هربامداد در سراسر کشور

گفتگوی آفتابیزد با رضا شاهرودی
تفنگداری با یک چمدان دلتنگی!

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

آبگوشت دوشوفره پروین
را با شیشلیک
عوض نمیکنم!
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سرمقاله

بازتولید جنگ سرد
در هامبورگ

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری همچنان حاشیه می آفریند

چشم اسفندیار
آشنای دولت

متینمسلم 

وزیر بهداشت :
برای روحانی دعا کنید

وقتی

دختر

یامینپور

از مارکسیسم

حرف میزند
بازتابتوئیت
مجریتلویزیون

یادداشت

توقع غیر دیپلماتیک
منتقدان ظریف
محسن جلیلوند  کارشناس

دیدارهای وزیر خارجه ایران با ماکرون رئیس
جمهور فرانســه حواشی و شایعاتی به همراه
داشته است.
اخیرا پیرامــون این موضوع که چرا دیدارهای
بین وزیر خارجه ایران و ماکرون رئیس جمهور
فرانسه بیانیه صادر نشده است نقدهایی مطرح
می شــود  .نقدهایی که بیــش از آن که یک
نقد منصفانه باشــد نشــان از ناآگاهی نقادان
به علوم و فنون حقوق بین الملل اســت .این
عده باید بدانند اساسا زمانی در مالقات های
دیپلماتیــک بیانیه صادر می شــود که دو یا
چند مقام از سطح هم تراز بایکدیگر برخورد
داشته باشند  .به عبارتی دیدار دو رئیس جمهور
بــا یکدیگر یــا دو وزیر اقتصــاد و یا دو وزیر
خارجه ایران می تواند به بیانیه منتهی شود .
اینکه توقع داشــته باشــیم یک وزیر خارجه
و یــک رئیس جمهــور در دیدارشــان بیانیه
صادر کنند اساســا نه جایی در سیاست دارد
و نــه در عرف دیپلماتیک  .به هیچ عنوان این
موضوع هیچ جای دنیا معمول نیست.
نــا آگاهی کســانی که از عدم صــدور بیانیه
بعد از دیدار ظریف و ماکرون سخن می گویند
زمانی هویدا تر می شود که گویی این عده می
پندارند هر مالقاتی باید بیانیه ای هم داشــته
باشــد (!)اگر دیداری بین دو مقام هم ســطح
از دو کشــور هم صورت بگیرد به هیچ عنوان
الزامــی به صدور بیانیه از ســوی دو طرف در
آن نیست .
معموال وقتی موضع مشــترکی در مورد چند
موضوع مختلف گرفته شده در صورت پیشنهاد
یک طرف و توافق طرفین  ،بیانیه صادر می شود.
به طور مثال شــورای امنیت وقتی نمیتواند
قطعنامه ای را به تصویب برســاند ،اما دارای
موضع مشترکی در یک یا چند موضوع است،
آن موضع از طرف رئیس شــورا تحت عنوان
یک بیانیه در مجمع خوانده می شود بیانیه ای
که آن را باقی کشورها امضا میکنند .بنابراین
بیانیه دادن  ،امری الزم االجرا نیست .پس هیچ
قانون و اصراری دراین وجود ندارد که در تمام
دیدارهایا در تمام سفرها یا در تمام مالقات ها،
بیانیه صادر شود .
حتی اگــر مالقات اخیر را حســن روحانی با
ماکــرون داشــت  ،در آن موقع هم نیازی به
صدور بیانیه نبود  .فراموش نکنیم دو روز پیش
هم که آقای پوتین و ترامپ در جریان جلسه
گروه  20با یکدیگر به مدت دوســاعت دیدار
داشتند ،بیانیه ای صادر کردند .
ظریف بــه دیدار ماکرون رفته تا باب جدیدی
بگشــاید ،آثار این دیدار زمانی معلوم شد که
قرداد توتــال 5 ،میلیــارد دالر وجه نقد وارد
کشورکرد.

