
  رس�انه های عرب�ی منطق�ه ب�ا بازتاب س�فر 
رئیس جمهور سوریه به ایران و دیدار با مقام معظم 
رهب�ری، از این دی�دار به عنوان ق�درت و پیوند 

راهبردی محور مقاومت در منطقه نام بردند. 

بازتاب سفر بشار اسد 
به ایران در رسانه های 

غربی-عربی

سرباز فرهنگي باید 
ارزش كارسرباز نظامي را 

در هنر جلوه دهد

دومین جلسه محاكمه 
 حسین فریدون 

برگزار شد
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تصویب ترازنامه سال ۹۶ بانك مركزي

  امس�ال امتیاز ت�ورم تك رقمي را از دس�ت 
دادی�م. س�ال آینده س�ال مهار تورم اس�ت؛  با 
آنچه در این چند ماه مش�اهده كردیم این مهم 
امكان پذیر است. هدف اصلي ما كاهش تورم در 
سال آینده نسبت به پایان امسال است كه باید 

انجام بگیرد

روحاني: دستگاه های 
اجرایی باید از بنگاهداری 

خارج شوند

4

رئیس كمیسیون اقتصادي مجلس خبر داد

فرار مالیاتي ۲۸ هزار میلیارد 
تومانی با كارت هاي بازرگاني 

در 3 سال اخیر
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حسن هانی زاده در گفت وگو با »جوان«:

 حضور اسد در تهران
آغاز مرحله جدید روابط ایران و سوریه است

با انتشار خبر دیدار 

مهسا گربندی
  جوان آنالين

بش�ار اس�د با مقام 
معظم رهب�ری در 
تهران، رسانه های منطقه ای و بین المللی در خبر های 
فوری به پوش�ش این خبر پرداختن�د. هانی زاده، 
كارشناس روابط بین الملل معتقد است كه سفر بشار 
اسد، رئیس جمهور سوریه به تهران مرحله جدیدی 
از رواب�ط دو كش�ور را تعری�ف خواه�د ك�رد.
روز گذش��ته بشار اس��د، رئیس جمهور سوریه به 
تهران آمد و با رهبر معظم انقاب اس��امی ایران 
دیدار کرد. ای��ن دیدار واکنش   ه��ا و تحلیل های 
بسیاری را در رس��انه های منطقه ای و بین المللی 
به دنبال داشت. دویچه وله آلمان در پایگاه خبری 
خود نوشت که رهبر ایران در دیدار با رئیس جمهور 
سوریه اش��اره کرده که ایران حمایت از سوریه را 

حمایت از مقاومت می داند. 
همچنین رویترز نوشت: »بشار اسد روز دو  شنبه به 
ایران که نزدیک   ترین متحد خود است سفر کرد 
و با رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهور این 
کشور دیدار کرده است.«  این خبرگزاری نوشت 
که رهبر ایران و بشار اس��د توافق کرده اند که به 
همکاری   ها در تمامی سطوح در راستای منافع دو 

ملت دوست ادامه دهند. 
العربیه نیز درباره سفر بشار اسد به تهران نوشت: 
»رهبر ایران در دیدار خود با رئیس جمهور سوریه 
تأکید کرده که باید در مقابل��ه با توطئه های آتی 
بسیار هوشیار بود و تاش امریکایی   ها برای ایجاد 
منطقه حائل در س��وریه یک��ی از این توطئه های 
خطرناکی اس��ت که بای��د با آن با ق��درت مقابله 

کرد.«
پایگاه خبری TRT ترکی��ه در تحلیل متفاوتی 
نوشت: »در جریان دیدار بشار اسد با رئیس جمهور 
ایران، روحانی اسد را در جریان نتایج نشست اخیر 

سوچی روسیه قرار داد.«
اسپوتنیک نیز درباره این دیدار نوشت: »بشار اسد 
با رئیس جمهور ایران نیز دیدار کرد و روحانی در 
این دیدار گفت که تهران همچنان به فراهم کردن 
هر آنچه سوریه برای تکمیل مبارزه با تروریسم نیاز 

