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این کشور درباره تحریمهای ایران
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خبر
اردوغان:

ایران ،چین و روسیه درجنگ
اقتصادی کنار ما هستند

رجب طیباردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه
گفت :کشورهای ایران ،چین و روسیه در جنگ
اقتصادی کنار ترکیه هستند و ما از این جنگ
سربلند بیرون خواهیم آمد.
به گزارش ایرنا ،اردوغ��ان دیروز در بایبورد
ترکیه طی س��خنرانیای در اجتم��اع مردمی
گف��ت :در جنگ اقتصادی گزینههای زیادی از
جمله ایران ،روس��یه ،چین ،برخی کشورهای
اروپای��ی و دیگر کش��ورها را مدنظر داریم و در
این مسیر راه زیادی طی کردهایم.
وی خطاب به مردم ترکیه گفت :کسانی که
دالر ،یورو و طال در خانه دارند ،آن را به بانکها
آورده و به لیر تبدیل کرده و در این مبارزه ملی
مشارکت کنند.
وی اضافه ک��رد :این اقدام مردم پاس��خی
دندانشکن به افرادی است که به اقتصاد ترکیه
حمله کردهاند .وی تاکید کرد :کسانی که سعی
دارند دوس��تی با ترکیه را فدای نقشه کوچک
خود کنند ،در آینده پشیمان خواهند شد.
وی با بیان اینکه ترکیه بر اس��اس دادههای
اقتصاد کالن ،قدرت تولید ،اش��تغال و سیستم
بانکی کوچکترین مش��کلی ن��دارد ،گفت :با
این وجود در معرض م��وج بیثباتی مالی قرار
گرفتهای��م و بدون تردی��د ،دالیل این حمالت
فراتر از یک اختالفنظر ساده است.
اردوغان بدون اش��اره مس��تقیم به کش��ور
خاص��ی و با مخاطب قرار دادن تلویحی آمریکا
اظهار کرد :آس��یبهای واردشده بر روابط ما با
کش��ورهای دارای چنین رویک��ردی ،به نقطه
تقریبا غیرقابل جبرانی رسیده است.
نرخ ارزهای خارج��ی در بازار ترکیه در پی
س��قوط چش��مگیر ارزش پول ملی این کشور
لحظهای شده اس��ت ،به طوری که رسانههای
این کش��ور نرخ ارز را به صورت س��اعتی اعالم
میکنند.
اوایل س��ال جاری میالدی ،هر دالر در بازار
ترکیه  3/75لیر معامله میش��د ام��ا این نرخ
دیروز به رقم بیس��ابقه  5/9لیر رسید و با افت
ارزش  57درص��دی ارزش لی��ر در براب��ر دالر،
رکورد جدیدی در بازار پولی ترکیه ثبت شد.
همچنی��ن اوای��ل س��ال  ،2018قیمت هر
ی��ورو در بازار ترکی��ه  4/5لیر بود اما با افزایش
چش��مگیر بهخصوص در چند روز اخیر به رقم
بیسابقه  6/76لیر رس��ید و ارزش لیر در برابر
یورو  47درصد افت کرد.

