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کنفرانس خبری مشترک رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن؛

جوانان در خیابان هم بخواهند آزاد باشند با برخورد نیروی
انتظامی مواجه میشوند ،چه کار باید بکنند؟ فقط باید در
ماشین بنشینند و در خیابانها دور بزنند .ما هیچ راهی برای
شادی جوانان نداریم ،نه کار داریم که به او امید و انگیزه
بدهیم و نه آیندهای برای او باقی گذاشتهایم ،در دانشگاه
هم که مدام به جوان ایراد میگیریم ،حراست اذیت
میکند ،در خوابگاه دانشجو را با مشکالت زیادی مواجه
میکنیم و نظایر آن که همه به خوبی در جامعه شاهد آن
هستیم .ما جوان را از همه نظر تحت فشار قرار دادهایم ،این
جوان دیگر کجا حس شادی پیدا میکند؟

اولین قدم صلح
برداشته شد

پیر محمد مالزهی

سفر نخستوزیر ژاپن اتفاقی است که برای
اولیــن بار بعد از  40ســال رخ میدهد و به
همین دلیل نظر دادن درباره عزیمت شینزو
به تهران دشوار اســت .به هر حال ژاپن هم
یکی از مهمترین کشــورهای آمریکا به شمار
مــیرود و هم وابســتگی زیادی بــه لحاظ
اقتصادی به حاشیه خلیج فارس دارد.
پس باید گفت ،ژاپنی ها انگیزه باالیی برای
میانجیگــری دارند تا منطقــه ای که به آن
احتیــاج دارند ،فضایــی آرام و بدون تنش را
سپری کند .البته آنها با احتیاط زیادی درباره
این ســفر اظهارنظر می کنند تا در صورت به
نتیجه نرسیدن رایزنی های نخست وزیرشان،
وجهه و اعتبار کشورشان زیر سئوال نرود.
در واقع آقای آبه قصد دارد تا در این ســفر
ارزیابــی کند که آیا اصال دو کشــور ایران و
آمریکا تمایلی بــرای کاهش چالش های فی
مابین هستند یا نه؟ واقعیت،اما این است که
تنش بین جمهوری اسالمی و ایاالت متحده
به حالتی خطرناک رســیده است .حالتی که
هم برای دو کشــور و البتــه هم برای جامعه
جهانی پیامدهایی ضرر رسان خواهد داشت.
چرا که برخورد نظامی احتمالی کل اقتصاد
ژاپن و کشــورهای دیگر را تحت الشعاع خود
قرار خواهد داد .بنابراین آقای آبه تالش خواهد
کرد ،فضایی پدید آید که اقال فضا ،از اینی که
هم اکنون ملموس است ،بدتر نشود و از جنگ
نظامی جلوگیری کند .باید در نظر داشت ،نه
ایران و مناسبات داخلی ایرانی ها این اجازه را

تبریک

بانکمرکزیاقرارکرد
کهسیاستارز 4200تومانیاشتباهبودهاست

به سمت ونزوئالیی شدن
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اقتصاد دولتی تنها برای عدهای نفع دارد

4
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یادداشت1

متاسفانه دستگاه تبلیغاتی صداوسیما که بههیچ وجه و هیچ
زمانی رسانه ملی نبوده است ،در مجلس ششم اعتراض
نمایندگان را تنها به «رد صالحیت خودشان» نمایش
داد و تلقی کرد؛ در حالیکه خود بنده در همان زمان
از نمایندگانی که رد صالحیت شده بودند ،میشنیدم
که تاکید داشتند ،حاضر هستند همه آنها انصراف دهند
و ردصالحیت شوند ،اما مابقی دو هزار نفری که رد
صالحیت شده بودند ،تایید شوند

