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عراق

انتخاب نخست وزير در عراق همواره با ش�گفتي همراه بوده است. در 
هيچ دوره اي بعد از س�قوط صدام به طور صددرصد ش�خصي مطمئن 
از حضور در پس�ت نخس�ت وزيري نبوده اس�ت. بازي هاي سياس�ي 
پس از تش�كيل پارلمان به حدي پيچيده مي ش�ود كه به ناگاه فردي 
كمتر شناخته شده به عنوان نخست وزير معرفي مي شود. اگر الگوي 
دوره هاي پيش ني�ز بخواهد ادامه پيدا كند ش�ايد برن�ده واقعي اين 
انتخابات ف�رد ديگري به ج�ز س�ران و رهبران ائتالف ه�اي مختلف 
عراقي باشد. در حال حاضر تنها دو چيز به طور قطعي قابل پيش بيني 
است؛ يكي اينكه نخست وزير شيعه اس�ت و دوم اينكه مقتدي صدر 
به عنوان رهبر ائتالف پيروز انتخابات نمي تواند به عنوان نخست وزير 

معرفي ش�ود چرا كه خود نامزد ورود به پارلمان نبوده است. از همين 
رو در ش�رايطي كه ابهامات فراواني وجود دارد، مي توان انتظار داشت 
گزينه هاي متعددي عالوه بر گزينه هاي شناخته شده پيش روي عراق 
باش�د و در نهايت ممكن اس�ت يك گزينه غيرمنتظره نخس�ت وزير 
عراق ش�ود. پارلمان جديد ع�راق هنگامي ك�ه آغاز ب�ه كار مي كند 
وارد فرآيند پيچي�ده اي از بازي هاي سياس�ي ب�راي انتخاب تركيب 
دولت خواهد ش�د كه اين اقدام بايد ط�ي 90 روز انجام ش�ود. در اين 
بين نش�ريه فارين پاليس�ي به 10 گزينه اصلي كه بيش�ترين احتمال 
را براي نخس�ت وزيري دارند اشاره كرده اس�ت كه برخي از آنها كامال 
شناخته ش�ده و برخي ديگر كمتر ش�ناخته شده هس�تند و به طور 
 بالقوه يكي از اين افراد مي تواند به عنوان گزينه نهايي نخست وزيري

 معرفي شود. 

   حيدرالعب�ادي| او يك��ي از 
گزينه ه��اي  اصلي تري��ن 
نخس��ت وزيري تا پيش از انتخابات 
بود. بس��ياري انتظار داش��تند كه 
عبادي پيشتاز اين انتخابات باش��د اما نتيجه نهايي 
ليست او را در جايگاه سوم قرار داد و شانس ادامه دوره 
نخست وزيري او را كمتر كرد. با اين حال او در طول 4 
سال گذشته روابط مناسبي با تمامي همسايگان عراق 
برقرار كرد. مهم تر از همه او توانست تنش هاي فرقه اي 
در داخل كش��ور را نيز كاهش ده��د. در حال حاضر 
ائتالف صدر نسبت به نخس��ت وزيري عبادي چراغ 
سبز نشان داده است به خصوص اينكه عالقه چنداني 
ندارد كه فضا را براي نخست وزير شدن هادي العامري 
باز بگ��ذارد تا قدرت به او برس��د. با اين ح��ال به نظر 
مي رسد حيدرالعبادي اگرچه موفقيت قابل توجهي 
در سياست هاي خود داشته اما مردم از روند دولت او 
در امر مبارزه با فساد راضي نيستند و حتي در جريان 
افتت��اح ورزش��گاه فوتب��ال نج��ف نيز م��ردم عليه 
نمايندگان منصوب به نخست وزير شعار دادند و آنها 
را دزد خطاب كردند و در منطقه نجف نيز كرسي خود 

را از دست دادند. 
   عل�ي دواي الزم| فرماندار 53 
از  ك��ه  ميس��ان  اس��تان  س��اله 
س��ال2009 در اي��ن س��مت قرار 
داش��ته و گفت��ه مي ش��ود گزينه 
نخست وزيري ليس��ت صدر اس��ت كه اكنون با 54 
كرسي بزرگ ترين گروه سياس��ي پارلمان محسوب 
مي شود. برخي كارشناسان مي گويند حمايت ليست 
صدر از آقاي الزم مي تواند يك مزي��ت بزرگ براي او 
باش��د. الزم نامزد صدر براي نخس��ت وزيري در سال 
2014 بود. در حالي كه بس��ياري از سياس��تمداران 
عراقي معموال از خودروهاي زرهي و محافظ استفاده 
مي كنند اما لباس پوشيدن ساده الزم زبانزد است و او 
حتي در ميان كارگران ساختماني طي ساليان اخير 
شخصا وارد كار مي ش��ده است. دس��تاوردهاي او به 
عنوان فرماندار بس��يار قابل توجه بوده است. در حال 
حاضر ميسان اكنون روزانه بيش از بغداد برق دارد. او 
در نيزارهاي جنوب عراق بزرگ شده است و در زمان 
رژيم صدام حسين در زندان به سر مي برد. او هرچند 
مدرك دانش��گاهي در علوم اس��المي داش��ت اما در 
كارخانه ش��كر مش��غول ب��ه كار ب��ود. با اي��ن حال 
تحليلگ��ران او را ب��ه عن��وان ش��خصيتي ب��راي 
نخست وزيري عراق نمي دانند كه بتواند به عنوان يك 
گزينه براي مصالحه ميان گروه هاي مختلف معرفي 
ش��ود. اما با اين وجود او اكنون حمايت حزب پيروز را 

