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دیدار الوروف و ظریف در مسکو 
در وزارت ام��ور خارج��ه روس��یه اعالم ش��د که 
سرگئی الوروف وزیر امور خارجه این کشور در تاریخ 
8 ماه مه )18 اردیبهشت ماه( در مسکو با محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو خواهد 

کرد.
در بیانیه وزارت خارجه روس��یه آمده اس��ت: این 
دیدار در تاریخ 8 ماه مه در مسکو انجام شده و وزرای 
خارجه روس��یه و ایران درباره مسائل مربوط به روابط 

دوجانبه و موضوعات منطقه ای گفت وگو می کنند.
الوروف و ظری��ف در جری��ان ادام��ه تماس های 
مرت��ب خود، هفته گذش��ته نی��ز مذاک��رات تلفنی با 
یکدیگ��ر داش��ته و ط��ی آن همکاری ه��ای دوجانبه، 
مس��ائل مرب��وط به س��وریه و اوضاع پیرام��ون برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام(، پس از خروج یکجانبه 
آمریکا و تش��دید تحریم ها علیه تهران را مورد بررسی 
ق��رار دادند. پیش از این رس��انه های گروهی در ایران 
نی��ز خبر داده بودند که محمدج��واد ظریف در آینده 
نزدیک به دو کش��ور کره شمالی و روسیه سفر خواهد 
کرد. تاریخ دقیق این س��فر هنوز از سوی تهران اعالم 

نشده است.  فارس 

جامعه بین المللی جلوی اقدامات یکجانبه 
آمریکا را بگیرد

س��فیر و نماین��ده دائم ای��ران در س��ازمان های 
بین الملل��ی در وی��ن ب��ر مقابله جامع��ه بین المللی با 

اقدامات یکجانبه آمریکا تأکید کرد.
مراس��م  در  س��خنانی  در  غریب آب��ادی  کاظ��م 
بزرگداش��ت روز بین المللی چندجانبه گرایی و  ضمن 
حمای��ت از این ابت��کار عدم تعهد، گف��ت: چندجانبه 
گرای��ی، اس��اس رواب��ط بین الملل اس��ت و پیدایش 
س��ازمان های بین الملل��ی نی��ز ب��ر این اصل اس��توار 

می باشد.  تسنیم 

اخبار

 فشار به ایران سودی برای آمریکا 
نخواهد داشت

روزنامه بیزینس رکوردر پاکس��تان نوش��ت: بهتر 
اس��ت آمریکا و متحدان منطق��ه ای آن که به دنبال 
تغییر نظام در ایران هس��تند، دس��ت از تحت فش��ار 
قرار دادن جمهوری اسالمی بردارند زیرا این وضعیت 

پیامدهای بسیاری در بر خواهد داشت.
ای��ن روزنامه انگلیس��ی زبان روز چهارش��نبه در 
سرمقاله خود افزود: در صورتی که واشنگتن به دنبال 
تغییر نظام در ایران باش��د، جمهوری اسالمی به طور 
موثر پاسخ سیاسی و نظامی به این اقدام خواهد داد. 
این روزنامه نوش��ت؛ دونالد ترامپ س��ال گذشته 
و ب��ه ص��ورت یکجانب��ه از توافق هس��ته ای خارج و 
مدعی ش��د که ایران به وعده های خ��ود عمل نکرده 
اس��ت در حالی که آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی و 
دیگ��ر امضاکنندگان برجام ضمن اختالف با آمریکا به 

همکاری خود با ایران ادامه دادند.
نویسنده این مطلب اضافه کرد: انگیزه آمریکایی ها 
برای پیش��برد اهداف ضدایرانی چیس��ت؟ چند تن از 
مقامات دولت ترامپ می گویند که کاخ سفید به دنبال 
تغییر نظام در ایران نیست، ادعایی که بارها و بارها از 
سوی تهران رد شده است با این حال آمریکایی ها می 
گوین��د که آنان می خواهند ب��ا تمدید نکردن معافیت 
نفت��ی ایران و بازگرداندن تحریم ها زندگی ایرانیان را 

دشوار کرده و مردم را علیه دولت تحریک کنند.
ای��ن روزنامه پاکس��تانی نوش��ت: آمریکایی ها به 
دنب��ال تغییر آن دول��ت ها و نظام هایی هس��تند که 

مخالف منافع آنان هستند.
در این مطلب آمده است: استفاده از زور و تهاجم 
به عنوان ابزاری برای تغییر نظام در منطقه خاورمیانه 
موضوعی جدید نیست. این پدیده جدای از بحران های 
انس��انی، بس��یار هزینه بر اس��ت. صدام حسین سال 
هاس��ت که رفت اما عراق تا امروز در حال مبارزه برای 
دموکراس��ی و علیه داعش است. در سوریه هزاران نفر 

