
دكتر علي س��رزعيم در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: همانطور كه انتظار مي رفت بورس 
روند اصالحي خود را پي��ش گرفت و آنگونه 
كه در دانش مالي به آن »بازگشت به ميانگين 
)mean reversion(« گفته مي شود شروع 
شد. همانطور كه انتظار مي رفت كساني كه به 
نرخ هاي باالي بورس عادت كرده بودند اينك 
سروصدا و فريادهاي بلندي س��رداده اند و از 
دولت مي خواهند به ميان آيد و شاخص را باال 
نگه دارد تا آنها بتوانند سهام خود را در نرخ هاي 
باال بفروشند و سود خيلي زياد و غيرمتعارف 
تضمين شده داشته باشند. توجيهي كه براي 
اين قضيه مطرح مي كنند اين است كه دولت 
مردم را به بورس دعوت كرد و حاال بايد نگذارد 
تا مردم ضرر كنند. چيزي كه به ذهن متبادر 
مي شود اين است كه آيا واقعاً مردم به دعوت 
مس��ئوالن دولت س��راغ بورس رفتند و اگر 
مسئوالن دعوت نمي كردند نمي رفتند؟ آيا 
رفتارهاي اقتصادي از اي��ن دعوت ها انگيزه 
مي گيرد؟ روشن است كه چنين نيست و اين 

حرف توجيهي بيش نيست. 
   دولت حامي فقيران است

استدالل ديگري كه مطرح مي شود اين است 
كه مردم خانه و خودروي خود را فروخته اند و 
اينك اگر شاخص بيش از اين سقوط كند آنها 
مستأصل و آواره مي ش��وند. در اين رابطه دو 
نكته را بايد لحاظ كرد؛ نكته اول اين است كه 
اگر كسي واقعاً خانه و خودروي خود را فروخته 
است و وارد بورس كرده حتماً اشتباه كرده است 
و اتفاقاً همه مسئوالن و همه تبليغات افراد را از 
چنين كاري نهي كرده اند. اگر كس يا كساني 
واقعاً گوش نكرده اند بايد هزينه حرف نشنوي 
خود را بدهند. نكته دوم اين اس��ت كه اصوالً 
بورس محل سرمايه گذاري دارندگان پس انداز 
است و دولت مس��ئوليتي در قبال دارندگان 
پس انداز ن��دارد. دولت در قب��ال بخش فقير 
جامعه كه نه تنها پس اندازي ندارند بلكه درآمد 
مكفي براي گذران روزمره را نيز ندارند مسئول 
است. لذا به جاي اينكه دولت را در قبال بخش 
برخوردار جامعه مسئول كنيم بايد دولت را در 

قبال بخش فقير جامعه مسئول دانست. 

بسيار زشت و غيرقابل تحمل است كه افرادي 
در كميته امداد و بهزيستي پشت خط پذيرش 
بمانند آن وقت دولت و دستگاه هاي دولتي 
هم و غم خود را صرف اي��ن كنند كه بخش 
برخوردار جامعه در ي��ك اقتصاد تحريم زده 
بتواند سود خيلي زياد تضمين شده داشته 
باشد. اگر واقعاً كساني با افت بورس در زندگي 
خود دچار مش��كل مي ش��وند بايد به دولت 
فشار آورد تا بودجه كميته امداد و بهزيستي 
را افزايش دهد تا اين افراد را تحت پوشش قرار 
دهند نه اينكه منابع دولت صرف پولدارترشدن 

