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ت گفت و گو از دست برود
اگر دیر بجنبیم ممکن است فرص 

مصطفــی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شــورای
اســامی در نطق میان دســتور خود در جلسه علنی مجلس،
اظهار کرد :سال  ۹۷از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت
از کاالی ایرانی نامگذاری شد.
خوشــبختانه در و دیــوار همــه نهادهــا و ادارات در تمــام
شــهرهای ما مزین به این شعار شده است .اما آیا اقدامات ما و
پاستورنشینان و همچنین مقامات قضایی در مبارزه با قاچاق
کاال موفق بوده است؟ آیا همه اسکلهها تحت کنترل و نظارت

اســت؟ آیا در زمینه تشویق صادرکنندگان جهت
رونق تولید و اشــتغال فعالیت کردهایم؟ چرا باید
وضعیــت ارز از کنترل خارج شــود تا بخواهیم با
تعطیلی صرافیها کار را به پیش ببریم؟
وی ادامه داد :دســتهای پنهان در اقتصاد کشور
که رئیسجمهور از آن سخن میگوید ،نباید افشا شود؟ نباید
گفته شود که فقط در ســال  ۹۶نزدیک  ۱۹میلیارد دالر ارز
از کشــور خارج شده است؟ آیا مسئوالن ارکان حکومتی نباید

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

از کاالهــا و خودروهای داخلی اســتفاده کنند؟
اگر کاالها و خودرودهــای داخلی کیفیت الزم را
ندارند چرا مردم را باید به استفاده از آنها توصیه
کنیم؟
بــه گزارش ایلنــا ،کواکبیان با اشــاره به انتخاب
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت :امیدوارم که دقت
الزم را در انتخاب هیئت رئیســه مجلــس که باید مجلس در
راس امور باشد ،داشته باشیم.

واکاوی انتخابات پارلمانی عراق در گفتوگوی آفتاب یزد
با محمدصالح صدقیان رئیس مرکز عربی مطالعات ایران

شیعیانکماکان
در پارلمان عراق
در اکثریت خواهند بود
عربســتان  2018در قبال عربستان
 2014تغییر موضع داده اســت یعنی
پذیرفته که اساســا در مــورد عراق
دچار اشتباهاتی سهمگین شده است.
وقتی به گذشــته نگاه کنیم میبینیم
این کشــور از  2014ســفیر به بغداد
فرســتاده و همچنان نیز سفیر دارد.
پیشتر عربستان میکوشید با اسلحه،
اختالف افکنــی و تطمیع ،گروههای
نزدیک به ایــران را تحت تأثیر قرار
دهد ولی این روزها عمال دچار تغییر
موضع شده هرچند باید پذیرفت که
عربستان همچنان اهداف خاصی را در
عراق دنبال میکند اما دیگر نه به روش
سابق که با تغییر دیدگاه .عربستان این
روزها میکوشد بدون دخالت در امور
حاکمیتی عراق ،گروههای تأثیرگذار
عراقی را از ایران دور کند
آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :ثبات ،امنیت و
اقتدار عراق قطعا میتواند برای همســایگان این
کشــور مهم و تعیین کننده باشــد به خصوص
ایران که ســابقه ای تلخ با این کشــور در زمان
حکومت بعثیها به خاطر تجاوز ارتش عراق دارد
و در نتیجه پیگیرتر ،حساس تر و از نزدیک همه
رویدادهای عراق خاصه رویدادهای انتخاباتی آن را
دنبال خواهد کرد.
یک ماه قبل بود که جیمز ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا
در پی پایان سفرش از افغانستان و خاورمیانه ادعا
کرده بود« :شواهد نگرانکنندهای از دخالتهای
ایران در انتخابات عراق مشاهده میشود».
بنا به ادعای وزیر دفاع آمریکا ،ایران میکوشد بر
روند انتخابات در این کشور اثرگذار باشد .به گفته
متیس ،میزان پولی که ایراندر عراق خرج میکند
قابلتوجه نیســت ،اما او تصریح کرد که ایران از
این طریق میکوشد تا نفوذ خود را بر«نامزدهای
انتخاباتی و رایدهندگان» افزایش دهد.
در کنــار این موضــع گیریها ،تحــوالت اخیر
عربســتان ،تغییر دیدگاه ریاض نسبت به بغداد و
شیعیان عراق ،به تشــنج کشانیده شدن منطقه
خاورمیانه و رویدادهای مناطق کرد نشــین و نیز
زمزمههایــی مبنی بر احتمال بــه تعویق افتادن
انتخابات پارلمانی  2018عراق ما را بر آن داشت تا
در گفت و گو با محمدصالح صدقیان رئیس مرکز
عربی مطالعات ایران به واکاوی تمامی این مسائل
بپردازیم:
اهمیــت انتخابات پارلمانــی عراق برای
ایران تا چه اندازه است؟
تا االن ســه دوره انتخابات در عراق برگزار شــده
اســت و انتخابات ماه آینده چهارمین انتخابات از
این دست میباشــد .ایران و عراق تجربه جنگی
 8ســاله با هم دارند فلذا طبیعی اســت که آیند
و روندهای سیاســی برای هر دو طرف مهم باشد.
از ســال  2003بــه بعــد عــراق بــا کمکها و
مشــاورههای ایران به این دلیل که کشــوری با