در اختيار دارد. 
   هادي العامري| او 63سال سن 
دارد و از بوميان اس��تان دياله عراق 
است. ائتالف تحت رهبري عامري 
توانس��ته رتب��ه دوم را در انتخابات 

كس��ب كند. او چندين دهه اس��ت كه خود را تغيير 
مي دهد. او از يك نظامي به يك سياستمدار و دوباره به 
يك نظامي تغيير يافت و اكنون دوباره تبديل به يك 
سياستمدار شده است. بسياري او را نماينده ايران در 
ع��راق مي دانند ام��ا از طرفي ديگ��ر نيروهاي تحت 
رهبري او يك ش��ريك جدي براي امريكا در راستاي 
شكست داعش بودند. برخي كارشناسان معتقدند كه 
او شانس نشستن بر كرسي نخست وزيري را دارد چرا 
كه ائتالف او 47كرسي دارد. اما او ممكن است ترجيح 
دهد وارد كارزار تعيين نخس��ت وزير نشود و يكي از 
معاونان��ش را معرفي كن��د. عامري ش��هرتي در حد 
متوسط در عراق دارد كه بخشي از آن به دليل حضور 
او در وزارت حمل و نقل بين سال هاي 2010تا2014 
بوده است. او سپس به جنگ عليه داعش پيوست و به 
يكي از فرماندهان عاليرتبه حشد الشعبي تبديل شد. 
برخي تحليلگران معتقدند عامري بس��يار محبوب 
اس��ت و ش��أن خوبي براي نخس��ت وزيري دارد. او 
همچنين ارتباط خوبي با تهران و حزب اهلل لبنان دارد. 
اما حضور او در نخست وزيري قطعا واشنگتن را نگران 

خواهد كرد. 
   علي عالوي| او از بوميان بغداد 
است و 70س��ال س��ن دارد كه در 
طول س��ال هاي مختلف به عنوان 
وزير دفاع و اقتصاد ع��راق فعاليت 
ك��رده اس��ت. ن��ام او هم��واره در مي��ان گزينه هاي 
نخس��ت وزيري و به صورت بالق��وه وج��ود دارد. او 
دانش آموخته MIT اس��ت. او در دوره رژيم صدام در 
لن��دن زندگ��ي مي ك��رد و گفتم��ان را پادزه��ر 
درگيري هاي فرقه اي خشن در صحنه سياسي عراق 
مي داند. برخي تحليلگ��ران معتقدند عالوي بهترين 

گزينه براي مصالحه ميان احزاب است. 
   نوري المالك�ي| او رهبر حزب 
الدع��وه ع��راق بي��ن س��ال هاي 
2006تا2014 و همزمان نخس��ت 
وزير عراق ب��وده اس��ت. در دوره او 
كشور شاهد پيشرفت در ايجاد برخي زيرساخت ها و 
اس��تانداردهاي زندگ��ي ب��ود. ام��ا در هم��ان دوره 
تنش هاي فرقه اي، خشونت و فساد به شدت افزايش 
پيدا كرد. اما او در انتخابات حاضر شد و 25كرسي را در 
پارلم��ان ب��ه دس��ت آورد. موان��ع زي��ادي ب��راي 
نخست وزيري او وجود دارد و بعيد به نظر مي رسد كه 
بتواند تبديل به گزينه نهايي براي نخست وزيري عراق 

شود. 
عبدالمه�دي|  ع�ادل     
اقتصاددان 76ساله، كه در طول 15 
س��ال گذش��ته به عنوان وزير امور 
مالي، نفت و مع��اون رييس جمهور 
خدمت كرده اس��ت. او بس��يار با ائتالف عمار حكيم 
نزديك است كه تنها 19 كرسي را در پارلمان به دست 
آورده اس��ت. با اين حال با توجه به رويكرد او ممكن 

اس��ت عبدالمهدي بتواند خون��ي تازه را ب��راي رفع 
نيازهاي عمومي مردم در رگ هاي جامعه بدمد. 

