انتخاب عمرانخان چگونه قواعد بازی را در
پاکستان بر هم زد

انتقاد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از انفعال
دستگاه دیپلماسی در قبال آل سعود

پیگیریپروندهمنا :

صفحه 2

شمارشمعکوس
برایقهرمانکریکت

درحدصفر!

صفحه 15
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تيترهايامروز
شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره
وضعیت او با توجه به مصوبه اخیر مجلس
درباره منع بهکارگیری بازنشستگان:

اینقانون شامل
حال من نمیشود!
■■بنده تابع قانون هستم
تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان است

■■محمدعلی افشانی :قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان در شهرداری تهران اجرا میشود

صفحه 4

چرا کردهای مورد حمایت واشنگتن در سوریه
گزینه مذاکره با اسد را انتخاب کردند؟

صفحه 15

صبح روز گذشته در بزرگراه بابایی تهران

راننده مست
جان5کارگر
شهرداری را گرفت
صفحه 4

خبر
وعده رئیسکل جدید بانک مرکزی درمراسم معارفه:

رانت ارزی حذف میشود

رئیسکل بانک مرکزی در مراسم معارفه خود،
برنامههایش برای اقتصاد کش��ور و نظام بانکی را
اعالم کرد .عبدالناصر همتی در مراس��م تودیع و
معارفه رئیس کل بانک مرکزی که با حضور اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری و جمعی از
مدیران ارشد نظام بانکی کشور برگزار شد ،گفت:
معاون اول رئیسجمهور در س��خنان خود اشاره
کرد که بنده در چه ش��رایط سختی این سمت را
دریافت کردهام اما من آمادهام برای کشور ،دولت و
مردم اقدامات مثبتی انجام دهم .وی اظهار داشت:
همگام با اقتصاد کشور برنامههایی عملیاتی خواهد
شد و تابآوری کشور در این شرایط بسیار ضروری
است .همتی با اشاره به تحریمها گفت :تحریمها
فرصتی برای ارتقای توان کش��ور است و وضعیت
ب��ازار ارز ،ع��دم ترازنامه بانکه��ا ،بیتدبیری در
سیاستهای پولی و سردرگمی از مشکالت موجود
است .همتی با اشاره به برنامههایش برای کنترل
بازار ارز گفت :این برنامهه��ا برای کنترل بازار ارز
با رئیسجمهوری هماهنگ و پس از نهایی شدن
به مردم اعالم میش��ود .رئیس کل بانک مرکزی
اظهار داش��ت :سیاست صادقانه و ثبات منطبق با
درخواستهای مردم اعالم و اجرایی خواهند شد؛
برای این امر حفظ قدرت ارزی کشور متناسب با
کنترل نرخ ت��ورم و اصالح ناترازی بانکها و مهار
نقدینگی و هدایت آن مدنظر اس��ت .وی ثبات در
مطالب��ات اقتصادی و حذف رانت از نظام بانکی را
از برنامههایش اعالم کرد و گفت :در سیاستهای
پول��ی ،بانک مرک��زی بر تجربه عمل��ی دهههای
اخیر تکیه خواهد کرد .همت��ی ادامه داد :در دوره
جدید بانک مرکزی تالش میش��ود پیامآور ثبات
و تقویت اعتماد عمومی به سیاستگذاران باشیم و
ثبات قیمتها پیگیری میشود و ضمن اذعان به
مشکالت موجود ،باید تالش کرد از راههای صحیح
و نظرات کارشناسی استفاده کرد .رئیس کل بانک
مرکزی با بیان اینکه باید بازار بین بانکی از شفافیت
بیش��تری برخوردار شود ،ادامه داد :همچنین باید
به حذف رانتخواری و فس��اد توجه ویژه ش��ود و
از صاحبنظران میخواهم دیدگاههای طیفهای
مختلف را اعالم کنند.

يادداشتامروز

حجتاالسالم اژهای توضیحات بانک مرکزی و وزارت صنعت
در پاسخ به استعالمهای دستگاه قضا را تشریح کرد

سلطان سکه
سلطانارز
هم هست!

