم های جدید از ســوی  آمریکا هوشمندتر شده و نقاط 
میانبر ایران برای خروج از فشــارها را هدف قــرار داده که 
اگر ایران خلق ظرفیت نکند و از ظرفیت هایش اســتفاده 
نکند، شرایط سختی پیش رویش خواهد بود. ایران قدرت 
بازیگری داشته و ابزارهایی برای خروج از این وضعیت در 
دست دارد به شــرط اینکه طراحی درســت و استراتژیکی 
برای اســتفاده از ایــن ظرفیت ها صورت گیــرد اما با همه 
این تفاسیر دنیای نفت قواعد خود را دارد و ترامپ با وجود 
تاثیر گذاری اش نمی تواند همه قواعد بازی را در این حوزه 
به هم بریزد. عالوه بر آن بــه دلیل برخی اقدامات ترامپ، 
اروپا نیز با آنها به مخالفت برخاسته است و ایران  می تواند از 
این فرصت ها به بهترین شکل استفاده کند. ایران به عنوان 
یک بازیگر بین المللی باید از اهرم هایش در تعامل با اروپا، 
چین و روسیه در بحث سیاست خارجی استفاده کند. ضمن 
اینکه کشورهای اروپایی نیز به دنبال منافع خود هستند و از 
منظر اقتصادی و مالی  می توانند به گونه ای رفتار کنند که 

شرایط را به نفع خودشان رقم بزنند.
درواقع به نظر می رســد ترامپ خود را در یک موضع 
پارادوکسیکال قرار داده است. از طرفی تالش های بیش 
از حد و با عجله وی برای تحریم نفت ایران، حتی با الزامات 
سیاسی داخلی  آمریکا برای پایین نگه داشتن قیمت های 
نفت در سال انتخابات همخوانی ندارد، از طرف دیگر  امید 
چندانی بــرای همراهی هم پیمانان اروپایــی، چین و هند 
که بازار مصرف نفت ایران هســتند، وجود نــدارد.  در این 
شرایط چه بســا نه تنها راه برای  آمریکا جهت اعمال فشار 
بر ایران هموار نخواهد بود، بلکه اجرای ســفت و ســخت 
تحریم های ترامــپ، نزاع بین او و متحــدان اروپایی اش 
را نیز تعمیق خواهد کرد؛ متحدانی کــه برجام را هنوز تنها 
ظرفیت همکاری هــا می دانند و عمیقا از خــروج یکجانبه 
ترامپ از توافق هسته ای ناراضی هستند. این  امر، زمینه 
را بــرای وقوع یــک درگیری بیشــتر با چین، هنــد و دیگر 
واردکنندگان نفت ایران بر سر اجرای تحریم ها مهیا کرده و 
به نظر می رسد  آمریکا در اجرای تحریم ها تنها خواهد بود.  
این ظرفیتی است که ایران می تواند از آن بهره برداری کند 
و طبعا در کار با اروپا مدنظر دست اندرکاران سیاست خارجی 
قرار دارد. بنابراین ترامپ در حال یک بازی روانی با دنیا ست 
تا اثرات کاهش فروش نفت ایران بر قیمت نفت در جهان 
را کمتر کند. از طرفی از قول سعودی ها چیزی می گوید که 
هم تعدیل و تکذیب می شود و هم ممکن نیست سعودی ها 
بتوانند دست به چنین کاری بزنند، زیرا ایران هم دست روی 
دست نخواهد گذاشــت که به تنها منبع درآمد عمده کشور 

لطمه بخورد.

نصرت الله تاجیک

 دیپلمات و سفیر پیشین ایران 
در اردن

روحانی پاسخ قاطعی مقابل تهدیدات ترامپ
داشته است

ترامپ تالش می کند با استفاده از ابزار نفت ایران را 
تحت فشار قرار دهد

یادداشت
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  آقای جاللی، از قرار معلوم در روســیه شاهد جام 
شگفتی ها هستیم. موافقید؟

   فوتبال همیشه برای ما حرف های تازه ای دارد. در 
درون بازی های هــر تورنمنت حرف هــا و روش های تازه ای 
وجود دارد که ما باید آنها را کشف کنیم. حاال اگر فکر می کنیم 
که این حرف ها تکراری است مشکل خود ما ست نه فوتبال. 
اتفاقی که در حال حاضر در روســیه رخ می دهد نشــانه های 
قدیمی تری هم دارد. نشانه های آن برمی گردد به جام جهانی 
سال 2002. حتی این نشانه ها در یورو 2004 هم مشهود بود. 
البته همیشه دو طیف در فوتبال به عنوان ایده پرداز خودشان را 
تثبیت کرده اند. یک گروه از مربیان هستند که همواره دل شان 
می خواهد از طریق پیشــرفت و توســعه فوتبال و با استفاده 
از روش های پــرکار و با کیفیت بــه ذات فوتبال کمک کنند و 
 این فوتبال را پیش ببرند. معموال این گروه به ثباتی می رسند 
که تا سال ها این ثبات دســت نخورده باقی می ماند و تنها در 
صورتی این ثبات به هم می خورد کــه روش تازه ای به دنیای 
فوتبال معرفی شود. گروه دیگری هم هستند که کامال مقابل 
گروه اول قرار می گیرند. آنها کسانی هستند که همواره مقابل 
ایده های گــروه اول ایده های تالفی جویانــه یا بهتر بگوییم 
تخریبی را مورد اســتفاده قرار می دهند. این گروه همواره به 

دنبال تله گذاری هستند تا بازی گروه اول را به هم بزنند.
  در میان ایــن دو طیفی کــه از آن صحبت کردید، 

کدام یک می تواند نتیجه بهتری کسب کند؟
   هر دو گروه به نتیجه می رسند اما تفاوت این دو گروه 
در اینجا ســت که گروه تخریبی به نتایج زودگذر می رسند  اما 
گروه اول که به پیشــرفت فوتبال فکر می کنند، هم به نتیجه 

می رسند و هم به ثبات در موفقیت.
  خلق شگفتی در جام جهانی به شکلی که  امروز در 
روسیه هم شاهد آن هستیم قطعا ماجرای تازه ای 

نیست. موافقید؟
   بله. کامال. در جام جهانی 98 فرانســوی ها دنیای 
فوتبال را با سبک جدیدی که بازی کردند کامال غافلگیر کردند 

که هنوز هم اثرات آن فوتبال را در تیم ملی این کشور می بینید. 
آنجا قهرمان جهان شدند. بعد در ســال 2000 قهرمان یورو 
شدند. در سال 2003 قهرمان جام کنفدراسیون ها شدند  اما 
بعد از آن حذف می شوند. زمان حذف شــان دقیقا زمانی بود 
که فوتبال تخریبی یا فوتبال تله گذار به سراغ شــان رفت. در 
واقع بعد از قهرمانی شــان در جام کنفدراســیون ها حریفانی 
که به تله گذاری یــا بازی های تالفی جویانه مقابل فرانســه 
فکر می کردند، با شناسایی نکات مثبت فوتبال فرانسه سعی 
کردند در مقام تخریب این ویژگی ها بر آیند. حریفان فرانسه 
دو راه پیش رو داشتند؛ کنترل و تخریب. یکی از این دو روش 
را به کار می بردند تا فرانســه را زمین بزنند. همان موقع هم از 
زمین  خوردن فرانســه به عنوان شــگفتی نام می بردیم. این 
شگفتی چیز تازه ای نیست. بعد از 2001 این شگفتی ها را در 
دنیای فوتبال زیاد دیدیم. در جام جهانی 2002 ترکیه خود را 
به جمع 4 تیم برتر دنیا رســاند یا کره جنوبی که همین شرایط 
را تجربه کردند. تیم های دیگری هم بودند که این وضعیت 

را تجربه کردند. 
  بعد از نزول فرانسوی ها فضا برای چه روشی مهیا 
شــد و چه دوره تــازه ای را در دنیای فوتبال شــاهد 

بودیم؟
   بعد از 2002 روش مالکیــت توپ در فوتبال به یک 
روش قابل اعتماد و کاربردی تبدیل شد. این روش از بارسلونا 
شروع شد و تیم ملی اسپانیا با تکیه بر همین روش موفق شد 
قهرمان جام جهانی شود و همین  طور قهرمانی اروپا را هم به 
دست بیاورد. بعد از اسپانیا این روش مورد استقبال آلمان ها 
قرار گرفت. آنها هم با استفاده از همین سبک بود که موفق 

شدند قهرمانی جهان و یورو را تجربه کنند.
  اما تیکی تاکا نیز نتوانست دوام پیدا کند.

   بله. در جام جهانی 2014 دیدید که تیم های متوسط 
از روش تخریبی یا کنترلی کاری کردند که عرصه بر تیم های 
بزرگ تنگ شــده بود. اما در جام جهانی کنونی ما شاهد این 
هستیم که با نزول روش پیشرفت گرایانه در فوتبال دور برتری 

به تیم هایی رســیده که اتفاقا روش کنترلی یــا تخریبی را در 
دســتور کارشــان قرار می دهند. با افول سبک مالکیت توپ 
شاهد سبک جدیدی در دنیای فوتبال نبودیم. درست به همین 
دلیل ما در روسیه می بینیم که تیم هایی با سبک بازی تخریبی 

 از لحاظ کسب نتیجه در شرایط خوبی قرار گرفته اند. 
روش کنترلی گویا به شدت مورد استقبال تیم هایی 
قرار می گیرد که نمی توانند ســتاره های بزرگی در 
تیم شان داشته باشند؛ به خصوص در خط حمله. 

این طور نیست؟
  تیم هایی که با ســبک کنترلی بــازی می کنند همه 
سعی شان این است که با قفل کردن حریف و با بستن فضای 
حرکتی بازیکنان بزرگ اجــازه نفوذ را از حریــف بگیرند. این 
تیم ها به  خوبی در محوطه جریمه خودی جمع می شــوند و با 
قابلیت های خاصی که از نظر فیزیکی دارند، می توانند به خوبی 
حریف را اداره کنند. این تیم ها برای رســیدن به گل بیش تر 
به ضد حمله فکــر می کنند. همین طــور  امیدوارند با ضربات 
ایستگاهی بتوانند به دروازه حریف برسند. در واقع جام جهانی 
روســیه را تیم هایی فتح کرده اند که قابلیت تخریب یا کنترل 
حریف را در خود به طرز عجیبی باال برده اند. شما در بازی های 
مقدماتی جام جهانی هم دیدید که تیم های بزرگ برای صعود 
به جام جهانی زجر کشیدند. آرژانتین، پرتغال، اسپانیا و برخی 
تیم های بزرگ دیگر واقعا به زحمت توانســتند به جام جهانی 
برسند. برخی از تیم ها که اصال نتوانســتند به روسیه برسند؛ 

مثل ایتالیا و  هلند. 
  این زجر کشــیدن تیم هــای بزرگ در مســابقات 

جام جهانی هم ادامه پیدا کرد.
   بله، دقیقا. وقتی بازی های جام جهانی شروع شد هم 

ورزش

فوتبال ایران پیشرفت کرده است

گفت وگو با مجید جاللی

جام جهانی روســیه همچنان به شگفتی ساز بودن 

خود ادامه می دهد. تیم های متوسطی که کمتر کسی 

موفقیتی برایشان متصور است با سختکوشی قابل 

توجهی تیم های بزرگ و پرستاره را حذف می کنند. 

