قاسم افشار،گوینده
پیشکسوتخبر
درگذشت

تظاهرات همبستگی با فلسطینیان در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد

هنیه :قیام بازگشت
ادامه دارد
صفحه 15

صفحه 13

 1179سال و 171روزگذشت

پنجشنبه  27اردیبهشت 1397اولرمضان  17 1439مه  2018سال دهم شماره 16 2441صفحه 1000تومان

تيترهايامروز
گفتوگوی «وطنامروز» با حیدر مستخدمین
حسینی ،چهره آشنای سالهای گذشته مدیریت
اقتصادی کشور درباره حال بد این روزهای اقتصاد

دولتفرمانده
اقتصادیندارد
■■مطرحکردن ورود ارز با گونی توسط روحانی
دالر را گران کرد
■■جناح سیف اجازه کار کردن به طیبنیا نداد
■■دولتیها می گویند انتقاد نکن
تا مسؤولیت بگیری

صفحه 3

سکوت سلبریتیهای ایرانی و اعتراض ستاره
لبنانی روی فرش قرمز کن

خواب زمستانی
سلبریتیها
صفحه 13

نگاهی به کنداکتور پرتراکم رمضانی تلویزیون
از افطار تا سحر

دستپرسیما در
استقبال از رمضان
صفحه 13

حلول بهار قرآن ماه مبارک رمضان را به عموم مسلمانان جهان تبریک میگوییم

يادداشتامروز

پایان مأموریت برجامی ظریف با ارائه خطوط پیشنهادی اروپا
برای ادامه مذاکرات

تضمین ندادند!

در این قبر
مردهای نیست!
حسن رضایی

موگرینی :نمیخواهم درباره تضمین صحبت کنم

ماموریت برجامی محمدجواد ظریف ش��امگاه
سهش��نبه پس از دیدار با وزرای  3کشور اروپایی
انگلیس ،آلمان و فرانس��ه به پایان رسید و طرف
اروپایی ب��دون ارائ��ه تضمین ،از بس��ته خطوط
پیش��نهادی اتحادیه اروپایی ب��رای حفظ منافع
اقتص��ادی ای��ران در برج��ام
رونمایی ک��رد؛ مباحثی که فعال
در نقطه ش��روع است و تیمهای
کارشناس��ی ای��ران و  4+1قرار
اس��ت در هفتههای آینده درباره
آن گفتوگ��و و رایزن��ی کنند تا
در نهایت مشخص شود که آیا اروپا میتواند بسته
پیشنهادیاش را محقق کند و برجام بدون آمریکا
ادامه پیدا کند یا خیر؟  3کشور اروپایی در نشست
سهشنبهشب خود به محمدجواد ظریف «اطمینان
دادند تهران منافع برجام را به دست بیاورد اما اینکه
آیا میتوانند در پایان این چند هفته تضمینهای
مورد نظر را بدهند» موضوعی است که هنوز برای
تهران مش��خص نیس��ت .وزرای خارجه  3کشور
اروپایی در اینباره اظهارنظری نداشتهاند اما فدریکا
موگرینی ،مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی
گفته اروپا به دنبال کار جدی و متعهد برای حفظ

تعهدات��ش در برجام اس��ت اما نمیتوان��د درباره
«ضمانتهای حقوقی یا اقتصادی» صحبت کند.
ماموریت حسن روحانی به محمدجواد ظریف برای
سفر به پکن ،مسکو و بروکسل ،با این هدف صورت
گرفته بود ک��ه وزیر امور خارجه در گفتوگوهای
مس��تقیم با چی��ن ،روس��یه و
کشورهای اروپایی تضمینهای
اجرایی ضروری برای عادیسازی
و گسترش روابط اقتصادی ایران
با دیگر کش��ورها را از  4+1اخذ
کن��د .ح��اال آنطور ک��ه طرفین
ای��ن مذاک��رات میگویند 2 ،ط��رف تنها بر چند
محور متمرکز ش��دهاند و قرار اس��ت این محورها
در مذاکرات کارشناسان به صورت عملیاتی و ریز
بررس��ی شود تا مشخص ش��ود چه میزان تهران
میتواند از ط��رف اروپایی تضمی��ن ادامه حیات
برج��ام را بگیرد .هر چن��د در این مذاکرات طرف
اروپایی موضوعات موشکی و منطقهای ایران را جدا
از این مذاکرات دانسته و به آن نپرداخته است اما
صدراعظم آلمان حفظ برجام را پیشزمینه سایر
مذاکرات با ایران دانسته است.
صفحه  2را بخوانید