گروه سیاسی :معاون اول قوهقضائیه روز گذشته
بخش��ی از توضیحات واصل شده از سوی بانک
مرکزی و وزارت اطالعات در جواب اس��تعالمات
قوه قضائیه در پروندههای ارزی را تش��ریح کرد.
بر اس��اس آنچه حجتاالسالم والمسلمین اژهای
مطرح کرده اس��ت بانک مرکزی صراحتا در نامه

پایان تاریخ مصرف بازی
موسوم به «برد ـ برد» با آمریکا

گامهایی که هنوز
باید برداشته شود
باید هر چه سریعتر از مرحله «نیتخوانی»
سخنان رئیس قوه مجریه عبور کرد و وارد
مرحله «اعتبارسنجی» این اظهارات شد

خود عنوان کرده که در یک مقطع  159میلیون
و  800ه��زار دالر و در یک فقره نیز  50میلیون
یورو به س��لطان سکه واگذار ش��ده است .اژهای
همچنین به پاسخ وزارت صنعت به استعالمهای
دستگاه قضا در ماجرای خودرو اشاره کرد.

صفحه  2را بخوانید

عكس :کامیارخطیبی،وطنامروز

احتمالتحویل رقه
و حسکه به ارتش
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تمام بهار آزادی از مرز  3میلیون و  700هزار تومان گذشت

افسارگسیختگی قیمت سکه در بازار
صفحه 3

گزارش وطنامروز از افزایش قیمت محصوالت لبنی

گزارش هفتگی بانک مرکزی از تغییر قیمتها

گرانیرسمیلبنیات 8گروه کاالییهفته
گذشتهگران شدند
تا  ۳۲درصد!
صفحه 16

صفحه 16

گزارش فرش�اد گل�زاری :اط�لاق واژه
«بح��ران» ب��ه اوض��اع و احوال
امنیتی و سیاسی س��وریه را مرتباً از  7سال پیش
تاکنون میش��نویم که نش��ان از به��م ریختگی
س��ازمانیافته بوده و متش��کل از اضالع گوناگون
داخلی ،منطقهای و فرامنطقهای اس��ت .این روند
طی س��الهای گذش��ته فراز و فرودهای عجیب و
غریبی را تجربه کرده؛ روزی شاهد آن بودیم که در
سراسر سوریه پرچمهای سیاه داعش در اهتزاز بود
و اتاق فرمان رقه هر روز صبح س��ناریوی جدیدی
را در دس��تور کار س��وارهنظام خالفت قرار میداد
و کمی بعد ش��اهد خیزش پرچمه��ا و نامهایی با
عنوانجبههالنصره،احرارالشام،فیلقالرحمن،جبهه
فتحالشام ،فیلقالشام ،جیشاالسالم ،حرکهنورالدین
زنکی و ...بودیم که نشان از گستردگی و عمق فاجعه
در ش��امات داش��ت .این روند هزینههای انسانی،
اقتصادی ،زیستمحیطی ،نظامی و سیاسی زیادی
بر س��وریه بار کرد و تا امروز هم هزاران س��وال در
این باره بدون پاسخ مانده و مشخص نیست ویروس
تکفیر تا چند سال دیگر گریبانگیر این کشور است.
عالوه بر این موضوعات ،تاثیر منفی روانشناختی بر
کودکان ،جوانان و به طور کلی ش��هروندان سوری
بتازگی در حال نمایان شدن است ،کودکی که پدر و
مادرش جلوی چشمانش ذبح یا از باالی ساختمان
 5طبقه به پایین پرتاب ش��دهاند ،چگونه میتواند
با گذش��ت دهههای متوالی افکار خود را پاک کند
و ب��ه زندگی ع��ادی بازگردد؟ ای��ن همان تبعات
جامعهشناختی جنگ سوریه خواهد بود که برآمده
از جنایت و کشتار طی سالهای اخیر است.
در وضعیت فعلی که پیشرویهای ارتش سوریه
در جنوب این کشور همچنان ادامه دارد و پاکسازیها
در جریان است ،رخدادهایی در حال وقوع است که
سوریه را به «شطرنج مبهم» تبدیل کرده است؛ واژه
شطرنج به این دلیل در وضعیت فعلی به کار میرود
ک��ه جابهجایی مهرههای میدان��ی و زد و خوردهای
سیاس��ی روز به روز یا هفته به هفته در حال تغییر
اس��ت .باید این موضوع را یادآور شد که اگرچه زد و
خوردهای میدانی در سوریه همانند گذشته نیست اما
همچنان عناصر مسلح در بسیاری از نقاط این کشور
حضور دارند که هر کدام از س��وی یک دولت-کشور
مورد حمایت بوده یا حداقل خط س��یر فعالیتهای
آنها از سوی یک پایتخت تنظیم و ابالغ میشود.
در ای��ن اثنا ،یکی از جریانهای��ی که در طول
 7س��ال گذشته تا امروز سعی داشته نام خود را با
پوششهای مختلف ،به عنوان یک طیف برآمده از
مردم یا به نوعی خیرخواه شهروندان سوری نمایش
دهد« ،کالهسفیدها» است.

