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نبود، ولي عزيز بود
قاسم افشار، مجري قديمي تلويزيون به رحمت خدا رفت

معموال هيچ پدي��ده اي و هيچ 
كن��ش سياس��ي ب��ه صورت 
مستقل از مس��ائل موجود در 
عرصه داخلي كش��ور ارزيابي 
نمي ش��ود. اگر انتخابات عراق 
را به نس��بت انتخابات��ي كه در 
زم��ان ص��دام برگزار مي ش��د 
مقايس��ه كنيم، تفاوت بس��يار اس��ت. اگر انتخابات 
را با تمام مش��كالت و روش اعمال زور و استفاده از 
س��الح و انفجار بمب ها و كش��تار مردم براي تغيير 
حاكمي��ت در نظر بگيري��م قطعا انتخاب��ات مثبت 
و موفق محس��وب مي ش��ود. اگر مقايس��ه كنيم با 
دوره هاي پيشين انتخابات، به نسبت دوره هاي قبل 
تعداد ش��ركت كنندگان كمتر بود، اما شاخص هاي 
ديگري در اين انتخابات ديده مي ش��ود كه پيش تر 
كمتر ش��اهد آن بوديم. در اين انتخاب��ات بيش از 3 
ميلي��ون راي اولي ديده مي ش��د. يعن��ي جواناني 
ك��ه دوره ص��دام را نديده ان��د و هن��وز در احزاب و 
گروه هاي مختلف وارد نش��ده اند و آنه��ا را به خوبي 
نمي شناس��ند و تجربه حضور در احزاب س��نتي را 
ندارند. همچني��ن مولفه هاي ديگري ني��ز از جمله 
اتفاق��ات كركوك در اي��ن ميان مطرح اس��ت كه از 
اشغال برخي احزاب كردستان خارج شد و از اجرايي 
شدن رفراندوم در اقليم كردستان ممانعت به عمل 
آمد. همچنين احزاب س��نتي با توجه به روندي كه 
پيش آمد و بيان��ات مرجعيت بزرگ ش��يعه كه در 
عراق صورت گرفت، گرايش ها و افرادي كه س��ابقه 
كارهاي اجراي��ي و حزبي داش��تند و در نقش هاي 
پارلماني فعال بودند و نام شان در مسائل فساد مطرح 
ش��ده بود همه اينها عمال كنار گذاشته شدند. اينها 

ش��اخص هاي جديدي هس��تند كه 
مي توان��د از جمل��ه خصوصيات اين 

انتخابات برشمرد. با مجموع اين شاخص ها مي توان 
انتخابات كنوني عراق را قابل قبول دانست. 

شاخص هاي انتخابات عراق
جهان
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صباح  زنگنه

ه��دف اصل��ي امريكايي ه��ا از 
برج��ام مش��خص  از  خ��روج 
نيس��ت و تحليلگران در اين باره 
اختالف نظرهاي��ي دارند. هدف 
كلي آن ك��ه از زم��ان روي كار 
آمدن ترامپ مطرح ش��د، تغيير 
سياست اوباما در مورد ايران بود. 
يعني از سياست تالش براي تغيير رفتار ايران به سوي 
سياس��ت تالش براي تغيير نظام در ايران چرخيدند. 
البته مقامات امريكايي ارزيابي دقيق��ي از ايران دارند 
و مي دانند كه با اينگونه روش ها ب��ه هدف نهايي خود 
نمي رسند. از همين رو صاحب نظران داخلي و خارجي 
در مورد هدف امريكا در اقدام اخير اختالف نظر دارند. 
برخي معتقد هستند كه امريكا بعد از حوادث دي ماه 
گذشته و با توجه به بعضي از تنگناها و مشكالت مالي 
كه با آن مواجه هستيم، تصور مي كند با تنگ تر كردن 
كمربند تحريم مي تواند ما را به عقب نشيني در مواضع 
منطقه اي وادار كند. به طور مش��خص گمان مي كنند 
كه با اين اقدام موجب كاهش نقش ايران در س��وريه، 
عراق و... خواهند ش��د. گروه ديگ��ري از صاحب نظران 
به اين نكته اش��اره مي كنند كه امريكا به عنوان قدرت 
برتر در عرصه سياسي و اقتصادي غرب، تصور مي كند 
توانايي مجاب ك��ردن اروپ��ا را دارد و مي خواهد از اين 
طريق مس��اله برجام را با مسائل موش��كي، امنيتي و 
منطقه اي گره بزند. طبيعتا نگاه بلندمدت تري نيز دارد و 
مي خواهد از طريق همراه كردن روسيه و چين در برخي 
عرصه ها ب��ه اهداف مقطعي و كوتاه مدت خود برس��د. 
تحليلگران مثبت انديش تر اما اعتقاد دارند كه امريكا با 
خروج از برجام مي خواهد دست خود را باز گذارد تا در 
صورت نياز در يك فضاي خارج از برج��ام وارد مذاكره 

