روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

در گفتوگو با یک کارشناس
ایمنی کار بررسی شد

القای ناکارآمدی دولت ،محور
اصلی جنگ روانی دشمن است

حذف خطر از محیط کار
وظیفهکیست؟
4

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه  15مرداد  15 _1399ذیحجه 5 _1441آگوست 2020

موانع معرفی
وزیر«صمت»

اجارهمسکن
در شمال تهران به دالر

همدلی| در حالی که اغلب مســتاجران به
دنبال دریافت وام ودیعه اجاره مســکن برای
تهیه خانه هستند فرایند رهن ،اجاره و خرید
مســکن در مناطق شــمالی تهران و برخی
از شهرســتانهای کشــور جور دیگری رقم
خورده اســت و زمزمههایی مبنی بر خرید و
فــروش و اجاره امالک به دالر در این مناطق
به گوش میرســد .از ســال گذشته تاکنون
برخی مشاوران امالک از معامالت مسکن به
دالر در مناطق شمالی تهران سخن گفتند و
بررسیهای میدانی صورت گرفته حکایت از
افزایش معامالت مسکن به دالر طی یک سال
اخیر دارد...
اعتراضات علیه رئیس جمهور روسیه
همچنان ادامه دارد
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خاباروفسک؛آتشیبر
خرمنمحبوبیتپوتین

3
6

همدلــی| حســن روحانــی رئیــس جمهوری
۲۲اردیبهشــت« ،حســین مدرس خیابانی» را به
عنوان سرپرســت وزارت صنعــت ،معدن و تجارت
منصــوب کرد و بر طبق قانون رئیس جمهوری باید
ظرف ســه ماه وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی
کند .هفته آینده مهلــت قانونی دولت برای معرفی
وزیر صمت تمام میشود .مخالفان دولت میگویند
2

روابط ابوظبی با ریاض تیره شد

چرخش تازه امارات
به سوی ایران

همدلی| محسن رفیق :با اینکه سیاستهای
آمریکا در این مسیر است که با منزوی کردن ایران
و مخابــره تصویری تیرهوتار از آن ،روابط تهران با
همســایگانش را به حداقل برساند و حتی قطع
شــدن کامل آنها را به نظاره بنشیند ،اما کشوری
مانند امارات با پیشینه بلندی از سطح روابط باال
با ایران ،به خوبی درک کرده اســت که ترامپ و
پمپئو ،روزی رفتنی شــده و این حفظ ارتباط با
همسایهای چون ایران است که در نهایت اهمیت
دارد .همســایهای به مانند ایران با مشخصههای
خاصی چون وسعت ،قدرت نظامی ،نیروی انسانی
و بستر سرمایهگذاری مناسب ،کشوری نیست که
امارات به آسانی بتواند آن را نادیده بگیرد..

روحانی معرفی وزیر صمت را منوط به تشکیل وزارت
بازرگانی کرده است ،اما دولتیها این را رد میکنند.
دیروز رئیس دفتر رئیسجمهوری ،شائبه تعلل دولت
در معرفی وزیر صنعت ،معدن و تجارت را ســاخته
و پرداختــه مخالفخوانان ارزیابی کرد و گفت :وزیر
پیشنهادی صمت بهزودی به مجلس شورای اسالمی
معرفی خواهد شد.

کرونا مسیر انتخابات را هم تغییر داد

3

2

با تصویب فرمانده کل قوا اهدا میشود

نشان فداکاری برای
دانشگاه افسری امام علی(ع)