«کالهسفیدها» س��اخته «اورالندو ون اینسایدل»
بریتانیای��ی تعل��ق گرفت .این مس��تند به ش��رح
فعالیتهای س��ازمان کالهسفیدها یا همان «دفاع
المدنی» در سوریه و کمکرسانی اعضای داوطلب
این سازمان به مجروحان پرداخت .جالب اینجاست
که کارگردان این مستند در مراسم دریافت اسکار با
حضور در جایگاه ،سخنرانی خود را با این آیه از قرآن
کریم آغاز کرد« :هر کس یک نفر را بکشد اینگونه
است که همه مردم را کشته است» .تحسین نمایش
چند دقیقهای این کارگردان به اینجا ختم نش��د و
چندی بعد ،کالهسفیدها جایزه« «Right Livel i
 »hoodرا ک��ه از جوای��ز معتبر در زمینه صلح به
حس��اب میآید به خود اختصاص داد و همچنین
سخن از نامزد شدن این مستند برای دریافت جایزه
صلح نوبل به میان آمده بود!
تا اینجای کار س��رویسهای اطالعاتی بریتانیا
و آمریکا توانس��ته بودند یک پوشش بسیار خوب
و ارزنده را برای تروریس��تهای القاعده دس��ت و
پا کنند و جهان را به این س��مت س��وق دهند که
کالهسفیدها عامل حمایت از حقوق بشردوستانه در
س��وریه به حساب میآیند؛ جریانی که بدنه اصلی
و عناص��ر میدانی آن از تروریس��تهای القاعده در
سوریه تشکیل ش��ده بود .تمام این افراد در بیعت
با «ابومحمد الجوالنی» رهبر س��ابق جبهه النصره
(ش��اخه القاعده در س��وریه) قرار داشتند و بخوبی
آموزشه��ای ترور ش��هری ،کار با م��واد منفجره،
جنگ شهری و چریکی و بسیاری از موارد دیگر را
فراگرفته بودند .برخی از آنها در صفوف «مجاهدین
القاعده» در جنگ با ارتش س��وریه حضور داشتند
و پس از مدتی پس��ت س��ازمانی خود را با اعضای
کالهسفیدهاتعویضمیکردند.
دالی��ل زیادی ب��رای تعویض پس��تها وجود
دارد؛ نخست اینکه چهره آنها توسط منابع محلی
اطالعاتی دولت سوریه که حین جنگ فعال بودند
یگرفت ،از سوی دیگر
کمتر مورد شناسایی قرار م 
به دلیل فعالیت گسترده و البته تخصصی رسانهای
کالهسفیدها ،چهرههای جدید در تصاویر و فیلمها
به نمایش درمیآمد و این پیام مخابره میش��د که
کالهس��فیدها دارای اعضای بسیار زیادی در سطح
سوریه هستند .این باعث میشد هژمونی رسانهای و
کدهای مخابرهشده باعث شود جایگاه و منزلت این
جریان برآمده از شبکه تروریستی القاعده بیش از هر
زمان دیگر مثبت جلوه داده شود.

در هشتادونهمین مراسم اسکار در سال ۲۰۱۷
میالدی ،جایزه بهترین فیلم مستند به مستند کوتاه

ماموریت کالهسفیدها بر اساس آنچه از دادههای

القاعده ،بطن کالهسفیدها!

