گزارش بیبیسی فارسی« :چطور با نتیجه کنار بیاییم و آن را بپذیریم»

تغییر برجام؟!

اصالحطلبانمتمدنمیشوند؟

مشاور سیاست خارجی رئیسجمهور
جدید آمریکا :ترامپ معتقد است
برخی بندهای برجام باید تغییر کرده
و دوباره به کنگره برود

صفحه 2

تداومآلودگیهوادرکالنشهرها

صفحه 2

صفحه 4

 1177سال و 328روزگذشت

شنبه  22آبان 12 1395صفر  12 1438نوامبر  2016سال نهم شماره 16 2026صفحه 1000تومان

vatan-e-emrooz voL.09 no.2026 sat.Nov.12, 2016 ISSN:2008-2886

ایاالتمتفرقه

تيترهايامروز
نمایشگاهمطبوعاتفستیوالاعتراضمتقاضیان
مسکن مهر و مالباختگان پدیده شاندیز
پردیسان ،مسکن برق تهران و  ...شد

فرارسیف!
■■رئیسکل بانک مرکزی پس از مواجهه با
اعتراض مسکنمهریها نمایشگاه را ترک کرد

آمریکاییها موج بیسابقهای از آتش زدن پرچم ایاالت متحده را
در آشوبهای گسترده پساانتخاباتی در شهرهای مختلف به نمایش گذاشتند
صفحه 15

صفحه 3

صدورکارت اعتباری جدید بهانه بانکها
برای ندادن تسهیالت

پرداختوامخرد
تعطیلشد!
صفحه 16

مهرداد بذرپاش:

کسانیکهآدرس
اشتباهبهملتدادند
پاسخگوباشند
صفحه 2

گالیههای وزیر بهداشت از عدم تأمین
اعتبارات طرح تحول سالمت

هاشمی:دردولت
بعد نیستم
صفحه 4

روزنه

پایان عصر تزویر

تله ترامپتر فارسی

رؤیاهای بر باد رفته

دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی

مطابق آنچه پیشبینی ک��رده بودیم ترامپ
پیروز انتخابات آمریکا ش��د و پ��س از تصدی 8
س��اله دموکراتها ،کاخ س��فید را به چنگ آورد.
هرچ��ه اوباما و کلینتون نماد چه��ره بزک کرده
شیطان بزرگ باش��ند ،ترامپ نماد چهره واقعی
و منفعتطلب بیمالحظه آمریکاست که دلیلی
نمیبیند همچون دموکراتها پنجه چدنی خود
را زیر دستکش مخملین پنهان کند .خب! برای
حفظ س�لامت صورت آمریکا هم که باشد الزم
است پس از  8سال بزک اوبامایی ،مدتی هم آن
را بدون آرایش زیر آفتاب بگذارند تا هوایی بخورد!
امروز به اعتراف خود آمریکاییان این کش��ور
مطلقاً به دور از ارزشهای انس��انی اس��ت و در
مناظرات  2کاندیدا ،بس��یار بیش از آنچه مورد
انتظار دنیا بود به چهره کثیف و بیآرایش آمریکا
پرداخته شد و جالب اینکه ترامپی که در نمایش
این چهره کثیف صریحتر بود ،بیشتر مورد توجه
ملتش ق��رار گرفت! انتخاب چنین ترامپی برای
جامعه آمریکا بیش از آنکه تایید خودش باش��د
گواه رسیدن کارد به استخوان ملتی است که او
را با همه شارالتانیاش ،نماینده حمله بیپروا به
صدر تا ذیل حاکمانشان کردهاند.
بدیهی اس��ت ترامپ نیز پس از قطعی شدن
رای خود و آغاز تصدیاش ،به ادبیاتی که قبل رای
آوردن برای مردم آمریکا بر زبان آورده ،آنچنان که
بایسته است پایبند نخواهد بود؛ چه؛ این چرخش
در مواضع نخس��تین نطق پس از پیروزیاش به
روشنی نمایان شد اما آنچه در آمریکا دیده خواهد
ش��د ترجمه جدیدی از سیاستهای کثیف این
کشور اس��ت که البته اینبار ناچار است تا حدی
التیامبخش ظاهری درماندگان پنسیلوانیا و فلوریدا
و امثال آنها باشد .این یادداشت بنا دارد ترجمان
ایران��ی آنچه پس از تصدی ترامپ از کاخ س��فید
بیرون خواهد آمد را از حیث اقتصادی مورد تبیین
و پیشبینی قرار دهد.
ب��رای ایران که کش��وری نفتخیز اس��ت،
آگاه��ی از رفتار نفتی آمریکا پ��س از روی کار
آمدن ترامپ ،مهمترین مس��الهای است که باید
روشن شود .فارغ از زاویه دید ما یکی از مهمترین
تاکتیکهای الیتغیر و عمومی ایاالت متحده نیز
حف��ظ امنیت عرضه و تقاضای نفت دنیاس��ت.
آمریکا بزرگترین مصرفکننده نفت دنیاست.
از حیث تکنیک اجرا ،هرچه کلینتون با حمایت
خ��ود از صنایع نوی��ن ،هایت��ک و انرژیهای
تجدیدپذیر به دنبال کنترل و ...
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شورش علیه واشنگتن