مستقيم با ايران شود. البته تالش هاي 
امريكا براي رايزني با كره شمالي نيز اين 

نويد را مي دهد كه گمانه مذكور محتمل باشد و امريكا 
بخواهد ايران را وارد مذاكره مستقيم كند. 

وقت مچ گيري نيست
سيا ست
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غالمرضا  ظريفيان 

دول��ت فعل��ي امريكا ب��ر خالف 
تعهدات و تضمين هاي بين المللي 
در برج��ام، از اين معاه��ده خارج 
ش��د. خ��روج ترام��پ برخ��الف 
هياهوهاي رس��انه اي- تبليغاتي 
انجام شده خروجي بدون همراهي 
شركاي س��نتي امريكا بوده است؛ 
خروجي اي ك��ه حتي مورد حمايت م��ردم امريكا نيز قرار 
نگرفته است. كشورهاي اروپايي، سازمان هاي بين المللي 
)نظير سازمان انرژي اتمي كه موكدا پايبندي ايران به برجام 
را تاييد كرده اند(، نهادهاي مدني بين المللي تقريبا يكپارچه 
خروج ترامپ از برجام را مورد نكوهش قرار دادند و تنها رژيم 
غاصب صهيونيس��تي و برخي كشورهاي كوچك منطقه 
كه حاكميتي لرزان دارند از اقدام ترامپ حمايت كرده اند. 
خروج دولت امريكا از برجام آثار سياس��ي محدود و برخي 
تبعات اقتصادي را به دنبال خواهد داشت اما از جنبه نظامي 
با نگاهي به شرايط منطقه و ناكامي هاي متعدد امريكا بايد 
اذعان كرد ايران همچنان كش��ور با ثب��ات منطقه خواهد 
بود. در اين چارچوب بر اين باورم كه احتمال امكان حمله 
نظامي امريكا به ايران، حدود صفر است. در واقع بر مبناي 
محاسبات مختلف امنيتي، نظامي و منطقه اي و بين المللي، 
مجموعه تصميم گير در سياس��ت خارجي امريكا چنين 
ريسكي را نخواهند كرد. اين احتمال فقط امريكا را شامل 
نمي شود، و بايد اضافه كرد كه با توجه شرايط ژئوپولتيك و 
قدرت دفاعي ايران هيچ كشوري چه در منطقه و چه خارج 
از منطقه خاورميانه هرگز چنين ريس��كي را نخواهد كرد. 
آنچه تاكنون ترامپ بيان كرده است و طراحان خروج امريكا 
بدان دلبسته اند ايجاد نارضايتي ناشي از تحوالت اقتصادي 
و تبعات اجتماعي آن است. خروج از برجام را بيشتر در اين 
چارچوب بايد تبيين كرد. ترامپ با خروج از برجام به صورت 

هدفمند »كاهش سرمايه اجتماعي نظام 
سياسي«، چيزي كه در ادبيات نوين علوم 

سياسي و روابط بين الملل از آن با عنوان »فرسايش سرمايه 
سياسي« نام برده مي شود. 