آسیبشناسی برجام و ریشههای توافق هستهای
درگفتوگوی «وطن امروز» با دکتر ابومحمد عسگرخانی

نوبت اقتدارگرایی است

واکاوی ابعاد انتقال کالهسفیدها از جنوب سوریه

اسبابکشی القاعده به اردن

پروتکل جمعآوری،کشتهسازی و ساخت
مستند

موجود برمیآید ،بنا به گستره فعالیت آنها متفاوت
بوده اس��ت .آنها از غوطه ش��رقی و غربی تا دوما،
تدمر ،حلب ،ادلب ،درعا و اطراف قنیطره مش��غول
فعالیت بودند که بر اس��اس سناریوهای میدانی و
پش��تپرده آن که برآمده از هدایت سرویسهای
اطالعاتی کش��ورهای حامی آنها ب��ود ،موضوعات
متنوعی را در بر میگرفت .به عنوان مثال به دلیل
پوشش بشردوستانه آنها ،زمانی که تروریستها یا
سرویسهای اطالعاتی مرتبط با آنها در یک منطقه
دسترسی خود مبنی بر جمعآوری اخبار را در خطر
میدیدند ،از کالهسفیدها برای جمعآوری اطالعات
میدانی مورد نظر خود بهره میبردند.
اما این تنها توان کالهسفیدها نبود ،آنها قبل از
اینکه وارد خاک سوریه شوند توسط افسران جنگ
روانی بریتانیا و آمریکا در خاک اردن آموزش داده
ش��ده و تبدیل به یک فیلمساز حرفهای در قالب
سلسله مستندهای تاثیرگذار شدند .باید قبول کرد
تصاویر ،فیلمها و تولیدات رس��انهای کالهسفیدها
حاوی فضاسازی بسیار تیره و ادغام دروغپردازی
و وارونه جلوه دادن اوضاع و احوال مردم س��وریه
بود که با حرفهایترین ابزار و تجهیزات س��معی
و بص��ری س��اخته میش��د که همگ��ی آنها قدر
مطل��ق حمای��ت و آمو زشه��ای حرف��های را به
تصویر میکشد .این مس��تندها تا جایی توانست
احساسات افکار عمومی جهان را تحریک کند که
شورای امنیت سازمان ملل متحد از آن به عنوان
س��ندی دال بر محکوم کردن «بشار اسد» و نظام
حاکم بر دمشق استفاده کرد.
یکی دیگر از ماموریتهای کالهسفیدها ساخت
مستندهای دروغین با چاشنی جنایت علیه بشریت
علیه دمش��ق و متحدان آن بود .فعالیت دروغ این
گروه زمانی آشکار شد که در «نیوزویک» اعالم شد
کالهس��فیدها با حضور در کمپینهای ضددولتی
و دس��تکاری ویدئوها و تصاویر ،نقش بس��زایی در
حمایت از گروههای تروریس��تی و تاثیر روی افکار
عمومی ایفا میکنند .در ادامه آن« ،ریک ستریانگ»
روزنامهنگار صاحبنام بریتانیایی در گزارشی با اشاره
به تمرکز اکثر فعالیتهای سازمان کالهسفیدها در
مناطق تحت کنترل تروریس��تها بویژه در استان
ادلب تاکید کرد این س��ازمان در واقع گروه نجات
جبهه النصره (شاخه القاعده در سوریه) است .بعدها
مشخص شد برخی اعضای کالهسفیدها چند دقیقه
پ��س از حمالت هوایی علیه مواضع تروریس��تها
خود را در میان آوارهای ساختمانی قرار میدهند
و به یکباره ع��دهای به جهت کمک کردن به آنها
وارد کادر دوربین میش��وند و در نهایت به بیننده

صفحه 5

القا میشود دولت سوریه دست به جنایات جنگی و
جنایت علیه بشریت زده است.
اردن ،میزبان کالهسفیدها