دکتر زهرا طباخی

نگاه امروز دونال��د ترام��پ ،تاجری که
به ق��ول م��ا ایرانیها «رجل
سیاس��ی» هم نیس��ت در اوج بیگانگ��ی با زبان
و ادبی��ات روابط بینالملل ،س��وار بر موج نفرت
حاصل از ش��کاف عمیق ایجادشده میان ملت و
دولت ،به «ریاس��تجمهوری» رس��ید و اکنون
نماینده اکثریت متنفر از فقر و فس��اد و تبعیض
ناشی از سالها حاکمیت لیبرال -سرمایهدارهای
بیاخالق بر آمریکاست .واکنش سایر کشورها و
البیهای قدرت نسبت به این انتخاب با توجه به
میزان «استقالل» از سیاستهای آمریکا ،متفاوت
اس��ت .فرانسویها ،انگلیسیها و آلمانها با غرور
و تردی��د از انتخاب نهایی ملت آمریکا اس��تقبال
کردند و قدرتهایی همچون س��وروس و راکفلر
نیز با بسیج نیروهای خود در تظاهرات خیابانی و
رژه ارتش مجازی در شبکههای اجتماعی با شعار
«#رئیسجمهورم نیستی!» سعی در اعمال فشار
بر ترامپ و امتیازگیری از وی پیش از ورود گربه
به حجله کاخ سفید دارند.
بازندگانهمیشگی

در مقابل ،آنها که از دیس��یپلین و شخصیت
سیاسی یا استقالل ملی بهرهای نبردهاند ،در صف
دریوزگی ایستادهاند تا ارباب جدید را از همین ابتدا
راض��ی نگاه دارند .به عنوان نمونه ولید بن طالل،
ش��اهزاده میلیاردر سعودی با حذف فحاشیهای
قبلی خود از حس��اب توئیتر نسبت به ترامپ ،در
توئیت دیگری خطاب به او نوش��ت« :به هر اندازه
که ما با هم مشکل و اختالف داشته باشیم ،آمریکا
حرف خود را زد! این پیروزی را تبریک میگویم و
به همین مناسبت آرزوی موفقیت برای شما در
دوره ریاستجمهوریتان میکنم».
بن طالل و سایر شاهزادگان سعودی همانها
هستند که خرج عظیمترین بریز و بپاش انتخاباتی
تاریخ آمریکا را با سرمایهگذاری بر ریاستجمهوری
«هیالری کلینتون» پرداخت کردند و با بدمستی
در مس��یر قدرت ،ترامپ را احمق��ی خواندند که
شانس��ی برای پیروزی ندارد و بهتر اس��ت هر چه
زودتر از رقابت کنارهگیری کند .دونالد نیز در مقابل
س��عودیها را گاوی شیرده خوانده بود که آمریکا
هروقت بخواهد نفت و دالرش را میدوشد و هر زمان
که اراده کند آن را سر خواهد برید یا به دوستانش
ب��رای ذبح س��عودی کمک خواهد ک��رد! همین
صداقت ترامپ در توصیف وضعیت اس��تکباری و
استعماری سیاست خارجی آمریکا بود که احتماال
خیلیها را ناراحت و بعضیها را هم از حرکت جهان

