ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

حمالت موشکی و پهپادی ارتش و نیروهای مردمی یمن
به خاک عربستان وحشت را بر اردوگاه متجاوزان حاکم کرد
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سفید برفی
و هفت بدترکیب!

آتش درآسمانسعودی

ویژهنامه طنز را هراه
را درشماره امروز بخوانید

 1180سال و 257روزگذشت

سهشنبه  8مرداد  27 1398ذیالقعده 30 1440جوالی  2019سال یازدهم شماره 8 2778صفحه 1000تومان

نازکنارنجی
نباش!

صفحه 2

خط ویژه ممنوع!

■■رئیس پلیس راهور پایتخت :خودروهای
سیاسی و دیپلماتیک اجازه تردد
در خطوط ویژه را ندارند
صفحه 4

مصوبه عجیب شورای عالی اداری :انتصاب
مدیران عملیاتی باالی  45سال ممنوع!

صفحه 3

اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده فروش آزاد
گوشتهای برزیلی برگزار شد

رسواییتوزیعگوشت
دولتی با نرخآزاد
صفحه 4

ﻃﻨﺰ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﻩ

فتاح
)رئیس بنیاد مستضعفان(:
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ!

ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺍﻧﻮﺭﻯ

کاریکاتوریست:
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ

ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ
ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﻮﻯ ﺑﺎ
ﺭﻭﺡ ﻣﺴﻌﻮﺩﺷﻮﻥ

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﻮﻯ

ﺑﻪ ﮔﻮﺭ ﭘﺪﺭﺕ
ﺧﻨﺪﻳﺪﻯ!

مثل بادی
که میان معده و
دل چرخیدی!
بوی گندی وسط
خاطرهها پاشیدی!
تو
که سرکرده ما
بودی و از ما خرتر،
زیر این دلهره و
دربهدری ،زاییدی!
یاد آن
روز که لو رفت
مکان تو ،بخیر!
ناگهان
هول شدی ،سکته
زدی ،پوکیدی!
رفتی و
طفل تو جا ماند ،در
تو
آتش! چه قشنگ!
به عنوان ”پدر“،
مستحق تمجیدی!
وای مسعود! بهیاد
تو فقط خندیدم
تا پِخیدند ،تو با
پاچه تَر ،گرخیدی!
در
فرانسه ،چقدَ ر خوب،
شبیه سگشان
پک و پوز
و سر و دُم را به
زمین مالیدی!
پی یک
دخمه بهعنوان
مقر ،توی عراق
به
پر و پاچه صدام،
عجب پیچیدی!
تنت
از دست که ،در
گور ،فقط میلرزد؟
نکند
زیر گل و الی،
گلم ،چاییدی؟!
گور و گم
گشتهای و جای
تو
تو ”فیصل“ دارم
عزیزدل من! خشک
شدی ،پوسیدی!
شاد شد روح تو از
کمپ تو در آلبانی
شک ندارم
تو هم از خنده
به آن ،ترکیدی!
منم و
لشکر ”ننجون و
پدرجان“ هایت
تو
خودت رفتی و راحت
شدی و مُردیدی!
از همان
روز ”کمین“ ،این
نه
کمر پیر ،شکست
فروغی ،پس از آن،
مانده و نه جاویدی!
گفته بودی
که
سه
روزه ،وسط تهرانیم
چقدَ ر خوب ،به گور
پدرت خندیدی!

ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ

ﺁﻧﻼﻳﻨﻰ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪ

ﺳﺎﻗﻰﺁﻧﻼﻳﻦ!