خروج ترامپ و مسووليت ما 
نگاه روز
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علي  ربيعي 

 ش��وراي اس��المي ش��هر تهران 
با گزين��ش افش��اني، در واقع دو 
انتخ��اب سرنوشت س��از انج��ام 
داد كه بي هيچ اغراق��ي بعدها در 
نگارش تاريخ سياس��ي ايراِن پس 
از انق��الب، بي��ش از تاري��خ خوِد 
شورا ها، مورد توجه مورخان قرار 
خواهد گرفت. اول، گزينش مردي س��رد و گرم چشيده، 
متخصص و كاربلد براي مس��ووليت بس��يار س��نگين 
ش��هرداري تهران؛ دوم، گزينش مس��ير خ��ردورزي در 
تصميم گيري.   در ُبعد اول، شوراي شهر تهران در انتخاب 
افش��اني از ميان نامزدهاي پيدا و پنهان اين پست، نشان 
داد كه كيفيت زندگي ش��هروندان تهراني، در درجه اول 
اهميت است؛ چرا كه مديري را برگزيد كه در كار عمران 
و آباداني و سياستگذاري كالن توسعه فضاهاي فيزيكي 
مويي سپيد كرده اس��ت. اما به گمان من درخشان ترين 
وجه اين گزينِش ويژه، آن است كه در عين تحفظ به اين 
اصل كه شهردار تهران بايد يك اصالح طلب باشد، از اين 
پست اجرايي، سياست زدايي شد. به تعبير ديگر انتخاب 
افشاني، هم احترام به راي و سليقه سياسي اكثريت قاطع 
تهراني ها و هم ملحوظ داشتن مصلحت عامه بوده است. 
جنبه دوم اين تصميم، كه ابعادي فراتر از نصب ساده يك 
تكنوكرات در جايگاه ش��هرداري تهران داشت، آن است 
كه بر فرآيند معمول انتخاب افشاني عقالنيتي حاكم بود 
كه بيم آن مي رفت قرباني بلوك بندي هاي سياسي درون 
جناحي شود. به ديگر س��خن، از ابتداي تشكيل شوراي 
يكدست پنجم در تهران، ناظران سياسي دلسوز همواره 
از تكرار تجربه تلخ شوراي اول بيم داشتند. انتخاب دكتر 
نجفي از سوي اين ش��ورا نيز هرچند به اتفاق آرا صورت 
گرفت اما پيامدهايي داش��ت كه اين نگراني را تش��ديد 

مي كرد. س��رانجام با اس��تعفاي وي اين 
نگراني به اوج خود رسيد و خوشبين ترين 

افراد سرنوشت شوراي پنجم را نيز همچون شوراي اولي 
پيش بيني مي كردند كه از دل آن احمدي نژاد در آمد. 

مهمترين وجه انتخاب  شهردار
جامعه
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 حسن اكبري بيرق

حلول ماه مبارك رمضان را تبريك 
عرض مي كنيم. التماس دعا

پيونگ يانگ: 
ليبي نمي شويم
5

 تهديد كره شمالي 
به لغو ديدار برنامه ريزي 

شده كيم و ترامپ

اين تذهبون؟
3

 انتقاد روحاني
 از منتقدان دولت

 اصولگرايان حمله به
  شهردار جديد تهران را 
پيش از ابالغ حكم وزير كشور 
آغاز كردند:  عليه افشاني 2

        ماموريت سخت اروپا براي 
حفظ توافق هسته اي با ايران  
آغاز شد: نه بسيار نزديك به 

4ايران، نه چندان دور از واشنگتن

          »اعتماد« در گفت وگو با
  اقتصاددانان توصيه هاي 

 »هاشم پسران«
 به اقتصاد ايران را بررسي كرد  : 