   طارق نجم|او سياستمداري 72 
ساله اس��ت كه رويكردي سكوالر 
دارد و به احتمال زياد مي تواند يكي 
از نامزدهاي نخست وزيري باشد. او 
به عنوان سرپرست كاركنان دفتر مالكي خدمت كرد 
و در سال 2014 يكي از گزينه هاي بالقوه جانشيني او 
شناخته مي شد. او س��ال هاي تبعيد را در كشورهاي 
عربس��تان و مص��ر گذران��د و پيونده��اي خوبي با 
واشنگتن، تهران و آنكارا دارد و با مرجعيت شيعه نيز 
روابط حسنه اي دارد. نجم هنگامي كه دبيركل حزب 
الدعوه بود يك گزينه ميانه بين مالكي و حيدرالعبادي 

به شمار مي آمد. 
   ضياء نجم عبداهلل االسدي| 
قانونگذار 49س��اله عراقي در بصره 
است كه يكي از طرفداران مقتدي 
صدر محسوب مي ش��ود. او به زبان 
انگليس��ي مس��لط اس��ت و به عنوان يك پل ميان 
جنبش هاي درون ش��هري ع��راق ب��ا ديپلمات ها و 
رس��انه هاي بين المللي عمل مي كن��د. تحليلگران 
مي گويند او خود مي خواهد خارج از نخس��ت وزيري 

باشد اما ديگران او را مي خواهند. 
   صال�ح الحس�ناوي| وزي��ر 
بهداش��ت س��ابق ك��ه يك��ي از 
گزينه هاي ديگر جريان صدر براي 
نخست وزيري محسوب مي شود. او 
58ساله و از بوميان شهر كربال و تكنوكرات محسوب 
مي شود. او پس از سقوط صدام و حمله امريكا هدايت 
پزش��كان و راهنماي نيروهاي امريكايي در منطقه را 
برعهده داش��ت و وظيفه ارتباط دو طرف را داشت. او 
همچنين يكي از نامزدهاي تصدي رياس��ت يونسكو 
بود. اما رويكرد تكنوكراتيك او كامال در مقابل رويكرد 
علي الزم ق��رار دارد كه مي تواند موج��ب اختالفات 
سياسي شود. اما رياست حسناوي بر وزارت بهداشت 
چندان قبل توجه نب��ود و برخ��ي او را به بي كفايتي 
متهم كردند. تحليلگران معتقدند كه دكتر حسناوي 

واجد شرايط براي تصدي اين پست نيست. 
اولي��ن  او  ع�الوي|  اي�اد     
نخست وزير  پس از س��قوط صدام 
بود كه توسط دولت وقت امريكا به 
ش��كل موقت در اين مس��ند قرار 
گرفت. او اكنون 73 سال سن دارد و ائتالف او توانسته 
22كرسي در پارلمان كسب كند كه اين تعداد بسيار 
كمتر از دوره قبل و به خصوص سال 2010 است كه 
حتي از نوري مالكي كرسي هاي بيشتري كسب كرد. 
گفتني است احزاب ش��يعه و به خصوص نزديكان به 
صدر اعتمادي به عالوي ندارند و اجازه نخواهند داد تا 
او نخس��ت وزي��ر ش��ود. از همي��ن رو احتم��ال 

نخست وزيري او بسيار اندك است. 

ابرهاي ابهام دوباره در آس��مان ش��به جزيره كره پايين 
آمدند و در شرايطي كه خوش بيني هاي زيادي در مورد 
صلح دايم و خلع سالح هس��ته اي شبه جزيره كره وجود 
داش��ت، يك مقام بلندپايه وزارت خارجه كره ش��مالي 
نسبت به رويكرد امريكا به مذاكرات انتقاد كرده و نسبت 
به »تكرار ماجراي ليبي عليه كره شمالي« اظهار نگراني 
كرده اس��ت. همزمان با آغاز رزمايش مش��ترك ساالنه 
اياالت متحده و كره جنوبي، وزارت خارجه كره ش��مالي 
نشست سطح باالي دو كره را لغو و تهديد كرد كه ممكن 
است در برگزاري ديدار ميان كيم جونگ اون، رهبر كره 
شمالي و دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا، تجديدنظر 
كند. يك مق��ام بلندپايه ك��ره ش��مالي در گفت وگو با 
خبرگزاري رسمي اين كشور گفته است: »ما به هيچ وجه 
عالقه مند به مذاكراتي نيستيم كه ما را به گوشه اي براند 
و تقاضاهاي يك طرفه اي از ما داشته باشد كه تسليحات 
هسته اي مان را تسليم كنيم، اين اقدامات باعث مي شود 
كه ما در احتمال برگزاري نشس��ت رهبران كره شمالي 
و امري��كا بازنگري كنيم. « رزمايش مش��ترك س��االنه 
مكس تاندر از س��ه روز پيش در پايگاه هوايي گوانگجوي 
كره جنوبي با حضور بيش از هزار نظامي امريكايي و كره 
جنوبي آغاز شده است، اما وزارت دفاع امريكا، تا پيش از 
اعتراض كره ش��مالي، كوچك ترين خبري در مورد آن 