با توجه به
توسعه روزافزون
رستوران
تاکسیهای آناین،
یک نشﺌه
های آناین ،ازدواﺝ
دیگر در شعاع 5
چیزهای آناین ،در این های آناین و بقیه
کیلومتری شما
درخواست
نوشتار به معرفی
ساقی کرده باشد.
چیز آناین دیگر
یک هزینه
در این صورت
خواهیم پرداخت.
دوم ارسال نصف و امکان
امروز دیگر
استفاده از مکان نفر
برای شما
الزم نیست بساﻁ
سیخ و سنجاق از آنجایی وجود خواهد داشت.
را کف خانه
رها کرده و از این
به آن
که فرد نشﺌه با
ته مههای پارک
دیدن ساقی و
ته مههای پارک
متعلقاتش
بروید .بلکه با نصب صورت دامن از دست می
اپلیکیشنهای ساقی
دهد ،پرداخت به
آناین ،ساقی،
اینترنتی و قبل از
موردنظر را در واحد
جنس میشود.
رسیدن ساقی انجام
و با بستهبندی
به فرد
منحصر پکیج
تحویل میدهد .از
های تابستانه این
خدمات دیگر
مجموعه
این یک گرمی شیشه ،یک اپلیکیشن شامل بسته
همراهی ساقی ،پای
برگ
با روشن
منقل است که
ماریجوانا )بدون
ساقه( ،یک
کردن تیک ساقی
لیوان آب انبه
پایه در قسمت
تنظیمات،
که قبلش خیلی
قادر به استفاده
میچسبد ،است.
از این خدمات
خواهید بود.
گلبازان با
ارائه مستندات
بخش دیگر
استفاده مداوم و
وحشیانه! از
مربوﻁ به قسمت
اپلیکشن ساقی
ساقیالین است.
خدمات ساقی الین
آناین ،مشمول
زمانی فعال میشود که 45درصد تخفیف و یک
شد.
پامنقلی پایه خواهند

ﻛﺎﻫﺶ

ﺷﻪ ﺷﻮﺗﻪ!

هرچند
خمار و خشته
ای ،خندان باش
دنبال خبر کردن
مشتاقان باش
تحویل شه شوتهی
مواد ،ژود و شریع
ای دوشت
دگر غشه نخور
رقشان باش!

ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺍﻧﻮﺭﻯ

بیکاری و نرخش
شده از غم ،قلیانی
شاغل شده از
لطف شما ،فرد جوانی
دیگر عقب
شغل ،نگردد همه جا را
چون یافته شغل
خفنی” :غاز چرانی“

ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻰ

کاریکاتوریست:

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭﻯ

ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﻳﻚ

ﺗﻚ
ﭼﺮﺥ ﺑﺎ ﺑﻰﻛﺎﺭ!

سارا رمضانی

ﻏﺎﺯ ﭼﺮﺍﻧﻰ!

کاریکاتوریست:
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦﺑﻨﺎﻛﺎﺭﺍﻥ

ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﻗﻰﻫﺎ:
ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ
ﺑﺎ
ﭘﻴﻚ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ!

ﻃﺎﻫﺮﻩ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﻧﮋﺍﺩ

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻯ!
از طرح
امانی گله داری دریا
خوب است از
او فاصله داری دریا
با آب وضو پُر
بشوی حرفی نیست
من در
عجبم حوصله داری دریا

ﺳﻴﺪ

کاریکاتوریست:
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻃﺎﻫﺮﻯ

ﺍﺭﺯ ﺩﻣﺎﻍ!

یک عالمه
ارز ،برده از دولت قاق
هنگام
این شمارشش ،کم آورده بزاق
مساله
آتشم زده :با این پول،
وارد شده بوتاکس و
ژل و چسب دماﻍ!

ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪ

ﺩﺭ »ﻗِﺸﺮ ﻧﺪﻳﺪ«

با یک
قسمت دیگر از
سری برنامههای
استعدادیابی
همین از
«قِشر ندید» در
این
آمار بیکارها خط
خدمت شماییم.
قشر علیرغم
خوردم .طبق اعام
دولت ،فقط با
همین روش و
دیده نمیشوند .با استعدادهایی که دارند
شغلی،
بدون تولید هیچ
هم شاهد
آمار بیکاری از 12
شرکت
اجرای یکی از
به
درصد تو بهار پارسال
کنندگان هستیم.
 10درصد تو بهار
امسال رسیده!
عموخانی)مجری(:
حیاطی)داور(:
استعداد شما چیه؟
شما چند سالته؟
استعداد :با
استعداد:
یک حرکت ،آمار
من متولد هزار و
میدم!
بیکاری رو کاهش
حیاطی :بقیهشو دیگه سیصد و شصت و...
نمیخواد بگی!
عموخانی :مرد
عموخانی :من
حسابی این همه
از مردم توی
مسوول با کلی
دفتر و دستک
خونه ملتمسانه
خواهش می
توش زا ...یعنی
نکردن
کنم به هیچ وجه
موفقیت کسب
این کارها رو توی
خونه انجام
اونوقت شما یک نفری
دادی؟
ندن! ایشون هم
بیکاری رو کاهش
که میبینید 20
ساله کارش
بیکاریه که اﻵن می
استعداد :یه
این
تونه انقدر راحت
لحظه صبر کنید.
حرکت رو انجام بده!
حله.
امممم اهوم...
حیاطی :اگر
اجازه بدین من
کنم و
چراغم رو سفید
عموخانی)مجری( :چی شد؟
بعدش هم یه دور
استعداد:
سواریش چطوریه؟ با امتحان کنم و ببینم
بله! من تا پارسال
دنبال کار بودم ،اما
اینکه تا
همین لحظه
حاال سوار آدم
دیگه منصرف
بیکار و بیانگیزه
شدم و به خاطر
نشدم ولی فکر
سخت
نمیکنم خیلی
باشه!
_جیززززز_

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻃﻨﺰ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﻩ

ﺳﺮ
ﺩﺑﻴﺮ :ﻓﺮﻭﻍ ﺯﺍﻝ
ﺩﺑﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ:
ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻧﮋﺍﺩ
ﺷﻌﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻓﺮﻗﺎﻧﻰ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺮﻭﻳﺲ
ﺩﺑﻴﺮﻓﻨﻰ :ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻳﺎﺭﻯ
ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻈﺮﻯ
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍ :ﺣﺴﻴﻦ
ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻯ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺍﻣﺎﻣﻰ

ﻛﺎﺭﻯ

ﺍﺯ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻃﻨﺰ

ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ

ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻤﺎﺳﻴﺪ!

ﺭﺍﻳﺎﻧﺎﻣﻪ:
info@rahrahtanz.ir
ﺳﺮﻭﺵtanzymir :
ﺍﻳﺘﺎtanzymir :
ﺑﻠﻪtanzymir :
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تندرغرور

انتشار فیلمی از مکالمه شناور سپاه با یک رزمناو انگلیسی که در آن به این ناو جنگی
اخطار داده میشود جان خود را به خطر نیندازید

هنگامی ک��ه لندن در یک ماجراجویی آش��کار
که ش��بیه رفتارهای اس��تعماری قرن نوزدهمی به
حس��اب میآمد و در خوشخدمتی برای آمریکا به
دولت محلی جبلالطارق دستور داد نفتکش «گریس
یک» که حامل نفت ایران
بود را توقیف کند هیچگاه
تص��ور نمیک��رد پاس��خ
دندانش��کن و دنبالهداری
از ایران دریافت کند که در
تاریخ دریانوردی حکومت
سلطنتی بریتانیا بیسابقه
باش��د؛ آنگونه که «رابرت فیسک» در ایندیپندنت
مینویسد:هرچهباشدتخصصایرانیهاتحقیرکسانی
اس��ت که باور دارند تحقیرش��ان کردند .به گزارش
«وطنامروز» ،پس از توقیف نفتکش «استینا ایمپرو»
توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران که پاسخ قاطع

ایران به دزدی دریایی انگلیسیها محسوب میشود،
بتازگی فیلمی از یکی از عملیاتهای نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتشر شده است که
در آن ش��ناورهای نیروی دریایی سپاه یک نفتکش
انگلیسی را در حضور یک
رزمناو این کشور بهکنترل
خود درآوردهاند و زمانی که
رزمناو انگلیسی میخواهد
در مأموریت نیروهای سپاه
دخالت کند ،ش��ناور تندر
نیروی دریایی سپاه به ناو
انگلیس��ی دس��تور میدهد در کار او دخالت نکند.
بنا بر این گزارش ،رزمناو انگلیس��ی مونتروز فاکس
ترات 236همان ناوی اس��ت که کش��تی «اس��تینا
ایمپرو» را اسکورت میکرد...