آلمان، آرژانتین، اســپانیا و پرتغال تیم های بزرگی 

بوده اند که از جام جهانی حذف شدند. حاال دو مساله 

به طور همزمان ذهن هواداران فوتبال را درگیر کرده؛ 

آیا جام 2018 جام شگفتی های بزرگ تری هم خواهد 

بود؟ ســوال دوم  اما به دنبال حذف تیم های اسپانیا 

و پرتغال ذهن هواداران فوتبال در ایــران را به خود 

مشغول کرده اســت؛ آیا این تیم ها ضعیف بودند یا 

ما عملکرد خیلی خوبی مقابل این تیم ها داشــتیم؟ 

پاسخ این سوال ها و برخی نکته های دیگر را در متن 

مصاحبه مثلث با مجید جاللی بیابید.
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گفتوگو
کابوس تیم های متوسطی که در ارائه بازی تخریبی مهارت 
دارند برای تیم های بزرگ تمام نشد. آرژانتین، اسپانیا، پرتغال 
جان کندند تــا از مرحله گروهی صعود کردنــد و آلمان که در 
همان مرحله مقدماتی حذف شد و به یک هشتم هم نرسید. 
بنابراین جام جهانی روسیه به محلی باشکوه برای رشد روش 
کنترلــی و تخریبی در فوتبال تبدیل شــده اســت و فقط باید 
 امیدوار باشــیم که مربیان و افرادی که به فوتبال و پیشرفت 
آن فکر می کنند بعــد از این جام دور هم بنشــینند و از طریق 
باشگاه های بزرگی در دنیای فوتبال سبک تازه ای را در تقابل با 
سبک تخریبی ارائه کنند. در این صورت اطمینان داشته باشید 
جام جهانی بعدی به مراتب زیباتر از این جام سپری خواهد شد.
  آقای جاللی! اســپانیا، پرتغــال، آرژانتین و آلمان 
حذف شــدند. آیا حذف اینها به نفــع فوتبال تمام 

می شود؟
   شما اگر صرفا به پیشرفت فنی فوتبال فکر کنید قطعا 
حذف تیم هایی مثل پرتغال، آرژانتین، آلمان و اسپانیا به نفع 
فوتبال نخواهد بود  اما اگر از زاویه دیگری به این موضوع نگاه 
کنید متوجه می شوید که این اتفاقات می تواند جذابیت های 
فوتبال را دوچندان کند. چون فوتبــال را به پدیده ای تبدیل 
می کند که به هیچ وجه نمی توان آن را پیش بینی کرد. پیش 
از این اتفاقات هم نمی شد فوتبال را پیش  بینی کرد  اما به هر 
حال حذف این تیم ها باعث می شود که حتی روی کاغذ هم 
نتوانید با اطمینان کنار نام یک تیم به عنوان تیم برنده یا بازنده 
عالمت بگذارید. بدین ترتیب فوتبال گیراتر و جذابیت بیشتری 
پیدا خواهد کرد. از ایــن نقطه نظر حذف تیم های بزرگ یک 
ضایعه نیســت چون باعث می شــود تیم های متوســط هم 
خودشان را باور کنند و بدانند که در این فوتبال می شود دست 

به کارهای بزرگی زد.
  چرا حذف این تیم های بزرگ به نفع فوتبال نیست؟
   این تیم ها در دنیای فوتبال مولد هستند. فوتبال را 
صادر می کنند و همواره از  نظر فنــی حرف های تازه ای برای 

جهان فوتبال دارند.
  اســپانیا و پرتغال که در گروه ما قــرار گرفته بودند 
بالفاصله در مرحله حذفی با جام جهانی خداحافظی 
کردند. آیا این تیم ها نسبت به قبل ضعیف بودند یا 
تیم ملی ما واقعا مقابل این تیم ها بازی بسیار خوبی 

ارائه کرد؟ 
   هر دو اتفاق با هم رخ داده؛ همزمان. البته این را باید 
مشخص کنیم که ماجرای اســپانیا با پرتغال خیلی متفاوت 
است. پرتغال بعد از قهرمانی در یورو 2016 بازی های خوبی 
را به نمایش نگذاشت. حتی در مقدماتی جام جهانی به سختی 
موفق شــدند جواز حضور در جام جهانی روســیه را به دست 
بیاورند ؛ با کمترین برد و بیشترین زجری که به طور طبیعی برای 
تیم قهرمان یورو متصور نیستیم. متوسط ترین تیم ها هم آنها 
را آزار دادند. پرتغال به طور کلی کیفیت خیلی خوبی نداشت؛ 
حتی در جام جهانی هم کیفیت باالیی نداشــت. البته من از 
کیفیتی صحبت می کنم که قرار اســت یک تیم را به مدعی 

کسب عنوان قهرمانی تبدیل کند.
  و در مورد اسپانیا؟

   در مورد اسپانیا ماجرا متفاوت است. آنها در بهترین 
شرایط وارد جام جهانی شدند ولی در فاصله 48 ساعت مانده 
به شروع بازی ها شوک بسیار بدی را تجربه کردند. تیم شان از 
هم پاشید. از درون متالشی شدند. آنها 4 بازی در جام جهانی 

داشتند که هیچ یک از این بازی ها کیفیت خوبی نداشت.
آیا تیم ملی ایران بازی های ضعیفی ارائه کرد؟

   نه. اصــال با این حــرف موافق نیســتم. تیم ما در 
سبکی که سال ها ست با آن انس گرفته و به خوبی و با مهارت 
خاصی آن را ارائه می دهد بسیار قوی ظاهر شد. ایران نسبت 
به گذشته پیشرفت های زیادی داشته. ما در جام جهانی قبلی 
با همین روش کنترلی بازی کردیم  اما در دقیقه آخر بازی را به 
آرژانتین باختیم  اما با همین روش مقابل مراکش موفق شدیم 

برنده از زمین بیرون بیاییم. 
  چرا تیم کی روش را ویژه می دانید؟

   چون ما در همین روشی که به نظرم تبحر خاصی در 
آن پیدا کرده ایم هم به فاکتورهای ویژه ای دست یافته ایم. در 
این روش ایران یک تیم خاص است. ما در 10 دقیقه پایانی 
بازی اجازه ندادیم بازی به طور زنــده جریان پیدا کند. آنها در 
دقیقه 80 یک شــوت زدند که بیرانوند خیلــی خوب از عهده 
مهارش برآمد دیگر اجازه ندادیم بازی یک بازی زنده باشــد. 
همه چیز را از کار  انداختیم و این روشی کامال برنامه ریزی شده 
است. تعویض های ما در آن دقایق صورت گرفته. تغییرات 
ما در آن دقایق اســت. تیم ما به خوبی می دانست که دقایق 
پایانی بازی می تواند برای هر دو تیم کشــنده و پرفشار دنبال 
شود. قانون اشتداد می گوید تیم شــما هر چقدر که به پایان 
بازی نزدیک تر می شــود از لحاظ ذهنی می تواند شــکننده و 
آسیب پذیر باشد چون فشار شــدت باالیی پیدا خواهد کرد و 
ما موفق شدیم این فشار که در بیشتر دقایق بازی روی دوش 
بازیکنان خودمان بود را در 10 دقیقه پایانی عوض کنیم. این 
توپ ســنگین را به زمین حریف  انداختیم تا آنها تحت فشــار 
مجبور به اشتباه شوند. شــما بازی مصر _ اروگوئه را به خاطر 
بیاورید. مصری ها خیلی ســعی کردند تا دقایــق پایانی این 
فشار را تحمل کنند  اما نتوانستند و باختند. در بازی های دیگر 
هم این اتفاق را دیدیم. در واقع فشــار ذهنی _ روانی که ما از 
آن صحبت می کنیم در اکثر مواقع دامن تیم قوی تر را گرفته  
اما این موضوع بسیار اهمیت دارد که تیم متوسط یا ضعیف تر 
بتواند به خوبی این جریــان را به نفع خــودش و علیه حریف 
ساماندهی کند و ما در تیم ملی فوتبال ایران این ساماندهی را 
به طرز فوق العاده ای شاهد بودیم. مراکشی ها سعی می کردند 
شوت بزنند و کرنر بزنند. حمله  و سانتر کنند. ایستگاهی بزنند 
و همه جانبه به دروازه ما حملــه کنند تا نتیجه بگیرند  اما ایران 
در 10 دقیقه پایانی موفق شــد این فشار را روی دوش حریف 
بگذارد. اینجا اســت که باید بپذیریم که مــا در روش کنترلی 
خودمان هم بسیار خاص عمل کردیم. به همین دلیل است 
که من معتقدم تیم مــا نه تنها بد نبود، بلکه نســبت به 2014 

پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته است. همین طور باید 
به این موضوع اشــاره کنم که از لحاظ فیزیکی،آمارها به ما 
می گوید که ما شرایط بسیار بهتری نسبت به قبل پیدا کرده ایم.
  در مورد تصمیمات کی روش ، معتقدید که همه این 

تصمیمات به درستی اتخاذ شد؟
   بله. من این طور فکر می کنــم. البته هر مربی حق 
دارد نظرات خاص خودش را بگوید و سلیقه متفاوتی داشته 
باشد  اما شما ببینید در بازی با اســپانیا، مهدی طارمی  گوشه 
راست بازی کرد. این مساله شــاید در نگاه اول برای خیلی ها 
قابل هضم نباشــد اما برای کســانی که کامال فنی به ماجرا و 
تصمیمات کی روش نگاه می کنند قابل درک اســت که این 
تغییر صرفا به این دلیل ایجاد شده تا مهدی طارمی بتواند آلبا، 
مدافع چپ اسپانیایی ها را مهار کند. بنابراین وقتی این تغییر را 
ردیابی می کنیم به بازی های آلبا در تیم ملی اسپانیا می رسیم ؛ 
جایی که ما با یک دفاع راســت بی نظیر مواجه هستیم که در 
فرارهایش رو به جلــو فوق العاده خطرناک و زهردار اســت و 
همبازی های او ســعی می کنند با پاس های بلند و قطری این 
بازیکــن را در محوطه جریمه حریف یا جایــی نزدیک به این 
محوطه صاحب توپ کنند. بنابراین شما باید بازیکنی بلندقامت 
را در آن نقطه قرار بدهید که بتواند خوب بپرد و توپ های بلند را 
با ضربه سر قطع کند و اجازه نفوذ به آلبا را ندهد. بنابراین وقتی 
به روش کنترلی فکر می کنیم الزم اســت کــه از همه ابزارها 
برای از کار انداختن نقاط قوت حریف اســتفاده کنید و شاید 
به همین دلیل است که شاید حتی مجبور می شوید از عناصر 

هجومی تان هم در سازمان دفاعی بهره ببرید.
  در مورد عملکرد سردار آزمون هم انتقادهای زیادی 

مطرح شده. نظر شما چیست؟
   مــن انتقادها از ســردار آزمــون را اصــال منطقی 
نمی دانم. این بازیکن یکــی از فداییان تیم ما در جام جهانی 
بود. به خصوص در بازی با پرتغال او ماموریت داشت تا سایه 
به سایه کاروالیو،  هافبک تنومند و بازی ساز پرتغالی ها حرکت 
کند و او را از کار بیندازد. آزمون به بهترین شکل ممکن این کار 
را انجام داد. تمام وقت با کاروالیو حرکت کرد. در نیمه اول گل 
کوارشما را که دریافت می کنیم تازه در نیمه دوم شرح وظایف 
این بازیکن را کمی تغییر می دهیــم و به او اجازه می دهیم  در 

کار هجومی شرکت کند.
  بنابراین شما عملکرد تیم ملی را با توجه به روشی که 

در آن تبحر پیدا کرده ، مثبت می دانید؟
   در این روش بله. سازماندهی تیم ملی ما بسیار عالی 
بود. ما در روش کنترلی بی نظیر بودیم. حاال اینکه این روش 
خوب است یا بد بحث دیگری است اما در این روش ما خیلی 

خوب عمل کردیم.
  مساله ماندن یا رفتن کی روش از تیم ملی این روزها 
به بحث داغ رســانه ها و افکار عمومی  تبدیل شده 
اســت. خیلی ها معتقدند دوران پــس از کی روش 
دورانی سخت برای فوتبال ما خواهد بود. شما چه 

نظری دارید؟

 سردار آزمون مقابل پرتغال خیلی خوب 
بازی کرد

 فوتبال ایران پیشرفت 
کرده است

بازی کردن طارمی در گوشه راست مقابل اسپانیا 
ابتکار کی روش بود

53 شماره 403   | مثلث  



شگفتی ادامه دارد
آنها که حذف شدند، آنها که ماندند

چرا تیم های بزرگ در جام جهانی روسیه حذف شدند؟ 
آیا ما با بیشترین تعداد خلق شگفتی در تاریخ  ادوار جام جهانی 
روبه رو هستیم؟ اینها سواالتی است که این روزها همکاران 
من به آن پاســخ می دهند. فوتبال یک بازی گروهی است. 
وقتی شــما می خواهید به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کنید 
نیاز به فاکتورهای مختلفی دارید.مهم ترین مســاله به نظر 
من هماهنگی است. شما وقتی بازیکنان تیم های ملی تان در 
کشورهای دیگر فوتبال بازی می کنند بالطبع شرایط متفاوتی 
را تجربه کرده اند. نوع فشــار، نوع دفاع، نــوع پرس کردن، 
نوع حمله و به طور کلی در همه زمینه ها شــرایط متفاوتی را 
تجربه کرده اند.  کشور ی مثل ما نیاز دارد که تیم ملی اش 30 
تا 40 روز بازیکنان را در اردوی تیم ملی داشــته باشد تا بتواند 
هماهنگــی را در بین بازیکنان ایجاد کند. اما در کشــورهای 
دیگر شاید 72 ساعت قبل از بازی ملی بازیکنی از یک باشگاه 
اجازه می گیرد که به تیم ملی کشورش ملحق شود. این البته 
در بازی های مقدماتی اســت. بعد هم به تورنمنت می رسند، 