کشته و بی خانمان شدند اما نظام هیچ تغییری نکرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران اخیرا 
در حس��اب توئیتر خود نوش��ت: بولت��ون و »تیم ب« 
مردم ایران را آماج تروریس��م اقتص��ادی قرار داده اند. 
ظری��ف در ای��ن توئیت افزود: جان بولت��ون و تیم بی  
می گویند مردم ایران شایس��ته  وضعیتی بهتر هستند 
ولی در عی��ن حال اعتراف کرده  اند که به دنبال توهم 
خ��ود برای تغییر نظام، مردم ایران را آماج تروریس��م 
اقتص��ادی و حتی جنگ قرار داده اند. آیا دونالد ترامپ 
اج��ازه خواه��د داد آنها رویای خود ب��رای یک جنگ 

بی پایان دیگر را محقق کنند؟
از س��وی دیگر آمریکا بدنبال افزایش فش��ارها به 
ایران بوده و در این راستا از تمدید معافیت خرید نفت 
ایران از سوی هشت کشور دیگر خودداری کرد. بر این 
اساس ترامپ با اعالم تحریم صادرات نفت ایران از ماه 
می، کشورهای دیگر را نیز که به خواسته آمریکا عمل 

نکنند تهدید به اعمال تحریم کرده است.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

تهران و آنکارا در مواقع سخت همواره کنار هم بوده اند
س��فیر ترکیه در تهران با اش��اره به اراده سیاسی موجود بین تهران و ترکیه 
برای گس��ترش روابط گفت: اراده دو کش��ور ایران و ترکیه برای گسترش روابط 
دو جانبه کاماًل مش��خص است و اش��تراکات موجود بین دو کشور خیلی بیشتر 

از اختالفات است.
دریا اورس در جلس��ه آش��نایی با خبرنگاران که در محل س��فارت ترکیه در 

تهران برگزار ش��د گفت: ایران و ترکیه در س��ال های اخیر در مواقع سخت کنار هم 
بوده اند و این روند باید ادامه داش��ته باشد. سفیر ترکیه با اشاره به توافق دو کشور برای 
استفاده از پول های ملی برای انجام معامالت اقتصادی گفت: تا آنجا که می دانم ۳ نرخی 
ش��دن ارز در ایران، مشکالتی برای استفاده از پول های ملی دو کشور در انجام تعامالت 
اقتصادی ایجاد کرده است. وی افزود: با توجه به این که ایران از سیستم سوییفت خارج 

شده است.   تسنیم 

راهبرد 
تشریح سیاست آمریکا در قبال ایران 
نماین��ده ویژه وزارت خارجه آمریکا در ام��ور ایران تازه ترین اطالعات درباره 
سیاس��ت دولت متبوعش در قبال ایران را در اختیار اعضای شورای امنیت قرار 

خواهد داد.
برایان هوک با سفرای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدار و آنها 

را در جریان تازه ترین مس��ائل در خصوص سیاس��ت های دولت »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران قرار خواهد داد.  س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا 

در بیانیه ای اعالم کرد هوک برای دیدار با سفیران دائم اعضای شورای امنیت سازمان ملل 
متحد  به نیویورک سفر کرده و تا روز چهارشنبه در این شهر حضور خواهد داشت.

هوک اعضای شورای امنیت را از جدیدترین تحوالت درباره سیاست های دولت آمریکا 
در قبال ایران مطلع خواهد کرد. ایش��ان اهمیت پاس��خگو کردن ایران بابت سرپیچی از 

قطعنامه های شورای امنیت را مورد تأکید قرار خواهد داد.  باشگاه خبرنگاران 

معادله
بیشتر مشکالت منطقه از ایران نشأت می گیرد

وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه سی بی اس مدعی شد که ایران 
سرچشمه اغلب مشکالت خاورمیانه است.

مای��ک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از دالیل اهمیت جمهوری اس��المی 
در نگاه ایاالت متحده س��خن گفت. وی در ای��ن باره اظهار کرد: همانطور که از 

سیاس��ت هایمان در خاورمیانه مشهود است، ایران برایمان اهمیت دارد چراکه ما 
خواهان کاهش خشونت و ایجاد ثبات در خاورمیانه هستیم.