شاعران و خوانندگان انقالبی برای محکوم کردن سیاست اعتماد به دشمن گردهم آمدند

مرگ بر جام سراب

صفحه 13

نمایندگان مجلس از جریمه 18میلیارد دالری ایران میگویند

استیضاح زنگنه بهخاطر کرسنت

صفحه 2

آیا پیروزی حزباهلل صرف ًا سیاسی بود؟

حلول روح حاج رضوان در سرزمین سروها

محمد سلامتی :شوک ناشی از
نگاه
شکس��ت جریان  14م��ارس در
انتخابات سراسری لبنان ،نهتنها افرادی مانند سعد
حریری را در نوعی کمای سیاس��ی فرو برده است،
بلکه مخالفان جریان مقاومت در منطقه و جهان را
نیز حیرتزده کرده است .اساسا یکی از اصلیترین
دالی��ل اعالم زودتر از موع��د خروج ایاالت متحده
آمریکا از توافق هستهای با ایران ،تالش برای انحراف
افکار عمومی نس��بت به پی��روزی بزرگ جریان 8
مارس در انتخابات اخیر لبنان بوده است .براستی
چه اتفاقی در «سرزمین سروها» رخ داده و پیروزی
حزباهلل و همپیمانانش در انتخابات سرنوشتساز
پارلمانی اخیر مولد چ��ه تحوالتی در زمان حال و
آینده خواهد ب��ود؟ در اینباره نکات مهمی وجود
دارد که الزم است مورد توجه قرار گیرد.
نخس��ت اینکه دونالد ترام��پ ،رئیسجمهور
ایاالت متحده آمریکا و مایک پنس ،معاون وی ،به
همراه افرادی مانند بنیامین نتانیاهو و ملک سلمان
س��رمایهگذاری زیادی روی «شیعیان غربگرا» در
انتخابات اخیر لبنان کردند .به عبارت بهتر ،مثلث
«تلآویو -ریاض -واشنگتن» در این انتخابات تالش
کردند ضمن حمای��ت از موجودی��ت جریان 14
مارس ،شیعیان لبنان را مقابل دوراهی پیچیدهای
قرار دهند؛ انتخاب میان «حزباهلل» و «ش��یعیان
غربگ��را»! هدف از این اقدام کامال مش��خص بوده
اس��ت .کاهش آرای جبهه مقاومت و واریز بخشی
از آرای این جبهه به سود جریانهای ظاهرا شیعی
م��وازی ،هدف کوتاهمدت��ی بود که واش��نگتن و
متحدانش در بیروت دنبال میکردند .آنها در صدد
بودند پس از دستیابی به هدف اول (انزوای حزباهلل
و امل در معادالت سیاسی لبنان) ،اهداف میانمدت
و طوالنیم��دت خ��ود مبنی بر «گفتمانس��ازی
جدید» با متد و ساختاری غربپسندانه را در میان
شیعیان کلید بزنند اما در نهایت ،آرای ناچیزی به
مخالفان شیعی حزباهلل در حوزههای جنوب ،جبل
لبنان و بقاع اختصاص یافت و در بیروت نیز حجم
زیادی از آرا به سود جبهه مقاومت به گردش درآمد.
ام��روز دیگر کمتر تحلیلگری در لبنان و منطقه از

وجود گروههای اپوزیس��یون قوی ضد مقاومت در
میان جریانهای شیعی س��خن به میان میآورد.
نکت��ه قابل تامل اینکه جریانهای ظاهرا ش��یعی
رقیب حزباهلل و امل ،با ش��عار تکیه بر معیش��ت
اقتصادی و پرهیز از غوغافکنی(!) به عرصه انتخابات
ورود کرده بودند.
نکته دوم ،به شکس��ت مفتضحانه آلسعود در
انتخابات سراس��ری لبنان بازمیگردد« .ریاض» از
یکسو به تولید گفتمانهای موازی شیعی (علیه

