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در کنفرانس ورشو چه گذشت؟
ستارهصبحبررسیمیکند

نشست ورشــو که نزدیک به یک ماه برای آن از سوی رسانه های 
غربی تبلیغ شــده بود، پس از دو روز بحــث و مذاکره بدون نتیجه 
مشخص به پایان رسید. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اند که 
هرچند آمریکا توانست برای نخستین بار نخست وزیر اسرائیل را در کنار 
کشــورهای عربی قرار دهد، اما هدفی که آمریکا به دنبال آن بود که 
بتواند در این کنفرانس اجماع جهانی علیه ایران را شکل دهد، محقق 
نشد. خبرهایی که از درون کنفرانس به بیرون درز کرده نشان می دهد 

که نمایندگان سه کشور مهم اروپایی؛ یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان به 
رغم آنکه مقامات آمریکایی از آن ها خواستند که از برجام خارج شوند، 
گفتند ما در برجام باقی خواهیم ماند. اظهارات تند وزیر دفاع آمریکا و 
وزیر خارجه این کشور علیه ایران و همراهی سران جهان عرب با آن ها، 
در شرایطی که اتحادیه اروپا و سران کشورهای اروپایی رغبتی به این 
نشســت نشان ندادند، نشان می دهد آمریکا در ایجاد ائتالف و جبهه 

بین المللی متشکل از قدرت های جهانی ...

عملکرد دولت های خاتمی و احمدی نژاد 
روایتدکترداریوشقنبریاز:
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جزئیاتلباسهایخاص
سلبریتیها

رونمایی از سه سامانه هوشمند
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از سه سامانه هوشمند برای ارائه خدمات الکترونیکی رونمایی کردند. 
این مراسم با حضور دبیر و مسئوالن شورای عالی مناطق آزاد و مدیرعامل و معاونان سازمان منطقه آزاد کیش در مرکز همایش های بین المللی 

جزیره کیش برگزار شد و از سه »سامانه مدیریت هوشمند«، »مدیریت خدمات گردشگری«و »سامانه ثبت شرکت ها« ...

باحضوردکتربانک،معاونرئیسجمهوردرجزیرهکیشصورتگرفت

نشست ورشو با موضوع »صلح و امنیت« در خاورمیانه 
می تواند به عنوان نقطه عطف در سیاست دونالد ترامپ 
در ارتباط با تهران به حساب آید. اگرچه لهستان سعی در 
کاهش نگرانی های ایران نموده و جاناتان کوهن جانشین 
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد انکار کرده است که 
جمهوری اسالمی نقطه کانونی در نشست دوروزه ورشو 
بود، اما ســخنان مقامات آمریکائــی و به ویژه وزیر امور 
خارجــه مایک پومپو  چیز دیگری بود زیرا در آن ایران 
به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین المللی معرفی شد که 
می بایستی از طریق یک توافق جهانی و چندجانبه مهار 
گردد.این روند جدید در سیاســت ایاالت متحده نسبت 
به ایــران در همان ردیف تالش های ناموفق قبلی برای 
تشــکیل ائتالف های بین المللی علیه ایــران قرار دارد.

اجالس وزیران ورشــو می تواند تــالش ایاالت متحده 
برای ایجاد یک توافق بین المللی علیه ایران، هرچند با 
تغییر در برخی از چهره ها و ویژگی ها تعبیر و تفســیر 
شود.انگیزه های اصلی برای تکرار آخرین رویکرد خاص 

دولت ترامپ به چندجانبه گرایی را می توان به شــرح 
زیر تجزیه وتحلیل نمود:تا آنجا که به سیاست خارجی 
و امنیتی مربوط می شود، شکاف و اختالفات زیادی در 
میان اعضای اتحادیه اروپا وجود دارد، به ویژه هنگامی که 
رویکرد اروپای غربی و شــرقی به مســئله ایران مطرح 
می شود. لهستان که توســط یک دولت ناسیونالیست 
اداره می شــود، نخستین کشــور اروپایی بود که صف 
خود را از اتحادیه اروپا در مخالفت با تجدید تحریم های 
ایاالت متحده پس از خروج ترامپ از معاهده هســته ای 
با این اســتدالل که اروپا نباید موضع آمریکا در برخورد 
با ایران را تضعیف کند، جدا شــد. الزم به ذکر است که 
لهستان به طور عمده سیاست خارجی خود را بر اساس 
درک خود از روســیه به عنوان یک تهدید ســاختاری، 
تعیین و تنظیم می کند. ایاالت متحده نیز به همین دلیل 
در هنگام اشاره به ایران سعی در تشدید شکاف موجود 
در اروپا دارد. به عنوان مثال، لهستان اولین مقصد مسافرت 
ترامپ پس از عهده دار شدن پست ریاست جمهوری بود. 
باید اشــاره کرد که نشست ورشو تنها چند روز قبل از 
کنفرانس امنیتی مونیخ که یک رویداد کلیدی ساالنه 
در تقویم محافل سیاسی اتحادیه اروپا به شمار می رود 
برگزار شد. زمان برگزاری نشست ورشو در مقابل طرح 
بریتانیا، فرانسه و آلمان درراه اندازی یک سازوکار تجاری 

مورد تأیید...