بالطبع زمان بیشتری را صرف هماهنگی می کنند.
اسپانیا تکلیفش تقریبا روشن است. آنها با تغییر مربی 
کار خودشان را خیلی ســخت کردند. خودشان باعث حذف 
خودشان شدند. تیمی که مدت ها بود با افکار لوپتکی کار کرده 
بود و قصد داشت قهرمانی جام جهانی روسیه را از آن خود کند با 
تغییر این مربی ناگهان از هم پاشید و شرایط به گونه بدی برای 
آنها پیش رفت. ر ئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا فکر می کرد 
شوک مثبتی به تیمش می دهد  اما به نظرم بزرگ ترین اشتباه 
اسپانیایی ها این بود که دو روز مانده به شروع بازی ها سرمربی 
تیم شان را عوض کردند. آنها درســت بعد از این تصمیم بود 
که حذف شدند و تنها چیزی که باعث شد آنها در همان مرحله 

گروهی حذف نشوند، شخصیت تیمی شان بود.
حاال همه دربــاره تیم ملی نظرات خودشــان را صریح 
مطرح می کنند. من نمی گویم که مــا زیبا بازی کردیم. بازی 
زیبا شاید از نظر من تعریف دیگری داشته باشد  اما این را باید 
بپذیریم که ما از بهترین استراتژی های ممکن برای رویارویی 
با اسپانیا و پرتغال بهره بردیم. استراتژی بهتری وجود نداشت. 

شک نکنید. عربســتان را دیدید. روز اول مسابقات رفت که 
روســیه را شکســت بدهد  اما 5 گل از این تیم خــورد و آبروی 
خودش را به باد داد. بعد هم نتوانستند خودشان را جمع و جور 
کنند. حاال تصور کنید  ما مقابل اسپانیا برای اینکه به فوتبال 
زیبا احترام بگذاریم بازی باز را در دســتور کار قرار می دادیم. 
می دانید چه می شد؟ شک نکنید بالیی که بر سر عربستان، 
  آمد بر ســر ایران هم می آمد. مگر می شد تیمی  که از بهترین 
نفرات هجومی  دنیای فوتبال بهره می بــرد را با یک بازی باز 
اداره کرد؟ مگر می شــد مقابل تیمی که رونالدو را داشت طور 
دیگری بازی کرد؟ آن هم رونالدویی کــه از هر زمان دیگری 
تشــنه تر به پیروزی بود. بنابراین اســتراتژی ما درست بود و 
هماهنگی خوبی هم بین بچه ها وجود داشت. کی روش بهتر 
از هر کس دیگری این موضوع را می دانست که هر 90 دقیقه 
جام جهانی شرایط خاص خودش را دارد. هیچ تیمی را هم در 
دنیای فوتبال پیدا نمی کنید که در یک تورنمنت قهرمان شود 
و حتی ذره ای هم در طول مسیر قهرمانی شانس نیاورده باشد. 
همیشه شانس در کار بوده و البته این را هم می دانیم که شانس 
را خود تیم ها با تالش بیشتر می سازند.  اما با این حال تیم ما 
همه تالش خودش را هم به کار گرفت،  اما در لحظات پایانی 
آقای طارمی آن توپ را به آن شکل به بیرون می زند. بنابراین ما 
اگر کمی فقط کمی خوش شانس بودیم می توانستیم به مرحله 
یک هشتم نهایی صعود کنیم. اتفاقی که برای ژاپنی ها هم رخ 
داد. آنها اگر کمی خوش شانس تر از بلژیک بودند می توانستند 
برنده از زمین بیرون بیایند. می خواهم بگویم که گاهی فوتبالی 
که تیم ها بازی می کنند با شــما حرف می زند. وقتی بازی در 
جریان بود به یکی از اعضای خانــواده گفتم اگر این بلژیک 
بتواند تا دقیقه 70 اختالف را به یک گل برساند حتی می تواند 
برنده بازی باشــد که اتفاقا همین مســاله هم رخ داد. گاهی 
شــرایط در یک بازی کامال تغییر می کند. مــا در جام جهانی 
شاهد حذف تیم های بزرگ هستیم  اما همه این تیم ها به یک 
دلیل حذف نشده اند. دالیل مختلفی در کار است. مثال آلمان 
به همان دلیل حذف نشده که اسپانیا حذف شد. آلمان ها در 
زمین راه می رفتند. من بازی آخر آنها را که نگاه می کردم اصال 
باور نمی کردم که آن تیم آلمان باشــد. میزان دوندگی شان 
بســیار پایین  آمده بود و اصــال در حد و  اندازه هــای قهرمان 
جام جهانی و یورو نبودند. از این گذشــته من واقعا نمی دانم 
چرا یک مربی مثل یواخیم لوو به این تصمیم می رسد که یکی 
از بهترین های فوتبال آلمان یعنی ســانه را به روسیه نیاورد. 

بازیکنی که بازی هایش در منچسترسیتی خیره کننده است و 
خیلی راحت می توانست برای تیم ملی آلمان گره گشا باشد. 
چطور می شود که یک مربی از سانه عبور می کند؟ نمی دانم. 
آرژانتین هم که در درون اردویش بدترین شرایط ممکن وجود 
داشــت و صحبت از کودتا بود. دیگر از ایــن وضعیت  بدتر و 
بحرانی تر ســراغ دارید؟ می خواهم بگویم هر تیم بزرگی که 

حذف شده دال یل خاص خودش را داشته.
نکته ای کــه مایلم درباره اش صحبت کنم این اســت 
که این روزها بعضی ها بعد از حذف اســپانیا و پرتغال مدعی 
می شوند که ما نباید از این تیم ها می ترسیدیم. باید شجاعانه تر 
بازی می کردیم. باید حمله می کردیم و خالصه به مســا ئلی 
اشــاره می کنند که من آن را منطقی نمی دانم. ببینید از قدیم 
گفته اند معما چون حل گشت آسان شــود. حاال که اسپانیا 
و پرتغال حذف شــده اند این حرف را می زنیــم در صورتی که 
تحلیل ما برای روبه رو شدن با اسپانیا و پرتغال اتفاقا درست و 
منطقی بود. ما باید خودمان را برای اسپانیای قهرمان جهان، 
پرتغال قهرمــان اروپا و مراکــش قهرمان قــاره آفریقا  آماده 
می کردیم. فکر می کنید منطقی بود اگر این تیم های بزرگ را 
دست کم می گرفتیم یا اینکه بازی هجومی  و باز را در متقابل 
این تیم ها به نمایش می گذاشــتیم ؟ آن وقت همین عده ای 
که انتقاد می کنند به بدترین شکل ممکن از کی روش انتقاد 
می کردند که چرا در درجه اول به دفاع فکر نکرده است. نه، 
این تحلیل ها را درست نمی دانم. اسپانیا و پرتغال ابدا تیم های 
ضعیفی نبودند همان طور که مراکش هم تیم بسیار خطرناک 
و زهرداری بود. بنابراین تاکتیک تیمی ما درست بود. ما فقط 
بدشــانس بودیم، همین. اگر آن توپی که در لحظات پایانی 
بازی ایران برابر پرتغال روی پای چــپ طارمی  آمد روی پای 
تخصصی اش یعنی پای راست او می آمد، حاال خبری از این 

تحلیل ها نبود. فوتبال همین است.
در پایــان باید عــرض کنم که مــن در بیــن تیم های 
باقیمانــده در جام جهانی اروگوئه و کرواســی را تیم تر از بقیه 
می بینم. خیلی بــا هم هماهنــگ هســتند. فداکارانه بازی 
می کنند. دوندگی بسیار باالیی دارند و خستگی ناپذیرند. فکر 

می کنم شگفتی ها ادامه خواهد یافت.   

بهتاش فریبا 

مربی فوتبال

   شما اطمینان داشته باشــید  هر زمانی که کارلوس 
کی روش از تیم ملی ما برود فوتبال ملی ما دوران بسیار سخت 
و پرتنشی را ســپری خواهد کرد. این اتفاق چه حاال رخ بدهد 
چه  10سال دیگر فرقی نمی کند. ما در آینده با چالش عمیقی 
روبه رو خواهیم شد. در آن دوره خیلی اهمیت دارد که بتوانیم 
تمهیدات خاصی داشته باشــیم و اجازه ندهیم فوتبال مان با 

یک بحران بزرگ روبه رو شود.
  آیا شگفتی ها در جام جهانی ادامه خواهد یافت؟

   من فکر می کنم ما همچنان شگفتی های دیگری 
را در دنیای فوتبال شاهد خواهیم بود،  اما در مورد قهرمانی 
تیم های متوســط نمی توانیم با اطمینــان صحبت کنیم. 
چون این بحــث اهمیــت دارد کــه تیم های متوســط آیا 
شــخصیت قهرمانی هم دارند یا خیر؟ آیا ذهــن قهرمانی 
دارند یا خیر؟ آیا این تیم ها  آمادگی انجام کارهای بزرگ تر 

از این را دارند یا اینکه نهایتــا خود را برای حذف یا تخریب 
بازی تیم های بزرگ  آماده کرده اند؟ برای رسیدن به پاسخ 
این ســوال ها باید صبر کنیم. شــما بازی بلژیک _ ژاپن را 
دیدید. ژاپنی ها هر کاری که خواســتند انجام دادند  اما در 
نهایت آن چیزی که باعث شد آنها برنده از این بازی سخت 
بیرون نیایند شخصیت تیمی شان بود. آنجا که حریف شان 
یعنی بلژیک موفق شــد شــخصیت تیمی  باالی خود را به 
ژاپنی ها دیکته کند. شک ندارم که اگر ژاپنی ها کمی  بازی 
کنترلی یا تخریبی را بلد بودند، می توانســتند برنده از زمین 

بیرون بیایند.
  آیا نکته ای هســت کــه بخواهید به آن اشــاره ای 

داشته باشید؟
   نکته ای کــه عالقه مندم راجع بــه آن صحبت کنم 
بحث دودســتگی جامعه فوتبــال در ایران اســت. عده ای 

متعصبانه از کی روش دفــاع می کنند و عده ای هم متعصبانه 
سعی می کنند این مربی را تخطئه کنند. اگر مشکلی وجود دارد 
مطمئن باشید که مشکل از خود ما است نه آقای کی روش. 
کی روش یک مربی حرفه ای است. او کاری را انجام داده که 
ما از او خواسته ایم. کاری را انجام داده که افکار عمومی ما به 
آن رضایت داده اســت. نباید او را مقصر بدانیم. بلکه مقصر 
آنهایی هستند که افکار عمومی را برای پذیرفتن نتایج مقطعی 

و زودگذر  آماده می کنند.
شــما در این جام چه تیم هایی را برای موفق شدن 

صاحب شانس بیشتری می دانید؟
   فرانســه، برزیل، اروگوئه و انگلیس را برای رسیدن 
به مرحله نهایی صاحب شانس بیشــتری می دانم،  اما تاکید 
می کنم که ایــن تیم ها صرفا شــانس بیشــتری دارند و من 

نمی توانم پیش بینی کنم. 
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خسته و ناآماده
چرا تیم های بزرگ حذف شدند

جام جهانی جالبــی اســت. در آلمان اگــر چه هنوز 
خیلی ها دربــاره حذف تیم ملــی فوتبال این کشــور با هم 
صحبت می کنند و نظرات شان را با هم در میان می گذارند،  
امــا در عیــن حــال کافه ها تا پاســی از شــب باز اســت. 
تلویزیون های بــزرگ همچنان بازی هــای جام جهانی را 
نشان می دهد. مردم در کنار هم می نشینند و از دیدن سایر 
بازی های جام جهانی لذت می برند. فوتبال همین است. 
به شدت جذاب است. باعث شکل گیری ارتباطات مردمی 