حزباهلل) در منطقه جنوب لبنان دل بس��ته بود و
از سوی دیگر ،درصدد حمایت از برخی چهرههای
ش��اخص و افراطی جهت پیروزی در شمال لبنان
برآمد .به عبارت بهتر ،ریاض نیز در قبال انتخابات
سراسری لبنان به صورتی کامال فرموله شده وارد
میدان ش��د .ماجرای استعفای س��عد حریری در
عربستان ،س��فر هیات ویژه و وابسته به پادشاهی
س��عودی به بیروت و دیدار آنها با سران جریان 14
مارس و پولپاش��ی در مناطق فقیر لبنان با هدف
تقویت جبهه سعودی در این کشور از جمله اقدامات
هدفمند سعودیها در لبنان بود .به طور مشخص
استعفای اجباری سعد حریری در عربستان پیش از
انتخابات پارلمانی سرآغاز شکافی معنادار در داخل
حزب المستقبل شد .در آن زمان این گمانه مطرح
شد که عربستان احتماال با حذف حریری بهدنبال
آن اس��ت تا فرد دیگری از اهل سنت (جریان ۱۴
مارس) را جایگزین وی به عنوان نخستوزیر کند.
در این میان ،انتخاب��ات «طرابلس» برای مقامات
س��عودی حکم بازی م��رگ و زندگی را داش��ت!
طرابلس به لحاظ جمعیتی و بومی ،یکی از مراکز
قدرت در لبنان محس��وب میش��ود .در این شهر،
«اشرف الریفی» به نمایندگی از عربستان سعودی
و «نجی��ب میقاتی» به عن��وان متحد حزباهلل در
انتخابات شرکت کردند .نتیجه این انتخابات ،آرزوی
سعودیها برای تسلط بر شمال لبنان را به آرزویی
دست نیافتنی برای ملک سلمان و فرزندش تبدیل
کرد .نجیب میقاتی توانست با کسب اکثریت آرا ،بر
نامزد سعودیها در طرابلس چیره شود تا سعودیها
در شمال لبنان نیز مانند جنوب آن زمینگیر شوند.
نکته س��وم ،به بازی نتانیاهو و رژیم اش��غالگر
قدس در قبال انتخابات لبنان بازمیگردد .مقامات
رژیم اش��غالگر ق��دس طی هفتهه��ای منتهی به
انتخابات سراسری لبنان ،پیامهای متعددی را در
حمایت از جریانهای ضد حزباهلل به ش��هروندان
لبنانی مخابره کرده بودند .حتی آویگدور لیبرمن،
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی با طراحی حمالت
سازماندهی شده علیه مواضع مقاومت در سوریه،
عمال از ش��هروندان لبنانی خواسته بود از میان 2
گزینه «مواجه��ه نظامی با تلآوی��و» و «پذیرش
گفتمان س��ازش با دش��من صهیونیس��تی» یک
گزینه را انتخاب کنند .نتانیاهو و لیبرمن اطمینان
داشتند انتخاب ملت لبنان ،چیزی جز خواسته آنها
نخواهد بود ،زیرا قطعات پازل مشترکی که از سوی
واش��نگتن ،تلآویو و ریاض طی یک سال اخیر در
سرزمین سروها چیده شده بود ،امکان تحقق گزینه
دیگری را برای آنها متصور نمیکرد.
ادامه در صفحه 5