تبلیغات انتخابات مجازی میشود


نادران
سماجت
برای برکناری
بذرپاش

مشروطه و شهروند ایرانی
سعید سفیری

آیا میتوان در تخیل یا در کتابهای تاریخ سفری کوتاه برای فهم شرایط
زندگی ساکنان تهران در قرن گذشته داشت؟ فهم جایگاه اقتصادی ،مدنی و
سیاسی آنان .ابعادی از زندگی ساکنان شهر تهران ،در دنیایی که شهروندان
آن را میسازند .شهروند ،با شهرنشین متفاوت است .او را نباید تنها در شهرها
جست ،روستانشینان کشوری که حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی (شامل
حقوق اســتحقاقی ،بیمه بیکاری ،مزایای بهداشتی و )...دارند ،هم شهروند
هستند .شهروند ،مفهومی حقوقی ،سیاســی و اجتماعی است؛ راهی که
شهرنشــینان دنیای مدرن از انقالب فرانسه تا به امروز برای احقاق حقوق
شــهروندی طی کردند .انقالبها و جنگها رخ داد ،تا شــهروند به مرحله
امروزی برسد؛ راهی که هنوز ادامه دارد ،راهی خونبار؛ راهی که عده بسیاری،
بر جنبههای رهایی از خشونت در آن تاکید دارند.
راهی که در کشــورمان با انقالب مشــروطه و دوران مظفرالدینشــاه و
محمدعلیشاه قاجار ،آغاز شد .در این زمان شهر تهران روزگار خوبی ندارد.
مادام ا.س.ولفس که در سال  1327قمری ( )1907نوشته است«:بر حسب
تصادف و یا اتفاق وارد طهران بشــوید ،یقینا از مشــاهده منظره پایتخت
شاهنشــاهی ایران به حیرت خواهید افتاد .از قراری که نقل میکنند یک
روز مسافری که تقریبا نصف طهران را عبور کرده بود ،تازه از سورچی سوال
مینمود«:پس کی باالخره به طهران میرسیم؟» تهران در آن روزگار پنج
محله داشت .اشراف و دیوانیان صاحب منصب ،برای خود باغهای شخصی
داشــتند و دهات اطراف تهران را خریده و اراضی بسیاری در اطراف تهران
به نام خود کرده بودند و هنوز میتوان رد نام آنان را در محلههای شمالی و
مرکزی تهران یافت :حسنآباد ،امیریه ،منیریه ،کامرانیه ،فرمانیه و...
شــهری که در انقالب مشروطه و تولد شهروند امروزی نقش داشته ،در
تاریخ تصویری این گونه دارد .انقالب مشــروطه ایرانیان با هدف گسترش
عدالت ،برقراری قانون و پیشــرفت در ایران شروع شــد .فریدون آدمیت
در کتاب نهضت مشــروطیت مینویســد«:نهضت ملی مشروطیت از نوع
جنبشهای آزادیخواهی طبقه متوســط شهرنشین بود .مهمترین عناصر
تعقل اجتماعی و ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم
پارلمانی میساخت» .
تمامی تالشهایی که در دوران مشروطه جلوهگر میشود ،برای پیشرفت
است .آنجا که آیتاله ســیدمحمد طباطبایی ،مجتهد دوران مشروطه در
مجلس اول گفت«:ما ممالک مشروطه را که خودمان ندیده بودیم .ولی آنچه
شنیده بودیم ،و آنهایی که ممالک مشروطه را دیده ،به ما گفتند مشروطیت
موجب امنیت و آبادی مملکت است .ما هم شوق و عشقی حاصل نموده ،تا
ترتیب مشروطیت را در این مملکت برقرار نمودیم ».مشروطیتی که با این
نگاهها و ایدئولوژی آغاز شد و به کجا رفت؟ این بحث دیگری است .اما آنچه
مشخص است ،خواست رعیت بر عدالت بود و حکومت قانون .حتی اگر معنی
آن را نمیدانست .اما این آغاز ،متضمن رسیدن به اهداف نبود ،پیچیدگی
شرایط و دنیای آن زمان به ایرانیان درسهای بسیاری داد ،که خوانش آن تا
به امروز ادامه دارد و چقدر مبارک است که ادامه داشته باشد .درگیریها،
ناامنیها و جنگ جهانی اول و پس از آن سقوط قجر و برآمدن پهلوی ،شاید
تجدد و پیشرفت را ســریعتر کرد ،اما اهداف مشروطه مدنی و سیاسی را
زمینگیر کرد .در حوزه سیاسی یا توسعه سیاسی و مدنی ،شاه رفت و شاهی
دیگر آمد .شهروندی ،جایگاه خود را در قوانین بر روی کاغذ یافت .نخستین
انتخابات در کشور پس از صدور فرمان مشروطه آغاز شد.
ادامه در صفحه 5