سرمايه گذاران بورس شود. 
   بايد پول كارگزاري ها حامي بورس باشد

اگر قرار اس��ت پولي صرف ش��ود تا شاخص 
افت نكند اين پول نبايد پول بانك ها باشد كه 
امانت سپرده گذاران و پول عمومي است بلكه 
بايد پول كارگزاري ها و اقسام مؤسسات مالي 
باشد كه در اين ايام درآمدهاي نجومي كسب 
كردند. منتفعان از اين ب��ازار اينك بايد براي 
حفظ اين بازار هزينه كنند نه توده مردم كه 
بخشي از آنها نفعي در صعود و سقوط بورس 
ندارند و اتفاقاً از صعود غيرمتعارف بورس به 
واس��طه اثرات تورمي آن زيان ديدند. بسيار 
چندش آور اس��ت كه اين��ك در روند نزولي 
بورس نيز بخواهند هزينه و ضربه ديگري به 

توده غيرمرتبط با بورس وارد شود. 
در همين راستا بايد توجه داشت كه در اين 
شرايط معموالً كساني كه سرمايه گذاري هاي 

عمده در بورس كرده ان��د )چندين ميليارد 
تومان( معموالً خود را پش��ت مع��دود افراد 
ضعيفي كه از اين تحوالت متضرر مي شوند 
پنهان مي كنند و آنه��ا را جل��و مي اندازند. 
آنها با صداق��ت نمي گويند كه دولت س��ود 
غيرمتع��ارف م��ا را تضمين كند ت��ا بورس 
عملكردي غيرريسكي همانند بانك داشته 
باش��د با اين تفاوت كه س��ود آنها دهها برابر 
باش��د بلكه مي گويند دولت نباي��د بگذارد 
افراد فقيري كه با اميدي ذخيره ناچيز خود 
را وارد بورس كرده اند نااميد ش��وند. پش��ت 
اين مظلوم نمايي هاي ب��زرگ، آزمندي ها و 
طمع هاي كالن نهفته اس��ت كه بايد آنها را 
بازشناخت. در قضيه مؤسسات مالي غيرمجاز 
نيز همين ترفند به كار بسته شد و متأسفانه 
تا حدي جواب داد. كس��اني كه سپرده هاي 
كالن داش��تند پنهان مي شدند ولي كساني 
را به عنوان دارندگان س��پرده هاي خرد جلو 
مي انداختند تا دولت پول خطاي آنها را همراه 

سودشان بپردازد. 
   دول�ت در برابر يك آزم�ون اقتصاد 

سياسي ديگر
نكته ديگر آن است كه دولت دوباره در برابر 
يك آزمون اقتصاد سياسي قرار گرفته است. 
بخش برخوردار جامعه كه صداي بسيار بلندي 
دارند و هر وقت منافع آنها تهديد مي شود، كس 
يا كساني را مورد هجو و تهديد و تمسخر قرار 
مي دهند به دولت فشار مي آورند تا منافعشان 

به هزينه بخش غيربرخوردار را تضمين كند. 
آيا دولت به چنين غوغاساالري تن خواهد داد 
و تسليم خواهد شد؟ تا كنون كه دولت نمره 
خوبي براي مقاومت در برابر اين فشار كسب 
نكرده است. اميد است كه از اين پس دولت 
بتواند در برابر آنها ايستادگي بيشتري كند. 
اگر واقعاً دولت عزمي براي ايستادگي ندارد 
و مي خواهد تسليم ش��ود الاقل از اطالعات 
موجود در س��ازمان بورس اس��تفاده كند و 
حمايت خود را به كساني كه با سپرده كم وارد 
شدند محدود سازد. مي توان براي اين مقصود 