منتشر نكرده بود. 
 بعد از نزديك به يك ماه خوش��بيني در مورد آنچه صلح 
در شبه جزيره كره عنوان مي ش��د، با لغو ديدار مقام هاي 
بلندپايه كره شمالي و جنوبي، دو س��اعت مانده به آغاز 
اين دي��دار، بار ديگر فضاي مه آل��ودي در مورد دورنماي 
مذاك��رات دو كره حاكم ش��د. روند س��ريع تحوالت در 
ش��به جزيره كره بعد از ديدارهاي ديپلماتيك رهبر كره 
ش��مالي با مقام ه��اي امريكاي��ي و رييس جمهور چين 
و نشس��ت كم س��ابقه و تاريخي او با رييس جمهور كره 
جنوبي، روز سه شنبه با تخريب تنها سايت آزمايش هاي 
هسته اي كره ش��مالي در حضور خبرنگاران خارجي كه 
در حال تكميل ب��ود، اما پيونگ يانگ ناگه��ان بعد از دو 
ماه موضع نرم و صميمانه تصميم گرفته اس��ت تا بر يك 
خواسته اصلي خود، يعني توقف رزمايش هاي مشترك 
امريكا و كره جنوبي به عنوان پيش شرط مذاكرات صلح 
در شبه جزيره كره، تاكيد كند. مقام هاي پيونگ يانگ دو 
ساعت قبل از برگزاري نشست مقام هاي دوكره به صورت 
ناگهاني اعالم كردند كه در اين ديدار ش��ركت نخواهند 
كرد. دليل لغو اين دي��دار برگزاري رزمايش مش��ترك 
امريكا و كره جنوبي عنوان شده است، موضوعي كه كره 
شمالي يك تهديد مستقيم عليه امنيت ملي و تماميت 
ارضي خود تلقي مي كند. كيم كاي گوان، معاون اول وزير 
امورخارجه كره شمالي در گفت وگو با خبرگزاري رسمي 
اين كشور گفته است »اگر واشنگتن به دنبال استفاده از 
روشي مشابه ليبي براي خلع س��الح كره شمالي باشد، 
چه ديدار برنامه ريزي ش��ده بين رهبران دو كشور و چه 
روابط دو جانبه با واش��نگتن، كامال از بين خواهد رفت.« 
در اين گفت وگو آمده است كه »اگر ترامپ بخواهد روش 
روساي جمهوري پيشين را در برخورد با كره شمالي در 
پيش بگيرد به يك رييس جمهور شكس��ت خورده بدل 
خواهد ش��د. «اين مقام وزارت خارجه كره شمالي گفته 
است: »ما در صورتي كه دولت ترامپ با ديدگاهي صادقانه 
براي بهبود روابط دو جانبه به نشست رهبران نگاه كند، به 
شكل مناسب پاسخ خواهيم داد.« خبرگزاري رسمي كره 
شمالي با انتشار خبري نوشته است كه برگزاري رزمايش 
مشترك ميان كره جنوبي و امريكا كه قرار است از جمعه 
آغاز ش��ود يك »چالش واضح« در برابر بيانيه مشترك 
صلح است كه در ديدار اخير رييس جمهور كره جنوبي و 
رهبركره شمالي در دهكده صلح در مرز دو كره امضا شد. 
در اين بيانيه رهبران دو كره توافق كرده بودند كه »تمامي 

اقدام هاي خصمانه علي��ه يكديگر را ك��ه زمينه تنش و 
درگيري نظامي باش��د، در هر حوزه اي از جمله زميني، 

دريايي و هواي متوقف كنند.«
اتهام زني به چين

در شرايطي كه بعد از دو سفر مايك پومپئو به كره شمالي، 
يك بار در مقام رييس س��ازمان اطالعات مركزي )سيا( 
و بار ديگر در مق��ام وزير امورخارجه و دي��دارش با رهبر 
كره ش��مالي، خوش��بيني ها در مورد احتمال مصالحه 
ميان امريكا و كره ش��مالي افزاي��ش يافته بود و با تعيين 
مكان و زمان دي��دار دوجانبه رهبران دو كش��ور، انتظار 
مي رفت كه پيشرفت هاي تازه اي در اهداف امريكا براي 
خلع سالح هسته اي كره ش��مالي پيش بيايد. به نوشته 
رويترز اين اقدام اخير كيم ممكن اس��ت يك مانور براي 
آزمايش اراده دونالد ترامپ براي دادن امتيازهاي بيشتر 
پيش از برگزار نشس��ت باشد. اما درس��ت پيش از هر دو 

ديدار كيم با مايك پومپئو، رهبر كره شمالي براي ديدار 
و گفت وگ��و با رييس جمهور چين به اين كش��ور س��فر 
كرده بود. حال برخي تحليل گران امريكا ادعا مي كنند كه 
تصميم جديد پيونگ يانگ براي توقف گفت وگوها ممكن 
است از سوي رييس جمهور چين به كره شمالي ديكته 
شده باشد. باني گلسر، پژوهشگر انديشكده مركز مطالعات 
استراتژيك و بين الملل واشنگتن )CSIS( در گفت وگو با 
رويترز مي گويد: »رييس جمهور چين، شي جين پينگ 
طرفدار اين بود كه توقف برنامه هسته اي كره شمالي در 