ثباتتر و باتجربهتر بوده ،توانسته به سمت اقتدار و
ثبات نسبی حرکت کند .خواسته ایران نیز همین
اســت؛ عراقی مقتدر؛ با ثبات و آرام ،زیرا امنیت و
ثبات عراق تأثیر مســتقیم بر امنیت و ثبات ایران
خواهد گذاشت.
با درنظرگرفتن موضوعات گفته شده و نیز به دلیل
وجود شــیعیان و حتی گروههای سنی نزدیک به
ایران ،عمــا این انتخابات و نتایج آن برای تهران
بسیار با اهمیت خواهد بود .این اهمیت را باید از
این زاویه نگریست که ایران میکوشد با در اختیار
قراردادن تمامی توان و تجربه ،عراق را یاری کند
تا انتخاباتی آزاد ،دموکراتیک و بر اساس تصمیم
مردم برگزار کند که نتیجه طبیعی آن بازگشــت
امنیت ،ثبات سیاسی و آرامش اقتصادی به عراق
است و ایران نیز چشمداشت بیشتری ندارد.
آمریکاییهــا ایــران را بــه دخالت در
انتخابات عــراق و حتی تزریق پــول به این
انتخابات متهم میکنند و اما ایران اعالم کرده
کــه تنها و تنها به برگزاری انتخاباتی آرام در
عــراق کمک میکند .بین این دو دیدگاه چه
سیاستهایی نهفته است و چه اهدافی دنبال
میشود؟
دخالــت و کمک دو مفهــوم و در واقع دو برنامه
است؛ هرکدام ممکن است دیگری را متهم به یکی
از ایــن دومفهوم کند .آن چه رخ داده این اســت
که آمریکا باعث ســقوط صدام شــده و در زمانی
خاص نزدیک به 140هزار نیروی نظامی در عراق
داشته است.
برنامــه و هدف ایران نفی حضــور نظامی آمریکا
در عراق اســت .چون حضور آمریکاییها را مخل
آرامش و ثبات خود میداند پس حق دارد به دولت
و ملت عراق کمک کند تا مستقلتر و با قدرتتر
تصمیمات انتخاباتی خود را اتخاذ کند و این همان
مسئله ای است که خوشآیند آمریکاییها نیست
و طــرف ایرانی را به دخالــت متهم میکنند در
حالی که در تمامی ادوار انتخابات در عراق ،ایران
به کمک عراقیها شــتافته و ابدا قصد دخالت در
امور کشوری مستقل را نداشته اما نزدیکی نخست
وزیر عراق و برخی گروههای سنی و شیعیان عراق
به ایران و نیز مرجعیت عالیقدر شیعیان در عراق
باعث نگرانی و حتی اعتراض آمریکاییها شده و به
همین سبب است که دائم دم از دخالت ایران در
انتخابات عــراق میزنند ،آن هم بدون هیچ گونه
سند و مدرک.
حضور چندین ســاله داعش در شمال و
برخی نواحی عراق ،مســائلی کــه در مناطق
کردنشین به وجود آمد و نیز برخی اختالفات؛
تأثیری بر روند انتخابات نخواهد گذاشت؟
همراهیهــای ایــران در غلبه بر داعــش و نیز
بازگرداندن آرامش به مناطق کرد نشــین باعث
شده تا عراق به یک ثبات نسبی دست پیدا کند.
طبیعی اســت که این ثبات به برگزاری انتخاباتی
ســالم و تعیین کننده که نفع مردم عراق در آن
لحاظ شــده باشــد کمک خواهد کرد پس بعید
میدانم چنین مســائلی بر اصل انتخابات تأثیری