چند وقتی بود هیچ خبری از کالهس��فیدهای
القاعده در سطح رسانهها وجود نداشت که به یکباره
چند روز پیش خبرگزاری فرانس��ه در گفتوگویی
با یکی از عناصر محوری کالهس��فیدها در جنوب
س��وریه ،خبر انتقال  422نفر از عناصر این جریان
تروریس��تی و خانوادههایش��ان را منتشر کرد که
به س��رعت مورد توجه قرار گرفت .جالبتر اینکه
آنها از جنوب س��وریه (درع��ا و حومه قنیطره) و از
طریق فلسطین اش��غالی وارد اردن شدند و گفته
شده نمایندگانی از بریتانیا ،آلمان ،کانادا و فرانسه
ت که
میزبان این افراد بودهاند .این تعداد تروریس�� 
در پوشش یک نهاد بینالمللی به اردن انتقال پیدا
کردهاند ،براحتی میتوانند این کش��ور را با تهدید
جدی روبهرو کنند و البته باز هم ردپای «پیمانکار
خاموش» منطقه نمایان میشود.
ِ
بدون تردید «اَمان» به عنوان چهارراه اطالعاتی-
عملیاتی منطقه ،به دنبال کنترل و نظارت س��فت و
س��خت بر آنها خواهد بود اما احتم��ال دارد برخی از
دانهدرش��تها و متخصصان کالهسفیدها که هزینه
زیادی برای آموزش تخصصی آنها شده به صورت دیگر
مورد پذیرایی قرار بگیرند که بعید نیست این افراد به
رسانه کشورهایی مانند عربستان ،اردن ،کویت ،بحرین
و حتی ترکیه انتقال داده شوند .سرنوشت مابقی آنها
مبهم اس��ت .به گون��های که چندین نف��ر از عناصر
کالهسفیدها در مصاحبه خود با خبرگزاری فرانسه از
طرح انتقالشان به اردن اظهار بیخبری کرده و حتی
اعالم کردهاند گروهی دیگر از کالهسفیدها همچنان
در جنوب سوریه باقی خواهند ماند.
فرجام سخن

بر اس��اس س��وابق ،زمانی که در هر قس��متی
مصالحهای میان دولت و مسلحان شکل میگرفت،
این جمعیت به جرابلس ،ادلب و به طور کلی مناطق
شمالی سوریه انتقال داده میشدند .حال سؤال این
است :چرا این طیف از تروریستها که فعالیت آنها
در القاعده و برخی دیگر از جریانهای تروریس��تی
س��وریه به اثبات رس��یده اس��ت ،این بار به اردن و
دقیقاً جایی که بزرگترین ایس��تگاههای اطالعاتی
عربس��تان ،بریتانیا ،آمریکا و اس��رائیل وجود دارد،
منتقل شدهاند؟ این در حالی است که سازمان ملل
مشارکت خود در طرح انتقال آنها به اردن را رد کرده
و خبرگزاری ریانووس��تی روسیه مدعی شده ارتش
اس��رائیل اعالم کرده طرح خروج کالهس��فیدها به
درخواست رئیسجمهوری آمریکا و سران کشورهای
اروپایی انجام گرفته است .مجموع این مولفهها نشان
میدهد در میان اعضای کالهسفیدها عناصر نخبه
وجود دارد یا حداقل افسران کشورهای حامی آنها از
این طریق به پشت جبهه جنگ سوریه بازگشتهاند.