وی در ادعاهای خصمانه اش علیه کش��ورمان گفت: هنگامی که به اس��تراتژی دونالد 
ترامپ در خاورمیانه می نگرید از خود می پرس��ید که چگونه می توان از خطرات تروریسم 
در منطقه کاست؟ به این فکر می کنید که چه کسانی پول و منابع زیادی در اختیار دارند. 
اگر به چالش امروز لبنان با حزب اهلل، چالش یمن با انصاراهلل و به تهدید مس��تقل نشدن 

عراق بنگرید، متوجه می شوید که اکثر این مسائل از ایران نشئت می گیرد. ایسنا 

در حاشیه 

وزیر خارجه ایران گفت: قاره آسیا، غرب  ت یپلمـــا آس��یا و خلیج فارس درگیر بحران هایی د
است که در وهله اصلی ناشی از فقدان گفت وگوی منطقه ای 
فراگیر توام ب��ا ماجراجویی های کوته بینانه و یکجانبه گرایی 

تخاصم آمیز دولت کنونی آمریکا است.
محمدجواد ظریف در مجمع گفت وگوی همکاری آسیا 
در دوحه به پیش��ینه تشکیل این نشست در سال 2002 و 
فرصت ه��ای پیش روی این مجمع اش��اره ک��رد و گفت: از 
س��ال 2002 میالدی، ما در چارچ��وب جامعه گفت وگوی 
همکاری آسیایی فعالیت خود را شروع کرده و روح دوستی 
را با هدف نیل به چارچوب های چندجانبه موفق، کارآمد و 

فراگیر به منصه ظهور رسانده ایم.
وی اضافه کرد: نگاه ایران به گفت وگوی همکاری آسیایی 
به مثابه دستاورد مهم قاره آسیا بوده و این مجمع مصمم به 
ارتقای ارزش های واالی خود و توس��عه دستورهای کاربردی 
است که در اسناد چشم انداز همکاری آسیایی 20۳0، اهداف 
گفت وگ��وی همکاری آس��یایی 2017-2021« و »قطعنامه 

سران گفت وگوی همکاری آسیایی تصریح شده است.

ظری��ف اضافه کرد: کش��ور من از تمام��ی قابلیت ها و 
مزیت ه��ای خود در عرصه های ملی، منطقه ای و بین المللی 
جهت حرکت به سمت همکاری های پان - آسیایی 20۳0 و 

ایجاد جامعه آسیایی استفاده کرده است.
وی خاطرنش��ان کرد: از این رو و به عنوان انگیزه اصلی  
فرهنگ و گردش��گری، ما برنامه ها، نشس��ت ها و پروژه های 
متعددی آغاز و اجرا کرده ایم با این هدف که فهم مش��ترک 
بین ملت ها را تقویت بخشیده و آسیا را به مقصد گردشگری  
پایدار و اصلی تبدیل کنیم. این اقدامات شامل سازماندهی 
جش��نواره ای بزرگ به منظور تجلی��ل از همدان به عنوان 
پایتخت گردش��گری آس��یا و اجرای فعالیت های گس��ترده 
فرهنگ��ی از طری��ق مرک��ز فرهنگی گفت وگ��وی همکاری 

آسیایی در تهران است.
وی گفت: ما بر این اعتقادیم که چنین ترتیبات مشابهی 
می تواند از س��وی مجمع گفت وگوی همکاری آس��یایی با 
هدف ایجاد ارتباطات نهادینه برای توانمندس��اختن محیط 
کس��ب و کار و همچنین کاهش موان��ع اجرایی و مقرراتی  
پیش روی کسب و کار به کار گرفته شود.  صداوسیما  

ظریف در دوحه مطرح کرد: 
بحران های منطقه حاصل ماجراجویی های کوته بینانه آمریکا

یک خبرگ��زاری غرب��ی در مطلبی به  رسـانه پشت پرده تصمیم اخیر رئیس جمهور بـازي 
آمری��کا برای لغو معافی��ت 8 کش��ور از واردات نفت ایران 

پرداخته است.
تصمیم غیرمنتظره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
ب��رای ممنوعیت کل واردات نفت ای��ران از روز اول ماه می 
که به معافیت 8 کش��ور از خرید نفت ایران پایان می دهد، 
پس از آن اتخاذ شده است که مشاوران اقتصادی و امنیتی 
کاخ سفید، نگرانی های رئیس جمهور آمریکا درباره افزایش 
احتمال��ی قیم��ت نفت را کاهش داده ان��د. این مطلب را ۳ 

منبع آگاه به این مساله اعالم کرده اند.
این تصمیم نشانگر نفوذ شدید نیروهای تندرو در حلقه 
نزدی��کان و مش��اوران ترامپ اس��ت. این مش��اوران تندرو و 
افراطی ماه ها بود که خواستار تشدید تحریم های واشنگتن 
علیه تهران ش��ده بودند، آن هم در شرایطی که برخی مقام 
ه��ای وزارت خارجه آمریکا با این مس��اله مخالف بودند و از 
این مساله حمایت می کردند که آمریکا باید به برخی شرکا 
و متحدانش اجازه دهد تا به خرید نفت از ایران ادامه دهند. 