برجای گذارد
در یک مقایسه زمانی؛ احساس میکنید
شیعیان عراق نســبت به  2003قدرتمندتر
شدهاند یا خیر؟
عراق قانون اساسی مدونی دارد پس طرح چنین
مسائلی موضوعیت نخواهد داشت .در هر صورت
اکثریت در عراق با شیعیان است .با نگاهی به عراق
در  10سال اخیر مشــاهده خواهیم کرد که این
کشور گام به گام به ثبات و امنیت نزدیکتر شده و
همین مسئله نشان میدهد قدرت واقعی در اختیار
حکومت عراق است و قدرتهای گروهی و مذهبی
چندان نمیتواند مد نظر باشد اما خط کشیها و
تقسیمات مذهبی در عراق کامال مشخص است و
به طور کلی قابل تغییرات اساسی نیست.
تحوالتی که در شــمال عراق و مشخصا
در مناطــق کردنشــین رخ داد بر روند کلی
انتخابات سایه نخواهد افکند؟
کردهای تحت امر طالبانی و تحت هدایت بارزانی
دچــار اختالفات درونی شــده و بــه گروههای
کوچکتری تقسیم شده اند که اختالفات موجود
میتواند در انتخابات پارلمانی خودش را نشــان
دهد اگرچه بر انتخابات تأثیرخواهد گذاشــت اما
اینکه بگوییم این انتخابات متأثر از این اختالفات
است بعید میدانم اما در هر صورت تعدد گروههای
کرد ،برخی مرزبندیها و جناح بندیها را تغییر
خواهد داد.
تا چه میــزان احتمال میدهید انتخابات
به تعویق افتد؟
تعویق انتخابــات تازگی ندارد اما این یک مطالبه
است و بعید میدانم گروههای پرقدرت حاضر در
انتخابات به آن تن در دهند از سوی دیگر مرجعیت
گرانقدر هم با چنین مســئله ای موافق نیست و
حتی گروههای سنی هم خواهان تعویق نیستند
اما به عنوان یک گزینه همواره بحث تعویق مطرح
بــوده که وقوع آن را قویا رد میکنم و احســاس
میکنم گزینه ای نیست که عملیاتی شود.
با روی کار آمدن بن ســلمان ،عربستان
دچار تغییر و تحوالتی شــده ،آیا احســاس
نمیکنید ریاض خواسته باشد در این انتخابات
به خواستههای خود برسد و این خواسته را با
حمایت از برخی گروههای حاضر در انتخابات
به انجام رساند؟
عربســتان  2018در قبال عربستان  2014تغییر
موضع داده است یعنی پذیرفته که اساسا در مورد
عراق دچار اشتباهاتی سهمگین شده است .وقتی
به گذشته نگاه کنیم میبینیم این کشور از 2014
سفیر به بغداد فرستاده و همچنان نیز سفیر دارد.
پیشتر عربستان میکوشــید با اسلحه ،اختالف
افکنی و تطمیع ،گروههای نزدیک به ایران را تحت
تأثیر قرار دهد ولی ایــن روزها عمال دچار تغییر
موضع شــده هرچند باید پذیرفت که عربســتان
همچنان اهداف خاصی را در عراق دنبال میکند
اما دیگر نه به روش ســابق که بــا تغییر دیدگاه.

انتقاد شدید ظریف از حمله خودسرانه به سوریه و توضیح جانسون

بوریس جانســون وزیر امور خارجه انگلســتان
دیروز در تماســی تلفنی با محمد جواد ظریف
وزیــر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در
خصوص مشارکت انگلستان در حمله موشکی به
سوریه توضیحاتی ارایه کرد.
به گــزارش ایرنــا ،محمدجواد ظریــف در این
گفتوگوی تلفنــی ضمــن محکومیت حمله
خودسرانه به سوریه ،مجددا بر مخالفت جمهوری
اسالمی ایران با کاربرد هرگونه سالح شیمیایی
تاکید کرد و با یادآوری ســابقه کاربرد ســاح

شــیمیایی علیه ایران توســط صدام با حمایت
آمریکا ،انگلیس و فرانسه ،از برخورد دوگانه غرب
انتقاد کرد .وزیر امور خارجه اقدام به حمله قبل
از ورود بازرسان سازمان منع سالحهای شیمیایی
را سوال برانگیز خواند و افزود :دو حمله ای که به
بهانه سالح شیمیایی به سوریه انجام شد درست
در مقاطعی بود که ارتش ســوریه دست برتر را
در مقابل تروریستها داشت و آنها را در آستانه
شکست قرار داده بود.
ظریف به وزیر امور خارجه انگلستان یادآور شد از

ابتدای مطرح شدن خلع سالح شیمیایی سوریه
اعالم کردیم که گروههای مســلح تروریســتی
سالحهای شــیمیایی در اختیار دارند که به آن
توجه نشد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پایان با انتقاد از
اقدام خودســرانه ،غیرقانونی و یکجانبه آمریکا،
انگلیس و فرانســه در تجاوز به سوریه ،به وزیر
خارجه انگلستان یادآور شد هیچ کشوری بطور
خودسرانه حق اجرای مقررات تنبیهی علیه سایر
کشورها را خارج از موازین بین المللی ندارد.