به س��مت «شفافس��ازی» مواضع ذوقزده کرد.
به عبارتی آنچه در سیاست خارجی و داخلی آمریکا
در دوره پرآشوب تبلیغات انتخاباتی به مسلخ رفت
«تزویر» ابرقدرتی در مسیر افول بود که با «بزک و
دوزک» سیاست و اقتصاد و جامعه خود را «برتر»
نشان میداد.
آمریکاشناسیغربزدگان

 46سال پیش معمار سیاست خارجی آمریکای
نئولیبرال ،زبیگنیو برژینسکی پیشبینی کرد آنچه
آمریکا را از درون دچار گسست و نابودی میکند
«سکوالریسم عنانگسیخته»« ،بروز بحرانهای
اخالقی» به دنبال رقابت مردم در مس��یر مادیات
ب��رای رس��یدن ب��ه قلهه��ای «مصرفگرایی» و
تضعی��ف «تولی��د» در برابر «مصرف» اس��ت .در
تمام این س��الها سیاس��ت خارج��ی آمریکا در
رویهای صددرصد ایدئولوژیک ،از رشد و گسترش
مرزهای اس�لام ناب در جهان با اتکا به روشهای
متنوع جلوگیری کرد تا پوچی و بیبوتگی «آرمان
آمریکایی» دستکم برای گاوهای نفتی خاورمیانه
آش��کار نش��ود و اکنون ترامپ به سادهترین زبان
این ترس مرضی را با پیش��نهاد تبدیل آمریکا به
زندانی بدون حق ورود مسلمانان فریاد میکشد.
تئ��وریای که ش��باهت عمیقی با دی��وار حائل
جداکننده «اسرائیل» از جهان اسالم دارد و عصاره
نظریات هانتینگتون و فوکویاما و برژینسکی را با
ابراز وحشت از سرانجام «برخورد تمدنها» در یک
«دیوار فرضی» خالصه میکند.
 40س��ال آمریکا با جمهوری اس�لامی ایران
به عنوان نماینده مدعی حرکت به س��مت تحقق
حاکمیت «اسالم ناب» ،مطابق اصول «ایدئولوژی
دفاعی» خود در برابر نظریه پیشرو امام خمینی(ره)
در تهدی��د بنیانهای پوچ لیبرال -س��رمایهداری
مبارزه کرد اما عدهای با کوتهفکری مدعی ش��دند
آنچه میان ایران و آمریکا و عربستان فاصله انداخته،
مجموعهای از «سوءتفاهمها» است که با روی کار
آمدن عدهای دیپلمات مس��لط ب��ه زبان و ادبیات
«روابط بینالملل» بسادگی و در کمتر از  100روز
با توافقنامههای آبکی حلوفصل خواهد شد.
دلیل و مستند خیالی ارائه کردند که «آمریکا»
تغییر کرده است و برای حل مشکل بیاعتمادی
تنها باید چند ماه سیاست «امتیازدهی یکجانبه»
را در پی��ش بگیریم و بع��د از آن اوبامای «مودب
و باه��وش» با م��دد از راکفلره��ا و نولیبرالهای
«صلحطلب» همه مشکالت را حل خواهد کرد.
ادامه در صفحه 5