برابر توقف اجراي رزمايش هاي مش��ترك كره جنوبي و 
امريكا پذيرفته شود.« چنين شرطي پيش از اين از سوي 
مقام هاي كره جنوب��ي و امريكا كامال رد ش��ده بود. اين 
كارشناس مسائل بين الملل مي گويد: »همين واقعيت كه 
اين شرط دوباره روي ميز قرار گرفته است، نشان مي دهد 
كه احتماال از سوي رييس جمهور شي مطرح شده است 
و االن رهبر كره شمالي به پيام آور شي جين پينگ بدل 

شده است.«
رزمايش چراغ خاموش

رزمايش هاي مش��ترك امريكا و كره جنوبي كه قرار بود 
بهمن ماه سال گذشته برگزار شود، به دليل توافق ميان 
دو كره براي شركت ورزش��كاران تيم المپيك زمستاني 
كره شمالي در بازي هاي المپيك زمستاني پيونگ چانگ، 
تا بهار امس��ال به تاخير افتاد. پنتاگون پيش از اين گفته 
 بود كه قصد دارد تاريخ نهايي برگ��زاري اين رزمايش ها 
را فروردين ماه س��ال جاري اعالم كند، اما با پيشرفت در 
مذاكرات ميان امريكا و كره ش��مالي، وزير دفاع امريكا، 
جيم متيس، ترجيح داد برگزاري اي��ن رزمايش را بدون 
هياهوي تبليغاتي انجام دهد، تا جاي��ي كه پنتاگون در 
مورد زمان برگ��زاري اين رزمايش هيچ بيانيه رس��مي 
صادر نك��رد. تا صبح روز چهارش��نبه ك��ه پيونگ يانگ 
نس��بت به برگزاري اين رزمايش ها اعتراض كرد، وزارت 
دفاع امريكا هي��چ اطالعي��ه اي در م��ورد جزييات اين 
رزمايش منتش��ر نكرده  بود. به گ��زارش رويترز پيش از 
اين وزير دف��اع امريكا كامال واضح ب��ه خبرنگاران گفته 
 بود كه نس��بت به س��خن گفتن در مورد اي��ن رزمايش 
بي ميل اس��ت، چرا كه اظهارنظر در اين مورد مي تواند بر 
تالش هاي ديپلماتيك اثر منفي بگذارد. يك ماه پيش، 
متيس به خبرنگاران گفته بود: »چي��زي كه مي خواهم 
متوجه آن باشيد اين است كه هر كالمي در فرهنگ هاي 
مختلف به ش��كل متفاوت تجزيه و تركيب مي ش��ود و 
برداشت ها در س��اعات مختلف روز و در ميان زمينه هاي 
مختلف گفت وگو از اظهارات متفاوت اس��ت.« او تاكيد 
كرده بود كه فقط مقام هاي امريكايي كه مستقيما درگير 
تالش هاي ديپلماتيك با كره شمالي هستند بايد در مورد 
رزمايش هاي آينده امريكا و كره جنوبي اظهارنظر كنند. 
اما بر اس��اس اطالعات جديدي كه منتش��ر شده است، 
پنتاگون از روز دوشنبه يكي از بزرگ ترين رزمايش هاي 
هوايي ساالنه اش با كره جنوبي را بدون انتشار حتي يك 
اطالعيه آغاز كرده اس��ت. رزمايش مكس تاندر كه از روز 
دوشنبه آغاز شده است و تا جمعه هفته آينده ادامه دارد 
و رزمايش فال ايگل كه از جمعه اين هفته آغاز مي ش��ود 
تا يك هفته بع��د از آن ادامه خواهد داش��ت. خبرگزاري 
رس��مي ك��ره ش��مالي در گزارش��ش اي��ن رزمايش را 
»بزرگ ترين رزمايش مشترك« توصيف كرده است، در 
حالي كه واشنگتن روز چهارشنبه مقياس اين رزمايش را 

برابر با سال هاي قبل عنوان كرد. 

ميثم سليماني
شهاب  شهسواري

ادامه از صفحه اول

تهديد كره شمالي به لغو ديدار برنامه ريزي شده كيم و ترامپ10 گزينه بالقوه رهبري آينده عراق

مقتدي، نخست وزير تعيين مي كند

 حت��ي اگر كش��ورهاي اروپاي��ي دركنار امري��كا قرار 
بگيرند و دس��تاورد ايران از برجام ناچيز باشد، باز هم 
بايد تعليق تعهدات را جايگزين خ��روج از برجام كرد 
تا س��ندي كه روح و مفاد آن به نفع ايران است از نظر 
حقوق بين المللي معتبر باقي بماند. مقابله با طرح جديد 
امريكا پيش از اقدامات ديپلماتي��ك در خارج به ايجاد 
تفاهم ملي در داخل ني��از دارد. اگر مردم و جريان هاي 
سياسي داخلي پشتيبان سياس��ت هاي رسمي نظام 
بوده و مسووالن از حمايت مردم برخوردار باشند، هيچ 
توطئه و اقدام خارجي به كش��ور صدم��ه نخواهد زد و 
حتي به مرحله اجرا گذاش��ته نمي ش��ود. نفس وجود 
همبس��تگي ملي و تفاهم جريان هاي سياسي داخل 
كش��ور نقش بازدارنده در مقابله توطئه هاي دشمنان 
خارج��ي دارد، بايد در مس��ير ايجاد وح��دت، تفاهم 