می شود. پر از هیجان،  شور و نشاط است.
فوتبال ورزش عجیبی اســت. وقتی یک تیم می برد 
یــا می بــازد هوادارانش با توجــه به آن نتیجه خوشــحال 
یــا غمگین می شــوند،  اما در هر حــال زندگــی در جریان 
اســت. با این حــال ایــن فوتبال باعــث بــه وجود آمدن 
دوستی و صمیمیت و اتحاد می شود. این فوتبال در عین 

هیجان انگیزبودن آرامش بخش هم هست.
سوال این است؛ چرا تیم های بزرگ حذف شدند؟ ما 
دیدیم که آرژانتین، اسپانیا ، آلمان و پرتغال حذف شدند. 
در مورد آرژانتین باید بپذیریــم که آنها خیلی ضعیف ظاهر 

شدند. اسپانیا و پرتغال هم ضعیف بازی کردند.
بازیکنــان این تیم هــا ظاهرا خســته بودنــد.  آماده 
جام جهانی نبودنــد. بزرگ ترین بازیکنانی کــه هواداران 
فوتبال در سراسر دنیا به آنها دل بسته بودند تا از طریق این 

ستاره ها به جذابیت جام جهانی اضافه شود از دور مسابقات 
حذف شدند تا شــرایط شــکل دیگری به خود بگیرد. اگر 
بازیکنان بو ببرند دستکاری یک   امر عادی است نئولیبرال ها 
به طور مرتب در مقام دستکاری بازی های فوتبال برمی آیند 
چه اتفاقی رخ می دهد؟ چه اتفاقی رخ خواهد داد اگر این 
بازیکنان بدانند در جشن نهایی فوتبال حضور ندارند. مثال  
تیمی مثل ایســلند از جام جهانی قهرمانی نمی خواهد  اما 
تصور کنید همین ایسلندی که همیشــه به بهترین شکل 
ممکن می جنگد به طور کلی انگیزه اش را از دست خواهد 
داد. از این گذشــته یادمان نرود که تیم های بزرگ انرژی 
خودشــان را بــرای بازی هــای مرحله هــای مختلف جام 
تقسیم بندی می کنند. حاال اگر تیم های مقابل اینها دست 

به شیطنت بزنند.
به عنوان مثال کره ای ها که حذف شده بودند شیطنت 
کردند یا بهتر بگوییم ماجرا جویی کردنــد و آلمان قهرمان 
جهان را حــذف کردنــد. کره ای ها بی نظیر بــازی کردند. 
سرشار از جنگندگی و هیجان و قدرت و تالش بودند  اما آیا 
این قدرت واقعی کره جنوبی بود. نه. اگر قدرت واقعی شان 
بود باید از گروه خودشان باال می آمدند. هر چند این را هم 
بگویم که تا قبل از مرحله حذفی تیم های متوسط می توانند 
شیطنت کنند  اما از اینجا به بعد تیم های حاضر در جام جهانی 
چهره دیگری خواهند داشــت. شگفتی ها بیشتر در مرحله 

گروهی اتفاق می افتد تا در مرحله پایانی جام. 
اما اگر قرار باشــد نــگاه دیگری هم به حــذف چهار 
تیم بزرگ جام جهانی داشته باشــیم باید به تحلیل افرادی 
رجوع کنیم که به فوتبال نــگاه پیچیده تری دارند. افرادی 

که معتقدند حذف آرژانتین ، آلمان ، اسپانیا و پرتغال خیلی 
هم اتفاقی نبــوده و نمی توان خیلی شــگفتی اش خواند. 
همان طور که نیامــدن ایتالیا و هلند به روســیه نمی تواند 
خیلی اتفاقی باشد. به هر حال بعید است پوتین که موفق 
شــد میزبانی را از بالتر بخرد حاال به خریــدن خود جام از 

اینفانتینو فکر نکند.
 عده ای می گویند اگر روســیه میزبانی جام جهانی را 
از بالتر خرید همین روســیه این توانمندی را دارد که خود 
جام را هم بخرد. البته برای این طور قضاوت ها نباید عجله 
کنیم  اما به هر حال این تحلیل در میان آنهایی که می دانند 
در فوتبال دســتکاری های صورت می گیرد، مطرح شــده 
است. بنابراین از منظر دیگر هم می شود به حذف تیم های 
بزرگ نــگاه کرد. دســتکاری نتایــج فوتبــال آن هم علیه 
تیم های بزرگ شاید ماجرای جالبی باشد ؛ ماجرایی که حاال 
 جدی تر از هر زمان دیگر مدنظر سیاست های نولیبرالیسم

 قرار گرفته است.
راحت تر بگویم طی هزار ســال آینــده روس ها برای 
قهرمان شــدن در جــام جهانی فقط یک شــانس خواهند 
داشت آن هم همین  امسال در کشور خودشان است. بعید 
می دانم که حذف 4 تیم بزرگ از روسیه و قبل از  آن نیامدن 
هلند و ایتالیا به جام جهانی همه اش از روی اتفاقات فوتبالی 
رقم خورده باشــد. با این حال مردم دنیا هنوز این فوتبال را 
باور دارند و معتقدند  که شگفتی بزرگی در جام جهانی روسیه 
رخ داده اســت. به نظرم تیم هایی که جزو چهار تیم نهایی 

جام روسیه باشند زحمت زیادی کشیده اند.
 این تیم ها بــزرگان فوتبال را به زانــو درآورده اند. در 
مورد ایــران هم باید بگویــم که در بازی بــا مراکش با یک 
دفاع حساب شده توانستیم بازی را ببریم  اما  امیدوارم روزی 
تیم ما مقابل مکزیک یا کرواســی قرار بگیرد. آنجا عیار ما 
مشخص خواهد شــد. عیار ما مقابل اسپانیای بحران زده 
هرگز مشخص نشــد. بنابراین با همه وجود باید به ساختن 
بازیکن حرفه ای در داخل فوتبال مــان بپردازیم و فوتبال 

گلخانه ای را کنار بگذاریم.

بهمن فروتن

مربی فوتبال

یادداشت
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شنبه

دوشنبهیکشنبه 

حراج تهران، بحث این روزهای دنیای هنرهای تجسمی   است که به واسطه جابه جایی 
مالی بسیاری که دارد، اعداد و ارقام موجود در آن و سازوکار برگزاری اش بیش از پیش مطرح 
شده است. این حراج در نهمین سال خود باز هم با حضور چهره  های مختلفی که پای ثابت آن 
هستند، برگزار شد و در یک شــب ۳۱ میلیارد  و  ۳۷۸  میلیون تومان فروش داشت. در این دوره 
تعداد ۸۰ اثر از ۵۹ هنرمند معاصر و کالسیک عرضه شــد؛ آثاری از هنرمندانی چون خانم ها و 
آقایان سهراب سپهری، حسین زنده رودی، پرویز تناولی، عباس کیارستمی، پرویز کالنتری، 
فرامرز پیالرام، منوچهر یکتایی، فریده الشایی، منیر شاهرودی فرمانفرماییان، ناصر اویسی، 
بهمن محصص، محمد غفاری )کمال الملک(، محمود فرشــچیان، محسن وزیری مقدم، 
آیدین آغداشلو، ژازه تباتبایی،  هانیبال الخاص، حسین محجوبی، محمد احصایی و... که از 
بین آنها پرویز تناولی و حسین زنده رودی هر کدام با سه اثر، ۱۷ هنرمند با دو اثر و بقیه هنرمندان 
با یک اثر در حراج حضور داشتند. در این حراجی همین طور که طراحی شده بود، گران ترین 
قیمت  پیشنهادی به یکی از دو تابلوی ارائه شده از سهراب سپهری اختصاص یافت که به قیمت 
بیش از ۵ میلیارد تومان به فروش رفت. تا به حال مجموعه های دیگر سهراب سپهری که عمدتا 
از سری »درختان« بودند، بیشترین قیمت در  میان آثار سهراب را داشتند. سال گذشته بود که 
یکی از آثار همان مجموعه با قیمتی نزدیک به ۳ میلیارد تومان به فروش رسیده بود  اما اثری که 
 امسال از سهراب فروخته شد، فرم دیگری دارد؛ اثری کمینه گرا، شاعرانه با هماهنگی رنگی 
بسیار زیبا. در این شب اثری از حسین زنده  رودی دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، کار دیگری 
از سهراب سپهری یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، یک نقاشی از منصور قندریز یک  میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون تومان و اثری از رضا مافی یک  میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و نقاشی  مینیاتور از 

محمود فرشچیان ۹۰۰ میلیون تومان، فروخته شدند.

یکی از این اتفاقات جذاب که شــاید بســیاری کمتر در مورد آن بدانند، حضور پدران و 
پسرانی است که هر دو، در ادوار مختلف جام های جهانی به  میدان رفته اند. به خانواده های 
زیادی  می توان اشاره کرد، از ژان و یوری ژورکائف که هر دو برای تیم ملی فرانسه در جام جهانی 
بازی کرده اند یا ســزار و پائولو مالدینی در تیم ملی ایتالیا، شــاید برایتان جالب باشد بدانید در 
خانواده چیچاریتو هم پدرش و هم پدربزرگش برای مکزیک در جام جهانی بوده. آخرین نمونه 

به دانمارک برمی گردد. 
کاســپر اشــمایکل دروازه بان ۳۱ســاله تیم ملی دانمارک به رغم حذف دانمارک مقابل 
کرواســی در مرحله یک هشــتم نهایــی جام جهانــی 2۰۱۸، درخشــان ظاهر شــد و موفق 
شــد ۳ ضربه پنالتی را مهار کند تــا خاطره پدرش را زنــده کند. نکته جالب آن جــا بود که پیتر 
 اشمایکل روی ســکوها نشســته بود و واکنش های او به درخشش پســرش از جذابیت های 

جام جهانی شد.
 اشمایکل بزرگ که در زمان بازی، به عنوان یکی از بهترین دروازه بان های دنیا شناخته 
 می شد،  بازی پسرش را از جایگاه ویژه ورزشگاه نیژنی نووگورود تماشا  می کرد. او که در بیشتر 
لحظات بازی آرام بود، بعد از پنالتی هایی که کاسپر یکی بعد از دیگری مهار کرد، چند بار به هوا 
پرید و با مشت های گره کرده، شادی اش را به نمایش گذاشــت. هرچند در نهایت درخشش 
اشمایکل کوچک ثمری نداشت و این کرواسی بود که توانست راهی مرحله بعد شود. اشمایکل 
پس از درخشش پسرش در این بازی در شبکه های اجتماعی نوشت: »واژه ها را گم کرده ام. 
نمی توانم بیش از این به کشورم، پسرم، هم تیمی هایش، کادر تیم ملی و سرمربی فوق العاده 
 آن اگه هاریده ببالم. پس از خشک شــدن تمامی   اشــک ها، خواهیم فهمید که چقدر خوب 

کار کرده ایم.«

حجت االسالم موسوی فرد،  امام جمعه خرمشهر در اعتراض به وضعیت آب در این شهر، 
از مسئوالن خواسته است نسبت به رفع مشــکل آب در خرمشهر اهتمام ویژه ای داشته باشند 
چراکه اعتراض مردم به وضعیت آب، اعتراضی بحق و قابل دفاع است. او که بارها خواستار 
تسریع در رفع مشکل آب و همچنین انتقال آب شیرین به خرمشهر شده بود، با حضور در جمع 
کارگرانی که مشغول کار انتقال آب شیرین به خرمشهر بودند، جوشکاری لوله انتقال آب را برای 
ساعتی به عهده گرفت تا کارگران با روحیه و انگیزه بیشــتری کار کنند. این اقدام  امام جمعه 
خرمشهر با استقبال چشمگیر مردم خرمشهر مواجه شده است. کار بعدی فتحی پس از شهرزاد 
معلوم شد. فیلمنامه سریالی که قرار است آقای حسن فتحی آن را در تلویزیون بسازد به »ده 
پهلوان« تغییر نام داد. حســن فتحی کارگردان ســریال های تلویزیونی پیش از این قرار بود 
سریالی با نام »هفت پهلوان« در تلویزیون بسازد که در سال ۹۵ تا حدی نگارش متن فیلمنامه 
این اثر نیز پیش رفت. این مجموعه اکنون دوباره به جریان افتاده و به »ده پهلوان« تغییر نام 
داده است. همچنین متن فیلمنامه نیز به زندگی ۱۰پهلوان از مناطق مختلف ایران اختصاص 
دارد. فیلمنامه »ده پهلوان« اکنون توسط تیمی  از نویسندگان در حال نگارش است. با توجه 
به اتفاقاتی که برای مدیرعامل فیس بوک افتاد و پای وی به مجلس سنا باز شد تا درباره عملکرد 
این اپلیکیشن در رابطه با انتشار اخبار جعلی و همچنین نشت اطالعات توضیح دهد. حاال آمار 
نشــان  می دهد دیگر تعداد کمتری از کاربران برای اطالع از اخبار مهم روز سراغ فیس بوک 
 می روند. مطالعات دانشگاه آکسفورد نشان  می دهد کاربران در زمینه رصد و کسب خبر، نه تنها از 
فیس بوک، بلکه نسبت به سایر شبکه های اجتماعی نیز دلسرد شده اند. این آمار نشان  می دهد 
که  میزان استفاده از شبکه های اجتماعی برای پیگیری اخبار نسبت به سال گذشته کاهشی 6 

درصدی داشته و البته این روند برای کاربران جوان به 2۰درصد رسیده است.

