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تيترهايامروز
گفتوگوی «وطنامروز» با محمدرضا باهنر
درباره وضعیت این روزهای دولت و مجلس

کابینه
اشتباهی!

■■اگر من رئیسجمهور بودم از همان روز اول
این افراد را نمیگذاشتم که االن بخواهم
آنها را تغییر دهم

■■این دولت وزرای خستهای دارد و برخی
از وزرا میگویند ما مدیر زمان غیرعادی نیستیم
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يادداشتامروز

پس از مدتها فشار افکارعمومی و کارشناسان،روحانی رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد
و عمالً شکست سیاستهای پولی و بانکی دولت خود را پذیرفت

درسهاییکه باید از رفتار
آمریکا با اروپا گرفت

اعتراف بهخطای  5ساله

محمد سالمتی

■■ما «تکمجلسی» نمیتوانیم کشور را
اداره کنیم
■■مجلس االن حال خوبی ندارد و علتش هم آن
است که مجلس  3فراکسیون غیراکثریت دارد
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ادبیات
کتاب «همسایه سدر و همسفر رود» از نگاه مؤلف

از «کلیدر» استفاده کنید!
حسین قرایی

یکردم،
سال  ،80سوم دبیرستان را سپری م 
کتابهای درس��ی ادبیات فارس��ی برایم بسیار
لذتبخش بود؛ متون ادب فارسی  5و  ،6آرایههای
ادبی و حتی بخش نگارش درس زبان فارس��ی!
صفح��ات ابتدایی ای��ن کتابها را ک��ه از نظر
میگذراندم در بین مؤلفان نام  2-3نفر مشترک
بود؛ یکی از آنها «دکتر محمدرضا سنگری» بود.
اتفاقاً بخشهایی که آن سالها برایم درخشش
داش��ت آنهایی بود که خود دکتر سنگری برای
آوردنش��ان در کتابهای درسی کوشیده بود؛
درسهایی که این بیتهای درخش��ان در آنها
کتابها را چراغانی کرده بود:
از درد سخن گفتن و از درد شنیدن
با مردم بیدرد ،ندانی که چه دردی است!
(مهرداد اوستا)
دلم شکستهتر از شیشههای شهر شماست
شکسته باد! کسی کاین چنینمان میخواست
(سهیلمحمودی)
تقریر ادیبان ه برهان معاد است
فصلی که نسیم از پی اسفند گشوده است
(زکریا اخالقی)
این دوبیتی از «قیصر امینپور» را هم اضافه
میکنم که در کنار دوبیتیهای سهیل محمودی
و سلمان هراتی قرار گرفته بود:
بیاای دل از اینجا پر بگیریم
ره کاشان ه دیگر بگیریم
بیا گمکرده دیرین خود را
سراغ از الل ه پرپر بگیریم
و ای��ن رباعی ارجمند که با لحن حماس��ی
و طنطن�� ه ش��یعی سیدحس��ن حس��ینی آن
س��الها مکرر در مکرر در سال پیشدانشگاهی
میخواندم و خیلیها از یک «آفرین» خشک و
خالی هم دریغ میکردند:
کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت
با زخم نشان سرفرازی نگرفت
زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت
حیثیت مرگ را به بازی نگرفت!
کنکور را که پشتس��ر گ��ذاردم و به تربیت
ت معاصر»
معلم آمدم ،درس��ی با عنوان «ادبیا 
داش��تیم که مؤلفش دکتر س��نگری بود .اتفاقاً
اس��تاد آن درس ،کتاب ادبی��ات معاصر را کنار
گذاش��ت؛ خودش چیز دیگری درس میداد که
به دل دانشجویان نمینشست اما...
ادامه در صفحه 16