یک مقام ارش��د دولت آمریکا در این باره گفت: واقعا کس��ی 
برای به صفر رس��اندن صادرات نفت ای��ران این همه تالش 
نکرد. دستیابی به یک اجماع در بین نهادهای دولتی آمریکا 
در خصوص این مساله، مستلزم کار بسیار زیادی بوده است.

رویت��رز اف��زود: ترام��پ از زمان اعمال مج��دد تحریم 
ه��ا علیه ایران در م��اه نوامبر برای نخس��تین بار از 2015 
میالدی، تمایل داش��ت تا جریان صادرات نفت این کش��ور 
را متوق��ف کند. ترامپ در ابت��دا از این رویکرد حمایت می 
کرد که به برخی از متحدان و ش��رکای تجاری آمریکا مثل 
هند ترکیه و چین، معافیت هایی را برای ادامه واردات نفت 

از ایران بدهد.
منابع آگاه که نامش��ان فاش نشده است، گفتند: تا هفته 
منتهی به 20 آوریل، مش��اوران ارش��د اقتص��ادی و امنیتی، 
ترامپ را متقاعد کردند که زمان قطع کامل جریان صادرات 
نفت ایران فرارس��یده اس��ت. البت��ه وزارت خارج��ه آمریکا 
مذاکراتی را با حداقل 5 کشور از 8 کشور مشمول معافیت ها 
آغاز کرده بود. ترامپ درباره این مساله با جان بولتون مشاور 

امنیت ملی کاخ سفید، مشورت کرده است.  تسنیم

در ادامه سناریوی آمریکا
پشت پرده تصمیم ترامپ برای تشدید تحریم های ایران

در فاصله چند روزمانده به اولین سالگرد خروج 
دونالـد ترامـپ از برجام شـاهد بیـش از یازده 
ماه فشـار و تحریم کاخ سـفید علیه جمهوری 
اسالمی ایران هستیم. از نگاه شما آیا واشنگتن 
توانسـته است به هدف یا اهداف مدنظر خود از 
این اقدامات در طول تقریبًا یک سـال گذشـته 

دست پیدا کند؟ 
در یک کالم خیر. اما نکته مهم اینجاس��ت که 
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی این گونه 
الق��ا می کنند که دونالد ترام��پ، رئیس جمهوری 
متف��اوت با دیگر روس��ای جمهور ای��االت متحده 
آمری��کا اس��ت و یا این ک��ه اقدام��ات او اقداماتی 
عجیب و غریب و بی س��ابقه در تاریخ این کش��ور 
بوده اس��ت. در صورتی که با یک نگاه منطقی و با 
مطالعه تاری��خ می بینیم که آنچه دونالد ترامپ در 
این یک سال بعد از خروج از برجام و حتی قبل تر 
از آن انجام داده در راستای همان اقدامات روسای 
جمهوری پیش��ین آمریکا از س��ال 1۳58 هجری 
شمسی تا به اکنون اس��ت. به عبارت دیگر دونالد 
ترامپ نیز مانند روسای جمهور ایاالت متحده تنها 
کاری که انجام داده تنگ تر کردن حلقه تحریم ها 
بر ایران اس��ت. اما به دلیل ذات و ش��خصیت خود 
دونالد ترامپ، وی س��عی دارد این اقدامات با یک 
نمایش و ش��وی سیاس��ی همراه باشد تا در جهان 

اقداماتش را سخت و بی سابقه جلوه دهد.
 در صورتی که در طول این ۴0 سال، جمهوری 
اسالمی ایران به کرات نشان داده که آنچه می رود 
تحریم ها و روس��ای جمهوری آمریکاست، حال از 
هر حزبی، و آنچه می ماند جمهوری اسالمی ایران 
است. البته من منکر فشارهای تحریمی بر اقتصاد 
و معیش��ت به ویژه در یک سال گذشته نیستم. اما 
نکته اینجا اس��ت که ما در این چهل س��ال در هر 
بعدی که توانسته ایم خودکفایی کامل را به دست 
بیاوری��م به راحت��ی در مقابل تحریم ه��ا مقاومت 
می کنیم مانند صنعت دفاعی و موشکی، اما در هر 
بع��دی مانند صنعت خودرو و حتی تولید کاالهای 
مصرفی نگاه به خارج داشته باشیم با کوچک ترین 

تحریمی شاهد چه مشکالتی هستیم.
اما با توجه به شـرایط کنونی کشور، به خصوص 
آثار و تبعات ناشـی از سـیل و وضعیت کشـور 
چندان مناسـب نیسـت؛ آیـا این بـار وضعیت 