می دهد که به مذاکره با آمریکا حتی فکر کنند
و نه نگاه آمریکایی ها به جمهوری اسالمی به
گونه ای اســت که بخواهند و بتوانند با ایران
همنشینی را تجربه کنند .به همین دلیل ،باید
منتظر یکی دو روز آتی باشیم ،تا ببینیم سفر
آقای آبه به چه تصمیم ها و دســتآوردهایی
ختم خواهد شد .در ایران هم فضا به گونه ای
است که در موضوع با مسایل بین الملل نوعی
دو گانگی مشــاهده می شود ،حاال اگر قرار بر
تصمیم گیری درباره ایاالت متحده باشــد که
خب! حساسیت ها و مخالف خوانی ها به اوج
خود خواهند رسید.
در واقــع در ایران دولت مســتقر به لحاظ
قانونی باید مناســبات بین المللی را به نوعی
مدیریت کند تا از مصلحت نظام و منافع ملی
نگهبانی کند .اما از ســوی دیگر ،دستگاه ها
و نهادهای نزدیک به حاکمیت فعالیت هایی
جدی دارند که اتفاقا سلیقه شان با آنچه مد
نظر دولتی ها اســت ،همخوان نیست که این
دوگانگی در برهه های مختلف آسیب هایی
جدی به دکترین سیاست خارجی وارد کرده
حل مشکل نشود،
است که اگر فکری به حال ِ
قطعــا از این پس هم مجبــور به کنار آمدن
با ناکامی و ناکارآمــدی در رابطه با ارتباط با
جهان خواهیم بود.
در پایان ذکر این نکته ضروری است ،ایران
در طول یکســال گذشــته به طور جدی ای
توامــان هم تهدید و هم تحدید را به چشــم
دیده است .برای عبور از این فضایی که نگران
کننده اســت ،الزم اســت در باالترین سطح
نظام و کشور ،تدبیر به خرج داده شود تا بلکه
از این طریق ،جمهوری اسالمی در آغاز دهه
پنجم حیات خود بتواند سیر در مسیر توسعه
و البته آرامش را تجربه کند.

جناب آقای دکتر هادی حقشناس انتصاب شایسته
جنابعالی را به عنوان استاندار استان گلستان تبریک
میگویم .شکی نیست که با کارآمدی شما مردم آن خطه
از کشور ،روزگار باشکوهی را تجربه خواهند کرد.
ولیاهلل شجاعپوریان

یادداشت2

چرا سفر شینزوآبه تهران بیاهمیت نیست؟
دکتر صالحالدین هرسنی

مدرس علوم سیاسی و روابط بینالملل

با قطعی شــدن سفر شــینزوآبه به تهران ،برخی
تحلیلگران مسائل بینالملل سفر این مسافر سر زمین
آفتــاب تابان را بیاهمیت میداننــد و حتی برخی از
آنها به صراحت تاکید کردند که او قرار نیســت در این
ســفر دیپلماتیک پیامی را از سوی واشنگتن به تهران
انتقــال دهد ،بلکه باید حامل پیــام مقامات تهران به
واشنگتن باشد ،به این معنی که نمیخواهند با دولتی
چون ترامپ مذاکره کنند .این انتظار برخی از اصحاب
مطبوعات ،بیشــتر در نقض غرضی است که به صورت
مکرر در رفتارهای اخیر واشنگتن در قبال ایران دیده
و شــنیده شده است .حال اگر چه ممکن است که این
انتظارات کمی طبیعی به نظر برســد ،ولی با توجه به
اولین ماموریت و نقش واســطهای بازیگری که بعد از
چهار دهه قرار است با مقامات تهران دیدار و گفتوگو
کند ،بســیار دارای اهمیت است و نمیتوان ماموریتی
یک جانبه برای او قائل شد .محققا سیاستمداری چون
شینزوآبه به انتظارات ابعاد چندگانه ماموریت خود که
از سوی ناظران و افکار عمومی واپایش و رصد میشود،
به خوبی آگاه اســت و همین آگاهی سبب میشود که
اهمیت ســفر و نقش واسطهای او در کاهش منازعات
تهران -واشنگتن دو چندان شود.
در اهمیتشناسی سفر شــینزوآبه به تهران همین
بــس که قرار نیســت او با توجه به آشــنایی با آداب
دیپلماســی و ظرافتهای آن ،صرفاً خــود را مقید به
خواستههای واشنگتن در قبال تهران کند .شینزوآبه به
خوبی میداند که اگر بخواهد به خاطر روابط راهبردی
توکیو – واشنگتن و برای منافع واشنگتن یکدنگی کند
و یکطرفه از تهران امتیاز بگیرد ،باید تهران را دســت