دن کوتس ،اخراجی جدید دولت ترامپ

بندر ،برادر بزرگتر ملکسلمان در  96سالگی مرد

مدیراطالعاتملیآمریکا
برکنار شد
صفحه 7

صفحه  2را بخوانید

آماری از تهمانده فرزندان
ملک عبدالعزیز

عكس:تسنیم

جوانگرایی
کاریکاتوری

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻫﻔﺘﮕﻰ

ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﻓﻰ ﻭ

ﮔﻤﺸﺪﻩ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟!

ﻫﻔﺖ ﺑﺪﺗﺮﻛﻴﺐ!

روزی
آمد روزگاری در زمانهای
نه چندان قدیم
که به
یک دختری به
آفتاب میگفت:
دنیا و آینه با
«تو درنیا که من
پنجه آفتاب .اما از
صدایی رسا می
بخت بد ،این دختر سَ قِشدراومدم!» عینهو و
یمن
گفت :تو ،تو ،تو ،تو!
و بد قدم بود.
جادوگر خرکیف می
سیاه بود
به دنیا که آمد،
هم
و بد رفت جلوی آینه تا شد .یک روز که
مشترکا سهم
طبق معمول
که متوجه بدقدمی او شد ،مادرش سر زا رفت
از
داشته باشیم.
و پدرش با
خفن بودن خود
بردش
جادوگر بدترکیب
رهایش
کرد تا حیوانات بخورنش .اما داخل جنگل و همانجا نمیشرمندگی سرش را پایین انداخته مطمﺌن شود ،دید آینه همین های مهربان گفتند
خیالت راحت ای
و تو
کند.
روزها
از آنجایی
هنوز عمرش به
چشم جادوگر
شما رو با هم رفیق میکنیم .جادوگر پدرسوخته،
جادوگر که از این
که این دختر
دنیا باقی بود،
نگاه پس به
به محض رها
خواباند بیخ گوش آینه که سکوت آینه عصبی
توسط هفت
زودی سفیدبرفی و
شده بود ،یکی
شدن در جنگل،
بدترکیب مهربان
در نتیجه
جادوگر با هم رفیق
آینه که به
از این راه یک
دوست داشتنی
آن ،گوش چپ
توضیح است که این
شدند و توانستند
تتهپته افتاده بود
پیدا شد) .الزم به
آینه کر شد! کنار هم به میلیارد یورو پول به
هفت بدترکیب
پیدا
جیب بزنند و تا
گفت :روم به دیوار
کارشان گشتن در جنگل و دختر هست بهنام
خوبی و خوشی
کردن دختران رها
سالیان سال در
جادوگر ،ولی یه
زندگی کردند.
شده ،پولهای
سفیدبرفی ،که اونم ارز
قالپاق
بازار آزاد می
ماشین و غیره بود و معموال گمشده دولت ،پیدا
فروشه .حتی از توام خفنتره جهانداری میگیره و تو
می
هم،
کردن پایین و
ﻧﺘﻴﺠﻪ
و باز
عرق شرم ریخت.
و کردند( القصه! دختر سَ ق سیاه را چیزهای گمشده را
سرش را انداخت ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻗﻰ :ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
پیدا جادوگر
یافتند و با
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ
تیمار کردند
گفت :که اینطور؟!
خودشان بردند
ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ
و هر روز بهش
ﺑﻠﻜﻪﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮﻓﻰ
بعد آدرس خانه
بدترکیب را
بزرگتر شد و بر اﺛر خوردن شیر برنج دادند تا
ﻓﻘﻂ ﺷﻴﺮﺑﺮﻧﺞ
ژﻧﺘﻴﻚ
گرفت و همچین که به آنجا سفیدبرفی و هفت
دختر بزرگ و
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ!
زیاد شیر برنج
سفید شد.
رسید
رنگ پوستش عین برف آپارتمانی دارد که اگر
دید پیع! یک
بنابراین معروف شد
بخواهی سر بلند کنی
به سفیدبرفی!
کاه از سرت
میافتد .بنابراین برای از بین بلندای آن را ببینی
ﺍﻣﺎ
سیبی را
بردن
سفیدبرفی یک
ﻛﻪ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ
اینکه آغشته به سم کرد و
داد سفیدبرفی
ﭘﺪﺭﺳﻮﺧﺘﻪﺍﻯ
آدمی که پیتزا و
بخورد .غافل از
ﺁﻥﻃﺮﻑﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ
نفس میکشد ،هیچ ساندویچ میخورد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﻛﺎﺭﺵ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ
و هوای آلوده را
سمی بهش
ﺍﺭﺯ  4200ﺗﻮﻣﻨﻰ
برفی سیب را خورد و آروغش کارساز نیست .سفید
ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ
رو
ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ
هم زد و دوباره
مشغول گرفتن ارز
ﻣﻰﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ
ﺛﺮﻭﺗﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺯﺩﻩ
 4200تومنی شد.
ﺑﻮﺩ
ﻭ
جادوگر
که تحمل
ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺎﻭﻯ ﺑﻮﺩ
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺵ.
دیدن چنین
منظرهای را
نداشت ،رفت پیش
هفت بدترکیب
این جادوگر
و گفت :ای
بدترکیبهای
بدجنس یک آینه
برود
ای هم داشت که
مهربان! بیایید
جلویش بایستد و
عادت داشت هر روز بین من و
بگوید :ای آینه
شوید تا سفیدبرفی میانجی
از همه خفنتره؟
سخنگو ،بنال و بگو
ببینم
به
کی
جای
رقابت با هم
رفاقت کنیم و
از این سفرهای
که آقای
جهانداری انداخته

ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺍﻧﻮﺭﻯ

صفحه 5

صفحه 7

تيترهايامروز

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺯ

داستان ارز گمشده چه بود؟!

منابع اطالعاتی ارتش و کمیتههای مردمی یمن تأکید کردهاند
دهها نظامی سعودی بر اثر شلیک موشک کشته شدهاند

پس از ماجرای استعفای پرحاشیه در جریان
سفر بشار اسد به تهران حاال محمدجواد ظریف
به بهانه برخی کنایههای محدود به او در سریال
«گاندو» باز هم بحث استعفا را مطرح کرده است

 8ﻣﺮﺩﺍﺩ 1398

ﻃﻨﺰ

ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻧﺒﺰﺭﮔﻰ

ﻭﻃﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ

ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 2778

صفحه 7

معصومه ابتکار در پاسخ به سؤالی درباره سکوت
نسبت به قتل همسر محمدعلی نجفی:

لزوما به هرموضوعی
ورود نمیکنیم

گزارش «وطنامروز» از شب شعر «دلیران هرمزگان» به بهانه قدرتنمایی ایران در خلیج فارس

در تور ماهیگیرها پهپاد افتادهاست!
صفحه 8

صفحه 2

خطر تکرار یک تراژدی
حسن رضایی

نگاهامروز س��ال  2008وقتی ژن��رال دیوید
پترائوس در جلسه استماع کنگره
آمریکا درخواست تاخیر در بازگشت نظامیان اشغالگر
کش��ورش از ع��راق را مطرح میکرد ،رس��انههای
آمریکای��ی هم کاهش تعداد حم�لات عراقیها به
نیروهای ائت�لاف از  1600به  300نفر نس��بت به
نیمه نخس��ت همان سال را به عنوان یک موفقیت
بزرگ ،پیش روی جامعه آمریکایی میگذاش��تند.
کمتر از  11سال پس از آن تاریخ اما آدم بیاهمیت
و فراموشش��دهای مثل پترائوس که هیچ ،شخص
رئیسجمه��ور آمریکا هم مجبور ش��د مخفیانه و
شبانه به عراق سفر کند .غرب اکنون خوب میداند
وضعی��ت در عراق و بلکه در سراس��ر منطقه تغییر
کرده ،خاورمیانهای جدید متولد ش��ده است .ایران
ب��ر خالف ریالهای عربس��تان ،درهمهای امارات و
دالره��ای فدرال رزرو ،اکس��یری غیرمادی بر دامن
منطقه پاشیده است و آمریکاییها برای فهم و تغییر
این وضعیت ،بیش از حد احمقند.
غرب از  4دهه پیش از این ،هر قدمی برای خنثی
کردن ردپای ایران برداش��ته ،یک مین هوشمند را
علیه منافع و نفوذ خود در منطقه خاورمیانه منفجر
کرده اس��ت .آخرین دست از این تلههای انفجاری،
در تنگ��ه هرم��ز و خلیجفارس عمل ک��رد و آبروی
انگلیس و آمریکا بهعنوان متجاوزان اصلی به عراق
و افغانستان را پیش مردم منطقه و جهان بر باد داد.
همین غرب ،س��ابق بر این در گاز گرفتن منطقه ما
هیچ مالحظهای نداش��ت ،تدریج��ا اما خوب پارس
کردن را هم از یاد میبرد .هذیانگویی و سردرگمی
ترامپ در فقره انهدام پهپاد آمریکایی تریتون ،تفاوت
محسوسی با سخنان متناقض اوباما در زمان انقالب
مردم مصر و سرنگونی حسنی مبارک ندارد .منطق
و چارچ��وب این حوادث ظاهرا نامرتبط ،کامال یکی