تفسیر روز

  setare.sobh90@gmail.com

پالرمو در انتظار تأیید
کنوانســیون ملل متحد علیه جرائم ســازمان یافته فراملــی )پالرمو( از 
معاهده های چندجانبه مورد حمایت ســازمان ملل متحد است که در 15 
نوامبر سال 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. 

طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در شهر پالرموی ایتالیا برای 
امضای دولت ها باز شد و به امضای 147 دولت ازجمله ایران رسید و به همین 
دلیل به آن کنوانسیون پالرمو گفته می شود. این کنوانسیون دارای سه پروتکل 

تکمیلی 1-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان 
و کــودکان، 2- پروتکل علیه قاچاق مهاجــران از طریق زمین، دریا و هوا و 

3- پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات...

مجمع تشخیص مصلحت نظام  امروز بررسی می کند 
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استادیار مطالعات منطقه ای 
دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حیدر علی مسعودی

  setare.sobh90@gmail.com
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نقشدانشجویان
درمشروعیتزداییازشاه

گزارش

گفتوگو

گزارش

فرهنگوهنر

سرمقاله

توسعه ازجمله مقوالتی است که در دانش سیاست از قدمتی تقریباً صد ساله برخوردار است. مقوله ای که کشورهای 
دنیا با شرایط و فرهنگ های متفاوت خود سعی دارند خود را در مسیر آن قرار دهند. در همین ارتباط گفت وگویی 

با دکتر داریوش قنبری، نماینده پیشین مجلس و دانش آموخته علم سیاست انجام داده ایم که در پی می خوانید:

پژوهشگران معاصر درباره رویدادهای 
خــرد و کالن ایران به ویژه آنچه پس از 
کودتای 28 مــرداد 1332 که با اقدام 
مشترک انگلیس و آمریکا در ایران رخ 
داد که براثر آن دولت ملی دکتر مصدق 
ساقط شد و شــاه که از روز 25 مرداد 
همان ســال از ایران رفته بــود دوباره 
به ایران بازگشــت و بر »اریکه قدرت« 
نشست و کشــور را به مدت 25 سال 
به صورت فردی و بدون مشارکت دادن 
نخبگان و نحله های فکری و جلوگیری 
از برگزاری انتخابات آزاد اداره و استبداد 
را حاکم کرد. در این شــرایط سخت و 
خفقان آور این دانشجویان بودند که از 
سنگر دانشــگاه تهران ندای آزادی سر 
دادند و به مخالفت با کودتا برخاستند 
تا آنجا که در روز 16 آذر همان ســال 
سه دانشجو به نام های مهدی شریعت 
رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ 
نیا خونشــان بر کف دانشکده فنی بر 
زمین ریخته شد. دانشجویان و برخی 
از اساتید دانشگاه مثل مهندس مهدی 
بازرگان، دکتر علی شــریعتی و... زیر 
بــار کودتا نرفتند و از طریق بیان، قلم، 
زندان و ... به روشــنگری پرداختند و 
بستر را برای مشروعیت زدایی از شاه و 
تغییر فراهم کردند. نگارنده که در متن 
مبارزات دانشجویی حضور داشت سه 
دلیل می آورد که دانشجویان چگونه از 

شاه مشروعیت زدایی کردند.
1. تعداد زندانیان سیاسی از سال 50 
به بعد رو به فزونی گذاشــت و حدود 
4000 تــا 5000 زندانی سیاســی در 
کشور وجود داشت، بیشتر از 90 درصد 
از این زندانیان دانشــجو بودند و حدود 
10 درصد دیگر روحانی، بازاری، ملی گرا 
و ... بودند. حضــور این تعداد نخبه در 
زنــدان موتور اعتراض در دانشــگاه ها 
شــده بود. بزرگ ترهــا، یعنی آن هایی 
که در تظاهرات خیابانی سال های 56 
و 57 حضور داشتند به یاد دارند شعار 
»زندانی سیاســی، آزاد باید گردد« بر 
فضای شهرهای ایران طنین افکنده بود.