و آش��تي ملي حركت كرد و شناس��ايي عوامل ايجاد 
اختالف داخلي زمينه هاي ش��كاف و فاصله در ميان 
اقشار جامعه را در دس��تور كار قرار داد و براي حل آنها 
كار كرد. نكته حايز اهميتي كه بايد به آن توجه داشته 
باش��يم اين است كه نمي شود گس��ل هاي اجتماعي، 
فرهنگي، مذهبي، اقتصادي، قومي و بينانسلي را باقي 
نگه داشت و از وحدت و يكپارچگي سخن گفت. يكي از 
گسل هاي مهم و فعال در جامعه شقاق سياسي بين دو 
جريان اصلي سياسي كشور است كه روزگاري به مثابه 
دو بال نظام تلقي مي ش��دند و تضعيف هركدام منجر 
به شكست جريان مقابل مي ش��د، متاسفانه عزم يك 
طيف برخوردار از قدرت از حاكميت براي حذف رقيب 
سياسي وضعيتي را پديد آورده است كه بخش بزرگي 
از جامعه سياسي ايران در حاشيه قرار گرفته و خود را 

خارج از حاكميت تلقي مي كند. 
اصالح طلبان وفادار را به بيرون سوق ندهند

عقل سياس��ي حكم مي كند ك��ه بايد س��ليقه هاي 
سياس��ي گوناگون در حكومت باش��د تا مردم قدرت 
انتخاب در درون حكومت را داشته باشند اما متاسفانه 
بي تدبيري هاي مداوم باعث شد برخي از مردم اساسا 
از ايجاد تحوالت مثبت در درون مايوس ش��وند و نگاه 
خود را به بيرون از نظام معطوف كنند. ما اصالح طلبان 
درون حكوم��ت اين رويه را براي آين��ده نظام و حيات 
سياسي كشور خطرناك مي دانيم و به صاحبان قدرت و 
مسووالن در حكومت هشدار مي دهيم كه رويه موجود 
را اصالح كنند و مردم را نس��بت به تغييرات مثبت در 
درون نظام امي��دوار كنند و اصالح طلبان وف��ادار را به 

بيرون سوق ندهند. 

اگر تحوالت و وقايع اجتماعي اي��ران در چهار دهه اخير 
را رص��د كني��م مي بيني��م در هي��چ دوره اي منافقين و 
سلطنت طلبان اينقدر مورد حمايت هاي مالي و غيرمالي 
برخي كش��ورها قرار نگرفته اند. گزينه ه��اي مختلف با 
مقاصد و ابزارهاي مختلف در سياست خارجي امريكا در 
هر دوره اي ب��ه فراخور اهداف، مورد اس��تفاده قرار گرفته 
است. در دوره كنوني و در ش��رايطي كه ايران و متحدين 
منطقه اي توانستند استراتژي »دولت گسسته« را خنثي 
كنند طيف تصميم گير در امريكا با هدف مشخص نااميد 
كردن بازيگران فعال عرصه سياس��ت، اقتصاد و شركاي 
اجتماعي در ايران، درصدد ايجاد نارضايتي هستند. آنان 
با برداشت و فهم نادرست از تحوالت ايران درصدد بر هم 
زدن توازن اجتماعي در جمهوري اسالمي ايران هستند. با 
اين وصف سعي دارند با ملتهب كردن اقتصاد و تحت تاثير 
قرار دادن تحوالت اجتماعي، »ت��اب آوري اجتماعي« در 
ايران را شكننده كنند. جاي تاسف عميق تر آنجاست كه 
برخي مخالفين دولت به صورت ناخودآگاه در زمين بازي 
دشمن بازي مي كنند. در واقع آنان با عدم درك واقع بينانه 

از آنچه در حال وقوع اس��ت فكر مي كنند با پايين آوردن 
سرمايه اجتماعي دولت، پيروزي حزبي و جناحي به دست 
مي آورند. بر خالف فهم آنان در شرايط فعلي بحث »منافع 
ملي«، »هويت ملي« و »منافع كل ساختار نظام سياسي« 

مطرح است. 
س��الح اجتماعي ما در قبال تحريم هاي ترامپ، انسجام 
اجتماعي با اتكا به كم كردن فاصله ميان دولت و جامعه 
با اتكا به گفت وگوهاي دو جانبه است. گفت وگوي اجماعي 
بين كارگران و كارفرمايان براي تفاهم عمومي براي توليد 
بيشتر، استفاده از كاالي داخلي و حمايت از آن، خود يك 
حركت مناسب در پاس��خ به تحريم هاي اقتصادي است. 
خروج از برجام با آثار اجتماع��ي اش با هدف تاثيرگذاري 
اجتماعي، فرصتي بي نظير را نيز پيش روي ما قرار خواهد 
داد تا ظرفيت هاي اقتصادي داخلي استفاده نشده را كامال 
به جنب و جوش در بياوريم. ما ام��روز مي توانيم نهضت 
عظيم اقتصادي از مقاومت، مص��رف داخلي اقتصادي را 
بنيان نهيم. افزايش اعتماد با گفت وگوي اجتماعي راهكار 
اوليه، گس��ترش نهادهاي مدني به كار گرفتن نهادهاي 