است .هژمونی غرب در منطقه غرب آسیا نابوده شده،
آنها تدریجا از یک بازیگر فعال به تماشاگری منفعل
و بددهن تبدیل شدهاند.
این هم که آمریکا و برخی دوس��تان داخلیاش
خیال کنند این کش��ور دوباره ب��ر گرده مردم مصر
مسلط شده ،اشکالی ندارد؛ فشار دادن مین با چکمه
اما نمیتواند همیش��گی باش��د و اسمش دیوانگی
اس��ت ،نه قدرت و هژمونی! فری��د زکریا ،تحلیلگر
برجس��ته آمریکایی س��ال  2008حرف دقیقی در
مجله نیوزویک زده بود .او با اش��اره به بحران مالی

گریبانگیر آمریکا و متحدانش گفته بود« :جهان ديگر
جهان گذشته نيست .ما مجبوريم ديگر كشورها را
«متقاعد» كني��م در معضالت خارجي به ما كمك
كنند .م��ا مجبوريم يك «اس��تراتژي مش��خص»
را انتخ��اب كني��م ...م��ا نميتوانيم ي��ك روز عليه
سرمايهگذاران چيني و عرب در آمریکا اقدام كنيم
و روز ديگر اميدوار باش��يم آنها  4ميليارد دالر اوراق
مشارکت از ما خريداري كنند»« .فقدان استراتژی
مشخص» ،آن حرف کلیدی زکریاست که شاید خود
او ه��م توجه زیادی به اهمیت آن در س��ال 2008
نداش��ت .این اما واقعیتی اس��ت که باید در تحلیل
وضعیت کنونی جهان غرب روی آن تمرکز کرد.
غرب اکنون در نوعی سردرگمی تاریخی است و
ناگزیر در روندی از آزمون و خطا ،به امثال ترامپ و
جانسون رسیده است .این روند با ترامپ یا بیترامپ
تداوم خواهد یافت .سربرآوردن ترامپ و جانسون یا
قدرت گرفتن احزاب راس��ت افراطی در قاره سبز و
نواخته شدن زنگ خطر بازگشت فاشیسم از سوی
اندیشمندان غربی ،مشخصات روشن دورهای است
که میت��وان آن را نوعی «دوره گ��ذار» برای غرب
نامید .گذار از قدرت و هژمونی یکس��ویه به پذیرش
مختصات جهانی جدید! جهانی که تضعیف قدرت
بلوک غرب ،به واگرایی آن منجر میشود و تمایالت
ملیگرایانه ،س��که روز تحوالت سیاسی خواهد بود،
گذار از ادعای جهانیس��ازی به تمرکز بر معضالت
ملی و دولتهای محلی .جهان��ی که به قول زکریا
دیگر جهان گذشته نیست .اگر دولتی که میخواهد
سیاست ایران را هدایت کند ،این برداشت و شناخت
حداقلی از نس��بت وضعیت ایران و غرب را نداشته
باش��د ،الجرم منافع ملی را روی مین بیسوادی و
نادانی خود خواهد برد.
هژمون دانستن این غرب نامتعادل ،رو به افول
و در حال پوس��تاندازی و س��پس ،انعق��اد «توافق
بلندمدت و ب��دون ضمانت اجرای��ی واقعی» با آن،
وحشتناکترین چیزی اس��ت که یک سیاستمدار
میتوان��د در ابتدای قرن بیس��تویکم انج��ام داده
باش��د .خطرناکتر از آن اما حتما گره زدن معاش و
حتی آب خوردن مردم به نتایج این توافق و س��یب
و گالبیهای خیالی ناش��ی از آن اس��ت .ما اما تمام
این کارها را کردهایم و اکنون با پیامدهای ناش��ی از
آن دست و پنجه نرم میکنیم .دولت البته میگوید
در عوض ،ج��ام اخالق را در فضای بینالملل باالی