2. در دهه 40 و 50 تحصیل در اروپا 
یا آمریکا برای خانواده های متوسط به 
باالی ایرانی »ارزش« به حساب می آمد، 
به همین دلیل تعداد زیادی دانشجوی 
ایرانی در اروپا و آمریکا حضور داشتند. 
دانشجویان چپ در قالب »کنفدراسیون 
دانشجویی« و دانشجویان مسلمان به 
رهبری دکتر ابراهیــم یزدی در قالب 
»انجمن اســالمی« فعالیت می کردند. 
این دو گروه توانســتند روشــنفکران 
اروپا و آمریکا ازجمله فیلســوف مهم 
آن روزگار یعنی »ژان پل ســارتر« را با 
خود همراه کنند، سارتر به قدری تحت 
تأثیــر دانشــجویان قرارگرفته بود که 
به طور علنی با استبداد شاهانه مخالفت 
می کرد و یک بار هم با ارســال نامه به 
شاه از او خواست که از اعدام سید کاظم 
بجنوردی خودداری کند، درخواســتی 

که موردقبول واقع شد.
3. شــاه در ســفری که به فرانســه 
داشت در تلویزیون فرانسه حاضر شد، 
خبرنــگاری از او دربــاره وجود هزاران 
زندانی سیاســی و شکنجه سؤال کرد، 
شــاه عصبانی شــد و فریاد برآورد که 
این ها که در ایران زندانی هستند، آدم 

کش هستند نه زندانی سیاسی....

پوران شریعت رضوی، همسر معلم 
انقالب به دیار حق شتافت

علیصالحآبادی-دبیرکلکانون
زندانیانسیاسیمسلمانقبلازانقالب

محمد قاضی پس از شکست پیکان برابر سپاهان درباره نتایج ضعیف 
چند هفته اخیر تیمش گفت: مــا در اواخر نیم فصل اول خوب نتیجه 
نگرفتیم و تغییراتی در کادر فنی داشتیم. در نیم فصل دوم اولین بازی ما 
مقابل استقالل بود که خوب بازی نکردیم و نتیجه خیلی بدی گرفتیم. 
اما امروز در مقابل ســپاهان واقعاً خوب کار کردیم و نسبت به گذشته 
خیلی بهتر بودیم. ســپاهان هم روی تک موقعیت توانســت به ما گل 
بزند و بازی را ببرد. ما تالشــمان را بیشتر می کنیم و به روزهای خوب 
باز خواهیم گشت. من یک استارت را شروع کردم که بازیکن سپاهان 
یک دســت روی بدن من گذاشــت و تعادلم را به هم زد. به نظرم این 
صحنه پنالتی بود چون من هم کسی نیستم که خودم را بی جهت زمین 

بیندازم. اما وقتی به آقای زرگر گفتم، گفت از نظر من پنالتی نیست.

برد سپاهان روی تک موقعیتایکاردی؛ غایب تمرینات اینترشادترین روز لیکنز

اجالس ورشو؛ تالش برای اجماع شکننده علیه ایرانافزایش قیمت انرژی در جیب مردمسوچی یا ورشو: راه درست امنیت خاورمیانه؟

اگرچه هیچ زمانی با قطبی سازی روندهای سیاسی اجتماعی، امکان حل 
بحران ها، چالش ها و مشــکالت وجود ندارد، اما راهی که ترامپ و تیمش 
انتخــاب کرده اند روزبه روز اوضاع منطقه را وخیم تر می کند و تا آنجا پیش 
مــی رود که حتی بــرای اهداف آمریکا که حفظ حداکثــری امنیت رژیم 
صهیونیستی است نیز نقض غرض خواهد بود. از ورشو که یکی از اهدافش 
کمک به موفقیت پروژه ایران هراسی ترامپ بود، همانگونه که پیش بینی شد 
چیزی حاصل نشد. گذشــته از تحلیل اطالعات حول وحوش این اجالس 
قرائن نیز نشــان می داد این طفل قرار اســت مرده به دنیا آید؛ زیرا ترامپ 
می دانست اگر چیزی از این اجالس عایدش می شود ریاستش را به مایک 
پنس نمی ســپرد و حداقل برای عکس یادگاری گرفتن هم شده خودش 
ریاست اجالس را به عهده می گرفت؛ اما در مجموع یک تمرین خوب برای 
تیم دیپلماسی کشور است که بتواند اراده کشور را با آن دسته از پدیده ها 
و تحرکاتی که قصد ورود به حوزه امنیت ملی کشــور را دارند به کرســی 
بنشاند. البته بی نتیجه بودن اجالس ورشو عالوه بر فعالیت دیپلماتیک ما 
حاصل همراهی نکردن اروپا، چین و روسیه با ترامپ بود که نهایت تالش 
را برای یکجانبه گرایی می کند، اما برعکس در سوچی نشان دادیم همانگونه 
که در بیانیه پایانی اجالس نیز آمد بحران ســوریه راهکار نظامی نداشته و 

لذا نیازمند ادامه ...