نگاه امروز قدیمتره��ا حرف چک و س��فته،
حکای��ت ب��اال ب��ردن خر ب��ه بام
بود .م��ردم برای حرفهایش��ان ،تار س��بیل گرو
میگذاش��تند و لوطیترها حتی دس��ت به سبیل
هم نمیش��دند ،همان حرفش��ان س��ند بود برای
خل��قاهلل .گذر زمان اما همچنان ک��ه ما را مدرنتر
میکرد ،حرفهایمان را هم بیوزنتر و بیاعتبارتر
میکرد .چنین رویکردی البته در میدان سیاس��ت
س��ریعتر پیش میرفت .بویژه از هم��ان وقتی که
امثال میرزاملکم خان و دیگر روشنفکرهای غربزده
قاجاری فهمیدند زمانی ماکیاولی نامی هم در بالد
فرنگ ظهور کرده که مش��ق سیاس��ت میگوید و
باز طبق قانونی نانوشته ،هرچه غربیها میگفتند،
خط قرآن بود! من تخصص اقتصادی قابل توجهی
ندارم اما این را مطمئنم که باالرفتن تعداد چکهای
برگشتی کشور با انکار وعده  100روزه رئیسجمهور،
توسط حسن روحانی(!) نسبت مستقیم دارد .شما
خواننده حامی دولت هم میتوانی مثالهای دیگری
در همین زمینه بزنی؟ سلمنا! حرفی نیست.
این ام��ا از عجایب روزگار اس��ت که محمدرضا
خاتم��ی ،ب��رادر تکرارچی اعظم که زمان��ی در 12
اردیبهش��ت  96به روزنامه اعتماد گفته اس��ت« :ما
تضمین روحانی هس��تیم؛ اگر روحانی ابقا نش��ود،
وضعی��ت کش��ور از دوران احمدین��ژاد ه��م بدتر
خواه��د ش��د .اگر ب��ه کارنامه روحانی ن��گاه کنیم
حتم��اً او را رئیسجمهوری موف��ق و حتی فراتر از
انتظار میدانیم ...با این مجلس اصالحطلب ،کابینه

واقعیاتی برای دیدن
حسن رضایی

دوم روحانی بهتر از کابین��ه اول خواهد بود» ،حاال
در  27تیرم��اه  97به روزنامه همش��هری میگوید:
«دولت روحانی کارآمد نیست؛ اصالحات نمیخواهد
اعتبارش را خرج ناکارآمدیها کند؛ روز به روز امید
مردم به ما کمتر شده است؛ فراکسیون امید مجلس
هم ،امیدی میان مردم ایجاد نکرده است؛ روحیه و
منش محمدرضا عارف هم همین اس��ت و ما نباید
انتظار دیگری از او داش��ته باشیم» .چنین حجمی
از وقاحت و مس��ؤولیتناپذیری علنی طبعا با هیچ
مسلک و مرامی قابل توجیه نیست.
حس��ن روحانی اما باید به جای آنکه تنها «زین
همرهان سست عناصر» دلش بگیرد ،اگر از بدعهدی
اروپاییه��ا در مذاکرات دهه  80عب��رت نگرفته و
نمیگی��رد ،از همین اتفاقات پیرام��ون خودش در
فاصل��ه  96تا  97دیگ��ر عبرت کاف��ی را بیندوزد.
برای بازخوانی حافظه تاریخی ،الزم اس��ت یادآوری
کنم حس��ن روحانی مرداد ماه  ،84دو سال پس از
آنکه انواع امتیازات -تا پلمب کردن داوطلبانه تمام
تاسیسات هستهای کش��ور! -را به اروپاییها داده و
آماده رفتن از شورای عالی امنیت ملی بود ،در نامهای
تاریخی و دردناک خطاب به البرادعی ،مدیرکل وقت
آژانس نوشت...« :متاسفانه در مقابل اگر نگوییم هیچ،
ایران مابهازای بس��یار اندکی دریاف��ت کرد و بارها

اقدامات اعتمادس��از خود را افزای��ش داد و تنها در
عوض آن ،با قولهای انجامنش��ده و درخواستهای
بیش��تر روبهرو شد!» جناب رئیسجمهور اگر هم تا
ابد نپذیرد که خود حس��ن روحانی وعده  100روزه
را داده ،باید بپذیرد اقتصاد کشور با این فرمان ،رونق
نمیگیرد!
وقتی غربگرایان  6موتوره و رسانههایش��ان به
عنوان مهمترین حامی��ان دولت یازدهم و دوازدهم،
اکنون آنقدر از خطا بودن راه آگاهند که میترسند
نزدیکیشان به دولت ،نانشان را در آینده آجر کند،
شخص رئیسجمهور باید بداند الزمه تغییر چنین
فضایی حتی در جبهه همرهان سست عناصر ،چیزی
جز تغییر همان راهی که خود آنها تکرارش کردند،
نیس��ت .اینکه اکنون دوباره با به سنگ خوردن سر
برجام نافرجام ،بخواهیم علم  FATFرا س��ر دست
بگیریم و ط��ی ابالغیههای جداگان��ه به بانکهای
داخل��ی ،رون��د خودتحریم��ی را در داخل کش��ور
اجرایی کنی��م ،چیزی جز حکایت همان خر به بام
بردن نیست .اینکه اعضای لیست امید مجلس هم
ک��ه حتی از نظر محمدرضا خاتمی هم موفق عمل
نکردهان��د ،بخواهند با س��وز و گ��داز بگویند «برای
ریاس��تجمهوری روحان��ی مایه گذاش��تیم و خدا
میدان��د که از روی مردم ش��رمندهایم .من از روی