دول��ت این روزه��ا در ت��دارک مذاک��ره با
اروپاییها برای حفظ «برجام» اس��ت .از آن سو
اروپاییها ،طی بیانیه رسمیش��ان به مناسبت
خروج آمریکا از «برج��ام» گفتهاند« :ایران باید
به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند باش��د و
مطابق با الزامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی
کامال هم��کاری کند!» در این زمینه چند نکته
حائز اهمیت است؛ اول آنکه اروپاییها در حالی به
ما دستور تداوم اجرای تعهداتمان ذیل برجام را
میدهند که آنچه اکنون باقی مانده ،دیگر نامش
«برجام» نیست! به بیان دیگر ،ایران بخش عمده
محدودیتهای ذیل برجام را در ازای برداش��ته
شدن تحریمهای دولت ایاالت متحده -به عنوان
موثرتری��ن تحریمهای اعمالش��ده علیه خود-
پذیرفته است و حاال که موثرترین طرف معاهده
و بانی اصلی آن تحریمها اجرای تعهدات خود را
معلق کرده است ،هویت برجام نیز خود به خود
از دس��ت رفته است و اصال دیگر برجامی وجود
ندارد که بر سر آن مذاکرهای درگیرد!
با این وجود 3 ،کش��ور اروپایی نظر دیگری
دارن��د و طی بیانیهش��ان میگوین��د« :آژانس
بینالمللی ان��رژی اتمی باید قادر باش��د بدون
هیچگون��ه منع و محدودیتی ب��ه کار نظارت و
راس��تیآزمایی طوالنی خود ادام��ه دهد!» قدر
مس��لم اگر اروپاییها هوای ایستادن در کنار ما
و روبهروی آمریکا را داشتند ،باید در متن بیانیه
خود ،ضمن ارج��اع به گزارشهای مکرر آژانس
مبنی بر صلحآمیز بودن برنامه هس��تهای ایران،
بر ل��زوم تعلیق بخش مهمی از تعه��دات ایران
تاکید کرده ،از آن حمایت هم میکردند تا درس
عبرتی به ترامپ بدهند! مدل حمایت چشمآبیها
از برجام اما با آنچه ما آن را حسننیت و صداقت
مینامی��م ،تفاوت دارد ،لذا آنه��ا در متن بیانیه
خود خطاب ب��ه ترامپ میگوین��د« :از آمریکا
میخواهیم دس��تاوردهای منع گسترش سالح
هس��تهای حاص��ل از برج��ام را از طریق اعمال
بخشهای مهم این توافق حفظ کند!»
م��رور همین چند بن��د مختص��ر از بیانیه
اروپاییها بخوبی نش��ان میده��د آنها در کدام
س��وی این نزاع ایستادهاند! اروپاییها میگویند
ما به معاهدهای که حاال کام ً
ال اس��تحاله ش��ده،
باید مثل معاهده اولیه پایبند بمانیم! سوال این
اس��ت :آنه��ا در برابر این لطف م��ا ،چه اقدامی
خواهند کرد؟ دولت نیز اکنون در پی دستیابی
به پاس��خ همین سوال اس��ت .مقامات اروپایی
البته طی گفتوگوهای رس��انهای خود در چند
روز گذشته این س��وال را بیپاسخ نگذاشتهاند.
ش��اهبیت س��خنان آنها را میتوان در یک کالم
خالص��ه کرد«:حمای��ت از منافع ش��رکتهای
اروپایی در ایران!» معنای روشن سخن مقامات
اروپایی آن اس��ت که آنها س��عی خواهند کرد
برای تداوم فعالیت شرکتهایشان در ایران ،از
آمریکا برای آنها معافیتهای تحریمی اخذ کنند.
واکنش مقامات انگلیس ،فرانسه و آلمان البته در
این زمینه تفاوتهایی با یکدیگر داشته است.
در یک��ی از جدیدتری��ن واکنشه��ا ،وزی��ر
خارجه آلمان گفته اس��ت« :شرکتهای آلمانی
برای معامله با ایران تقریبا هیچ شانسی ندارند.
معاف کردن ش��رکتهای آلمانی از تحریمهای
آمریکا بسیار مشکل اس��ت!» پیشتر نیز آنگال
مرکل ،صدراعظم آلمان گفته بود« :ما نباید خود
را قویتر از آنچه هس��تیم نشان دهیم .باید این
مسأله مشخص شود اصال تا چه حد میتوان از
توافق هستهای با ایران حمایت کرد ،در صورتی
که قدرت بزرگ اقتصادی یعنی آمریکا دیگر در
این راس��تا مش��ارکت ندارد!» بر خالف مواضع
بزرگتری��ن ق��درت اقتصادی اروپ��ا اما مواضع
فرانس��ه در این زمینه ،تندتر بوده اس��ت .امری
که میتوان آن را واکنش��ی احساس��ی به ضربه
ب��زرگ ترامپ به حیثیت مکرون و دولتش طی
هفتههای اخیر دانس��ت .وزیر اقتصاد فرانس��ه
در همین زمینه گفته اس��ت« :اروپا نباید مثل
دستنشانده آمریکا عمل کند».
بهرغم ای��ن جنگ زرگری ام��ا خبرگزاری
انگلیسی رویترز خبر داده است شرکت فرانسوی
ایرباس طی روزهای گذشته ضمن پذیرش لغو
ق��راردادش با ایران ،حداکثر  2فروند هواپیمای
دیگ��ر تحویل ایرانیه��ا خواه��د داد! واکنش
مقامات انگلیسی نیز تا این لحظه از ابراز تاسف
فراتر نرفته است! تمام این موارد نشان میدهد
در دنیای واقعی ،دیگر چیزی به نام برجام وجود
خارجی ندارد!
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