راه حل هايي يافت. 
   تهديد بازار ارز از محل بورس بلوف 

نيست؟
توجيه ديگري كه منتفعان از حمايت احتمالي 
دولت از بورس مطرح مي كنند اين است كه 
اگر منابع از بورس خارج ش��ود به سراغ بازار 
ارز مي رود و ش��وك ديگري ب��ه اقتصاد وارد 
مي ش��ود. ابتدا خوب است ببينيم دقيقاً چه 
چيزي رخ داده اس��ت و احتماالً رخ خواهد 
داد؟ احتماالً چيزي حدود 100هزار ميليارد 
تومان پول جديد وارد بورس ش��ده؛ يعني از 
بخش هاي ديگر اقتصاد ب��ه اين بازار منتقل 
شده است و چون اين بازار، بازار با حاصل جمع 
صفر است، كساني با فروش سهام معادل آن 
را از بورس خارج و به بازارهاي ديگر از جمله 
ارز وارد كردند كه ثمره آن جهش ارز به باالي 
20 هزار توم��ان بود. ح��اال ارزش بازار تنزل 
كرده است و فرض كنيد بدون حمايت دولت 
شاخص نصف شود. در آن صورت در بدترين 
حالت كه همه تازه واردان بخواهند از بورس 
خارج شوند- كه تقريباً غيرممكن است- بايد 
سهامش��ان را به كس يا كس��اني بفروشند. 
يعني باز معادل اين 50 هزار ميليارد تومان 
بايد از بخش هاي ديگر وارد بورس شود تا اين 
افراد بتوانند از بازار خارج شوند. حتي اگر اين 
امر رخ دهد آيا واقعاً متوج��ه بازار ارز خواهد 
ش��د؟ آيا تهديد بازار ارز از اين محل بيشتر 
يك بلوف نيست؟ به باور من اين تهديد بسيار 
بزرگنمايي شده اس��ت تا دولت را به سطح 

حمايت غيراصولي از بورس بكشانند.

چرامردمسهامشانراميفروشند؟
مصطفي نصراصفهاني، دكتراي اقتصاد مالي، در كانال »اقتصاد رفتاري« 
نوش��ت: در اقتصاد رفتاري و مالي رفتاري بحث مي  شود كه سازوكار 
تصميم گيري در مورد خريد يا فروش دارايي تفاوت زيادي با آنچه در 
اقتصاد كالسيك توصيف مي شد، دارد. يعني مردم براي خريد يا فروش 
يك دارايي به چيزهايي توجه مي كنند كه بعضاً هيچ ربطي به ارزندگي 
واقعي سهم، ممكن است نداشته باشد. بنابراين در اقتصاد رفتاري بحث 
مي شود كه ارزش بنيادي يك دارايي ممكن است حتي در بلندمدت هم 
با قيمت بازاري آن متفاوت باشد.  وقتي در مورد آينده نداشتن اطمينان 
پيش مي آيد، افراد بر اساس احتماالت ذهني خودشان تصميم به خريد 
يا فروش مي گيرند. وقتي اطمينان نداشتن بيشتر شده و حتي در مورد 
احتماالت آتي ه��م تصوير واضحي وجود ندارد توصيه مي ش��ود همه 

احتماالت برابر در نظر گرفته شود. 
وضعيت سهامداران فعلي به اين صورت است كه يا بازار را در روزهاي 
آينده منفي ارزيابي مي كنن��د )يعني احتمال منفي بودن را بيش��تر 
مي دانند( و نتيجتاً فروش را عاقالنه مي دانند يا اينكه دچار نداش��تن 
اطمينان كامل هستند كه در اين صورت هم بايد احتمال ها را برابر در 
نظر بگيرند. مشكل اينجاست كه دامنه نوسان 5درصدي باعث مي شود 
ضرر حاصل از افت 5درصدي بيشتر از سود حاصل از رشد 5درصدي 
باشد. وقتي درد زيان را بيش از دوبرابر لذت سود يكسان بدانيم آن وقت 
به اين نتيجه مي رسيم كه حتي اگر كسي دچار نداشتن اطمينان كامل 
هم باشد، در كوتاه مدت فروش براي او توجيه اقتصادي دارد. با وجود 
دامنه نوسان، شخص فروشنده احساس جاماندن از بازار را هم نخواهد 
داشت و اين اطمينان را دارد كه حتي اگر پيش بيني اش اشتباه هم از 

آب در بيايد، مي تواند دوباره ورود كند!
با مقدمات ف��وق بهتر مي توان وضعي��ت افرادي ك��ه در صف فروش 
مي نشينند را درك كرد. شايد برداشتن دامنه نوسان بتواند كمك كننده 
به نظر برس��د اما جوانب زيادي هستند كه بايد بررس��ي شود و بعد از 

شبيه سازي كامپيوتري اقدام به اين تغيير كرد.