روزانهها

 این تابلوی نقاشی از سهراب سپهری  
بیش از 5 میلیارد تومان به فروش رفت
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سه شنبه 

روزهای گرما و خاموشی اســت. طی روزهای اخیر با افزایش دمای هوا و افزایش اســتفاده از وسایل سرمایشی به ویژه 
کولرهای گازی، رکوردهای جدیدی در مصرف برق کشور به ثبت می رسد، به طوری که عصر سه شنبه  رکورد تاریخ مصرف برق 
کشور با ثبت مصرف لحظه ای ۵6هزار و 6۷2 مگاوات شکســت. رشد افسارگسیخته مصرف برق، فشار به شبکه فوق توزیع و 
توزیع را چندبرابر کرده، به طوری که در برخی نقاط، شــدت بار از توان تحمل تجهیزات شبکه فراتر می رود یا تجهیزاتی چون 
فیدرها و ترانس ها آسیب دیده و از مدار خارج می شوند یا شرکت های توزیع با مشاهده افزایش شدت بار روی بخشی از شبکه، با 
اعمال خاموشی درصدد جلوگیری از بروز قطعی های وسیع تر برمی آیند. طبق گزارش های مردمی، طی روزهای اخیر در اغلب 
نقاط کشور قطعی های برق از ۳۰ دقیقه تا بیش از ۳ ساعت رخ داده است و متصدیان سامانه فوریت های قطع برق که در چنین 
زمان هایی گزارش های مردمی  را دریافت کرده و در سیســتم های مخصوص رســیدگی به گزارش های مردمی، ثبت و ضبط 

می کنند، در حال تجربه پرکارترین روزهای کاری خود هستند. 
 »یک گردشگر« در »جاده آسیایی« بخشی از پارک ملی گلستان را طعمه حریق کرد. آتش سوزی در پارک ملی گلستان 
از عصر  دوشنبه از اراضی مرتعی آغاز شد و به سرعت به اراضی جنگلی پارک تسری پیدا کرد  اما سه شنبه  به طور کامل مهار شد. 
در برآورد اولیه به نظر می رسد حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی مرتعی و حدود ۳۰ هکتار از اراضی جنگلی پارک ملی گلستان در آتش 
سوخته است. دادستان عمومی  و انقالب بجنورد با اشاره به اینکه آتش سوزی در پارک ملی گلستان عامل انسانی داشته است 

گفت: »2 نفر به اتهام عامل آتش سوزی پارک ملی گلستان شناسایی و دستگیر شدند.«

چهارشنبه

مهدی فخیم زاده پس از تکمیل مراحل درمانی خود از بیمارستان مرخص شد. این بازیگر و کارگردان که مدتی قبل مشغول 
فیلمبرداری تازه ترین فیلم خود با نام »مشت آخر« در شمال کشور بود و دچار سانحه تصادف شد، بر اساس پیگیری از بیمارستان 
ایرانمهر، ظهر  چهارشنبه پس از تکمیل درمان خود مرخص شده است. فخیم زاده از حدود یک هفته قبل در بیمارستان  بستری 
شد و پس از آنکه چند روزی در حالت بیهوشی به سر برد، پس از برطرف شدن ضایعه ای که به دلیل ضربه به سرش وارد شده بود، 
در بخش مراقبت های ویژه تحت نظر قرار گرفت و  امروز از همان بخش ترخیص شد.  سردار حسین رحیمی، رئیس  پلیس تهران 
از دستگیری مردی با 2 تن سکه در تهران خبر داد: » فردی معروف به »سلطان سکه« که سال ۹6 حدود 2 تن سکه را از سطح 
بازار جمع کرده بود، دو شب پیش در عملیات پلیس دستگیر شد.«سردار رحیمی درباره این فرد که ۵۸ سال سن دارد، گفت: 
»این فرد به نوچه های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه های موجود 
را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد. « به گفته رحیمی، این فرد پیش از این هم به عنوان دالل سکه 
دستگیر شده بود و پسرش نیز با قید ضمانت آزاد است. این فرد طی مدت ۱۰ ماه فعالیت خود، بر اساس ۵۰۰ سند و مدرکی که 
در خصوص وی به دست  آمده در بحث داللی سکه نقش اصلی را به عهده داشت و در این مدت حدود 2 تن سکه را جمع آوری 
کرده بود.  عکس روز اختصاص دارد به بانوان فلسطینی . هزاران نفر از بانوان فلسطینی ساکن نوار غزه سه شنبه در راهپیمایی 
»حق بازگشت« شرکت کردند. این بانوان با راه اندازی گردهمایی »زنان فلسطینی، پیش به سوی پایان دادن به محاصره غزه و 

راهپیمایی بازگشت« و شرکت در راهپیمایی حق بازگشت علیه اقدامات رژیم صهیونیستی دست به تظاهرات زدند. 

حضور فرمانده کل قوا در دانشگاه افسری

سالروز شهادت مجید سوزوکی واقعی

روایت حسن یزدانی از مشکالت خوزستان

سرلشگر قاسم سلیمانی در مراسم 
دانشگاه امام حسین)ع(

روایت محسن رضایی از حمله آمریکا
 به هواپیمای مسافربری

آنالین

57 شماره 403   | مثلث  



»مراقــب باشــیم جــای جــالد و شــهید عوض 
نشود     ...« این توصیه از مقام معظم رهبری  خود 
دریچه ای به یــک تاریخی اســت ، تاریخی پر از 
خیانت و خباثت  . آن مشــاور ناآگاه و شــاید نادان 
نزدیک به ترامــپ ، جولیانی وقتی در آن مراســم 
پرزرق و برق با آدم های اجاره ای حاضر می شود، 
باید بدانــد که این آدم های کرایــه ای ، دارند برای 
یک تاریخ قالبی  دســت می زننــد . تاریخ واقعی 
این آدم هــا پر از خون اســت ، در دل این گروهک 

سیه دل ، تاریخی اســت که باید بازگو شود، همه باید 
بدانند که این ها حتی به خودشان هم رحم نمی کردند 
و به خاطر اختالف عقیده به کسانی شلیک می کردند 
که دل شان هنوز به تاریکی آلوده نشده بود . همه باید 
بدانند که زمانی حتی مردم کوچه و خیابان هم از دست 
کوردالن در  امان نبودند و همه شجاعت شان را برسر 
کودکان و زنان بی پناه  منفجر می کردند . همه باید بدانند 
که زمانی که مردم ایران  زیر گلوله و موشک  رژیم صدام 
به دفاع مقدس مشغول بودند در آن سوی مرزه آنها در 

کنار صدام دست دوستی دراز کرده بود ؛  پشت به 
وطن و هموطن. آنها منافقین هستند ، باید آنها را 
شناخت ، برای شناختن آنها چندین کتاب، فیلم 
سینمایی، فیلم مستند   و سریال وجود دارد که در 
اینجا به معرفی برخی از آنها می پردازیم  اما شاید 
این کافی نباشد ، بیشتر از این  باید باشد تا هیچ 
کس با آدم کرایه ای و تاریخ جعلی برای غربی ها 
دلبری نکند، هرچند خودشــان خوب می دانند ، 

سکه شان اینجا خریدار ندارد. 

آدم های کرایه ای و تاریخ قالبی، گذشته منافقین را مخفی نمی   کند 
ببین، بخوان، بشناس

برای دخترم سمیه 
»فیلم ناتمامی  برای دخترم سمیه« ساخته مرتضی پایه شناس 
و به  تهیه کنندگی محمد شکیبانیا روایتگر بخشی از زندگی پدری است 
که خواهان نجات فرزندانش از دامی  است که سال هاست درگیر آن 
شده است. این فیلم داستان زندگی مصطفی محمدی،  مردی است 
که پس از اعدام یکی از بستگان همســرش٬ در دهه هفتاد از ایران 
خارج می شود. او برای سهولت پروســه پناهندگی، کیس هواداری 
سازمان مجاهدین خلق)منافقین( را انتخاب می کند و از آن پس، به 
دلیلی دینی که به سازمان احساس می کند،در  کانادا به عنوان یکی از 
هواداران این سازمان فعالیت می کند.  اما مشکل از جایی آغاز می شود 
که سازمان ،  ســمیه دختر او را برای یک بازدید سه هفته ای به عراق 
دعوت می کند. سه هفته ای که هنوز پایان نیافته است و سمیه هرگز 
به آغوش خانواده باز نمی  گردد. داستان به این ختم نمی  شود و محمد،  
پسر دیگر مصطفی محمدی نیز برای بازگرداندن خواهرش سمیه٬ 
به عراق می رود  ولی او نیز در پادگان اشــرف ماندگار می شود. عمده 

فیلم، مربوط به صحنه هایی است که مصطفی محمدی از تالش هایش برای بازگرداندن 
دو فرزندش به آغوش خانواده ضبط کرده اســت. تصاویری که بــا دوربین غیر حرفه ای 
ضبط شده  اما همین فیلم دارای صحنه های بدیع از درون کمپ اشرف و ماجراهایی تلخ 

و گزنده از درون منافقین است. 

ماجرای نیمروز 
فیلم ماجرای نیمروز، پس از فیلم تحسین شــده »ایستاده در 
غبار« دومین فیلم ســینمایی محمدحســین مهدویان اســت. فیلم 
ماجرای نیمروز درباره شــروع فعالیت مسلحانه ســازمان مجاهدین 
خلق در دهه شصت است. این دهه آغاز مبارزه جمهوری اسالمی  با 
تروریسم است. پدیده ای که هزاران نفر از شهروندان بی گناه ایرانی 
را قربانی کرده اســت. این فیلم به مقابله ســازمان اطالعات سپاه با 
سازمان منافقین اشاره می کند. این روایت مربوط به حوادث تابستان 
6۰ تا ضربه بهمن ماه اســت. این فیلم خوش ساخت که در جشنواره 
فیلم فجر درخشید، دارای شخصیت هایی است که در واقعیت حضور 
داشته اند و می توان گفت که آدم ها و اتفاقات فیلم تا حدود زیادی از 
حوادث رخ داده در آن مقطع برداشــت شده است. ماجرای نیمروز با 
مبارزه مســلحانه از طرف مجاهدین خلق همزمــان با عزل بنی صدر 
در ریاست جمهوری  و همچنین شروع تحقیقات عملیاتی سپاه آغاز 
می شود. در ادامه داستان، گروه عملیاتی ۵ نفره ای تشکیل می شود 

که هر کدام از این جواناِن متعهد و دوآتشــه به سبک خودشــان همه زورشان را می زنند 
تا کشور را در کوران جنگ تحمیلی و جنگ داخلی با منافقان ســرپا نگه  دارند. ماجرای 
نیمروز نه شعارزده است و نه خسته کننده؛ نه افراط می کند و نه تفریط. این فیلم توانسته 
برهه ای را به درستی روایت و با تلفیق المان های سینمایی و خط تعلیقی هیجان برانگیز، 

اثری متفاوت را تولید کند. 