دارد، ادامه خواهد داد.«
  سازوكار جدید امنیتی برای آینده سوریه 

پس از بحران
در همین رابطه حسن هانی زاده، کارشناس روابط 
بین الملل با اش��اره به پیامد های س��فر بشار اسد 
به تهران به خبرنگار »ج��وان آناین« می گوید: 
»سفر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به تهران در 
شرایطی صورت گرفت که سوریه در آستانه خروج 
از بحران نفس��گیر هشت س��ال اخیر بوده و این 
مسئله رویداد بسیار مهمی است، زیرا که شکست 

بحران سازی امریکا در منطقه را نشان می دهد.«
او ادامه می دهد: »اسد با چند هدف به تهران سفر 
کرد؛ یک��ی از اهداف این س��فر تبریک چهلمین 

سالگرد پیروزی انقاب اس��امی به مقام معظم 
رهبری و دولت ایران و همچنین تشکر و قدردانی 
از تاش های صادقانه ایران برای کمک به سوریه 
جهت خروج از بحران ب��وده و دیگری ایجاد یک 
سازوکار جدید امنیتی برای آینده سوریه پس از 

بحران است.«
  عمق روابط ایران و سوریه

هانی زاده به توصیف بشار اس��د به عنوان قهرمان 
جهان عرب از س��وی مقام معظم رهبری اش��اره 
می کند و می گوید: »در جریان دیدار آقای بش��ار 
اسد با رهبر معظم انقاب اس��امی کامًا آشکار 
بود که رهبری با به کارگیری اصطاحات و عباراتی 
در مورد رئیس جمهور سوریه به شدت از مقاومت 
ایشان در برابر توطئه های خارجی قدردانی و ایشان 
را قهرمان جهان عرب توصیف کردند. رهبر انقاب 
اسامی کمتر درباره یک رهبر عرب یا جهان اسام 
چنین توصیفی داشته اند و این مسئله نشانه عمق 

روابط ایران و سوریه می باشد.«
او می گوید: »سوریه در طول چهار دهه گذشته چه 
در دوره مرحوم حافظ اسد و چه در دوره ریاست 
جمهوری بش��ار اس��د به عنوان عمق استراتژیک 
و همکار اس��تراتژیک نزدیک ایران تلقی   می شد. 
ایران نیز در طول چهار دهه گذش��ته کمک های 
امنیتی و نظامی و اقتصادی بس��یاری به س��وریه 
داشت و این امر نشان می دهد که روابط دو کشور 
در طول محور مقاومت یک روابط کامًا راهبردی 
و تحت تأثیر متغیر ه��ای منطقه ای و جهانی قرار 

نخواهد گرفت.«
  پیامی بسیار مهم برای جهانیان

این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه سفر 
بشار اسد، رئیس جمهور س��وریه به تهران مرحله 
جدیدی از روابط دو کشور را تعریف خواهد کرد، 
تصریح می کند: »ایران با توجه به تجربه ای که در 
امر بازسازی شهر   ها دارد، می تواند تجارب خود را به 
دولت سوریه برای بازسازی شهر های تخریب شده 
قرار دهد و لذا این س��فر یک سفر کامًا راهبردی 
اس��ت و عاوه بر جنبه های سیاس��ی، جنبه های 

امنیتی و نظامی آن هم کامًا ماحظه می شود.«
هانی زاده با اش��اره به این موضوع که دیدار بشار 
اسد با رهبر معظم انقاب پیام های بسیار مهمی 
برای منطقه و جهان دارد، می گوید: »اینکه ایران 
در باال  ترین مرجع سیاسی و دینی خود به شدت از 
دولت سوریه پش��تیبانی می کند و هیچ گاه اجازه 
نخواهد داد که کش��ور های بیگانه چه در س��طح 
منطقه ای و چه فرامنطقه ای در مس��ائل داخلی 
س��وریه دخالت کنند و روابط تهران دمش��ق را 
تحت تأثیر قرار دهد، به معنی این است که دیدار 
اس��د با رهبر انقاب اس��امی پیام بسیار مهمی 
برای جهانیان داش��ت که قطعاً این پیام از سوی 
طرف   ها و خارجی های عرب منطقه رمزگش��ایی 

خواهد شد.«

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  ۸ اسفند13۹7   -    ۲1جمادی الثاني 1440