آفتاب یزد  -گروه سیاسی :دولت یازدهم ،دولتی که میگوید
ویرانه تحویل گرفته و در تمام حوزه ها گام به گام پیش میرود
تــا به میانه راهی برســد که با رأی اعتماد مردم مقرر اســت تا
چهار سال آینده آن را به سرانجام برساند ،علی رغم تمام فراز ها
و اقدامات قابل تحســین از جمله برچیدن بســاط تحریم های
مغرضانه علیه جمهوری اسالمی ایران ،ضعفی آشکار داشت که نه
از چشم مردم پنهان ماند و نه حامیان روحانی از آن چشم پوشی
کرده اند .بدون شــک بزرگ ترین نقطه ضعف حسن روحانی و
چشم اســفندیار دولت تدبیر و امید ،تیم رســانه ای این دولت
بوده است.

ضعف در تیم رســانه ای دولت یازدهم کار را به جایی رســاند که
پس از چند ســال مراعات کج دار و مریز بــا یکی از اصلی ترین
پایگاه های دولت ،دســت آخر در یک سال آخر عمر دولت صدای
حامیان روحانی نیز بلند شود .پایگاهی که پس از سکوت چندساله
خــود ،در ماه های منتهی به انتخابــات و روزهای پس آن ،البته
سعی کرد کاستی های خود را جبران کند اما ،بی گمان خسارت
ناشی از این سکوت و حاال اقدامات بعضا ناشیانه بی دلیل مسئلهای
نیســت که به ســادگی بتوان از آن عبور کرد .مسئله ای که البته
کارشناســان و فعاالن سیاسی نیز به آن اذعان دارند و برای مثال
صادق زیباکالم در فیلم انتخاباتی اسحاق جهانگیری این جمله را

سعید شریعتی در گفتگو با آفتاب یزد:

رئیس جمهور نیاز به کمک دارد برای او حاشیهسازی نکنید

با توجه به فعالیت هــای اخیر برخی
مشاوران و نزدیکان به دولت یازدهم در
فضای مجازی و حواشی پیش آمده از
ســوی این افراد به نظر می رسد که با
توجه به تکرار چندباره این رویدادها باید
با آن مقابله شود .در همین راستا سعید
شریعتی فعال سیاســی اصالح طلب،
درگفتگــو بــا آفتــاب یــزد اظهــار
داشــت «:آقای روحانــی و مجموعه
همراهانشان برنامه های کالن و مسائل
جدی زیادی دارند که باعث می شــود
ایــن مــوارد خیلی مورد توجهشــان
قرار نگیرد ».شــریعتی با اشاره به این
نکته که میان آن چه که در رســانه ها
به خصوص رسانه های فضای مجازی
مانند توئیتر مطرح می شود و مدیریت
سیاســت و اقتصاد و امور اصلی کشور
تفکیکــی قابل توجــه وجــود دارد،
خاطرنشان کرد«:من فکر می کنم که
درواقع یک شکافی میان آن چه که ما
در این نوع رسانه هایی که اتفاقا فعالیت

در آن هم بسیار راحت است و مسائلی
که در حوزه اختیارات و مســئولیت و
برنامه های کاری ریاســت جمهوری و
دولت مقدر شــده است وجود دارد که
باید بــه آن توجه شــود ».وی تأکید
کرد«:با این وجود من فکر میکنم که
هر فــرد یا مجموعه ای که با هر دلیل
یا عنوانی اتصالی به دولت یا شــخص
رئیــس جمهوری دارد و یــا در حلقه
مشاورین و نزدیکان ایشان هستند بهتر
اســت جانب احتیاط را رعایت کنند تا
این فضای آشفته رسانه ای و هر مسئله
ای که ممکن اســت حاشــیه هایی با
خود داشته باشد،دســت آویز هجمه
قرار نگیرد ».این فعال سیاسی در ادامه
افزود« :برای مثال این افراد انتقادها و
طرح دیدگاه هایی که ممکن است در
قالب نوشته ها و رویکردهای خودشان
باشــد را به حساب دولت نگذارند تا از
اعتبار رئیس جمهوری و دولت هزینه
نشود ».سعید شریعتی با بیان این نکته

دیدارعارفوروحانیبرگزارشد

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در
روزهای اخیر با حسن روحانی رییسجمهور
دیدار کرده است .در این دیدار دو نفره میان
عارف و روحانی مشورتهایی درباره چینش
کابینه دوازدهــم صورت گرفته و عارف بر
ضرورت اســتفاده از نظر کارشناســان در
انتخاب اعضای دولت دوازدهم تاکید کرده
اســت .به گزارش ایلنا ،همچنین شنیده
شده نشست مشــترک فراکسیون امید و
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با
اعضای دولت برای بررسی موضوع کابینه
دوازدهم به زودی برگزار خواهد شــد .به
نظر میرسد دیدارهای دو جانبه و جمعی
با حسن روحانی در آستانه تشکیل کابینه
دوازدهم برای ارائه نظرات کارشناســی در
روزهای آینده افزایش داشته باشد.