    احسان حسيني:
بيژن زنگنه: چرا به جاي گازرساني و صادرات 
فرآورده معادل، با احداث پااليشگاه كشور 
را به كثافت بكش��يم؟ همه دنيا به س��مت 
پااليشگاه سازي حركت كرده اون موقع آقاي 
هميش��ه وزير اون رو كثافت كاري ميدونه. 
مسبب اثرگذاري تحريم نفتي و عقب ماندگي 

صنعت نفت شخص زنگنه هست. 
  وحيد حاجي پور:

زنگنه سرانجام حرف دلش را زد؛ وزيري كه هيچ 
اعتقادي به ساخت پااليشگاه ندارد امروز گفته  
پااليشگاه كثافت است؛ او مشتي است از خروار 
مديراني كه راه خود را از نظام جدا كردند و هرچه 
رهبري مي گويد اما به اجته��اد خود تصميم 

مي گيرند و به ريش نظام هم مي خندند. 
  سي سي:

زنگنه: »اگر پااليشگاه مي زديم كشور را به 
كثافت مي كشيديم!« بدون پااليشگاه زدنم 

هم همين كار رو كردين كه!
  عليرضا گرائي:

آقاي زنگنه، احداث پااليش��گاه كشور را به 
كثافت نمي كشد بلكه اين تفكر »نمي توانيم« و 
»التماس به غرب« است كه كشور را به كثافت 
مي كشد! اين تفكر »قرارداد با توتال اسالم را 
تقويت مي كند« است كه كشور را به كثافت 
مي كشد! اين افكار غربزده شما و دوستانتان 

است كه كشور را به كثافت مي كشد. 
  سيديحيي هاشمي نژاد:

زنگنه: »اگر پااليشگاه مي س��اختيم كشور را به 
كثافت مي كش��يد!« آقاي زنگنه كش��وري كه 
باالترين مزيت اقتصاديش نفته و تحريم هم هست 
بايد پااليشگاه بس��ازد و پااليشگاه كثيف كاري 
نيست بلكه تبديل نفت به فرآورده است! منافاتي 

ندارد كه هم گاز و هم پااليشگاه توسعه يابد!
  محسن نجفي:

آخوندي را كه يادتان است مي گفت: »مسكن 

مهر مزخرف اس��ت!« حاال زنگنه شان هم 
فرموده: »پااليشگاه كثافت است!«

  م. اسماعيلي:
اظهارات عجيب زنگن��ه: »بعضي وقت ها به من 
مي گويند ش��ما پااليشگاه نس��اخته ايد، اگر ما 
مي خواستيم پااليشگاه بسازيم تمام كشور را به 
آلودگي و كثافت مي كشانديم!« يه شاه قاجاري 
بود كه وقتي انگليسي ها اومدن نفت ايران رو غارت 

كنن گفت چيه اين ماده  سياهِ بدبو بديم بره!
  رضا شفيعي:

تست هوش! وزير مسكن: مسكن مهر مزخرف 
است! وزير نفت: پااليشگاه كثافت است! وزير 
آموزش و پرورش: مدرسه رفتن اجباري نيست! 