تحفظ لبنان و عراق به بند ضد ایرانی نشست مقدماتی سران عرب

نماینــدگان لبنــان و عــراق در رابطــه با بند
ضدایرانی بیانیه نشســت مقدماتی سران عرب
موضع تحفظ اتخاذ کردند.به گزارش ایســنا ،به
نقل از النهار ،در بیانیه نشست مقدماتی سران
عرب که در عربستان برگزار شد ،ادعا شده است
که ایران در امور داخلی کشورهای عربی دخالت
میکنــد و حــزباهلل لبنان گروه تروریســتی
به شــمار میرود .نمایندگان لبنان که در این

نشست شرکت کرده بودند در رابطه با این بند
ضد ایرانی موضع تحفظ اتخاذ کردند.براســاس
این گزارش ،عراق نیز در این نشســت شرکت
کرده بود و در رابطه بــا این بند موضع تحفظ
اتخاذ کرد .رسانهها پیش از این اعالم کرده بودند
که نشست سران عرب که عربستان میزبان آن
اســت این بار به جای ریاض در شهر دمام و در
مرکز فرهنگی بینالمللی ملک عبدالعزیز برگزار

خواهد شد و احتمال دادند که دولت عربستان
به دلیل تهدیدات موشکی نیروی انصاراهلل یمن
مکان این نشست را از ریاض به دمام در منطقه
شرقی این کشور منتقل کرده است.
نشســت سران عرب قرار بود ماه مارس گذشته
برگزار شــود اما به دلیل تعــارض آن با تاریخ
برگــزاری انتخابات ریاســت جمهــوری مصر
بهپانزدهم آوریل( 26فروردین) موکول شد.

عربستان این روزها میکوشد بدون دخالت در امور
حاکمیتی عــراق ،گروههای تأثیرگذار عراقی را از
ایران دور کند.
جو منطقه متشنج است .در شمال ،غرب
و شمال غربی عراق عمال اوضاع خوبی مشاهده
نمیشود .این تشــنج منطقه ای بر انتخابات
تأثیر نخواهد گذاشت؟
خیر! عراق  2014با عراق  2018از منظر تفکرات
انتخاباتی یکســان اســت پس نتیجه انتخابات از
هماکنون مشــخص اســت یعنی نتیجه با چهار
سال قبل تفاوت چندانی نخواهد داشت 9 .استان
شیعهنشین ،پنج استان سنی نشین و چهار استان
کردنشــین همچنان در همان وضعیت قرار دارند
پس بدیهی اســت که تفاوتــی در انتخابات قابل
پیشبینی نباشــد این همان ثبات و اقتدار نسبی
اســت که جمهوری اســامی ایران طی تمامی
سالهای حضور خود در عراق به دنبال ایجاد آن
در این کشــور بوده اســت پس اوضاع کشورهای
همسایه نخواهد توانســت انتخابات آتی عراق را
تحــت تأثیر قرار دهد .این پیش بینی بر این پایه
استوار است که عراق به یک آرامش و ثبات نسبی
دست پیدا کرده پس میتواند خود و رویدادهای
مهم سیاســی و اجتماعی درون خود را کنترل و
مدیریت کند و از این بابت هیچ گونه جای نگرانی
وجود ندارد.
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«سگهای جنگ» از تجاوز به سوریه بهره میبرند
«نیکالس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئال درباره تجاوز آمریکا ،فرانسه و بریتانیا ،گفت« :ما این
حمله را اقدامی جنایتکارانه علیه ملت سوریه قلمداد میکنیم که با هدف ایجاد ترس و تروریسم
انجام گرفته و مراکز علمی این کشور را نابود کرده است» .به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،
مادورو افزود« :این سگهای جنگ که به فروش سالح و تداوم جنگ نیاز دارند و به بهای جان
کشتهشدگان برای جنگ و درگیری وارد شدند ،مسئول حمالت موشکی به سوریه هستند» .