خالی به مقصد توکیو ترک کند .نخســتوزیر ژاپن به
فراســت دریافته اســت که مقامات تهران محاجات و
دالیل پیشــنهادی او را برای قبول یا امتناع در مذاکره
در نظر میگیرند و همچنین از افق انتظارات و اهداف
مســتتر واشنگتن در این خواســتههای جدید آگاهی
دارند ،بنابراین به آسانی تسلیم نقش واسطهای توکیو
در این ماموریت نمیشوند.
اهمیت دیگر ســفر شــینزوآبه در هدایت و کنترل
این نقش واسطهای اســت ،به این معنی که توکیو در
ترافیک نقشهای دیپلماتیــک این روزهای تهران ،به
صرف قبول و برقــراری گفتوگــو و مذاکره مقامات
تهران -واشــنگتن پادر میانی نکرده است ،بلکه با این
هدف به چنیــن نقش روی آورده اســت که بخواهد
مســیرها و فازهای جدید این دیپلماســی و گفتوگو
را هدایــت و کنتــرل کنــد ،چرا که اعتقــاد دارد که
منازعات و اختالفات تهران -واشــنگتن اساساً دیرپا،
عمیق ،پایدار و در نهایت رامنشــدنی اســت و اگر این
گفتوگوها و مسیرهای تازه مدیریت ،کنترل و هدایت
نشود ،وضعیت نه برای منطقه بلکه برای همه بازیگران
محوری نظام بینالملل مساعد و مناسب نخواهد بود.
در سطحی دیگر توکیو ضمن ایفای نقش واسطهای
در کاهش تنش تهران -واشــنگتن ،نیــم نگاهی هم
به رفتارهــای اروپا در قبال برجــام دارد .آنگونه که
شینزوآبه به کرات اشاره کرده است ،دلیلی برای رفتار
کجدار و مریز اروپا در قبــال برجام آن هم با توجه به
پایبندی کامل ایران به برجام نمیبیند .در این ارتباط
به نظر میرســد که توکیــو با رفتارهای سینوســی
اروپا موافقتی ندارد و ضمــن نقد و تخطئه رفتارهای
آن ،همواره شــرایط ذهنی و ادراکی را برای همراهی
و حمایــت از ایران عنوان کرده اســت .به این ترتیب
شــینزوآبه در این ماموریت ،نقشیابی واسطهای خود
را به دو منظور به انجام میرساند که قطعا دلیلی برای
اهمیت سفر و ماموریت او به تهران است.

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر عنایت نصیری درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و
خانواده محترم تسلیت عرض کرده برای آن مرحوم رحمت گسترده خداوند و
برای بازماندگان این فقدان ،شکیبایی و صبر آرزو کرده و در این سوگ خود را
دانیم.
از طرف سجاد خلیلیان
شریکمی 
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یادداشت3