وزير بعدي و جمله مربوطه را پيدا كنيد. 
  سيدمصطفي موسوي نژاد:

وقتي گفتند زنگنه مخالف پااليشگاه سازي 
اس��ت، منتقدان را دروغگو خط��اب كرد! اما 
امروز خود واقع��ي اش را نش��ان داد و گفت 

#پااليشگاه كشور را به كثافت مي كشاند! قابل 
توجه اينكه كره جنوبي با 50 ميليون جمعيت و 
مساحتي اندك دو برابر ايران ظرفيت پااليشي 

دارد و به كثافت كشيده نشده است!
  مهدي قاسم زاده:

مزخرف خواندِن مسكن مهر و كثافت خواندِن 
ساخت پااليشگاه از سوي ژنرال هاي دولت 
جناب روحاني، صرفاً يك ترفند رس��انه اي 
و فرار به جلو، براي س��رپوش گذاش��تن بر 
كم كاري هايشان است آن هم در حالي كه اين 
دولت، نه در كنترل بازار مسكن موفق بوده 

است و نه در خام فروشي!
  مجيد:

زنگنه: اگر پااليش��گاه مي س��اختم كشور 
به كثافت و آلودگي كش��يده مي ش��د! آيا 
كره جنوبي، ايتاليا، آلمان و ژاپن به آلودگي 
كشيده شدند؟! اوج هنرنمايي شيخ الوزرا خام 

فروشي آن هم در صورت رفع تحريم است.
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 آنچه كشور را به كثافت مي كشاند 
تفكر »ما نمي توانيم« است

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به موضع گيري زنگنه پيرامون ساخت پااليشگاه

بيژن زنگنه، وزير نفت طي سخناني گفت: »اگر ما مي خواستيم پااليشگاه بزنيم بايد پااليشگاه 
260هزار بشكه اي مي زديم تا بتوانيم سوخت كشور را تأمين كنيم و تمام كشور را هم به كثافت و 
آلودگي بكشانيم! به من گاهي مي گويند شما پااليشگاه نزديد! اين باعث شد كه محيط زيست خراب 
نشود! باعث شد كه سوخت ارزان مصرف كنيم!« اين سخنان با واكنش هاي بسياري در شبكه هاي 

اجتماعي همراه شد. كاربران با بازخواني موضع مشابه عباس آخوندي، وزير سابق مسكن كه مسكن 
مهر را مزخرف خوانده بود، خطاب به زنگنه گفتند آنچه كشور را به كثافت مي كشاند نه پااليشگاه 
بلكه تفكر »ما نمي توانيم« و »نگاه به غرب« است. آنها همچنين با قياس ايران با كشورهايي چون 
كره جنوبي حرف زنگنه را غيرقابل قبول دانستند. در ادامه بخشي از واكنش هاي كاربران را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

اىسالك!
ازظلمتشباستفادهكن

آيت اهلل محمدشجاعي)ره(:
تو اى سالك دردمند، هر چه مي توانى از ظلمت شب استفاده كن. 
به عبادت، به نماز، به تالوت قرآن، به فكر، به دعا، به س��جده، به 
گريه، به تضرع و به استغفار در دل شب بپرداز در تاريكى آن و به 
هنگامى كه جاهالن مغرور و مغروران بى خبر در غفلت خواب يا در 
خواب غفلت غوطه ورند، بار سفر پر مخاطره خويش بر بند و براى 
آنچه در پيش است تحصيل آمادگى كن. نماز تو در دل شب، در 

حقيقت، عروج توست به سوى عوالم حيات و بقا و تو نمي بينى. 
دعا و تضرع و تبتل تو در ظلمت ش��ب، در اصل، فرار توس��ت از 
ظلمت پشت پرده و روى آوردن توست به س��وى عوالم نور و تو 
نمي يابى. سجده، گريه و استغفار تو در خلوت شب، اگر حجاب از 
برابر تو برداشته شود، نزول تو بر حضرت جبار است، تا جناب او 
چاره بيچارگي هاى تو باشد و غناى او جبران كننده فقر تو گردد. 
خوف تو مبدل به امن، ذلت ت��و مبدل به عزت، هالكت تو مبدل 
به س��عادت، ممات تو مبدل به حيات، وحشت تو مبدل به انس، 
تنهايى تو مبدل به مصاحبت، فناى تو مبدل به بقا، ضعف تو مبدل 
به قوت و باالخره، سيئات تو مبدل به حسنات شود كه حضرت او 