اجتماعي در ش��رايط فعلي راهكار مش��خص دوم است. 
نهادهاي اجتماعي ب��راي كم كردن ريس��ك در زندگي 
مردم بايد تقويت ش��وند. به عنوان مثال ما مي توانيم در 
مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در س��ازمان 
تامين اجتماعي، بهزيستي، س��ازمان ها و صندوق هاي 
بازنشس��تگي با كارآمدي به افزايش مقاومت اجتماعي 

كمك شاياني بكنيم. 
بر اين اس��اس و با تاكيد براينكه خروج از برجام س��رمايه 
اجتماعي كشور و اعتماد و اميد مردم را نشانه گرفته است 
بر اين باورم كه بايد حفاظت و حمايت از زندگي اقتصادي 
و اجتماعي مردم سرلوحه كار دولت و ساير ارگان ها قرار 
گيرد. بايد نهاده��اي اجتماعي گس��ترده تر و كارآمد تر 
ايفاي نقش كنند، بايد شفاف تر عمل كنيم، بايد با مردم 
صريح تر و صميمانه تر س��خن بگوييم، بايد صداي مردم 
را ساختارمند بشنويم، بايد كارآمدي را در همه بخش ها 
افزايش دهيم، نهادهاي اجتماعي بايد موثر تر و هدفمند تر 
اقشار محروم را حمايت كنند. بايد با هم همدل تر و همراه تر 

باشيم. 
حتي نامزدهاي��ي كه پس از نجفي مطرح ش��ده بودند، 
چندان بارقه اميدي را در دل مردمي كه به اين ليس��ت 
راي داده بودند روشن نمي كرد. اما فارغ از اينكه شوراي 
شهر تهران چه كس��ي را بر اين مس��ند گماشته است 
كه البته در جاي خود مس��اله مهمي است، فرآيند اين 
گزينش است كه اهميتي مضاعف داشته و حاكي از آن 
است كه ش��وراييان امروز كه برخي در ميان شوراييان 
ديروز هم بودند، به نوعي بلوغ سياس��ي رس��يده اند كه 
اشتباهات گذشته را تكرار نكنند. عالوه بر اين بلوغ نسبي 
سياسي، نكته قابل توجه ديگر، حاكميت كار تشكيالتي، 
كنش حزب��ي و خرد جمعي بر اين گزين��ش بود. گويي 
آن حلق��ه مفقوده ديري��ن در ايران كه عبارت باش��د از 
همسازي تشكيالتي و تصميم سازي جمعي به يكباره در 
سپهرسياسي كشور پيدا شده و چهره درخشان خود را 
به نمايش گذاشته اس��ت. اين پديده را به ويژه در دوران 

پسابرجام بايد به فال نيك گرفت؛ دوراني كه خردگرايي 
و مصلحت انديشي چنان از ميان برخي سياسيون رخت 
بر بسته است كه از ناكامي فرضي دولت مستقر به وجد 
مي آيند و دست افشان و غزلخوان، سخن از عدم كفايت 

قوه مجريه در اداره امور كشور به ميان مي آورند. 
در چنين اوضاع و احوالي، شوراي اسالمي شهر تهران از 
آزموني سخت و دشوار سربلند بيرون آمد و نشان داد كه 
هنوز ريش��ه درخت اصالح و اعتدال در آب است و براي 
عبور از بحران ها مي توان به تجربه بزرگان اين طرز تفكر 

پرسابقه، در كنار پويايي انديشه جوانانش، اميد بست. 
در زمانه اي كه جمهوري اسالمي ايران از همه سو مورد 
هجمه دشمنان خارجي و دلواپسان داخلي قرار گرفته 
است، لزوم سيطره خردورزي در مديريت جامعه، بيش 
از هر زمان ديگري احس��اس مي ش��ود كه خوشبختانه 
شوراي تهران ش��مه اي از آن را به نمايش گذاشت. اين 

تصميم ش��ورا البته پيام هاي ضمني ديگري نيز داشت 
كه اميدواريم مخاطبان آن به خوبي دريافته و در كنش 

سياسي خود لحاظ دارند. 
تنها جاي يك نگراني هنوز باقي است و آن اينكه ممكن 
اس��ت اين گزينش به م��ذاق برخي جريانات سياس��ي 
خودي تلخ آيد يا دس��ت كم چن��دان گ��وارا ننمايد اما 
تمكين به اجماع پارلمان ش��هري، كه در خارج از دايره 
شوراي ش��هر نيز از س��وي عقالي قوم تاييد شده است 
كمترين انتظاري اس��ت كه از سياس��ت ورزان همفكر 
مي رود. آنان كه نگران گرفتاري شوراي پنجم در چنبره 
اختالفات درون جناحي بوده اند امروز بايد در راس��تاي 
رفتار هاي نهادي و احترام به فلسفه وجودي شوراها كه 
در قانون اساس��ي بارها بدان تاكيد ورزيده شده است از 
اين تصميم حمايت كنند هر چند با شخص و شخصيت 

افشاني و خاستگاه سياسي او چندان موافق نباشند. 