6مكمل هاي سياست   ارزي    

          گفت و گو با آنا هاكوپيان
 سردبير روزنامه اي كه مدير آن 

نخست وزير موقت انقالب ارمنستان 
 شد:   انقالب ارمنستان

9 صلح آميزترين انقالب دنيا

تريبون آزاد

برجام بايد از نظر حقوق بين الملل معتبر باقي بماند
الياس حضرتي، نماينده اصالح طل��ب مردم تهران 
و عضو هيات رييس��ه فراكس��يون اميد مجلس در 
نطق ميان دستور روز گذش��ته خود به بيان نكاتي 
حائز اهميت درمورد برجام در شرايط پس از خروج 
اياالت متحده امريكا از توافق هس��ته اي كشورهاي 
1+5 و ايران پرداخت. حضرتي معتقد است برجام، 
سندي حقوقي و بين المللي است كه دستاوردهاي 
بس��ياري براي كش��ور به همراه داش��ته و جريانات 
سياسي داخل كش��ور بايد با حفظ اتحاد و انسجام 
داخلي براي تداوم اعتبار آن كوشش كنند. در ادامه 
متن كامل نطق اين نماين��ده مجلس را مي خوانيد. 
الزم مي دانم از ش��وراي ش��هر تهران كه ب��ا تدبير و 
حوصله در يك فرآيند دموكراتيك با استفاده از تمام 
مشورت هاي صاحب نظران يكي از بهترين فرزندان 
اين مرز و بوم را كه در تخصص و تعهد و پاكدس��تي 
جزو بهترين هاست، انتخاب كرد، تشكر كنم و براي 
ش��هردار تهران آرزوي توفيق نماي��م. توافق برجام 
محصول ايجاد يك عزم مشترك ملي براي گفت وگو 
با جهان و حل و فصل مس��ائل في مابي��ن ازطريق 
مذاكره است، دشمنان با طراحي برنامه هاي فراوان 
و حساب ش��ده درصدد بودند، تفاهمي جهاني عليه 
جمهوري اس��المي ايجاد كنند و ايران را در انزواي 
كامل قراردهند و به تدريج نظام اس��المي را از درون 
و در صورت مساعد بودن شرايط با اقدام مستقيم از 
بيرون سرنگون كنند. متاسفانه برخي مواضع اعالم 
شده و اقدامات انجام شده در داخل به برنامه دشمن 
كمك كرد و وضعيتي پديد آمد كه بدون ايجاد يك 
عزم ملي و با انتخاب س��ازوكاري تازه قادر به تغيير 
شرايط نبوديم، در آن زمان همه مسووالن نظام، البته 
با تحليل هاي متفاوت به اين جمع بندي رسيدند كه 
ازطريق مذاكره و با ابزار ديپلماتيك برنامه دشمنان 
عليه ايران را خنثي كنند و ايران را از انزواي تحميلي 
برهانند و برجام اين رسالت را به خوبي به انجام رساند. 
دكتر روحان��ي و دكت��ر ظريف تح��ت هدايت ها و 
راهنمايي هاي رهبري معظ��م و با كمك مجلس و 
تمام اركان نظام در اين مسير كامياب بودند و حاصل 
آن گشايش به صورت نس��بي بود كه در چند سال 
اخير شاهد آن بوديم. برخالف برخي از جريان هاي 
تندرو، در داخل دشمنان واقعي ملت متوجه بودند 
كه ايران در پروژه برجام چه كار بزرگي را به سرانجام 
رسانده است و به همين دليل تمامي تالش خود را 
مصروف ناتمام گذاشتن آن كردند، ترامپ و حاميان 

جنگ طلب او در درون هيات حاكمه امريكا، نتانياهو 
و صهيونيست هاي پر نفوذ حامي اسراييل در امريكا، 
ارتجاع ثروتمند عربي و جوانان خامي كه در عربستان 
به قدرت رس��يده اند و جريان هاي ضدانقالب ايراني 
در خارج از كشور در ائتالف آش��كار در كنار هم قرار 
گرفته اند تا در مرحله اول جمهوري اسالمي از نتايج 