ارمغان تاریکی 
ارمغان تاریکی به نویســندگی و کارگردانی 
جلیل ســامان، قصــه چنــد دانشــجوی جوان 
اســت که در ســال های آغاز دهــه 6۰ در تهران 
زندگی می کنند و هــر یک در برخــورد با حوادث 
و رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی آن دوران 
همچون جنگ تحمیلی، بحران های سیاســی، 
حضــور گروهک های سیاســی در جامعــه و ... 
سرنوشــت های متفاوت پیدا می کننــد. ارمغان 
تاریکی، داستان دانشجوی عکاسی به نام مجید 
با بازی آرش مجیدی را روایــت می کرد که اوایل 
انقالب جذب یکی از ســازمان های سیاسی شد 
و به دلیل هــوش و ذکاوت خود مــورد اطمینان 
قرار می گیــرد و بــه او ماموریت مهمــی  واگذار 
می شود. مجید از طرف سازمان ماموریت می یابد 
تا برای نفوذ بــه خانواده انقالبــی و مذهبی یکی 
از فرماندهــان جنگ، با بــرادرزاده او ازدواج کند 
و ســپس اهداف تشــکیالت را دنبــال نماید. به 
مرور زمان، مجید دلباخته آن دختر می شود و در 
دو  راهی بین عشــق و وابستگی به ســازمان قرار 
می گیرد. او در نهایت به بینش مطلوب می رسد. 

نفس
در رمضان سال قبل سریالی روی آنتن رفت 
که هر چند منتقدانی داشــت  اما در مجموع مورد 
توجه قرار گرفت؛ داستان سریال »نفس« در مورد 
جوانی پر شــر و شور اســت که در بحبوحه وقایع 
انقالب رازی در زندگی اش فاش می شود. او برای 
رسیدن به حقیقت حوادث پیچیده ای را پشت سر 
می گذارد. داستان این سریال مربوط به دهه ۵۰ 
زمانی که ســازمان مجاهدین در اوج انشــعاب و 
پراکنده شدن اعضای خود بوده . روزبه به عنوان 
یکی از اعضای این ســازمان، حــاال از رویه این 
گروه فاصله گرفته و درصدد است به روش خود به 
مبارزه ادامه دهد. ازدواج روزبه با ناهید نیز باعث 
نمی شود که روزبه دست از مبارزه علیه شاه بردارد. 
ناهید که قبل از آن هیچ ذهنیتی نسبت به مبارزه آن 
هم از نوع مسلحانه اش نداشت حاال چنان عاشق 
روزبه می شود که با همسرش در عملیات مسلحانه 
شرکت می کند و شخصیش دچار یک دگردیسی 

کامل می شود. 

ویژه

مستند
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امکان مینا 
فیلم سینمایی »امکان مینا« شانزدهمین ساخته کمال تبریزی درباره خبرنگار جوانی 
است که زندگی عاشقانه ای با همسرش دارد  اما در میانه راه، سرنوشت دیگری برای این 
زوج جوان رقم می خورد. داستان فیلم درباره زن و شــوهری است به نام مهران و مینا در 
روزهای موشک باران تهران در دهه 6۰ که زندگی مشترک ســاده و عاشقانه خود را آغاز 
می کنند. مهران خبرنگار است و در یک روزنامه پرتیراژ کار می کند و در جریان اخبار سیاسی 
و اوضاع جنگ قرار دارد. مینا دور از چشم شوهرش به سازمان مجاهدین پیوسته است. 
او با توجه به شغل شوهرش اخبار و اطالعات به روزی از اوضاع کشور دارد و آن را در اختیار 
سازمان مجاهدین قرار می دهد. یک روز پس از آژیر قرمز، مهران متوجه می شود که بمب 
به جایی در حوالی محل کار مینا برخورد کرده است و خود را سرآسیمه به آنجا می رساند  اما 

متوجه می شود که مینا مدتی است که سرکار نمی  رود و...

پروانه 
ســریال تلویزیونی »پروانه« روایتگر مقطعی از فعالیت ســازمان مجاهدین خلق 
در ســال های  دهه ۵۰ و تغییر گرایش در میان برخی اعضای آن است. جوانی که در آن 
ســال ها با گروهی مبارز همراه و دچار حوادث مختلفی می شــود. روایت این سریال در 
سال های پیش از انقالب و در اواخر دهه پنجاه می گذرد. شخصی به نام  امیر برای یافتن 
نام و نشانی از همســرش در لیست زندانیان سیاســی، مخفیانه به خانه  یکی از مأموران 
ساواک وارد می شود. پروانه، دختر صاحبخانه که از فعالیت های پدرش بی اطالع است، 
 امیر را غافلگیر می کند و  امیر هم که چاره  دیگری ندارد، ماجرا را توضیح می دهد. پروانه 
برای اطالع از واقعیِت فعالیت های پدرش و رســیدن به پاسخ ســوال های خود، با  امیر 
همکاری می کند. از بازیگران  این سریال می توان به حامد کمیلی، نیما رئیسی، مهدی 
سلوکی، قطب الدین صادقی، شــهرام عبدلی، سپیده خداوردی، ســارا بهرامی، الهام 

چرخنده و متین ستوده اشاره کرد. 

عملیات مهندسی
این کتاب نوشته محمدحسن روزی طلب در واقع تاریخ شفاهی کارنامه تروریستی 
بخش ویژه نظامی  سازمان مجاهدین خلق است که دوران تاریک و مبهم، فعالیت های 
این ســازمان را از ســال  ۱۳۵۷ تا ســال ۱۳6۱ مورد بررســی قرار می دهد؛ برهه ای که 
فعالیت های نظامی  منافقین موجب می شــود پس از آن دیگر اجازه فعالیت رســمی  در 
کشور نداشته باشند. عملیات مهندسی پرده از اسنادی برداشته است که پیش از این در 
دسترس عموم نبود؛  اطالعاتی از عملیات های نظامی  منافقین و همچنین ضربه هایی که 
اطالعات سپاه به این سازمان وارد کرده است. فیلم تحسین شده »ماجرای نیمروز « نیز 
از جمله دستاوردهای این کتاب به حساب می آید، چرا که بخش زیادی از پژوهش های 
این فیلم وابسته به کتاب، نویسنده و راویان آن بوده است. نام این کتاب برگرفته از عنوان 
یکی از وحشیانه ترین برنامه های منافقین است که به واسطه مشکوک شدن به نیروهای 

درونی سازمان، شکنجه های خاص و عجیبی را علیه آنها اعمال می کردند. 

پیدایی تا فرجام 
این کتاب یکی از جامع ترین ، مهم ترین و مفصل ترین آثار درباره منافقین است که 
از ابتدای تأسیس تا سال ۸4 را بررســی کرده و هزاران سند درباره این تشکیالت مخوف 
عرضه کرده اســت. موضوع این کتاب که بیش از 2۰۰۰صفحه اســت  بررسی و تبیین 
مستند تاریخچه، ایدئولوژی، مواضع و عملکرد ســازمان نیمه مخفی و سیاسی نظامی 
 موسوم به مجاهدین خلق ایران اســت که طی بیش از دو دهه گذشته تاکنون در ایران 
عمومًا با نام سازمان منافقین شــهرت یافته و شناخته می شــود. این کتاب در سه جلد، 
مبتنی بر ســیر تاریخی تحوالت و نیز ارتباط مفهومی  موضوعات ســامان یافته اســت. 
مطالعه این کتاب به خواننده کمک می کند تا در تحلیل وضعیت سازمان مجاهدین خلق، 
فاکتورهایی چون  ترور، خشونت، انفعال، ســردرگمی  در اهداف و مأموریت، انحراف، 
وابستگی به خارج و عدم مشــروعیت اجتماعی و در نتیجه شکســت های پی درپی را با 

سهولت بیشتری درک کند. 

از مجاهدین تا منافقین
در میان دایره المعارف های مرتبط با منافقین شاید بتوان از این کتاب  نوشته مهدی 
حق بین به عنوان یکی از جامع ترین آثار نام برد؛ اثری که در  چهار  بخش به سیر تاریخی 
سازمان مجاهدین پرداخته و تالش دارد جامعه شناسی نسبتا دقیقی از آن ارائه دهد. در 
بخش اول، پیدایی، عضوگیری، چالش ها، ضربه ها، ترورها، عملیات ها و فعالیت های 
سازمان تا انقالب اسالمی  مورد بررسی قرار گرفته و بخش دوم با نام های  »پیروزی انقالب 
اسالمی  و تسلط مرکزیت زندان« و »سر ناســازگاری تا شورش ۳۰ خرداد ۱۳6۰« درباره 
عملکرد و مواضع سازمان در این دوره است. در بخش سوم این کتاب حرکت سازمان در 
کنار دشمنان خلق ایران تا پس از عملیات مرصاد تحلیل و ارزیابی شده  است. در انتهای 
این اثر نیز استیصال سازمان، پشت کردن به صدام و ... در  دو فصل با عنوان های »ورود 
سازمان مجاهدین به جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی« و »سقوط صدام حسین و فرجام 

مجاهدین« بررسی شده است. 

سیانور 
»ســیانور« نامش یادآور قرصی اســت که چریک های پیش از انقــالب وقتی در 
آستانه دستگیری توسط نیروهای شاه قرار می گرفتند، می بلعیدند مبادا نتوانند شکنجه ها 
را تحمل کنند و مجبور به افشــای اطالعات محرمانه شــوند . فیلمی  که بهروز شــعیبی 
با این نام ساخته اســت ، یک عاشقانه است که پیرامون پاکســازی مجید شریف  واقفی 
یکی از نیروهای برجسته سازمان مجاهدین )منافقین( ساخته شده . این فیلم به دوران 
حضور تقی شهرام در راس این سازمان پیش از انقالب اشاره دارد، زمانی که این سازمان 
گرایش های اسالمی  را به کلی کنار گذاشت و تمایالت مارکسیستی در این سازمان به اوج 
می رسد. شهادت شریف واقفی  شروع یک تاریخ از یک سازمان است که به تباهی کشیده 
شد، سازمانی که فراموش کرد وقتی اسلحه در دســت می گیرد، باید بداند به چه کسانی 

نباید شلیک کند ، این سازمان فراموش کرد و آینده نشان داد که هیچ گاه به یاد نیاورد.

فیلم
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کتاب

سریال
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اکران
تنهایی در باتالق  

درباره فیلم دارکوب ساخته بهروز شعیبی 

»هیچ چیز ســخت تر از اون نیست که ببینی عزیزت 
تصمیم گرفته تنها باشه. تو از دیدنش، از شنیدن صداش 
لذت می بری اما اون درها رو بســته و تنهایــی رو جای تو 
انتخاب کرده… هیچ چیز سخت تر از اون نیست که ببینی 
تنها شــدی. عزیزانت رو می بینی و دوستشون داری ولی 
همه تو رو انــکار می کنن. درها رو به روت بســتن و تو تنها 
شدی. تنهایی باتالقه…« عوامل فیلم دارکوب این نوشته 
را به عنوان خالصــه فیلم ارائه کرده انــد، دارکوب فیلمی 
 به کارگردانی و نویســندگی بهروز شعیبی و به تهیه کنندگی 
سید محمود رضوی داستان اجتماعی روابط انسانی افراد 
جامعه را در رودررویی با معضالت اجتماعی و اعتیاد روایت 
می کند. بهروز شعیبی با سومین ساخته سینمایی اش این بار 
به معضل اجتماعی اعتیــاد پرداخته اســت. پیش از او، 
رخشان بنی اعتماد با فیلم »خون بازی« توانسته بود بخشی 
از زندگی یک دختر جوان معتاد به مواد مخدر را به تصویر 
بکشد که با تحسین تماشاگران و منتقدان سینمایی همراه 
بود. اما شعیبی در روایت »دارکوب« داستان زن معتادی 
را روایت می کند که گمان می رود مادر اســت و قصد دارد 
به هر طریق ممکن فرزندش که از او جدا افتاده را به دست 
بیاورد. مهسا) با بازی ســارا بهرامی( همسر سابق روزبه) با 
بازی امین حیایی( برای اخاذی و خرج اعتیاد به محل کار او 
می رود و  در برخورد با  خانواده جدید او در مرگ فرزند از دست 
رفته اش تردید می کند. مهسا از همه چیز برای اثبا ت حق 

مادری داشته یا نداشته اش استفاده می کند.