امريكا با هر هدفي كه اقدام به اين كار كرده باشد، چالش 
جديدي براي ما ساخته اس��ت. خصوصا در اين شرايط 
عيني ترين مشكل ما در كشور مديريت وضعيت اقتصادي 
است. امريكا به همين وضعيت اقتصادي اميدوار شده و 
مي داند كه تاثير فشار اقتصادي بر زندگي مردم موجب 
افزاي��ش نگراني هاي اجتماع��ي ش��ده و اختالالتي در 
فضاي جامعه ايجاد مي كند. هم اكنون نيز شاهد هستيم 
كه با وجود وعده و وعيدهاي مس��ووالن گردونه خريد و 
فروش هاي معمول دچار مش��كل شده است زيرا جامعه 

نسبت به اوضاع و احوال فردا مطمئن نيست. 
به اعتقاد من نياز مبرم ما اين است كه با يك تيم قوي تر 
و منسجم تر حل و فصل مس��ائل اقتصادي را آغاز كرده 

و فضاي��ي را ايج��اد كنيم كه م��ردم نگران سرنوش��ت 
س��رمايه هاي معمول مثل خانه و زندگي خود نباشند. 
اين امر نياز به يك اقدام عاجل دارد و با بخشنامه و وعده 
و وعيد حاصل نمي ش��ود. بدون شك بخشي از وضعيت 
فعلي و بحران اقتصادي موجود ناشي از جنگ رواني است 
و مردم بايد اين را لمس كنند. م��ردم بايد اطمينان پيدا 
كنند كه با تنش هاي جدي اقتصادي مثل آنچه در بخشي 

از دوران احمدي نژاد تجربه كرديم، مواجه نخواهيم شد. 
از سوي ديگر نيازمند تقويت انسجام ملي هستيم. جامعه 
ملي طي چهل سال گذشته فراز و نشيب هاي بسياري را 
تجربه كرده و همواره با تكيه بر همين انسجام ملي موفق 
شده است. اين بار نيز راهي غير از تقويت انسجام نداريم. 

مساله قابل اهميت اما اين اس��ت كه انسجام مورد نياز با 
خطبه و بياني��ه و گفت وگوي صرف حاصل نمي ش��ود. 
الزم اس��ت كه روزنه هاي اميد را يافت��ه و بدانيم كه چه 
موضوعاتي مردم را نااميد و مكدر مي كند. ضروريست كه 
در اين راستا از توان همه جريان هاي موثر بهره بگيريم و 
از مچ گيري هايي كه اخير شاهد هستيم، فاصله بگيريم. 
اينكه چه كسي مقصر است و چه كسي بايد عذرخواهي 
كند نياز امروز جامعه نيس��ت و افكار عمومي را بيش��تر 
نگران مي كند. جامعه بايد به سمت وحدت بيشتر و فاصله 
گرفتن از كانون هاي مشكل ساز برود. قطعا اين انسجام 
مانع از اتخاذ سياست هاي راديكال در امريكا نيز خواهد 

شد. 

خروج ترامپ و مسووليت ما برجام بايد از نظر حقوق بين الملل معتبر باقي بماند

مهمترين وجه انتخاب شهردار

وقت مچ گيري نيست

پيونگ يانگ: ليبي نمي شويم

امريكا: مانعي در برابر ديدار 
كيم و ترامپ وجود ندارد

هت�ر نائ�ورت، س�خنگوي وزارت خارجه 
اي�االت متح�ده امري�كا در برابر پرس�ش 
خبرن�گاران در م�ورد احتمال لغ�و ديدار 
رهب�ران ك�ره ش�مالي و امري�كا گفت كه 
كش�ورش هنوز هي�چ پيامي از س�وي كره 
شمالي به صورت مس�تقيم دريافت نكرده 
اس�ت كه ترديدي در برگزاري اي�ن ديدار 
ايج�اد كند. نائ�ورت تاكيد ك�رد: »آنچه ما 
اكنون در اختيار داري�م، تاكيد كيم جونگ 
اون در اين مورد اس�ت كه اهميت برگزاري 
رزمايش هاي مشترك اياالت متحده امريكا 
را درك مي كن�د و مي پذيرد. غي�ر از اين ما 
تاكنون نه به صورت رسمي و نه غيررسمي 
هيچ پيام ديگ�ري درياف�ت نكرده ايم.« او 
در مورد احتمال لغ�و ديدار ترام�پ و كيم 
ه�م توضي�ح داد: »م�ا همچن�ان در حال 

برنامه ريزي در مورد ديدار هستيم.«