علی وطنی« :نظری��ه بازیها» یکی از نظریات
کاربردی در همه حوزهها ،بویژه علوم سیاس��ی
و روابط بینالملل محسوب میشود .این نظریه
به طور کلی تالش میکند رفتار ریاضی حاکم
بر یک موقعیت استراتژیک را مدلسازی کند.
وضعکنندگان این نظریه معتقدند هدف نهایی
این دانش ،یافتن راهب��رد بهینه برای بازیگران
است .نکته اساس��ی و قابل تامل اینکه در ابتدا
نظریه بازیها ،مترادف با «بازی با حاصل جمع
صفر» بود .در این بازی ،س��ود یا زیان بازیگران
دقیقا در تعادل با س��ود ی��ا زیان دیگر بازیگران
تعریف میشود .بر این اساس دستهای از بازیگران
دقیقا چیزی را به دست میآورند که دسته دوم
بازیگران آن را از دس��ت میدهند .بدیهی است
در قالب یک بازی با حاصل جمع صفر ،اساس��ا
نمیتوان سخن از بازی «برد -برد» به میان آورد!
به طور کلی ،در تفکر استراتژیک ،محاسبه دقیق
بازی حریف و تصمیمات ،کنشها و واکنشهای
آن ،اصالت و موضوعیت دارد .این «محاسبه» باید
به گونهای باشد که ما را در تفسیر بازی حریف و
نیت واقعی آن به اشتباه نیندازد.
 -1متاس��فانه در جریان انعقاد توافق هستهای
می��ان ای��ران و  ،5+1ن��گاه ایدهآلگرایان��ه
رئیسجمه��ور محترم و تیم سیاس��ت خارجی
کشورمان نسبت به توافق هستهای ـ که «آفتاب
تابان» خواندن برجام یکی از نمادها و مصادیق آن
بود -مولد هزینههای زیادی برای کشور بود .نگاه
ایدهآلگرایانه نسبت به رئالیستترین بازیگران
غربی ،منجر به آن ش��د تا تفس��یر واقعی بازی
حری��ف در هیاهوی عتاب ب��ه منتقدان داخلی
دلسوز برجام و در میان هیجانات کاذب سیاسی
ـ تبلیغاتی ناشی از مالقاتهای مکرر در ژنو ،وین
و لوزان نادیده انگاشته شود.
ام��روز «رئیسجمه��ور روحان��ی» صراحتا
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایاالت متحده را
مورد عتاب قرار داده و از ایستادگی و استقامت
مقابل واشنگتن سخن میگوید .برخی ،سخنان
اخی��ر آقای دکتر روحانی را به مثابه «ش��یفت
اس��تراتژیک و تاکتیکی دولت» تفسیر کرده و
برخی دیگر ،با نگاه��ی محتاطانه در مقابل آن
موضعگیری میکنند.
 -2تفکی��ک «روحانی قبل س��ال  56تا ،»81
«روحانی بین س��الهای  82تا  »96و «روحانی
سال  »97و مرور خصایص و ویژگیهای رفتاری
و سیاس��ی او در هر ی��ک از این بازهها و مقاطع
زمان��ی صرفا میتواند تا اندازهای (آن هم اندک)
در نیتخوان��ی و رمزگش��ایی از مواض��ع اخیر
رئیسجمهور موثر باش��د .از یک سو نمیتوان
امکان تغییر رفتار و رویکرد یک سیاس��تمدار را
در نظام بینالملل امروزی نادیده انگاش��ت و از
سوی دیگر ،هضم تغییر پرسرعت رویکرد و رفتار
یک سیاس��تمدار نیز براحتی امکانپذیر نیست.
از این رو باید به بس��یاری از مخاطبان حق داد
درباره نیت واقعی رئیسجمهور و میزان پایبندی
عملی وی نس��بت به س��خنان قاطع ،انقالبی و
تحسینبرانگیزش دچار ابهام و تردید شوند .بدون
شک در این برهه زمانی باید به جای «گمانهزنی»
درباره میزان اعتبار عملی سخنان رئیسجمهور،
به سنجش اعتبار این سخنان پرداخت .به عبارت
بهتر ،باید هر چه سریعتر از مرحله «نیتخوانی»
عبور کرد و وارد مرحله «اعتبارسنجی» سخنان
رئیس قوه مجریه ش��د .این اعتبارس��نجی ،بر
خالف آنچه تصور میشود ،چندان دشوار به نظر
نمیرسد! در این باره معیارها و مولفههایی وجود
دارد ک��ه هر یک از آنه��ا میتواند میزان اعتبار
عملی سخنان رئیسجمهور را نزد افکار عمومی
مشخص کند .این گزارهها به صورت فهرستوار
عبارتند از:
الف -انعکاس «تغییر رویکرد رئیسجمهور» در
مواضع رس��می و رفتارهای عینی دستگاههای
اجرایی و وزارتخانهها
ب -می��زان س��رعت عم��ل رئیسجمهور در
بازچینش تیم سیاسی و اقتصادی دولت مطابق
رویکرد «مقاومتی» و «درونزا»
پ -سیگنالها و نشانههایی که رئیسجمهور
و تیم سیاس��ی و اقتصادی دولت به آن س��وی
مرزها ارسال میکنند (سیگنالهای مقتدرانه یا
بازدارنده)
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