جبران كننده همه عدم ها و كسرهاست. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل محمد شجاعي)ره(« به استناد 
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   سبوي دوست

    تصویر منتخب

عليرضا تقوي ني��ا، دانش��جوي دكتري علوم 
سياسي دانشگاه تهران در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: در طول جنگ داخلي ليبي كه ناتو 
منطقه پرواز ممنوع را بر فراز آن اعمال كرد و 
پشتيباني هوايي از نيروهاي مسلح بنغازي را 
برعهده گرفت، نيروي هوايي فرانس��ه نقشي 

جدي در اين عمليات هوايي داشت. 
اما ضعف هاي لجستيكي و پشتيباني نيروهاي 
فرانسوي در اين عمليات، نشان داد اين كشور تا 
حد زيادي از مؤلفه هاي يك قدرت نظامي بزرگ و 
نه حتي ابرقدرت به شدت فاصله دارد و نمي تواند 
به تنهايي در مناطق دوردست به دخالت مؤثر 
بپردازد.  اما به هر صورت با آش��كار شدن عدم 
تمايل امريكا به مداخله حداكثري در خاورميانه، 
به نظر مي رسد فرانسه قصد دارد در يك برنامه 

بلندمدت جايگاه گذشته خود را بازيابد. 
البته در اين خص��وص تناقضات زيادي وجود 
دارد كه دولتمردان فرانسوي را در برابر افكار 
عموم��ي و گروه هاي مدافع حقوق بش��ر اين 
كشور قرار داده اس��ت.  براي نمونه اين كشور 
از دموكراسي خواهي در سوريه، تونس و ليبي 
پش��تيباني مي كند اما همزمان با دولت هاي 
اقتدارگ��را و مخالف دموكراس��ي چون قطر، 
سعودي و امارات رابطه نزديكي دارد و تجهيزات 

پيشرفته نظامي به آنان مي فروشد. 
در دوره ساركوزي سياست خروس ها در خليج 
فارس نزديكي بيشتري به قطر داشت اما در زمان 
اوالند به امارات و سعودي گرايش پيدا كردند.  در 
دوره مكرون به نظر مي رسد سعي فرانسوي ها بر 
اين است تا عالوه بر ايجاد توازن در برقراري روابط 
با كشورهاي عربي خليج فارس، نفوذ سنتي خود 
را در لبنان و سوريه احيا كرده و در عراق نيز مانند 
دوره صدام در بازي سياست وارد شوند و نقش 

ايجاد توازن را برعهده گيرند. 
در سطح راهبردي اليزه نشينان معتقدند امريكا 
قصد دارد عمده توان خود را به ش��رق آس��يا 
منتقل كن��د و روي چين متمركز ش��ود و از 
علل واسطه گري ترامپ براي ايجاد اتحاد بين 
كشورهاي عربي و اس��رائيل، عالوه بر تأمين 
امنيت رژيم صهيونيست، واگذاري نقش خود به 
آنهاست تا بتوانند در خأل ناشي از تقليل حضور 
امريكا متحدان راهبردي اين كشور در منطقه و 

محافظ منافع آن باشند. 
در سطح تاكتيكي نيز در ماه هاي اخير با توجه 
به مشغول بودن ترامپ به مس��ائل مرتبط با 
انتخاب��ات، كمتر در مناقش��ات دوردس��ت 
نقش آفريني مي كند و همين گزاره مي تواند 