در حمله جنگندههای عربستان
به اتوبوس حامل دانشآموزان در صعده یمن
 50تن شهید شدند
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صاحبنظ��ران علم و فن مذاکره،
نگاه
اصول گوناگونی را برای موفقیت
در مذاکره توصیه کردهاند؛ اصولی که فارغ از موضوع
و محتوای مذاکره ،همیشه کاربردی بودهاند .اصولی
که حاصل منطق عقالنی و تجربه افراد مختلف در
موقعیتهای متنوعی هستند که توجه به آنها در هر
شرایطی ضروری به نظر میرسد .در شرایطی که با
وجود شکست برجام و تجربه ناموفق این توافقنامه
و اثبات خباثت عموسام ،افراد و جریانهای بسیاری
از پیش��نهاد مذاکره ترامپ ذوقزده شده و از آن با
آغوش باز استقبال کردهاند ،مروری بر برخی از این
اصول میتواند برای ادامه مسیر راهگشا باشد.
 -1قبول مذاکره در شرایط قرار داشتن در موقعیت
ضعف ،قدرت چانهزنی و اعمال فش��ار طرف مقابل
را افزایش میدهد .بهرغم موفقیتهای چش��مگیر
جبهه مقاومت در منطقه ،موقعیت اقتصادی کشور
و شرایط نابسامانی که با ناکارآمدی تیم اقتصادی
دولت رقم خورده و آشفتگی بازار ،شوک بزرگی به
کش��ور وارد کرده و بخش اعظمی از مردم را کالفه
کرده است .در چنین شرایطی نشستن بر سر میز
مذاکره ،تیغ برش طرف مقابل را برندهتر کرده و این
گ��زاره را به طرف مقابل مخابره میکند که گزینه
دیگری غیر از قبول ش��رایط او نداریم .شوک اول
با نابس��امانی اقتصادی وارد شده و جامعه مبهوت
و کرخ اس��ت ،بنابراین پذیرش پیش��نهاد مذاکره

آیا باج دادن را پیشنهاد میکنید؟!
امید رامز

در این ش��رایط ،به قول «نائومی کالین» ،نویسنده
کتاب «دکترین ش��وک» به این معنی اس��ت که
جامعه حاضر است از چیزهایی که در حالت عادی
سرسختانه از آنها محافظت میکرده ،دست بکشد.
 -2مذاکره در ش��رایطی معنادار است که طرفین
آلترناتیوهای مختلفی برای انتخاب داش��ته باشند
تا مذاکره و چانهزنی مطلوبیت طرفین را به تعادل
برس��اند .این در حالی است که بخوبی میدانیم در
مذاکرات پیشنهادی آمریکا فقط یک گزینه پیش
روی ایران ق��رار دارد .به عبارتی ،مذاکره با آمریکا
ترجمه دیپلماتیک و مودبانه «چماق و هویج» است.
بیا روی صندلی بنش��ین و این گزینه را قبول کن،
اگرنه چماق تحریم را باالی س��رت داری! بنابراین
بهتر اس��ت اس��م این راهبرد را «گروگانگیری» یا
«باجخواه��ی» بگذاریم نه مذاک��ره .وقتی فقط با
یک گزینه مواجه هستید مفهوم مذاکره زیر سوال
م��یرود و کارکرد میز مذاکره صرفا به محلی برای
پذیرش خواس��ته طرف مقابل تقلیل مییابد .پس
تزیین باجخواهی آمریکا به نام «مذاکره با آمریکا»
یاوهگویی محض است.
 -3اص��ل مهم هر مذاکره ب��رای هر طرف رعایت

ش��دن «خطوط قرمز» اس��ت .خط قرمز در واقع
حداقل خواستههای ما یا حداکثر امتیازاتی است که
حاضریم به طرف مقابل بدهیم .این مفهوم معادل
«حد چانهزنی دشمن» یا «نقطه ترک میز مذاکره»
توسط ما اس��ت .نکته مهم اینکه وقتی برای یکی
از طرفین «نقطه ش��روع مذاکره» بر «نقطه ترک
میز مذاکره» منطبق اس��ت ،هی��چ توجیهی برای
مذاکره وجود ندارد .در موضوع از پیش تعیین شده
آمریکا ب��رای مذاکره ،خط قرمز یا نقطه ترک میز
مذاکره جمهوری اس�لامی ،ممنوعیت در استفاده
ت فعالیتهای منطقهای
از موش��کها و محدودی 
ایران اس��ت که عمال تهدیدی برای «امنیت ملی»
محسوب میش��ود و محل تامل اینجاست که این
نقطه دقیقا نقطه شروع مذاکره برای آمریکا است،
لذا نمیت��وان از این لحاظ هیچ توجیهی برای آن
قائل بود.
 -4هر یک از طرفی��ن مذاکره برای امیدواری به
حصول نتیجه برد -برد نیازمند «متقاعدس��ازی»
طرف مقابل اس��ت .نگارنده در یادداشت 97/5/2
که با عنوان «بهترین دفاع ،حمله است» در «وطن
امروز» به چاپ رس��ید ،بر مبنای نظریه بازیهای