داخلی متفاوت از 40 سال گذشته نیست؟
بگذارید صراحتا عن��وان کنم آن چه می تواند 
به کش��ور ضربه بزند و یا تاکنون ضربه زده س��وء 
مدیری��ت مس��ئولین و به خص��وص دولت اس��ت. 
هرچن��د که این س��وء مدیریت ه��ا در دولت های 
پیش��ین هم کمابیش وجود داشته، اما از سال ۹2 
تا ب��ه اکنون، عدم مدیریت دولت به اوج رس��یده 
و ش��اهد هس��تیم چه آث��ار و تبعات��ی مخربی بر 
اقتصاد، معیش��ت، اجتماع، فرهن��گ و دیگر ابعاد 
کش��ور گذاش��ته اس��ت. مگر برای اولین بار است 
که یک کشور دچار س��یل زلزله و بالیای طبیعی 
می ش��ود؛ ما خسارت های ناش��ی از 8 سال جنگ 
دفاع مقدس را داش��تیم و یا ش��اهد زلزله مخربی 
مانند ب��م بودیم که چند هزار نفر از همش��هریان 
خود را از دس��ت دادیم. ام��ا با مدیریت و در طول 
این سال ها نتوانس��تیم خرابی های ناشی از آن را 
ترمی��م کنیم. ولی اکنون مش��کل م��ا نگاه دولتی 
اس��ت که همه چیز را به بیرون از کش��ور گره زده 
است. در همین س��ال 1۳۹7 گزارشی در مجلس 
شورای اسالمی قرائت شد که نشان می داد وزارت 
نفت و وزارت نیرو بیشترین خریدهایی را در سال 
1۳۹۶ داش��ته اند از بیرون از کشور داشته اند که 

به راحتی می توانستند مشابه آن را در داخل تولید 
کنند. پس این دست اقدامات است که آثار مخرب 
آن بر کشور بیش از آثار تحریم و حتی سیل است. 
پس نگرانی از بابت سیل و زلزله در کنار تحریم ها 
مش��کلی برای کشور ایجاد نمی کند. آنچه مشکل 

ساز است نگاه مسئولین کشور است.
شما به جنگ تحمیلی اشـاره کرده در آن زمان 
هاشـمی رفسـنجانی با درپیش گرفتن سیاست 
احترام متقابل و کاهش تنش توانست از ظرفیت 
دیپلماتیک استفاده کند و به بازسازی خرابی های 
پنـج اسـتان جنگ زده و مشـکالت بیـکاری و 
تولید دسـت بزنـد و در دوره آقـای خاتمی نیز 
ظرفیت دیپلماتیک دولت توانسـت به بازسازی 
خرابی های زلزله بم کمک کند. اما اکنون شرایط 
به شدت متفاوت است و دونالد ترامپ حتی مانع 

از ارسال کمک های خارجی است؟
خیر این گونه نیست. مگر اساسا چقدر کمک 
خارجی قرار بود به کش��ور وارد شود. واقعیت این 
اس��ت کمک ه��ای خارجی حتی در ص��ورت نبود 
تحریم آن قدر نیس��ت که بتوان��د کمک کوچکی 
برای بازس��ازی خرابی های ناش��ی از س��یل باشد. 
چون بیش��تر کمک ها از جانب کش��ور ها و صلیب 
س��رخ در قالب کاالهای مصرفی و مس��ئله اسکان 
اس��ت. هر چند که آنچه قرار ب��ود در قالب کمک 
ارس��ال ش��ود همین کمک های پاکستان، ترکیه، 
عراق، روس��یه و دیگر کشورها بوده که ار سال هم 
شده است. اما متاسفانه نگاه دولت باعث شده است 
که مسئله تولید داخلی عمال قفل شود. در صورتی 
ک��ه تنها با بخ��ش کوچکی از س��ود تولید داخلی 
می توانس��تیم به راحتی بازسازی خرابی های ناشی 
از س��یل را در مدت کوتاهی به س��رانجام برسانیم 
و نیازی به کمک های خارجی هم نباش��د. ولی در 
این مدت متاسفانه آقای حسن روحانی همه چیز 
کش��ور را به خارج گره زده اس��ت و با کوچکترین 
چالش��ی، نگاه ها به آن سوی مرز دوخته می شود. 
این نگاه به مراتب خس��ارت بارتر از صدها سیل و 

زلزله و تحریم های آمریکاست.
ولـی طبق آمـار رسـمی مرکـز آمار ایـران که 
فروردین ماه سال جاری اعالم شد کشور با رشد 
اقتصـادی منفی 3.۸ درصد و منفی نزدیک به ۸ 
درصد برای صنعت روبه روسـت. در این شـرایط 
می توان مسئله تولید را در دستور کار قرار داد؟

از شما می پرسم این آمار به شدت خسارت بار 
صنعتی و تولیدی کشور محصول دولت چه کسی 
اس��ت؟ عملکرد چه مس��ئولینی اینگونه شرایط را 