پس از اینکه کمیســیون تلفیق با هرگونه رشد قیمت انرژی مخالفت 
کــرد، منتظر طرح مجلس برای اختصاص بنزیــن و یا انرژی به ازای هر 
نفر خواهیم بود. در مطبوعات خواندم که بزرگ ترین مشــکل، سیســتم 
سخت افزاری و نرم افزاری آن است که بتواند 80 میلیون نفر را پشتیبانی 
کند، یعنی ســخت افزار و برنامه کامپیوتری و سیستمی که بتواند خرید 
و فروش 80 میلیون نفر را پشــتیبانی نماید فعالً موجود نیســت. سؤال 
این اســت که چرا ما به دنبال چنین سیستمی هستیم؟ در حال حاضر 
سیســتم و کامپیوترهای بورس به خوبی جواب مردم و کارگزاران بورس 
را داده و مشــکل خاصی هم در آن وجود ندارد. چرا برای بنزین و انرژی 
از سیستم هایی شبیه بورس اســتفاده نکنیم؟ بر اساس این طرح دولت 
وظیفــه اش اختصاص روزانه یک لیتر بنزین و بقیه فرآورده های انرژی به 
هر ایرانی است. تعدادی کارگزار انرژی ایجاد شود تا به صورت شفاف مازاد 
انرژی و یا بنزین مردم را خریداری و برای بار اول خرید، مالیات کمی اخذ 
شــود. هرچه تعداد خرید و فروش بین کارگزاران بیشتر شد، مالیات نیز 
بیشتر شود. کارگزاران نیز باید بتوانند انرژی و یا بنزین را به هر مبلغی که 
خریدار برای آن وجود داشت، به صورت شفاف بفروشند. در این بازار دولت 
برای همیشه دخالتش در تعیین قیمت حذف و هرکس به هر مقدار، مجاز 

باشد در هر نقطه ای...
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صفحه 5
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سرمربی بلژیکی تراکتورســازی بابت برد مقابل استقالل بسیار خوشحال 
بود.بــرد مقابــل اســتقالل در هفته هجدهم لیــگ برتر یکــی از بهترین 
اتفاقاتی است که می توانســت برای تراکتورسازی و جورج لیکنز رخ بدهد. 
تراکتورســازی با این پیروزی حاال در کورس قهرمانی قرارگرفته و برای این 
منظور یکی از رقبای اصلی خود را شکست داده است. ازاین رو امروز جورج 
لیکنز سرمربی بلژیکی بابت پیروزی حساس بسیار خوشحال بود.لیکنز بعد 
از گلی که دژاگه به ثمر رســاند به شــادی جالبی همراه با نیمکت نشینان 
تراکتورســازی پرداخت. او بعــد از به صدا درآمدن ســوت پایان بازی نیز 
نتوانست شادی اش را پنهان کند و به قدری از کسب این پیروزی خوشحال 
بود که برای همراهانش نیز جالب بود.به عبارت بهتر لیکنز امروز شــادترین 

روز خود در دوران حضور در فوتبال ایران را تجربه کرد. 

مائورو ایکاردی ســتاره 26 ساله بعد از مشکالت چند روز اخیر، روز گذشته 
نیز به دلیل مصدومیت در تمرینات تیمش غایب بود.توییتر رسمی این باشگاه 
اعــالم کرد مائورو ایکاردی، مهاجم آرژانتینی اینتر به دلیل احســاس درد در 
زانوی راست خود در تمرین گروهی تیمش شرکت نکرده و به تنهایی به پیگیری 
درمــان و فیزیوتراپی در کمپ آپیانو جنتیله باشــگاه اینتر خواهد پرداخت. 
ایکاردی که اینتر را در جریان ســفر به اتریش برای دیدار مقابل راپیدوین در 
لیگ اروپا همراهی نکرده بود، شرایط خوبی در این باشگاه ندارد و بعد از تصمیم 
کادر مدیریتی مبنی بر پس گرفتن بازوبند کاپیتانی از او، اختالفات بین اینتر 
و مائوریتو به اوج رســیده اســت.صحبت های جنجالی واندا نارا در یک برنامه 
تلویزیونی باعث عصبانیت سران باشــگاه اینتر و اخذ تصمیمات اخیر شده و 

اوضاع برای ماندن ایکاردی در سن سیرو دشوارتر از همیشه شده است.
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