«توماس شلینگ» ،به صورت مبسوط تشریح کرد
آمریکا در طول سده گذشته ،چه در مقابل شوروی
و چه در برابر ایران ،همواره خود و مطلوبیت خود
را نقطه کانونی ( )Focal Pointقرار داده و سعی
کرده طرف مقاب��ل را به نقطه کانونی (مطلوبیت
حداکث��ری خ��ود) نزدیک کن��د .ج��ز در موارد
ایس��تادگی که مربوط به حوزه خ��ارج از مذاکره
اس��ت ،آمریکا هیچگاه حاضر نشده در مذاکره از
موضع اصلی خود عقبنش��ینی کند .حاصل این
فرآیند مش��خص است .بازی با حاصل جمع صفر
ن��ه بازی برد -برد .به عبارت دیگر ،این فقط ایران
است که باید امتیاز بدهد نه طرف مقابل.
 -5اصل «اعتم��اد» اصل زیربنایی هر مذاکرهای
است .لزوم عمل به تعهدات است که هر مذاکره را
توجیه ،توافق متناس��ب با آن را حاصل و تعهدات
طرفین را ایجاد میکند .هنگامی که طرف مقابل
اوال به هزار و یک دلیل غیرقابل انکار نش��ان داده
غیرقاب��ل اعتماد اس��ت و ثانیا س��اختار حقوقی
نظام بینالملل نیز که ب��ه صورت بالقوه میتواند
اهرم فش��ار عمل به تعهدات را فراهم کند ،بدون
اغراق در خدمت ابرقدرتها و کشورهای متروپل
اس��ت و توانایی هرگونه احقاق حقی را در صورت
ع��دم انجام تعه��دات طرف مقابل از کش��ورهای
«پیرامون» سلب میکند ،چگونه میتوان سر میز
مذاکره نشست؟