سر بردهایم و این چیز کمی نیست .همان دولتی که
رئیسش سال  92گفته بود« :سیاست خارجی جای
شعر و شعار نیست و اگر خیلی دوست داریم تکبیر
یا کف بگیریم راههای دیگری وجود دارد ،سیاس��ت
خارجی را حق نداریم صرف تکبیر و کف کنیم!»
شناخت مجموعه این واقعیات ،برای ترسیم نقشه
راه صحیح در مواجهه ام��روز ایران با بدعهدیهای
مکرر اروپا بس��یار حیاتی است .در کنار اینها ،توجه
به چند نکته درباره ماهیت اتحادیه اروپایی ،مس��یر
را روش��نتر خواهد کرد -1 :اروپ��ا در میدان عمل،
هویت واحدی نیست -2 .اروپا در برابر آمریکا قدرت
و انگیزه هیچ اقدام واقعی و مهمی به س��ود ایران را
ن��دارد-3 .اروپا که خیلی ش��فاف ضرباالجلهای
ایران را رد کرده ،اکنون هم مذاکرات را تنها محملی
برای وقتکشی و نگه داشتن ایران در حصار برجام
میبیند -4 .اروپا سابقه بدعهدی و رذالتهای مکرر
در مذاکرات هس��تهای ده��ه  80را در کارنامه خود
دارد -5 .اروپ��ا با وجود معافیتهای آمریکا در یک
دوره  6ماه��ه ،هیچ نفتی از ای��ران خریداری نکرد.
 -6واردات اروپ��ا از ایران در س��ال  2019با کاهش
 94درصدی مواجه ش��ده اس��ت -7 .طبق سخنان
موگرین��ی درب��اره زمانبر بودن تراکن��ش از طریق
اینستکس به دلیل آنچه «فرآیند شناسایی هویت
مشتری» خوانده اس��ت ،اروپا اینستکس را کانالی
برای کنترل اقتصاد ایران و نه کمک به آن میداند.
 -8اروپا در سال گذشته بیشترین تمرکز خود را بر
«ابراز تاسف» قرار داده است.
با این وجود ،آقای روحانی این روزها پیامهایی با
رئیسجمهور فرانسه رد و بدل میکند و تاکید دارد
دولت هرگز فرصت مذاکره را از دست نداده و نخواهد
داد! آقای ظریف هم اخیرا در سفر پرمشغلهای که به
 3ساختمان شهر نیویورک داشته ،گفته است تهران
حاضر اس��ت تصویب پروتکل الحاق��ی پادمانهای
آژانس را همین حاال انجام دهد .در مقابل ،آمریکا نیز
باید تمام تحریمهای اعمالشده علیه ایران را «لغو»
کند .ظاهرا کسی هم نیست به ایشان بگوید رد همان
تحریمهای قبلی که برداشتهاید ،درد میکند دوست
عزیز! خواهشا این تحریمهای جدید را دیگر برندارید!
با این اوضاع غلط نیس��ت اگ��ر عمیقا نگران فریب
خوردن مجدد قهرمانان دیپلماسی از اروپا و آمریکا
باشیم .یک تراژدی تَکراری که باید نسبت به تَکرار
آن هشدار داد و از تَکرار آن جلوگیری کرد.
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