برای کشور فراهم کرده است. 
یعنی تحریم بی تاثیر بوده است؟

اش��تباه نکنی��د ای��ن آم��ار و ارق��ام محصول 
تحریم های دونالد ترامپ نیست، بلکه به نگاه دولت 
باز می گ��ردد. دولتی که هیچ گونه ارزش��ی برای 
تولید داخلی قائل نیست و صرفاً سعی دارد در سایه 
مذاکرات، بستری برای فروش نفت خام ایجاد کند 
و با ارز ناشی از آن به خرید کاال و خدمات بپردازد. 
آیا به واقع ظرفیت اقتصاد جمهوری اسالمی ایران 
این اس��ت؟! اگر ما در این چهل سال نگاه متفاوتی 
به تولید داش��تیم اکنون کشور با این همه مشکل 
در حوزه تولید، اشتغال، اقتصاد و معیشت روبه رو 
نبود و به تبعش ما شاهده این آمار تاسف باری که 

شما عنوان داشتید بودیم.
یقینا سـوء مدیرت دولـت در این سـال ها، به 
خصوص در دولت دوازدهم مشـهود است، ولی 
آیا باید همه چیز را به عملکرد دولت گره بزنیم 
یـا می تـوان شـرایط و عوامل دیگـری را برای 

شـکل گیری وضعیت کنونی مقصـر بدانیم؟ آیا 
اساسـا تفاوت نگاه سیاسـی شما و طیف شما با 
دولت سبب نگاه شـما و انتقادات صریحتان به 
حسـن روحانی و دولت نیست که هر مسئله ای 

را به چماق بر سر این دولت بدل می کنید؟ 
م��ن که ب��ا حس��ن روحان��ی پدر کش��تگی 
ن��دارم. تم��ام مطالب و مواضعی ه��م که در طول 
مصاحبه ها و س��خنانم از گذشته تا به اکنون ایراد 
داش��تم صرفا از سر دلس��وزی و برای تعالی کشور 
بوده اس��ت. من معتقدم ک��ه دولت به عنوان راس 
و کانون مدیریت و قوه اجرایی کش��ور باید دارای 
یک ساختار و انسجام درست باشد. در صورتی که 
حتی همین اصل اساس��ی در دولت آقای حس��ن 
روحانی مش��اهده نمی ش��ود. از یک سو وزیر امور 
خارجه با رئیس دفتر مش��کل دارد، از سوی دیگر 
وزراء و مس��ئولین اقتصادی، تولی��دی و بانکی در 
ی��ک بی هماهنگی کامل با هم به س��ر می برند و 
ه��ر وزارتخانه به عنوان یک جزیره منفک در حال 

انجام برخی اقدامات سرخود است.
 رئیس جمهور هم که عمال این کش��ور را رها 
کرده است. آیا در این شرایط می توان کس دیگری 
جز دولت و رئیس جمهور را مقصر دانس��ت. دولت 
هنوز در قبال عملکرد خود برای ش��رایطی که در 
بازار ارز س��ال گذشته روی داد پاسخی قابل قبول 
ارائه نکرده است. هنوز نگفته که با آن 15 میلیارد 
دالری که به برخی اختصاص داده ش��د، چه کرده 
اس��ت؟ یا زمانی که کشور در بحبوحه مشکالت و 
نگرانی از تبعات س��یل به س��ر می برد آقای آشنا، 
مش��اور روحانی از مس��ائلی مانن��د برنامه ۹0 یاد 
می کند، آیا این دست مسائل و مواضع جز توهین 
و عدم درک مس��ئولین از شرایط کشور می تواند 
معنی دیگری داشته باشد؟ از آن طرف خود آقای 
حس��ن روحانی هر بار در یک س��خنرانی، چالشی 
جدی را برای کش��ور ایجاد می کند؛ روزی به سپاه 
و نظامی��ان حمله می کند. روز دیگری در خصوص 

معصومین نطق می کند. روز دیگر مسائل فرهنگی 
را به چالش می کش��د، آن هم در این وضعیت که 
مس��ئله تولید و اقتصاد به عنوان مش��کالت اصلی 
کش��ور عماًل به حال خود رها شده است. شما در 
همین مسئله سیل به عملکرد و کارنامه دولت نگاه 
کنید. پس اگر دولت مادر تمام مش��کالت کش��ور 

نیست، چه کسی را باید مقصر دانست؟ 
اگر از دولت بگذریم و به اقدامات ایاالت متحده 
آمریکا نگاه کنیم کاخ سفید عنوان داشته است 
بـرای دومین سـالگرد خروج دونالـد ترامپ از 
برجام، شـرایطی به مراتب سخت تر از سال 97 
را برای ایران شکل خواهد داد؛ ارزیابی شما در 
این خصوص چیسـت؟ ایا سـال 9۸ بدتر از 97 