فرصتي براي افزايش نفوذ فرانسه شود. 
براي مثال در لبنان، حسان دياب تحصيلكرده 
امريكا، استاد دانشگاه و عضو هيئت امناي دانشگاه 
امريكايي بيروت و مواجب بگير اين كشور بود ولي 
نخس��ت وزير جديد »مصطفي اديب« تابعيت 
فرانسه دارد و بسيار به اليزه نشينان نزديك است.  
فرانسوي ها همچنين در راستاي اعاده نفوذ خود 
در لبنان برخالف نظرات و راهبردهاي امريكا، 
اسرائيل و سعودي، سعي در همكاري تاكتيكي )با 

وجود اختالفات مبنايي( با حزب اهلل دارند. 
در سوريه نيز كه از زمان جنگ »ميسلون« تحت 
نفوذ فرانسه به شمار مي رفت، در سال هاي اخير 
راهبرد س��اكنان كاخ اليزه، همراهي با امريكا 
جهت س��رنگوني دولت بشار اس��د بود، اما با 
مبرهن شدن ناكارآمدي اين سياست و سيل 
مهاجران ناشي از جنگ و خطرات گروه هاي 
تكفيري براي امنيت فرانسه، آنان در سال هاي 
اخير قدري محتاطانه تر در مسائل اين كشور 
ورود مي كنند، اگرچه همسو با امريكا نيروهاي 
نظامي براي حمايت از اكراد مسلح شمال شرق 

سوريه اعزام كرده اند. 
در عراق اما كار سخت تر است؛ فرانسه مهم ترين 
شريك اروپايي عراق در زمان صدام بود تا آنجايي 
كه به اين كش��ور رآكتور هسته اي براي ساخت 
بمب اتمي فروخت.   اهداف فرانسه در آن دوره 
بيشتر اقتصادي بود و از نفوذ سياسي خود جهت 
تحصيل ثروت استفاده مي كرد، اما با تصرف كويت 
توسط ارتش صدام تمام آن منافع از بين رفت اما 
باز هم فرانسوي ها رويكرد حمايت از عراق در برابر 
امريكا را ادامه دادند كه البته اشتباهي بزرگ بود و 

ضربات ناشي از آن برايشان چشمگير. 
حال مكرون س��عي دارد از مهل��ت كنوني و 
متغيره��اي متضاد درگي��ر در عرصه، نهايت 
استفاده را كند و در عراق نيز قدرت تأثيرگذاري 

كشورش را افزايش دهد. 
در نهايت بايد گفت فرانسوي ها در دوره امانوئل 
مكرون ب��ه دنبال احي��اي دكترين ُگليس��م و 
بازگشت به »سياست عربي« دهه هاي گذشته 
خود هستند، لكن در اينكه موفق به اعمال كامل 
آن همراه با نتايج مثبت گردند، ترديد وجود دارد، 
زيرا آنها جز دارا بودن سالح اتمي و حق وتو، فاقد 
ساير ويژگي هاي يك قدرت بزرگ از جنبه هاي 
نظامي، ژئوپلتيكي، اقتصادي و قدرت نرم هستند، 
اما همين كه عزم دخالت بيشتر در خاورميانه را 
كرده اند، نشان از احساس آنها براي كاهش حضور 
امريكا در آينده منطقه و استفاده از خأل قدرت 

توازن بخش ناشي از آن ارزيابي مي شود. 

سياستعربيوُگليسممكروندرغربآسيا

حمايت مشروط دولت از بورس

در حالي كه منتظر تماس هكر از آلمان بودم، تالش كردم تا با سدويل در لندن و اتين 
در پاريس هم تماس بگيرم تا ببينم تحليل آنها از وضعيت چيس��ت؟ اتين در پاريس 
نبود اما س��دويل تقريباً بالفاصله زنگ زد و آنچه  مي دانستيم را براي يكديگر توضيح 
داديم. سدويل هم شنيده بود كانادا كه تا آخر سال 2018 رئيس G7 مي ماند، در حال 
تهيه پيش نويس يك بيانيه اس��ت. اين در حالي بود كه هيچ كدام از ما از جزئيات اين 
بيانيه خبري نداشتيم. آنچه را ترامپ در 24 ساعته گذشته گفته بود به سدويل گفتم تا 