سال بیست و یكم- شماره 5۶01 - 1۶ صفحه
قیمت:500تومان

در طول چندسال اخیر چندین 
بار با دکتر ظریف جلسه رسانه ای 
داشته ایم. از حیث روانشناسی او 
را مصداق جمله مع��روف امام به 
محمد علی انصاری یافتم، یعنی 
»متدین و احساس��اتی« بودن با 
هم در ظریف جمع ش��ده است. 
به همین دلیل در همه جلساتی 
که با ایشان داشتیم نوبت پرسش 
و پاس��خ ک��ه می رس��ید از کوره 

در می رفت و فریاد بلندش موجب تعجب همگان می شد.
استعفای ظریف آنطور که خود ایش��ان یا مشاور رئیس جمهور 
 و نماین��دگان مجلس می گویند ب��ه ح��ذف وی از برنامه دیدار 
روحانی- اسد برمی گردد. بعضاً دیدار رهبری- اسد را نیز اضافه 
می کنند اما بررسی ها نشان می دهد بسیاری از دیدارهای رهبری 
با رهبران خارجی )ازجمله پوتین( بدون حضور وزیر خارجه بوده 
است و مسبوق به سابقه است. اما سؤال این است که ندیدن وزیر در 
یک برنامه از درون دولت و احساس حقارت شخصی می تواند منجر 
به یک تصمیم شبانه حکومتی شود؟ آیا ظریف نمی داند که حضور 
قهرمان جهان عرب در تهران بعد از یک جنگ جانانه با تروریست ها 
و حامیان، نقطه عطفي در سیاست خارجی است؟ و اگر می داند 

چطور خودخواهی را با ایثار معاوضه نمی کند؟
به زعم نگارنده همه دالیل استعفای ظریف برای این حادثه عمد 
یا سهو نیست که انباشتی از ناکامی ها و ناهماهنگی هاست که در 
دولت مستقر مسبوق به سابقه اس��ت و خود ایشان در جلسه ای 
غیر رس��انه ای به ما گفتند: »در دولت هم وزارت خارجه کاره ای 
نیست.« اما ظریف را باید در ادامه ژنرال هایی دانست که دنبال بهانه 
برای برون رفت از فشار موجود بوده اند. افرادی همچون آخوندی 
و قاضی زاده پیش از ظریف میدان دار این عرصه بوده اند. دس��ت 

ظریف واقعاً خالی است و این سه گانه را نباید نادیده گرفت. 
اول، رابطه پنج ساله با غرب دستاورد ملموسی نداشت و اروپا نیز 

دولت ما را سر کار گذاشت. 
دوم، در آن س��وی جهان، ش��رقی ها نیز به خاطر نگرش پررنگ 
دولت ما به غرب انگیزه ای براي تعامل ندارند. اینکه ظریف بعد از 
خروج ترامپ بافاصله به چین رفت اما دوباره به همراه  الریجانی 
این سفر را تکرار کرد، نشانگر این است که دولت چین در تعامل 
با دولت ما تردید دارد و دیگر بخش های حاکمیت باید به میدان 

اعتمادسازی بیایند. 
دلیل سوم افت فاحش جایگاه اجتماعی دولت است و ظریف که 
بارها سنجش های اجتماعی را به زبان هم آورده است، از این افت 
پایگاه اجتماعی رنج می برد و سرانجام نافرجام برجام و SPV هم 