یادداشت امروز یکم -نتیجه انتخابات آمریکا
ب��رای اکث��ر سیاس��تمداران،
تحلیلگران اطالعاتی و رسانههای جهان غیرمنتظره
بود .ترامپ انتخاباتی را برد که کلینتون از مدتها
قب��ل تصور میک��رد قطعا برنده آن اس��ت .با این
حال حقایق بسیار مهمی هس��ت که باید به آنها
توجه کرد .کامال روش��ن اس��ت که اصل حاکم بر
انتخابات آمریکا -مانند بیش��تر انتخابات در همه
جای جهان« -اعتراض به وضع موجود» بوده است.
کلینتون خود را به عنوان نماینده ،قهرمان و البته
ادامهدهن��ده وضع موجود معرف��ی کرد اما ترامپ
با آنکه خود نمیدانس��ت و احتماال در بس��یاری
حوزهها هنوز هم نمیداند آینده مطلوب چه شکل
و شمایلی دارد ،مردم را متقاعد کرد هر چه هست
ادامهدهنده وضع موجود نیس��ت .حمایت پرشور،
همهجانبه و بس��یار نیرومند هیات حاکمه آمریکا
بویژه ش��خص باراک اوباما از کلینتون بسیار برای
او گران تمام شد .جامعه آمریکایی اوباما و نخبگان
آمریکایی را به عنوان به وجودآورندگان و نگهبانان
وضع موجود شناسایی کرده و این حمایتها آنها را
مطمئن کرد که کلینتون پ��ا از این جاده از پیش
تعیینشده بیرون نخواهد نهاد.
دوم -وض��ع موجود در آمریکا چیس��ت که مردم
این همه به آن معترضند؟ واقعیت این اس��ت که
تا امروز اجازه داده نش��ده مردم جهان چیز زیادی
درباره این واقعیت بفهمند .رایگیری  8نوامبر اما
به ما میگوید این وضع موجود هر چه هست بسیار
وخیم اس��ت .آنقدر وخیم ک��ه جامعه وقتی فقط
یک بار موفق شد خود را به سیاست تحمیل کند،
نتیجهاش یک شگفتی بود .اگر انتخابات آمریکا را
شورش عوام علیه واشنگتن بخوانیم گزاف نگفتهایم.
کسی که رای آورده در واقع ترامپ نیست ،گزینه
«نه به کلینتون» اس��ت که رای آورده اس��ت .این
وضعی��ت چنان وخیم اس��ت که حتی از دس��ت
سیس��تم انتخاباتی چند مرحلهای ،غیرمستقیم،
بشدت وابسته به پول ،و پروپاگانداپایه آمریکایی هم
کاری برای کنترل آن برنیامد.

مهدی محمدی

سوم -در این باره که چه خواهد شد باید محتاط
ب��ود .از حاال فقط میت��وان درباره چند اصل کلی
صحبت کرد .اصل اول این اس��ت ک��ه ترامپ ،نه
اوباماست و نه کلینتون ،بنابراین باید بتواند درباره
موضوع��ات کلیدی مانن��د ایران ،روس��یه ،چین،
داعش ،س��عودی ،ناتو ،اسرائیل و ...این تفاوت را به
نحوی بدل به «سیاست» کند .اینکه چنین چیزی
چقدر ممکن است و تا کجا پیش خواهد رفت امری
اس��ت که درباره آن نباید عجله کرد .اصل دوم این
است که نوع انتخاب مردم آمریکا و شعارهایی که
ترامپ داده -خود او و جمهوریخواهان بخواهند یا
نه -برخی سیاستها را به آنها دیکته خواهد کرد.
ترامپ مجبور است درونگرایانهتر رفتار کند یا اگر
تصمی��م به مداخله خارج��ی گرفت یک «توجیه
داخلی» برای آن بیابد .اصل س��وم این اس��ت که
تقریبا روشن است ترامپ چیز زیادی درباره جهان
نمیدان��د و بنابراین «دوره یادگی��ری» او احتماال
طوالنی خواهد بود .اگر او نخواهد به سیاستهای
اس��تاندارد جمهوریخواهان تن ده��د ،این دوره
طوالنیتر هم خواهد شد و این میتواند فرصتهایی
خلق کند .چهارمین اصل این است که در یک سال
گذشته تقریبا تمام واشنگتن از نظامیها و امنیتیها
بگیرید تا سیاسیون و نخبگان مالی و رسانهای ،علیه
او بسیج ش��دند و موضع خود را اعالم هم کردند.
وقتی ترامپ از نیویورک به واش��نگتن برود ،انرژی
عظیمی در آن ش��هر باید صرف آشتی یا مصالحه
این نخبگان با ترامپ شود .این امر زلزله عظیمی را
در جامعه سیاسی آمریکا ایجاد خواهد کرد و واقعا
نمیتوان به س��ادگی گفت نتایج آن -توجه کنید
که مهمترین نتیجه این کش��مکش انتخاب «تیم
ترامپ» است -چه خواهد بود.
چهارم -درباره ایران ،وضعیت بسیار پیچیده خواهد
بود .من مدتهاس��ت عقیده دارم درباره ایران یک
سیاس��ت دوحزبی در آمریکا وجود دارد که اصول
آن با آمدن یا رفتن این یا آن رئیسجمهور عوض
نمیشود .شواهد تاریخی فراوانی هم هست که این
فرض را تایید میکند .حضور مس��تقیم آمریکا در