زیانمیلیاردی
صرفهجویی
برخی استانداران
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بررسی تعطیلی پنجشنبهها در برخی استانها

بر زبان می آورد که بزرگ ترین انتقادش به روحانی این است که
چرا اقدامات و دستاوردهایش را به طور شفاف و ملموس برای مردم
نمی گوید .چه بسا که روحانی نیز در پیچ و خم مقابله با دشمنان ملت
و تحمل فشار منتقدینی که گاهی جانب انصاف را رعایت نمی کردند،
موجب شد تا رئیس جمهوری وقت کمتری برای این بخش مهم
از کابینه خود صرف کند .فردی که از اردیبهشت ماه  93با عنوان
معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رئیس جمهور مشــغول به
کار شد از یک سو ،و شــخص حسام الدین آشنا به عنوان مشاور
فرهنگی رئیس جمهوری که بخش اعظمی از کنش ها و واکنش های
رســانه ای را مدیریت می کرد از ســوی دیگر چنــدان در انجام
رسالت خود موفق به نظر نرسیدند .پرکاری یک سال اخیر آشنا در
کنار سکوت ادامه دار و در آرامش خاطر باقی نزدیکان و مشاوران
رئیس جمهوری باعث شده تا هر صحبت او بیشتر از همیشه مورد
نقد و بررسی قرار بگیرد که این البته خود آسیب بزرگی برای خود
او و دیگران است.
میل به مقایسه

که نزدیکان دولت باید احتیاط بیشتری
پیشه کنند ،اظهار داشت« :هر کسی که
مسئولیت بیشتری دارد یا نزدیک تر به
دولت به حســاب می آید باید جوانب
احتیاط را هــم بیشــتر رعایت کند.
درگیر نشدن دولت و به حاشیه نبردن
فعالیت های اصلی دولت قطعا اولویت
دارد ».وی در پایان تصریح کرد« :تأکید
من بر این است که این دولت نیازمند
کمک است و رئیس جمهوری االن باید
مورد حمایت بیشتری قرار گیرد و نباید
برای ایشان حاشیه درست کرد».

آشــنا که پیش از انتخابات با یک رویکرد تــازه خود را بیش از
گذشــته در بدنه دولت تثبیت کرد و پرکار تر از قبل نشان داد،
علی رغم فعالیت های مثبت ،حاشــیه سازی های گاه و بیگاهی
هم با خــود به همراه دارد که برخی اوقات مشــخص نیســت
قصدش حمایت از منتخب ملت است یا او هم سیاست تخریب را
پیش گرفته است .آشنا که آشکارا در توئیت ها و یادداشت های
تلگرامی خود عالقه عجیبی به مقایســه شخصیت های کشور و
انتزاع مقصود خود از دل این مقایســات را دارد ،در همین شیوه
برخورد با مسایل نیز مشکالتی برای دولت به وجود آورد .توئیت
مشهور او در خصوص شخصیتهای حاضر در انتخابات سال 96
به یکی از جنجالی ترین اقدامات او در ماه های اخیر تبدیل شد.
در مورد دیگری او به مقایســه فانی و زنگنه و همچنین قرارداد
توتال و ســند  2030پرداخت که البته اقدام حساب شده ای به
شــمار نمی آمد .از طرفی بعضا پیش آمده کــه اظهارات گاه و
بیگاه او در مورد برخی جریانات غیر ضروری سبب اطناب مسائل
حاشیه ای شده است.
نمونه شاخص دیگر از اقدامات بی دلیل او که تبعاتش بدون شک
برای تمام کابینه است و...