آخرین تجربه بهروز شعیبی در سینما نشان می دهد او 
از جمله کارگردان هایی است که  عالقه دارد در عرصه ها و 
گونه های مختلف سینمایی طبع آزمایی کند و به تجربیات 
گذشــته خود بیفزاید  و پس از ســیانور که فیلمی  به نسبت 
تاریخی-سیاســی بود، این بار محــور اجتماع و معضالت 
آن را بــرای روایت داســتان خــود برمی گزینــد. او با این 
فیلم نشــان داد که در حال پیشــرفتی قابل قبول در زمینه 
کارگردانی است، مثاًل با تیتراژ منقطع نخستی که برای کار 
انتخاب کــرده   و آن را با درونمایه داســتان و حوادث قصه 
به خوبی درهم آمیخته  اســت. بازی هــای قابل پذیرش از 
ســوی بازیگران مخصوصًا »ســارا بهرامی« که توانسته 
 اســت نقش زنی معتاد را به طور پذیرفتنی اجرا کند از نقاط 
برجســته فیلم دارکوب هســتند. در  »دارکوب « می توان 
 تمام معضــالت مربوط بــه اعتیاد و مســائل پیرامونش را 

مشاهده کرد.
 از حقــارت فرد معتــاد گرفته تا طــرد و تنهایی او  که 
در موقعیت هــای مختلــف به تصویر کشــیده شــده اند. 
شــعیبی اصرار دارد اثرش در زمینه های مختلف شباهتی 
به بیانیه های تصویری مشــابهش که تا سال ها گریبانگیر 
ســینمای ایران بوده است نداشته باشــد و تالش کرده در 
بخش های مختلف این فاصله گذاری را به رخ بیننده بکشد. 
ارائه تصویر خاکستری از جامعه و باقی گذاشتن روزنه امید 
و اختیار فردی در برابر ســیاه نمایی از  نشانه هایی است که 

برای نیل به مقصود از آن بهره برده است.

نگاه کارگردان

   واقعیت این است که قاعدتا در ناخودآگاهم 
بســیار امیدوارم بــه حل معضــالت اجتماعی 
پیرامونم. هنوز امیدوارم به تالش مســئوالن 
بــرای رفع مشــکالت اعتیاد، نگاه انســانی به 
هم داشــتن و... بســیاری امیدهای دیگر که 
نمی دانم به عمر ما قد دهد یــا خیر. آنچه مهم 
اســت اینکه ما نسبت به شــهرمان و اتفاقاتی 
کــه زیرپوســت این شــهر در جریان اســت، 
مسئول هستیم. مساله اعتیاد موضوع بسیار 
مهمی اســت که رســانه ها بــه دلیــل اینکه به 

سیاه نمایی متهم نشوند، به آنها نمی پردازند.

   موضوع ایــن فیلم عاشــقانه دغدغه مهم 
فعــاالن اجتماعی اســت کــه پــس از مدت ها 
تحقیق باالخره ســاخته شــد... با یــک گروه 
خوب. ممنونم از دوســت و برادر خوبم ســید 
محمود رضوی که پای دارکوب ایستاد تا بتونیم 
حرف خیلی از مردم رو از طریق این فیلم مطرح 
کنیــم، حرف هایــی کــه در ایــن جنجال های 

سیاسی و اجتماعی شنیده نمی شود.

   در سینمای امروز پرداخت جای ایده پردازی 
را می گیــرد چرا که داســتانی وجود نــدارد که 
ساخته نشــده باشــد. ما هم با همین نگاه کار 
می کردیم و همه گروه آگاه بودیم که این چالش 
که آیا کسی که بچه را متولد می کند مادر است یا 
کسی که او را بزرگ می کند، قبالً کار شده است، 
ولی می خواســتیم نگاه متفاوتی به این ماجرا 

داشته باشیم.
بهروز شعیبی 

بازخوردها

     سارا بهرامی )بازیگر(: اعتیاد مقوله ا ی  کامال متفاوت است. من شبی را در اتوبان آزادگان تجربه کردم و 
با ساقی ها وارد مکانی شدیم که آدم های مصرف کننده حضور داشتند و یکی از بدترین تصویرهای زندگی ام را 
دیدم و آدم ها و به ویژه دختران خیلی جوان در سرما در حال مصرف بودند و به من به عنوان کسی که پاک شده 
است، نگاه می کردند. کمپ زیاد رفتم و فیلم زیاد دیدم اما در بین این افراد قرارگرفتن، متفاوت بود. چیزی 
نزدیک به 8 ماه از زندگی ام را در کنار اینها بودم و هنوز هم گاهی کابوس می بینم و از خواب می پرم و این نقش 
همچنان با من است. برای بازی در فیلم دارکوب روزگار بسیار سختی را پشت سر گذاشتم، زیرا آنچه بیرونی 

است یک کاراکتر است اما من برای این نقش از درون خرد شدم و شکستم.
هنوز هم نتوانسته ام با آن نقش کنار بیایم. روزهای سختی بود اما خوشحالم که این نقش را تجربه کردم.
با بهروز شــعیبی قرار گذاشــتیم که به هیچ عنوان ســمت فیلم و بازیگری که این نقش را بازی کرده نروم و 

مصرف کنندگان زیادی را دیدم و این قرار را گذاشتم که خودم نقش را پیدا کنم.

     مهناز افشار )بازیگر(: این فیلم دغدغه شخصی من بود؛ به دلیل فعالیت های اجتماعی که در این سال ها 
داشتم به خصوص در حوزه بچه ها. من می خواستم نماینده اقلیتی باشم که نماینده بخشش و شرافت هستند 
و نیلوفر نمونه ای از این افراد است. ما نباید معتادان را طرد کنیم بلکه باید آنها را درک کنیم. پایان »دارکوب« 

به نوعی یک شروع است.
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حوزهودانشگاه

نشست »نســبت اســالم و توســعه از منظر پنج 
متفکر اســالمی« در خانه اندیشــمندان علوم انسانی 
برگزار شــد.در این نشســت حســین راغفر با اشــاره 
به اینکه این پنــج متفکر اســالمی یعنی امام موســی 
صدر، شهیدصدر، شهید بهشتی، شــهید مطهری و 
مرحوم موســوی اردبیلی، بر عدالــت اجتماعی تاکید 
داشــتند، گفت: »بعد از گذشــت ۴۰ ســال از انقالب 
اســالمی  نتوانســتیم هیچ دانشــمند دیگــری تربیت 
کنیم. اندیشــمندان اســالمی  ما به مســائل گروه های 
رقیــب پرداخته اند و کمتر به واقعیت هــای جامعه خود 

نظر داشــتند چرا که فرصــت پرداختن به آنهــا را پیدا 
نکردند. همه اندیشمندان توسعه می گویند توسعه در 
جایی رخ می دهد که آب وجود داشته باشد در صورتی 
که تجربیات گذشته این مســاله را رد می کند و عوامل 

دیگری موثر بوده است.«
راغفــر در ادامــه از تفاوت هــای اندیشــمندان 
اســالمی و غربی گفــت: »انطباقی بین اندیشــمندان 
اســالمی  و غربی وجود ندارد. اندیشمندان اسالمی  بر 
اخالق تاکید دارند کــه این تفاوت اصلی جــدی آنها با 
اندیشمندان غربی اســت. مرحوم بهشتی و مطهری 

و... بــه عنوان سوسیالیســت تلقی می شــوند، اما آیا 
واقعا نگاه اســالم به جامعــه یک نگاه جمعی اســت و 
حقوق جمعی به عنوان سوسیالیســم تلقی می شود؟ 
مرحوم مطهری معتقد اســت نظام اقتصادی اسالمی 
 یک سوسیالیسم اخالقی است. تحوالتی که در دنیای 
امــروز رخ داده و تحول بازار در دنیا کاســتی اساســی 
اندیشمندان اســالمی عصر معاصر است. اگر افرادی 
مثل شــهید مطهری و بهشــتی امروز زنــده بودند نوع 
نگاه شان نســبت به عدالت اجتماعی متحول می شد و 
می توانستند در پاسخ به مسائل روز ما که به دلیل فقدان 
عدالت اجتماعی با مشــکالت جدی روبه رو هســتیم، 

نقش اساسی ایفا کنند.«
حســین راغفر در ادامه به مقوله بــازار پرداخت: 
»فهمی  که از بازار در اقتصاد پس از جنگ به وجود آمد 
منجر به سلطه اندیشــه بازار و سپردن همه پدیده های 
اقتصادی به بازار شد که نام آن نئولیبرالیسم است. این 
یک پروژه جهانی  و پدیده ای برای کنترل جهان اســت 
که به عنوان تعدیل ساختاری مطرح شد. آنچه امروز در 
جامعه ما رخ داده محصول فرســایش اخالق در جامعه 
 و ناشــی از همین سیاســت های اقتصادی است. اگر 
اندیشمندان ما فرصت داشتند در مورد کارکردهای بازار 
بیندیشند، وضعیت امروز ما چنین نبود. سیاست های 
تعدیل ســاختاری، فردگرایی منحط را در جامعه ترویج 
کــرده و جامعه را مبتنی بــر بازار تعریــف می کند و همه 
چیز را به دست عرضه و تقاضا می ســپارد. بازار رنگ و 
بوی بی عدالتی می دهد چون بی اخالق اســت. اخالق 
اولین قربانی این نظام اســت. یک جامعــه عادالنه به 
اصل برابــری و اصل اجتماع نیــاز دارد. ســازوکار بازار 
مبتنی بر اصل برابری است اما یک اصل بزرگتر  به عنوان 
عمل اجتماعــی متقابل داریم و این اســت که ضدبازار 
و کارکردهای نابرابرکننده آن عمل می کند. بســیاری از 
جوامع غربی امروزی، اســالمی تر از ما عمل می کنند و 
در برابر بحران های جهانی اســتقامت بیشتری دارند. 
آنچه زایل کننده اخالق و ســرمایه اجتماعــی و اعتماد 
مردم به هم و به حاکمان اســت به خاطر نابرابری های 
ناموجهی اســت که در جامعه ما حاکم  بوده و محصول 
نظام تصمیم گیری یعنی دولت و مجلس است. این دو 

بیشتر حافظ منابع صاحبان سرمایه هستند.«

در پنل دوم نشســت نسبت اســالم و توسعه از منظر 
پنج متفکر اســالمی  میزگردی با حضور حجت االســالم 
مصباحی مقدم، علیرضا بهشــتی و یداللــه دادگر بود که 
غالمرضا مصباحی مقــدم در ایــن میزگرد با بیــان اینکه 
توسعه به مفهوم اسالمی  یک پدیده ذوابعاد است، گفت: 
»توسعه هم بعد مادی، هم معنوی و هم اخالقی و عاطفی 
و... دارد. از این جهت اگر بخواهیم نسبت اسالم و توسعه 
را بدانیم باید توجــه کرد آنچه از متون اســالمی برمی آید 
یک جامعیت در توســعه اســت. در جامعیت توســعه در 
اسالم مساله رابطه توسعه با علم مهم است. دست یافتن 
به توســعه بدون اتکا به علم بی معناســت. مــا چهارهزار 
روایت در مــورد ارزش علم و عالــم و... داریم و ضرورت 

دانش بنیان کردن جامعه و اقتصاد وجود دارد.
او در ادامه به رابطه توســعه و عدالت پرداخت: »در 

غرب می گفتند در مراحل اولیه دســتیابی به توســعه باید 
عدالت را کنار بگذاریم. اما آنچه ما معتقدیم ترکیب توسعه 
و عدالت اســت. ما از عدالت بســیار فاصلــه گرفته ایم و 
متاسفانه اشــرافیت غلبه کرده اســت. نکته بعد توسعه و 
معنویت است. توسعه غربی، توسعه فاقد معنویت است. 
معنویت مراد ما غیر از معنویت آنهاست، لذا ترکیب توسعه 
با معنویت و اخالق ضرورت دارد. نکته بعدی توسعه فراگیر 
است نه توسعه فقرگرا. امکانات کشور ما برای دستیابی به 
توسعه یا همان پیشرفت بســیار زیاد است. ایران ظرفیت 
این را دارد کــه  ۳۰۰میلیون نفر جمعیــت را غذا بدهد. ما 
در کشــور اتالف انرژی بســیاری داریم در صورتی که ما 

می توانیم از انرژی به توسعه برسیم.«
مصباحی مقدم در پاســخ به این سوال که چه زمانی 
باید از دوگانه مکتب و علم خارج شــویم؟ گفت: »شــهید 

صــدر می گوید آنچــه در کتابــش تحت عنــوان اقتصاد 
اسالمی مطرح می کند علم نیســت. ما می توانیم با الهام 
از اقتصاد اســالمی  تحولی در علم به وجــود بیاوریم. او 
راهکاری ارائه می کند که دانشــمندان به اقتصاد از منظر 