فشردهسازی اوضاع مملکت در حد چند خط
یا به قول رایج جوانترهاMP3 ،س��ازی شرایط
حاضر ایران ،این است :برجام نه روی زمین است
نه روی ه��وا ،دولت تدبیر و امید الس��اعه روی
زمین اس��ت ،قیمت سکه و ارز سه نقطه ،مردم
و سلبریتیها ش��اکیاند ،تیم اقتصادی دولت با
چسب آهن به زمین متصل شده ،چندصد پیرمرد
بازنشسته و بلکه هزاران ،با چسب آهن به مناصب
دولتی اتصال یافتهاند ،نمایندههای اصالحطلب به
جای نمایندگی مردم ،جلوی پاستور دیوار انسانی
تشکیل دادهاند ،حس��ن روحانی چند هفتهای
هست کمتر آفتابی میشود ،شیخ تکرارچی به
عنوان پدرجد معنوی دولت تدبیر بالکل به جرگه
موجودات نامرئی پیوسته است و خالصه! ظاهرا
حسنی مانده و حوضش! حاال حسنی کیست؟
نام پدر و ش��ماره ملیاش چیست؟ کارت پایان
خدمت دارد؟ و...
حسنی غریبه نیست ،حسنی همین ماهایی
هستیم که  5سال در روزنامه علیه سیاستهای
غلط دولت کلی مطلب نوشتیم و دریغ از ذرهای
گوش ش��نوا! حس��نی همین تویی هستی که
اردیبهشتماه سال گذشته ،سر همین چهارراه
ولیعصر پوس��تر بنفش پخش میک��ردی و تا
کس��ی میگفت روحانی این  4س��ال چه کرده
که  4سال دیگر هم باش��د ،دست میانداختی
که «بذار من این دهن منه جر بدم!» حس��نی
پدربزرگ ناتوان من اس��ت که مدام میپرس��د
بابا آخرش چی میش��ه؟! و من هر بار از پاس��خ
درمیمانم ،چرا که الس��اعه ج��ز اختیار همین
کلمات روی کاغذ ،اختیار هیچ چیزی را در این
مملکت ندارم .آری! ما همه در این غم شریکیم.
شریک در اینکه سرنوشتمان هنوز باید طی 3
س��ال دیگر دست دولتی باشد که  4سال گفت
تقصیر دولت قبل است و حاال میگوید تقصیر
ترامپ! و معلوم نیس��ت ک��ی آخر نوبت تقصیر
داشتن خودش خواهد بود؟
بگذارید درد دل و قصهگویی را همین جا تمام
کنم .ما خوب یا بد اکنون گرفتار چنین دولت و
مجلسی هستیم .دولتی که آنقدر در همان مجلس
البی دارد که یک وزیر آشکارا بیعرضهاش 4 ،بار
استیضاح میشود و دوباره رای اعتماد میگیرد و
به س��ر همان جای اولش بازمیگردد .وقتی هم
از او میپرس��ند چرا قیمت مس��کن گران شده،
میگوی��د به هر ح��ال ،ترام��پ و از بین رفتن
برجام روی همه چیز تاثیر دارد .جوابی که پسر
همسایه ما که شاگرد قصابی سر کوچه است هم
حکما بلد است! میگویند تجهیزات و دانش فنی
ساخت مسکن که همهاش داخلی است! میگوید
تاثیر لیبرالیسم بر نظامات چندحزبی سوسیال-
دموکرات در ق��رن هجدهم قابل قیاس با عمق
کجفهمی لیبرالهای نوکیس��ه از مناسبات بازار
آزاد و تقابل رئالیستی آن با رویکرد حمایتگرایی
در قرن بیس��ت و یکم نیس��ت! و باالخره اینکه
مسکنمهر قفسهای انس��انی مزخرفی بود که
در میان��ه غلبه بورژوازی بروکرات بر مناس��بات
روس��تا -شهری برای متعادل کردن آن ،به غلط
چوپانها را به ش��هرها گس��یل داشت و موجب
تخریب شهرها شد!
اگر فکر میکنید من ش��وخی دارم یا ممکن
است هنگام نوشتن درباره چنین وزیر باکفایتی(!)
حتی فکر ش��وخی هم به مخیل��هام خطور کرده
باشد ،کافی اس��ت به متن مقاالت متعدد عباس
آخون��دی در روزنامهه��ای اصالحطلب طی چند
سال اخیر مراجعه کنید تا خود حقیقت را ببینید.
واقعی��ت این اس��ت اگر بخواهیم به تم��ام وزرای
دولت باکفایت تدبی��ر بپردازیم ،مجال زدن حرف
اصلی از دست میرود ،لذا همین جناب آخوندی
را به عنوان مشت نمونه خروار بپذیرید تا به حرف
خودمان برس��یم .حرف این اس��ت که اجزایی از
MP3سازی شرایط مملکت در ابتدای یادداشت،
از قلم افتاده است .مثال اینکه ما حسنیها ،عالوه
بر این دش��منان دوس��تنمای داخلی ،دشمنان
واقعیتری ه��م در بیرون مرزه��ا داریم؛ همانها
که اساس��ا م��ا جهان س��ومیها را آدم حس��اب
نمیکنند؛ خواه ایرانی باشیم ،خواه لیبیایی ،خواه از
بورکینافاسو باشیم ،خواه از عراق یا سوریه!
وحوش��ی که روزی جنگ  33روزه لبنان و
کش��تار چند هزار آدم را درد زایمان خاورمیانه
جدید مینامیدند و برای بلعیدن نفت سوریه و
عراق ،گروههای مخوفی چون داعش را ش��کل
دادند ،خ��وب میدانیم و میدانن��د که لقمه و
آرزوی اصلیشان ایران بوده و هست.
ادامه در صفحه12