کارشناس بینالملل

معلوم نیست جامعه بین المللی از مالقات
روسای جمهور روسیه و ایاالت متحده در
حاشیه اجالس گروه  20باید خوشحال و
امیدوار باشد یا ناراحت و نگران؟
از یک ســو این دو بر سر پارهای مسائل
و مناقشــات بین المللی مانند سوریه به
توافقی اولیه دست یافتند .از سوی دیگر
اصرار دارند از جزئیات مذاکرات ســری
 90دقیقهای که قرار بود حدود نیم ساعت
طول بکشــد ،خبری منتشــر نکنند .این
به خودی خود نگران کننده است .مالقات
ســری هامبورگ با هر جزئیات مهمی که
به پایان رســیده باشد ،اما این سوال را به
نوبه خود مطــرح کرده "در حل و فصل
منازعات بین المللی آیا در حال بازگشت
به ســازو کارهای دوران جنگ سرد در
سطوح باال هســتیم؟" آیا تجربه دوران
پس از جنگ سرد تا به آن حد ناکارآمد و
ناامید کننده بوده که حل وفصل اختالفات
و منازعات بین المللی مجددا محدود و منوط
به نظرات دو قدرت جهانی شده است!؟
البته با نگاهی کالسیک و مکا نیکی ،شاید
ایده بی دردسرتری باشد.اما با نگاهی فلسفی
به بنیان های بحث و نیز درک متفاوت اما
مدرن از دو مفهوم "ساختار و توزیع منابع
قدرت" به ویژه از ابتدای دهه  ،90ایدهای
به غایت محافظه کارانه ،احتماال تحقیرآمیز
و تا حدی غیرقابل هضم به نظر میرسد.
بیشتر به این دلیل که این ایده با تصورات
ورایی ما از فروپاشــی جماهیر شوروی
و تولــد یک اروپای متحد و یکپارچه در
تعارض معنایی عجیبی قرار دارد .قرار نبود
شــرایط اینگونه باشد .ما فکر میکردیم
جهان متحول شــده و اروپــای نوزای
رها شده ،در پس فروپاشی اردوگاه شرق ،با
چرخشی معنادار ،ضرورتا ومنطقا به سوی
یک اروپای آزاد،قدرتمند و متحد معطوف
خواهد شــد .اتفاقا قرار بود بازتعریف
نقش محــوری ایاالت متحده در رهبری
جهان غرب در همین چارچوب صورت
گیرد .اما اکنون به نظر می رســد سناریو
آنچنان که انتظار بود پیش نرفته است.
آرزوی یک اروپای مستقل در ویترین البته
چیز قشــنگی است و خواســت دیرینه
سیاستمدارانی مانند دوگل ،ویلی برانت،
هلموت اشمیت ،هلموت کهل و فرانسوا
میتران و امروز خانم مرکل به شمار رفته
و میرود (علی رغم کار شکنی بچه فضول
و شورشی محله،بریتانیا)! آنها آرزو داشتند
غرب و جهان مدرن روزی مســتقل از
ایاالت متحده  ،تحقق آمالها و آرزو های
خود را با قرائت و سیاست مستقل اروپا
جســتجو کرده و به دســت آورد .شاید
فروپاشی شــرق زمانی برای تحقق این
آرزو بود.اما شــدت و سرعت چرخش
گریز ازمرکز تحوالت تقریبا  25سال اخیر
(از زمان فروپاشی بلوک شرق) ،نشان داد
این گونه برداشــتها از تحوالت ،الزاما با
واقعیت امر سیاست و دیپلماسی تطابقی
ندارند .می تواند نتیجهگیری تاسف آوری
باشد .لکن ما با واقعیاتی روبرو هستیم که
حتی تجربه پس از فروپاشی بلوک شرق
که می توانست به یک گذار و گذرتجربی -
تاریخیمهمی درسیاست مدرنتبدیلشود،
ظاهرانتوانسته ماهیتآنهاراتغییردهد.
میتوان استدالل کرد پایتخت های اروپایی
در موضعی مســتقل قادر به تاثیرگذاری
بر بستر تحوالت عصر بحران ها هستند .اما
در عمل و تحلیل نهایی واقعا اینگونه است!؟
البته که پاسخ منفی بســیار آزاردهنده و
ناامید کننده به نظر می رسد! ،اما پاسخ مثبت
نیز تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی کند.
طی تقریبا  25سال گذشته ،از زمان جنگ
شــرم آور بالکان و فروپاشی یوگسالوی
گرفته تا تشــدید نامتعارف بحران های
خاورمیانه مانند لیبی ،یمن ،سوریه ،عراق
و اندکی دورتر افغانستان (جدای از بحران
دائمی اعراب  -فلسطینیان و اسرائیل) و
اینک خلیج فارس ،اروپا نتوانســته نقشی
تغییر دهنده و تعییــن کننده در تحوالت
بحران زا از خود نشان دهد.