چهره روز
غرضی:

در دهه شصت وقتی دالر
100تومانشدکمرمانشکست

سیدمحمد غرضی وزیر نفت دولت سازندگی
اظهار کرد :نه تنهــا در دهه  60بلکه در همه
دورانهای مبارزه ،از مشروطه تاکنون همیشه
دالیل موفقیت این بوده که اخالق بر سیاست
برتری داشته است؛ وقتی کم کم بر اثر گذشت
زمان ارزشها تغییر میکنند و سیاست جای
اخــاق را میگیرد -به طوری که حقوق عامه
مردم بابت امتیاز طلبی یک عده ای خاص تلف
شــود ،-دل همه به درد میآید و خود بهخود
انســان یاد روزگاران خوب میافتــد .در این
دورههــا ،چه پیش از انقالب و چه در دهه اول
انقالب ،قبول مسئولیت همراه با گرفتن امتیاز
نبود.
غرضی خاطرنشان کرد :مث ً
ال وقتی در دهه سی
یک عده جوان برای فعالیتهای انقالبی دور هم
جمع شدیم ،بین خودمان قرار گذاشتیم بیشتر
از نیازمان هزینه نکنیــم و واقعاً این روند را تا
انقالب ادامه دادیم؛ در آن دوران با یک خوراک
سیرابی  15ریالی یک روزمان را سر میکردیم
در حالی که امکانات بسیار زیادی مخصوصا بعد
از انقالب در اختیار ما بود.
وی گفــت :نگاه قدرت سیاســی باید به رفع
گرفتاریهــای کلیــت جامعه باشــد نه رفع
گرفتاریهای طبقات بــاالی جامعه؛ طبقات
باالی جامعه هر چه قدر امتیاز بگیرند ســیر
نمیشوند ،دالر را باال بردند و تا قبل از این اگر
یک نفر میتوانست یک کیلو گوشت بخرد ،االن
دیگر برایش سخت شده است.
به گزارش جماران ،وزیر پست و تلگراف دولت
سازندگی یادآور شــد :در دهه شصت به خدا
وقتی دالر  100تومان شــد ،ســتون فقرات
ما شکست ،اما حاال شــشهزار تومان شده و
اصال کســی حرفش
را هــم نمیزند .چرا
برای ضعف مدیریتی
خودمــان دســت
در جیــب فقرا
میکنیم؟!

در حاشیه

مسئله کره شمالی فراموش نشود

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حالی روز
سه شــنبه به آمریکا میرود که امیدوار
است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
به ژاپن ایــن تضمین را بدهد که خطری
از سوی کره شــمالی کشورش را تهدید
نمیکند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
فرانسه ،یک دیپلمات که خواست نامش
فاش نشــود اعالم کرد برای آبه بسیار
مهم است که استراتژی حضورش در کنار
ترامپ نتیجه بخش باشد .اگر وی خارج
از حلقه متحدان ترامــپ قرارگیرد این
مسئله باعث بیثباتی در ژاپن میشود.
ژاپن قصد دارد اطمینــان حاصل کند
که ترامپ وارد توافقــی با پیونگیانگ
نمیشــود که خاک آمریــکا را از گزند
مصون کند و ژاپن را در معرض تهدید قرار
دهد.

واکنش کاربران توئیتر به جمله ترامپ

کاربران شــبکه اجتماعی توئیتر پیام
"ماموریت تکمیل شــد" دونالد ترامپ
در ستایش از حمالت هوایی علیه خاک
سوریه را با همین عبارتی که جورج بوش
تنها شش هفته پس از آغاز جنگ عراق
بر زبان آورد ،مقایسه کردند.به گزارش
ایسنا ،به نوشــته روزنامه ایندیپندنت،
آری فلیشر ،سخنگوی سابق بوش فورا
در توئیتی نوشــت" :آه ...پیشنهاد من
بود که کاش این توئیت با این واژگان به
پایان نمیرسید".
یــک کاربر دیگر هم فورا به تمســخر
رئیسجمهــوری آمریکا پرداخت .جیم
رابرتز با انتشار عکســی از بوش روی
عرشــه "یواساس آبراهــام لینکلن"
نوشت" :ماموریت تکمیل شد؟؟؟ کسی
در کاخ سفید نیست که درکی از تاریخ
داشته باشــد؟" او سپس افزود" :وقتی
بوش اعالم کرد «عملیات تکمیل شد»
۱۳۹ســرباز آمریکایی در جنگ عراق
کشته شده بودند.