عكس :احمدمعینیجم ،ایرنا

نصب موشکهای کروز با برد  1500کیلومتر
روی جنگندههای سپاه در آینده نزدیک

مردم خجالت میکشم» ،بیشتر به جوک شبیه است
تا غصه مردم را خوردن.
نمایندگانی که زمانی عب��اس عبدی در ابتدای
مجلس دهم پیش��نهاد میداد برای آموزشش��ان
چند کتاب از طرف مجلس به آنها هدیه ش��ود هم
دیگر باید بدانند حکایت غصه خوردن برای مردم و
حمله به دولت روحانی ،با حمایت از تداوم همان راه
غلط سابق در قالب الیحههای استعماری  FATFو
ملحقات آن ،چیزی جز تمسخر افکار عمومی نیست.
تمس��خری که البته به دلیل تبعات سنگین آن در
شرایط اقتصادی کنونی از حافظه مردم نخواهد رفت
و برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد .در این میان
اما فارغ از موضعگیریهای کماثر نمایندگان لیست
تکرار در مجلس ،این ش��خص جناب رئیسجمهور
است که باید با اعتماد به تواناییهای متعدد کشور
در حوزههای مختلف با تغییر رویکردهای اش��تباه
گذشته ،به کمک مردم بشتابد.
خوب یا بد 5 ،سال گذشته نشان داد ژنرالهایی
که در مهمترین جلسات از فرط کهولت سن ،خواب
تشریف دارند ،باید برای همیشه به همان رختخواب
بروند ،نه به هیات دولت جمهوری اس�لامی که بار
اصلی ایجاد و تداومش ،یکسره بر دوش جوانان بوده
است .حسن روحانی  2راهکار ساده پیش رو دارد که
در پی��ش گرفتن آنها محتاج دیدن دم هیچ کدخدا
و نوچه کدخدایی نیست :یکم -فرستادن ژنرالهای
خواب آلود به رختخواب .دوم -اعتماد به توان داخلی؛
از جمله توان جوانان این مردم! والسالم.