شکست سفر آبه ،خواست مخالفان برجام
عادل جهانآرای

روزنامهنگار

در طول چهار دهه اخیر سفر نخستوزیر ژاپن به ایران در این مقطع زمانی و با
حدسوگمانهایی مبنی بر حل حداقلی مشکالت دو کشور ایران و ایاالت متحده،
بیتردید یکی از حســاسترین و در عین حال خبرسازترین موضوع سیاسی ایران
و حتی رســانههای جهان بوده اســت .حتی زمانی که پوتین به تهران سفر کرده
اســت ،اینگونه با موج عظیم رســانهای و تحلیلهای متفاوت و البته گاه مخالف
روبهرو نبودهایم .جریانهای مختلف رسانهای کشور در هر جایگاه و موقعیتی سعی
کردهاند به این سفر بپردازند و حدس و گمانهایی مبنی بر دست خالی یا پر رفتن
شینزوآبه از تهران را مطرح کنند.
نگاهی به رسانههای دو جریان مسلط سیاسی و فرهنگی و حتی اجتماعی کشور
مانند اصالحطلبان و اصولگرایان موید این نکته اســت که قرائتهایی که این دو
جریان از این ســفر دارند ،کامال در مقابل هم قرار دارد .اصالحطلبان و حتی آن
بخش مستقل رسانهای ضمن نقد رفتار ایاالت متحده و محق دانستن حق و حقوق
ملت ایران ،امیدوار بودند و هستند که این سفر به صورت مسالمتآمیز به نتیجهای
صلحآمیز و دوســتانه ختم شود که هم ایاالت متحده را وادار به عقبنشینی کند
و ضمن آن ایران نیز به خواســتهای منطقی خود دست یابد تا بار مخاصمات و
دشمنی این دو کشور کمی کاهش یابد.
زیرا که از این منظر احتمال کاهش برخی از مصائب مردم و مشــکالت شدید
اقتصادی کشــور دور از دســترس نخواهد بود .اما رسانههای اصولگرا عموما سعی
کردهاند که ضمن بیاهمیت خواندن این ســفر ،بــه صورتی القای معنا کنند که
شــینزوآبه حتما باید دســت خالی تهران را ترک کند و هیچ دستاوردی مبنی بر
کاهش مشکالت دو کشور ایران و ایاالت متحده نداشته باشد.
حال پرســش این اســت که چرا اصولگرایان اینگونه بیپروا خواهان شکست
این ســفر هستند ،آنهایی که بعد از اولتیماتوم دوماهه دولت روحانی به خیابانها
آمدند و روزنامههای این جریان با تیترهایی چون «بازگشت به اورانیوم» یا «برجام
نیمســوز» و مانند این ،همچنان بر طبل ضدیت با برجام و کال از بین رفتن آن
میکوبند؟
واقعیت این اســت که این جریان به محض آنکه در سال  94نطفه برجام بسته
شــد ،هیچگاه موافق این قرارداد نبودند و به انحای مختلف حســن روحانی را به
گوشه رینگ بردند تا او و دستاورد برجامش را ناکاوت کنند .در مقطع فعلی هم
جریان اصولگرا سعی دارد ضمن فشار به تیم دیپلماتیک دولت دوازدهم و حتی به
حسن روحانی ،سفر ناکامی را برای شینزوآبه رقم بزنند .البته کسی شک ندارد که
ایران در مواجهه با رفتار دولتمردان ایاالت متحده ،نباید دستوپا بسته یا از پیش
بازنده باشــد ،بلکه موضوع این اســت که دولت روحانی هم نباید به کفزدنهای
مخالفان دیروز و امروز و فردای برجام دل خوش کند و تحت تأثیر القائات آنها قرار
گیرد تا شینزوآبه واقعا تهران را دست خالی ترک کند.
اگر فردا آبه براســاس همان خواســت و دیدگاه جریــان اصولگرا و مخالفان
همیشــگی برجام به سوی توکیو سفر کند ،دســتاورد بزرگی برای آنها خواهد
بود و بیتردید به ســوی نابودی و از بین رفتن کامل برجام پیش خواهیم رفت،
چیزی که بیتردید حســن روحانی و دولت دوازدهم مایل نیســتند این اتفاق
بیفتد .اما از آن ســوی مخالفان داخلی و خارجی برجام برای این شکست حتما
هورا خواهند کشــید؛ شاهد مدعا نیز تیتر خوشباشی روزهای آینده رسانههای
آنها خواهد بود.
به هر حال با توجه به حساسیتهای زیادی که حول سفر نخستوزیر ژاپن ایجاد
شده است ،گویی سفر آبه میتواند در صورت ناموفق بودن تیر خالص و در صورت
موفقیت ،آب حیات برجام باشد.