خواهد بود؟
همان گونه که پیش��تر اش��اره کردم معتقدم 
ایاالت متح��ده آمریکا در راس��تای اقدامات خود 
از هیچ گونه کوشش��ی دریغ نمی کن��د. حال این 
کوش��ش ها می توان��د ش��امل اقدام��ات تحریمی، 
فش��ارهای اقتصادی و عملیات ه��ای جنگ روانی 
باش��د. لذا بخش��ی از این مواض��ع می تواند جنبه 
عملیاتی و واقعی داش��ته باشد و بخشی از آن هم 
در راس��تای یک جنگ روانی و شعارهای تو خالی 
کاخ س��فید باش��د، اما آنچه باید کانون نگرانی ما 
باش��د، نه این مواضع و عملکرد، بلکه دولتی است 

که نمی تواند از پس مشکالت کشور براید. 
اما با این اقدام آمریـکا در عدم تمدید معافیت 
های ۸ کشور از خرید نفت ایران می توان عنوان 

کرد که چالش ها رو به افزایش خواهد بود؟
ببینید هر دولتی که یک استعداد متوسط در 
مدیریت را داش��ته باش��د می تواند از این چالش 
یک فرصت برای شکل دهی به اقتصاد بدون نفت 

را فراهم کند.
حتی در شایط کنونی و در کوتاه مدت؟

بله. حتی در ش��ایط کنون��ی و در کوتاه مدت 
اگر دولت اهتمام جدی برای تبدیل کردن اقتصاد 
وابس��ته به نفت ب��ه اقتصادی پوی��ا و تولید محور 
داشته باشد، می توان این کار را انجام داد که یقیناً 
این دولت، دولت حسن روحانی نخواهد بود. چگونه 
اس��ت که ما در طول س��ال های جن��گ تحمیلی 
توانس��تیم در صنع��ت موش��کی و دفاعی خودکفا 
ش��ویم پس یقینا می توانیم در بستر تحریم ها هم 
ظرفیت ش��کل دهی اقتصادی بدون نفت را برای 
کشور فراهم کنیم. فقط کافی است که دولت نگاه 
خود را تغییر دهید که حس��ن روحانی از آن عاجز 
اس��ت. من معتقدم که می توان با نگاه به توانی که 
در کش��ور وجود دارد برای خود یک اقتصاد پویا، 

فعال و در عین حال کارآمد را شکل داد.
بـا تروریسـتی اعـالم کردن سـپاه پاسـداران 
انقالب اسـالمی از جانب ایاالت متحده آمریکا و 
قراردادن آن در لیست تحریم وضعیت امنیتی و 
نظامی کشـور و منطقه چه شرایطی پیدا خواهد 
کرد، به خصوص این که مجلس شـورای اسالمی 
هم سنتکام را گروه تروریستی خوانده است. آیا 
این دست مسائل، بستر را برای ایجاد یک جنگ 

و تنش نظامی در منطقه شکل خواهد داد؟
 خی��ر. اگر چه کس��انی مانند ج��ان بولتون و 
مایک پمپئ��و در کابینه ایاالت متحده آمریکا قرار 
دارن��د، اما خود دونالد ترامپ به هیچ وجه مایل به 
جنگ و تنش نظامی با ایران نیست، چنان که خود 
او صراحتا در این خصوص بارها سخن گفته است. 
ترامپ تنها س��عی دارد در بستر همین فشارهای 
اقتصادی و تحریم ها، ش��رایط را برای تغییر رفتار 

در داخل کشور شکل دهد. 

در همین راسـتا برخی معتقدند که به واسـطه 
تروریسـتی اعالم کردن سـپاه از جانب آمریکا 
و تحریم آن، کاخ سـفید به دنبال تحت الشعاع 
قـرار دادن بخـش صنعتی و تولیـدی این نهاد  

است؛ ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ 
مسئله فشار بر س��پاه از جانب ایاالت متحده 
آمریکا یک ش��وخی است. چرا که سپاه هیچ گونه 
ارتباط و مراوده مالی، تجاری، سیاسی و امنیتی با 
آمریکا و دیگر کش��ورهای اروپایی ندارد. پس این 
اقدام��ات هیچ گونه اثری بر عملکرد و توان س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمی نخواهد داشت. اتفاقا در 
همین ش��رایط تحریمی ش��اهد بودیم که قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبیا توانس��ت فازهای تکمیلی 
پ��ارس جنوبی و یا پاالیش��گاه خلی��ج فارس را به 
اتمام برس��اند. پس مطمئن باش��ید اتفاقاً شرایط 
تحریمی به ش��کوفایی هر چه بیش��تر اقتصادی و 