اسالمی نگاه کنند.
کشــورهای  در  علــم  می گویــد  صــدر  شــهید   
ســرمایه داری بر بستر مکتب شــکل گرفته ولی اگر بستر 
جامعه اسالمی شــکل بگیرد ما از آن بســتر می توانیم به 
اقتصاد اسالمی دســت یابیم. رفتارهای انســانی اســت 
که موضــوع متفکر اقتصادی اســت. رفتارهــای جامعه 
اســالمی وقتی بر مبنای اســالم شــکل گرفت می تواند 
 موضوع دانشــمند باشد و مورد بررســی دانشمند اسالمی 

 قرار بگیرد. 
شــهید صــدر می گفــت فــرض کنیــم جامعــه 
اسالمی تشخص پیدا کرده و بر اســاس این فرض ببینیم 
اقتصاد چگونه محقق می شود. شهید صدر راه علم اقتصاد 
را نشــان می دهد. علم اقتصاد می تواند در بستری شکل 
بگیرد که آن بستر جامعه اسالمی است. این مسا له به این 
معنی نیســت که ما علم اقتصاد کامــال  متفاوتی خواهیم 

داشت، بلکه ما از ابزارها استفاده خواهیم کرد.«

تاکید بر اخالق 
حسین راغفر در نشست نسبت اسالم و توسعه 

جامعیت توسعه در اسالم   
غالمرضا مصباحی مقدم در نشست نسبت اسالم و توسعه 
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جامعه شناسی تاریخی 
مفاهیم، نظریه ها، نقد و بررسی 

کتاب جامعه شناســی تاریخی )مفاهیم، نظریه ها، 
نقد و بررســی( تالیف »مجید کافی« از ســوی انتشارات 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شــده است. مطالعات 
تاریخی بــدون توجه بــه نظریه های »علــوم اجتماعی« 
و جامعه شناســی بدون توجه به »اطالعــات تاریخی« ره 
به جایــی نمی برند  امــا بهره گیری تاریخ و جامعه شناســی 
از یکدیگــر نباید ســبب عــدم تمایــز تاریــخ اجتماعی و 
جامعه شناسی تاریخی به لحاظ موضوع، روش و هدف این 
دو مطالعه شود. واگرایی تاریخ اجتماعی از جامعه شناسی 
تاریخی، شــناخت واگرایی های جامعه شناسی تاریخی از 
فلســفه نظری تاریخ انگیزه ای برای تدویــن این اثر بوده 

است.
کتاب جامعه شناســی تاریخی در پنــج بخش تنظیم 
شده است. بخش اول این جستار بر آن است تا ضمن بیان 
موضوع، روش و هدف تاریخ ســنتی و تفاوت آن با تاریخ 
اجتماعی؛ نقدهای جامعه شناسی بر تاریخ سنتی، اختالف 

بین مورخان و محققان جدید مطالعات تاریخی درخصوص 
بازســازی و بازنگری اطالعات تاریخی را روشن سازد و در 
صورت  امکان راه حلی ارائه دهــد. بخش دوم به تعریف، 
موضوع، روش و هدف جامعه شناسی تاریخی و ارائه یک 
راه حل و بیان یک تقســیم کار علمی  بیــن محققان تاریخ 
اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی مورد توجه قرار  می گیرد.
فصــل دوم ایــن بخــش، در بــاب همگرایی هــا و 
واگرایی های تاریــخ اجتماعی و جامعه شناســی تاریخی 
بحث  می کند و ســرانجام در فصل ســوم نقطه اشــتراک 
تاریخ اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی، یعنی نظریه های 
جامعه شناسی مورد استفاده در مطالعات تاریخی مورد بحث 

و بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش ســوم به تعریف نظریه اجتماعــی، کاربرد آن 
در مطالعات تاریخــی و مهم ترین نظریه هــای اجتماعی 
که بیشترین کاربرد را در مطالعات تاریخی دارند، پرداخته 
است. بخش چهارم نیز به نقد و بررســی آرا و  اندیشه های 

ژاک قضا و قدری و اربابش
چاپ ششم یک رمان کالسیک 

مربع های قرمز 
خاطرات حاج حسین یکتا 

رمان »ژاک قضا و قدری و اربابش« نوشته دنی دیدرو به تازگی با  ترجمه  مینو مشیری 
توسط نشر نو به چاپ ششم رسیده است. داســتان این رمان درباره شخصیتی به نام ژاک 
است که نوکر یک ارباب است و نام ارباب هم هیچ وقت در رمان ذکر نمی شود. این کتاب 
در قرن هجدهم نوشته شد و پس از مرگ نویسنده اش در سال ۱۷۹6 به چاپ رسید. ژاک و 
ارباب در ابتدای داستان راهی مقصدی نامعلوم هستند. در طول سفر برای رفع خستگی و 
عدم یکنواخت شدن وضعیت، ارباب از ژاک  می خواهد تا از داستان های عشقی گذشته اش 

سخن بگوید.
این رمان را کنــار رمان هایی چون »دن کیشــوت«، »تام جونــز« و »اولیس« جا 
داده اند. دیدرو در این نوشتار چندالیه، هشیارانه با زبان طنز به تقلید معیارها و شگردهای 

رایج آثار تخیلی پرداخته تا آنها را به تمسخر بگیرد و نفی کند.
ســنت گریزی، ســاختار پیچیــده، بی نظمــی   اســتادانه، آوردن داســتان در 
داســتان، تناقض های گســتاخانه، آمیزه طنــز و تخیل بــرای مبارزه با جهــل و خرافات 
و عدم تســاهل در ژاک قضــا و قــدری، نمونه هایــی از عناصــر داستان نویســی مدرن 
 هســتند.  میالن کوندرا یکی از نویســندگانی اســت کــه »ژاک قضا و قــدری« را رمانی

 مسحورکننده  می داند.

کتاب مربع های قرمز؛ روایت خاطرات راوی روزهای جنگ، حاج حسین یکتا توسط 
نشر شهید کاظمی منتشر شد. این کتاب روایتی است از بازیگوشی های کودکانه سربازان 
 امام خمینی تا روزهای  امدادگری و شناســایی و چشــیدن طعم تلخ قطعنامه. »مربع های 
قرمز« پر است از خاطرات ترش و شیرین و گاهی تلخ نوجوانانی که در مکتب  امام خمینی 
یک شبه مرد شدند. از آنها میان غرش تانک و صفیر گلوله قد کشیدند. آنها که این روزها 
رد پای غبار میانسالی بر موهایشان نشســته و هنوز در گوشه ای و سنگری تمام قامت کنار 
انقالب ایســتاده اند و آنها که پایشان به آسمان باز شــد و به لقاءالله رسیدند. در بخشی از 
این کتاب می خوانیم: »ستون گردان بی سروصدا از کنار مسجد گذشت. آسمان خودش 
را به گنبد رسانده بود ، ستاره ها مثل پولک. راه خاکی تنش را در دل تاریکی از کنار مسجد 
تاب داده بود، ما هــم دنبالش. هر چه جلوتر می رفتیم، دلم بیشــتر می لرزید. انگار بعد از 
مسجد دنیا تمام شده بود. ما بودیم و خدا. زیر دید و تیر مستقیم عراق گردن کشیده بودیم 
و راه می رفتیم. از هیچ کس صدایی شنیده نمی شــد. بی سیم های حنجره ای روی گلوی 
فرمانده گردان گروهان ها بسته شــده بود تا با ارتعاش تارهای صوتی شــان با هم ارتباط 
برقرار کنند. بوی بهشت می آمد. اشــک روی صورتم راه باز کرده بود. فرشته ها کنار جاده 

خاکی ایستاده بودند.

رمان

اندیشه

مقاومت

مهم ترین نظریه پــردازان غربــی عرصه جامعه شناســی 
تاریخی اختصاص یافته است و سرانجام در بخش پایانی به 
بحث و بررسی  اندیشه های پاره ای از  اندیشمندان مسلمان 
در خصــوص اســتفاده از نظریه هــای جامعه شناســی در 
مطالعات تاریخی و گرایش آنان به جامعه شناسی تاریخی 

اختصاص یافته است.

خواندنی
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تایم

صبح نو اشپیگل

مارکاتجارت فردا
با استعفای آنتونی کندی، قاضی دادگاه عالی آمریکا 
راه برای کنترل هرچه بیشــتر این ســنگر مهم برای دونالد 
ترامپ  باز شد . این موضوع به ترامپ کمک می کند ترکیب 
دادگاه عالی را به نفع خود تغییر دهد و یک جمهوری خواه 
را در ترکیب ۸ نفره ایــن دادگاه که شــامل 4 دموکرات و 4 

جمهوری خواه است اضافه کند. 

هفته نامه اشپیگل در شماره آخر، یک جلد زیبا را طراحی کرده است. در این جلد 
که حتی از نظر فرم هم یک ایده بدیع دارد و لوگو را به پایان صفحه برده است، با اشاره به 
این نکته که ا ین روزها کشور آلمان در سیاست ، تجارت و فوتبال روزهای خوش ندارد، 

تیتر زده؛ زمانی یک کشور قوی وجود داشت. 

روزنامه صبح نو، روزنامه ای که دوســت دارد فارغ از جنجال ها روزنامه ای شریف 
باشد، به شماره ۵۰۰ خود رســید. ضمن تبریک به همکاران در این رسانه امیدواریم که 
آن ها بتوانند در این آشــفته بازار اقتصادی کار رســانه همچنان سرپا بوده و همچنان به 
مسیر خود ادامه دهند. روزنامه صبح نو بیشتر نگاهی فرهنگی و اجتماعی به مسائل دارد.

هفته نامــه تجارت فــردا طرح جلــد جالبــی دارد. 
تصاویــری از بابــک زنجانــی بــه صــورت هم شــکل 
و بــا پیــچ اســباب بازی های کوکــی در پشــتش  کــه 
روی جلــد قــرار گرفته.تیتر اصلــی »خط تولیــد بابک 
فســاد  چگونــه  »تحریــم  روتیتــرش  و   زنجانــی« 

می آفریند؟« است. 

روزنامه صبح نــو، روزنامه ای که دوســت دارد فارغ از 
جنجال ها روزنامه ای شریف باشد، به شماره ۵۰۰ خود رسید. 
ضمن تبریک به همکاران در این رسانه امیدواریم که آن ها 
بتوانند در این آشفته بازار اقتصادی کار رسانه همچنان سرپا 
بوده و همچنان به مســیر خود ادامه دهند. روزنامه صبح نو 

بیشتر نگاهی فرهنگی و اجتماعی به مسائل دارد.

آمریکا

ایرانآلمان

اسپانیاایران

پیشخوان
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بزرگترین مسابقه ســیمولتانه شطرنج با شرکت 
۲۰۱۸ شــطرنج باز و حضور ۱۵ اســتاد بزرگ شطرنج 
ایران و جهــان، ۱۱ تیرمــاه، با حمایت همــراه اول در 

تبریز برگزار شد.
به گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
ســیار ایران، مســابقه بزرگ ســیمولتانه شــطرنج با 
شــرکت ۲۰۱۸ شــطرنج باز و با حضور اســاتید بزرگ 
شــطرنج جهان از جمله »آناتولی کارپوف« اســطوره 

روسی شطرنج، اســتاد بزرگ »احسان قائم مقامی«، 
»کنستانتین شاوانا« از گرجستان، »اولدی باراجانی« 
از آذربایجان، اصغر گلی  زاده، ســارا خادم الشــریعه، 
مرتضــی محجوب، مســعود مصــدق پــور، امیررضا 
پوررمضانعلی، نیما حســین زاده، آرین غالمی، احمد 
عسکری زاده، خلیل موسوی، امید نوروزی، امیررضا 
پور آقابــاال و پوریا درینــی در پارک بــزرگ »ایل گلی« 

تبریز برگزار شد.

این مسابقه که با حرکت نمادین آناتولی کارپوف 
استاد بزرگ شــطرنج و احســان قائم مقامی رکورددار 
تاریخ سیمولتانه جهان آغاز شد، ۹ ساعت طول کشید. 
ســیمولتانه یا نمایــش همزمان، یک نــوع بازی 
شطرنج است که در آن یک بازیکن رتبه  باال، مانند یک 
استاد بزرگ همزمان چندین بازی با چند بازیکن دیگر 
انجام می  دهد.ســیمولتانه تبریز بزرگترین مســابقه 
شطرنج کشور است که با حمایت همراه اول برگزار شد. 

بزرگ ترین مسابقه سیمولتانه شطرنج با حمایت همراه اول برگزار شد

www.mci.ir
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