مذاکرات هس��تهای با ایران در دوران بوش شروع
ش��د ،در حالی که معروف است جمهوریخواهان
مذاکره نمیکنند .خصمانهترین تحریمها و فشارها
را هم دموکراتها علیه ایران اعمال کردند در حالی
که معروف اس��ت دموکراته��ا مذاکره میکنند!
بنابراین اصول سیاست آمریکا علیه ایران که مربوط
است به بسیج تمام منابع قدرت در واشنگتن برای
اوال مهار و ثانیا فروپاشی انقالب اسالمی در ایران،
تغیی��ری نخواهد کرد .آنچه مهم اس��ت تغییری
اس��ت که در  3مس��اله دیگر ایجاد خواهد ش��د:
 -1ایران -و به طور کلی سیاست خارجی -چقدر
اولویت ترامپ است؟  -2او چه مقدار منابع به این
موضوع تخصیص خواهد داد؟  -3او تا چه حد قادر
خواهد بود برای پیش��برد اهداف خود علیه ایران
اجماع بینالمللی ایجاد کند؟ تفاوتها در اینجاست
که خود را نشان خواهد داد.
پنجم -درباره پیشفرضهای خود راجع به آمریکا
الزم نیست چیزی را تغییر بدهیم .همچنان این حکم
درست اس��ت که در آمریکا قدرت اصلی در اختیار
بروکراتها و نخبگان حاکم است .درست است که
ترامپ از طریق شورش بر این الیت ،رئیسجمهور
ش��ده اما خود بخشی از آنهاست و نمیتواند از آنها
اعالم اس��تقالل کامل کند .با این حال ،انتخابات 8
نوامبر نش��ان داد بروکراتها بسیار قدرتمندند ولی
تمامکننده نیس��تند و مقاطع استثنایی وجود دارد
که ممکن اس��ت «زورش��ان به مردم نرسد» منتها
این هیچ چیز را درباره سیستم بشدت مهندسی و
چارچوببندی شده آمریکا تغییر نمیدهد .میماند
اینکه آیا واشنگتنیها دوران ریاستجمهوری ترامپ
را ب��ه دوران انتقام از مردمی که ب��ه او رای دادهاند
تبدیل خواهند کرد یا نه؟
ششم -در محیط سیاس��ت داخلی ایران مسلما
یک��ی از مهمترین س��والها در ماههای آینده این
خواهد بود که حال که فردی با مشخصات ترامپ
در آمریکا رئیسجمهور شده ،رئیسجمهور آینده
ایران باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ بحث در این
باره را باید به فرصتی مناسب وانهاد.
بازگشت همه بهسوي اوست
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