تولیدی سپاه کمک خواهد کرد.
اما در مجموع تمام این مشـکالت، حال ناشی از 
عملکرد دولت و یا تحریم ها می  تواند باعث ایجاد 
یک اعتراض عمومی داخلی در کشـور شـود، با 
توجه به این که ذیل گفته های شـما کاخ سـفید 

امید بسیار زیادی به این مسئله بسته است؟
نکته ای ک��ه در این خص��وص نباید فراموش 
کرد این اس��ت که اساس��اً اعتراض و خشم مردم، 
نه به ش��رایط اقتصادی، بلکه به عملکرد مسئولین 
اس��ت. ما در نیمه دوم س��ال های جنگ تحمیلی 
ش��اهد افزایش فش��ارهای اقتصادی و معیشتی و 
کش��ور بودیم، اما مردم ب��ا درک موقعیت تنها به 
همراه��ی و حمایت از دولت پرداختند. اما مثال در 
دهه 70 شمس��ی که تورم نزدی��ک به 50 درصد 
برای کشور شکل گرفت اعتراض مردم به عملکرد 
بود، چنان که امروز هم اگر اعتراض وجود داش��ته 
باش��د به عملکرد مسئولین اس��ت. شما به فضای 
مجازی و ش��بکه های اجتماعی نگاه کنید. با یک 
تحلیل محتوای ساده به راحتی می توان این نتیجه 
را گرف��ت که بیش از نیم��ی از کاربران از عملکرد 

دولت حسن روحانی به شدت ناراضی هستند.
شـما پیشـتر عنوان داشـتید که برخی از سوء 
مدیریت ها و سـوء تدبیرهای عمدی دولت برای 
ایجاد یـک موج اعتـراض و جهت دهـی آن به 
سـمت کلیت نظام به منظور شـکل دهی برجام 
موشـکی و منطقه ای اسـت، آیا اکنـون هم در 

شرایط کنونی چنین اعتقاد دارید؟
بل��ه. من کم��اکان معتقدم اگر چه مش��کالت 
تحریمی و چالش های اقتصادی و معیشتی بخشی 
از اعتراض مردم را ش��کل می دهد، اما یقینا مسئله 
س��وء مدیریت و س��وء تدبیر عم��دی دولت برای 
پررن��گ کردن هر چه بیش��تر اعتراضات و ش��کل 
دهی یک موج، برنامه ای اس��ت که از سوی دولت 
حسن روحانی پی گرفته شده است تا بتوان با موج 
س��واری بر اعتراضات و خط دهی آن به سمت کل 

نظام برجام موشکی و منطقه ای شکل گیرد.
اما ایـن موج اعتراضات ابتدا از روی خود دولت 
رد نمـی شـود. چـون در صورت شـکل گیری 
اعتراضات، مردم چنـدان تفکیکی میان دولت 

و نظام قائل نیستند؟
اتفاقاً این نکته بسیار مهم شما را باید به دولت 
گوش��زد کرد. آقایان در دولت اکنون فکر می کنند 
ک��ه می توان در صورت ایجاد م��وج اعتراضات آن 
را جهت ده��ی و مدیریت کرد. در صورتی که اگر 
خشم عمومی ش��کل بگیرد اولین قربانی آن خود 
دولت خواهد بود، چرا که اکنون بیش��ترین میزان 

اعتراضات به عملکرد دولت حسن روحانی است.

سوء مدیریت دولت بار فشارهای تحریمی را بیشتر کرده است

شکل دهی برجام موشکی و منطقه ای در سایه مدیریت اعتراض داخلی؟!

در فاصله چند روز  گـــو اولین گفت و به  مانده 
از برجام و  سالگرد خروج دونالد ترامپ 
بازگشت تحریم های ایاالت متحده آمریکا 
به نظر می رسد شرایط و اقتضائات تنش 
میان واشنگتن و تهران به گونه ای است 
که احتمال افزایش درگیری میان این دو 
آیا  اما  شود.  می  احساس  یش  از  بیش 
سیاسی،  لحاظ  از  کشور  داخلی  شرایط 
و  نظامی  امنیتی،  اقتصادی،  دیپلماتیک، 
با  با  را  تنش  این  تداوم  توان  معیشتی 
داد؟  خواهد  ایران  به  متحده  ایاالت 
تنش  این  بستر  در  کشور  آینده  اساساً 
برای  ایرانی  دیپلماسی  بود؟  خواهد  چه 
با  را  گویی  گفت و  مسئله،  این  بررسی 

کوشکی  محمدصادق 
مسائل  کارشناس 

صورت  سیاسی 
که  است  داده 
در ادامه از نظر 

می گذرانید: 

نمای نزدیک