ای��ن روزها کمتر کس��ی میتواند «خش��م
مقامات اروپایی» از دولت ترامپ را کتمان کند!
اگرچه نوع مواجهه سران اروپایی با این خشم و
نارضایتی یکسان نیست اما «تحقیر قاره سبز»
توسط ایاالت متحده آمریکا نکتهای نیست که
از دید تحلیلگران مسائل بینالملل پنهان مانده
باش��د .وضع تعرفههای گمرکی بر آلومینیوم و
فوالد صادراتی اروپا ،اعمال فش��ار بر اعضای ناتو
باب��ت افزایش هزینههای جمع��ی (به میزان 2
درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها) ،هجمه
مستقیم ترامپ به بنیانها و قواعد جمعی جاری
در اروپای واحد و منطقه یورو ،حمایت کاخ سفید
از جریانهای ضداروپایی و ملیگرا و  ...از جمله
مصادیق تقابل تمام عیار ایاالت متحده آمریکا و
اتحادیه اروپا محسوب میشود.
 -1اتحادیه اروپا از اواخر قرن بیس��تم تاکنون ،به
بازی مستقیم خود در زمین ایاالت متحده آمریکا
ادامه داده اس��ت .حتی در جریان جنگ عراق در
سال  2003میالدی ،بسیاری از بازیگران اروپایی از
جمله انگلیس ،لهستان ،اسپانیا و ...با سیاستهای
جنگطلبانه آمریکا در منطقه غرب آس��یا همراه
ش��دند .نکته قابل تامل اینکه مخالفت بازیگرانی
مانند آلمان و فرانس��ه با جنگ عراق نیز در آینده
با دخالت آنها در تشکیل داعش و دیگر گروههای
تروریستی و تکفیری در سوریه و عراق جبران شد!
وابستگی امنیتی ،اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا
به آمریکا ،نهتنها باعث عقبماندگی قاره سبز در
نظام بینالمل��ل و کاهش قدرت مانور بینالمللی
این مجموعه شد ،بلکه اعتبار سیاسی اروپای واحد
را نیز مخدوش کرد .مقامات اروپایی مدعی بودند
پرداخت این هزینهها (هزینههای اعتباری و روانی
ناش��ی از بازی در زمین آمری��کا) در ازای حمایت
درون آتالنتیکی واش��نگتن از اروپ��ای واحد الزم
اس��ت! بر پایه چنین اس��تدالل مضحکی بود که
سران اروپا به مهرههای بازی بیل کلینتون ،بوش
پسر و اوباما تبدیل شدند.
 -2س��ال  2016میالدی ،فردی در آمریکا بر سر
کار آمد که صراحتا از ساختار امنیتی موجود در ناتو
انتقاد میکرد و جریانهای ملیگرا و ضداروپایی،
از جمله جریان راس��ت افراطی در فرانسه ،از وی
حمایت میکردند .فردی که در جریان رقابتهای
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ضمن حمایت از
پدیده «بریگزیت» ،از دیگر کشورهای اروپایی نیز
خواست در «خروج از اتحادیه اروپا» شتاب کنند!
بسیاری از شهروندان اروپایی در طول  2سال اخیر
که از حضور دونالد ترامپ در کاخ س��فید سپری
شده است ،در انتظار مواجهه مستقیم ،قاطعانه و
تاثیرگذار سران خود با کاخ سفید بودهاند؛ انتظاری
که تاکنون بیفایده ب��وده و ثمرهای جز ناامیدی
برای آنها نداشته است! اقدامات سلبی اخیر ترامپ
در حوزههای اقتصادی و امنیتی ،بنیانهای اروپای
واحد را هدف قرار داده اس��ت؛ بنیانهایی که در
زمانی نه چندان دور ،حکم خطوط قرمز و ثوابت
استراتژیک قاره سبز را داشت.
 -3ابتدای سال  2017میالدی ،سران اروپا یکی
از بدتری��ن و بزرگترین خطاهای خود را مقابل
ایاالت متحده آمریکا مرتکب شدند .این خطای
بزرگ ،معامله با دولت ترامپ بر س��ر برجام بود.
دولت انگلیس ،نخستین دولتی بود که با تغییر
توافقهستهای(مطابقشروطپیشنهادیترامپ)
موافقت کرد« .ترزا می » در همان نخستین سفر
خ��ود به آمریکا که در روزهای نخس��ت حضور
ترامپ در کاخ سفید انجام شد ،برجام را توافقی
بحثبرانگیز خوان��د! متعاقب انگلیس« ،امانوئل
مکرون» رئیسجمهور بیتجربه و جوان فرانسه
نیز حاضر ش��د در ازای کس��ب حمایت بیشتر
آمریکا در نظام بینالملل ،پروس��ه تغییر توافق
هس��تهای با ای��ران و گنجاندن موض��وع توان
موش��کی و دفاعی ایران در برج��ام را پیگیری
کند .دولت آلمان نیز با کمی تاخیر به این پروسه
پیوست! تروئیکای اروپا بدون آنکه متوجه عواقب
و تبعات بازی خود در زمین «دشمن آمریکایی
اتحادیه اروپایی» شوند ،راه تقابل با ایران و برجام
را در پی��ش گرفتند .با این حال در نهایت ،پس
از ماهها مذاکره میان کارشناسان و دیپلماتهای
آمریکایی و اروپایی(که بعدها مشخص شد نوعی
شوی دیپلماتیک از س��وی ترامپ بوده است)،
رئیسجمهور آمریکا خروج از برجام را اعالم کرد
و حتی به بازی اروپا در زمین خود وقعی ننهاد.
در حال حاضر نیز بازیگران اروپایی به بازی خود
در زمین دولت آمریکا ادامه میدهند و در حال
رایزنیهای پشتپرده با کاخ سفید و...
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