بريتانيايي ها آنها را در تصميمات خود مدنظر قرار دهند. 
ساعت 11:05 پمپئو كه از شدت عصبانيت در پوست خودش نمي گنجيد، زنگ زد. گفت با 
هيلي تماس گرفته است و به او گفته نظر من و خودش چيست و هيلي هم پذيرفته است، اما 
بالفاصله بعد از تماس پمپئو فهميده كه هيلي با ترامپ تماس گرفته و گاليه كرده است. هيلي 
نكات متفاوت ديگري براي بيانيه اش در نظر داشته كه آنها را به ترامپ گفته و ترامپ هم آنها 
را قبول كرده است. پمپئو تصميم داشت يك كنفرانس مشترك سه نفره بين من، خودش و 
هيلي برگزار كند تا حرف هايمان را هماهنگ كنيم، اما پيش از اينكه مقدمات اين جلسه فراهم 
شود ترامپ به پمپئو زنگ زد و گفت نكته هاي هيلي، نكته هايي قابل قبول است و نمي خواهد 
اوضاع به گونه اي شود كه مطبوعات او را محكوم به نرمي بيش از اندازه كنند. من و پمپئو هر 
دو راضي بوديم كه بيانيه  شديداللحن تري از جانب ترامپ صادر شود اما هر دو مي دانستيم كه 

اين هيلي است كه نمي خواهد مطبوعات او را به برخورد نرم محكوم كنند. 
كمي بعد در جلسه متداول گزارش اطالعات در اتاق رياست جمهوري، ترامپ به من گفت: 
»مي داني كه بيانيه كمي تندتر از آن چيزي است كه من گفته ام اما مشكلي نيست. تو 
هم احتماالً مي خواستي كه اين بيانيه تندتر باشد، اينطور نيست؟« من گفتم با آن بيانيه 
مشكلي ندارم. همچنين به ترامپ گفتم ما از روسيه خواسته ايم ناوها و خدمه اوكرايني را 
آزاد كند. ترامپ وسط حرف من پريد و گفت: »خواستار آزادي خدمه نشويد. اگر اين كار 
را نكنند، مثل ماجراي گروگانگيري ايران مي شود. اصالً چنين چيزي نمي خواهم.« گفتم 
به هيلي اين را خواهم گفت اما تا من از اتاق رياست جمهوري بيرون بيايم هيلي مالحظات 
خود را نهايي كرده بود. بسياري از كشورهاي ديگر هم همان حرف ها را زده بودند، در 
نتيجه به نظرم چندان هم آنطور كه ترامپ نمي خواست نشده بود. به هر حال، اين حادثه 
بهانه خوبي شد تا ترامپ دوباره يكي از داستان هاي مورد عالقه اش را تعريف كند. در اولين 
تماس تلفني اش با مركل، مركل سؤال كرده بود كه او مي خواهد درباره اوكراين چه كند و 

ترامپ در جواب پرسيده بود كه مركل مي خواهد درباره اوكراين چه كند؟!
وقتي من و پمپئو تمام اين ماجراها را در كنار هم مرور مي كرديم، به وضوح مشاهده كرديم 
كه هيلي باز هم همچون يك الكترون آزاد، مانند زمان وزارت خارجه تيلرسون عمل كرده 
است. البته يك ماه بيشتر تا رفتن او نمانده بود و اين وضع به زودي عوض مي شد. چون 
پمپئو و من هم نظر بوديم كه هر كس كه جايگزين هيلي شود اينطور عمل نخواهد كرد. 

پمپئو در يكي از گفت وگوهايمان در توصيف هيلي گفت: »سبك مثل يك پر.«

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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 ترامپ گفت خواستار آزادي 
خدمه اوكرايني نشويد
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