اقتصادي و سياسي برجام برخوردار نشود. 
 برج�ام را مطابق مي�ل ترام�پ و نتانياهو 

از دست ندهيم
در مرحله بعد مي خواهند اين توافق جهاني با خروج 
امريكا تضعيف شود و در آخرين مرحله كاري كنند 
كه ايران ختم برجام را اعالم كند و همه چيز به شرايط 
قبل از برجام برگردد. آگاهي ما از اين برنامه دشمنان 
ايجاب مي كند كه عجوالنه و از س��ر شور و احساس 
در اين باره عمل نكنيم و هي��چ فرصتي را كه برجام 
براي ايران فراهم كرده اس��ت مطابق ميل ترامپ و 
نتانياهو از دس��ت ندهيم. در ش��رايط كنوني تالش 
براي حفظ توافق برجام بدون حضور امريكا مي تواند 
يك هدف مهم براي جمهوري اسالمي ايران باشد. 
بايد در اين مس��ير برنامه ريزي و اق��دام الزم صورت 
گيرد، برجام يك توافق دوجانبه ميان ايران و امريكا 
نيس��ت كه اكنون با خروج امريكا ملغي شده باشد. 
اين توافقنامه به صورت چندجانبه تنظيم شده و از 
حمايت سازمان ملل برخوردار است و چند قطعنامه 
شوراي امنيت عليه جمهوري اسالمي ايران را تعليق 
كرده است؛ بنابراين نبايد با اقدامات عكس العملي و 
بدون پشتوانه كارشناسي بي اعتبار شود و برهمين 
اساس بايد مذاكره با 5 كشور باقيمانده برجام براي 
گرفتن تضمين الزم براي وفاداري آنها به مفاد برجام 
با تدبير ادامه يابد. طرح شكايت حقوقي عليه امريكا 
به عنوان طرف ناق��ض برجام بايد پيگيري ش��ود. 
تالش در حوزه ديپلماسي عمومي براي نشان دادن 
چهره جنگ طلب و بدعهد ترامپ بايد افزايش يابد و 
تندورهاي برخي از عناصر و جريان هاي داخلي كه 
از ابتدا با مذاكره و برجام مخالف بودند بايد مهار شوند. 
 مقابل�ه ب�ا امري�كا ب�ه ايج�اد تفاه�م ملي 

در داخل نياز دارد
در اين شرايط خروج فوري و عجوالنه ايران از برجام 

تكميل پروژه اي اس��ت كه امريكا، 
اسراييل و عربستان شروع كرده اند، 

هوش��ياري انقالبي ايجاب مي كند كه در زمين آنها 
بازي  نكنيم...

الياس حضرتي در نطق ميان دستور

روزنامه اعتماد در راستاي حمايت از توليد داخل وظيفه خود مي داند تا در 
تبليغ و ترويج كاالي ايراني توليد كنندگان را ياري كند. لذا براي درج آگهي 

كاالي ايراني تسهيالت ويژه اي را در نظر مي گيرد.

حمايت از توليد داخلي

تلفن:66429409

خدمتگزار مردم بود
زمان��ي ك��ه  و  س��ال 60 
مسووليت راديو و تلويزيون 
به من واگذار ش��د، به دليل 
وابستگي اين سازمان به نظام 
شاهنشاهي و پيش از انقالب، 
تسويه نيروي بسياري در آن 
صورت گرفته بود. آمار نشان 

مي داد كه چيزي حدود سه هزار نفر از كاركنان صدا 
و س��يما باز خريد، بازنشس��ته يا اخراج شده بودند. 
بيشتر كساني در معرض تسويه قرار گرفته بودند كه 
سابقه كارشان طوالني بود و جزو نيروهاي باتجربه 
به حساب مي آمدند. در نتيجه اين شرايط ما در صدا 
و سيما با خأل نيروي متخصص و متعهد در تمامي 

حوزه ها مواجه شديم. 

سرمقاله

محمد   هاشمي
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