نتوانست قامت وی را بلندتر نشان دهد. 
بنابراین مدعیان تجربه آموخته سیاست خارجی در بیخ گوش 
رئیس جمهور از یک س��و و س��ه عام��ل مذکور از س��وی دیگر 
دست به دس��ت هم دادند تا احساس��ات ظریف غلی��ان نماید و 
انتقام خود را از برد رسانه ای سفر اسد بگیرد. وقتی جناب مشاور 
رئیس جمه��ور از »امان از ناهماهنگی ه��ا« در دولت می گوید و 
ظریف نیز از همین موضوع رنج می برد و مع��اون اول نیز خود را 
بی اختیار از تعویض منشی می داند، باید از روحانی پرسید واقعاً در 
دولت چه خبر است؟ این خبرها چه ضربه ای به تصمیم گیری ها 
و لزوم فراغت بال برای حل مش��کات کشور می زند؟ اکنون که 
سفر جهانگیری به  سوریه موفق ارزیابی می ش��ود و اسد پس از 
آرامش کش��ورش برای قدردانی نزد امام خویش آمده است چه 
موقع قهر اس��ت؟ جناب ظریف محترم و عزیز، امروزه که ملت 
مظلوم ایران با سفره  کوچک شده، مقاوم و هوشیار ایستاده است، 
همراهی نکردن با آن واجد تولید قهرمان نیست. قهر هیجان دارد 
اما صادقانه برداشت نمی شود. کنار این ملت بمان و همانطور که 
در دانشگاه تهران اشاره کردید ایستادگی ملت وظایف شما را کم 
نمی کند که بیشتر هم می کند. آیا استعفا به معنی تشکر از این 
ایستادگی اس��ت؟ به تعبیر حضرت امام به موسوی: »اکنون که 
ملت ما فرزندان خود را به قربانگاه می فرستند )بخوانید زیر فشار 
روانی و اقتصادی دشمن ایستاده است( چه وقت استعفا است؟« 
واقعاً نمی توانید با رئیس جمهور سنگ های خود را وا بکنید؟ شما به 
خود ما می گفتید: »رهبری به بنده فرموده اند بر شما حرام می کنم  
اگر نظر کارشناسی حتی خاف نظر بنده داشته باشید اما به من 
نگویید.« نمی شود مشکات را در وقت دیگر با رهبری طرح کرد یا 
در موقعی دیگر )غیر از شب حضور اسد( حل کرد؟ توقع اجتماعی 
این است که رئیس جمهور ماجرا را به مردم بگوید که چرا در یک 
دیدار رسمی خارجی مسئول دفتر شما حضور دارد اما وزیر خارجه 
نیست؟ مردم توقع دارند مدعای جنابعالی را ببینند. شکستن 
وزیری که خود خواس��ته ای و خ��ود آورده ای و خود تمجید 
کرده ای چه معنایی دارد؟ اگر تعمدی در پنهان کاری از وزیر 
خارجه دارید و او را حذف می کنید، دیگر نمی توانید سنگالیزه 
ش��دن دولت خود را همانن��د احمدی نژاد نپذیری��د، او عزل 
می کرد و شما حذف، و برون داد شخصیتی هردو یکی است. اما 
نه تنها موافقان ظریف که منتقدان وی نیز اصرار دارند ظریف 
بماند. باید فرهنگ قهرمان ش��دن با قهر را به قهرمان شدن با 
کار تبدیل کنیم و جا خالی دادن باید بازیر بار رفتن عوض شود، 

آنگاه ستایش و ستودن، هدیه ملت به شما خواهد بود.   

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مدیرمسئول

قهرمان شدن در ماندن است

 گفت وگوي »جوان« 
با كارگردان نمایش تحسین شده »نامیرا«

    سياسي

 استعفاي
زمخت!

رهبر معظم انقاب در دیدار جمعي از مداحان و ذاکران اهل بیت)ع(: 

ازدواج آسان را در هيئت ها  ترويج کنيد
  ازدواج هاي دیرهنگام و سخت، فرزندآوري کم و ترویج پدیده های زشتي همچون 

ازدواج هاي سفید، از زمینه هاي در خطر قرار گرفتن نظام خانواده است
  ملت ایران اکنون قوي تر از هر دوره اي ش��ده ولي جبهه دشمن ضعیف تر از 

دوره هاي گذشته است |  صفحه ۲

    یك استعفای بی وقت را كه هیچ ظرافت و تیزبینی 
سیاسی در آن نبود و فقط چش�م جهان را از نمایش 
پیروزی حضور اسد در تهران به صحنه آرایی اختالف 
درون دولت چرخاند، فقط می توان »زمخت « نامید. 
وزیری كه به هنگام خروج امریكا از برجام، استعفا نداد 
اما در یك موضوع شخصی و حاشیه ای، اوقات تلخی 
خودش را نشان داد. واعظی، رئیس دفتر روحانی كه 
از اول مایل بود وزیر خارجه شود، در یك ناهماهنگی 
ظریف را به دیدار اسد – روحانی دعوت نمی كند و هزار 

حرف و حدیث و باقی ماجرا 
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