امین شریفی آهنگساز ایرانی که رویای معرفی
موزیسینهای ایران در سطح بینالمللی را در سر دارد:
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میخواستیمبهبااستعدادها
فرصتی داده شود

یادداشت2
چهل سالگی نهادهای برآمده از انقالب
دکتر حسن دادخواه

استاد دانشگاه

پس از پیروزی انقالب اســامی در ســال  ۱۳۵۷با این
فرض و بهانه که نهادها و ســازمانهای دولتی و سنتی به
ارث رسیده و حاضر در سیستم اداری و دولتی آن روزگار،
فاقد کارآمدی اســت یا کشش و تحمل و ظرفیت اجرای
ایدههای برآمده از انقالب را ندارد یا فاقد نیروهای باانگیزه
برای اجرای اهداف انقالب است و ضروری است که از جوانان
انقالبی و دلسوز و با انگیزه برای داخل شدن به سیستمهای
جدید مدیریتی استفاده کرد ،نهادهای تازهنفس و جدیدی
به فراخور اهداف اولیه انقالب و فضای پرتنش و التهاب آن
دوران یکی پس از دیگری راهاندازی و تاســیس شــد .نام
این نهادهای جدید البته گویای ماهیت و کارکرد هر یک
از آنهاســت و نیازمند شرح و بسط نیست .شاید تعداد این
نهادهای برآمده از انقالب به تعداد نهادهای سنتی باشد زیر
تقریبا در کنار و به موازات هر یک از دستگاههای موجود تا
سال  ۱۳۵۷یک و بلکه دو نهاد جدید راهاندازی شد .اینکه
تاسیس آنها واقعا نیاز و خأل و کاستیهایی را پر کرد یا خیر؟
و اینکه اصوال نیازی به تاســیس آنها بود یا خیر؟ و میزان
موفقیت هر یک از آنها چه اندازه بود؟ جای بررسی و تحقیق
میدانی و مستند دارد.
ناگفته نماند که از میان آن نهادهای تازه تاسیس ،فقط
کمیتههای انقالب اســامی در نیروهای مســلح و بعدها
جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شد .از نهادهای
باقیمانده دستهای به ارائه خدمات حمایتی و دستهای به
انجــام ماموریت و خدمات نظامــی و انتظامی و امنیتی و
دستهای به امور آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و بلکه امور
فرهنگی در بیرون از کشــور مشغول هستند .ادامه حیات
و موجودیت هر یک از نهادهای تازه تاسیس ،در شرایطی
بود که سازمانها و دستگاههای سنتی و قدیمی نیز دچار
تغییرات و اصالحاتی در اهداف و فرآیندها و بهبودی نیروها
و اســتخدامهای جدید و بازنشسته شدن نیروهای پیش
از انقالب شــدند .اکنون وضع به گونهای شده است که در
هر یک از زمینههای مورد نیاز کشور با همه محدودیتها
و تنگناهای بودجه و اعتبــار و باال بودن هزینههای جاری
و پرسنلی ،دارای دو یا ســه یا چند نهاد و سازمان موازی
هســتیم و همین امر موجب تداخل وظایف و هدر رفتن
بودجه و خنثی شدن و همپوشانی شدن عملکردها هستیم
و گاه و بیگاه نیز مساله ناکارآمدی دستگاهها ،موضوع و تیتر
اول رسانهها میشود و هر یک کوتاهی را بر دوش دیگری
میاندازد.
آیا وقت آن نرســیده است تا در گام دوم انقالب که قرار
است افقهای تازهای گشوده شود یا راههای مثبت و درست
همچنان ادامه پیدا کند ،لزوم ادامه حیات و موجودیت این
نهادها مورد بازنگری قرار گیرد و با ادغام یا استقالل یا تعریف
ماموریت جدید برای برخی از آنها فرآیندهای توسعه کشور و
خدمت به مردم و باالبردن بهرهوری در دستگاههای دولتی با
سرعت بیشتری تحقق یابد؟
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یادداشت3

گزارش همدلی از عدم دسترسی برخی از دانشآموزان به سامانه آموزش مجازی

سال نا«شاد»
۳میلیون دانشآموز ایرانی

تلویزیون به کارشناسان کمسواد آنتن ندهد
ستاره لطفی
روزنامهنگار

دو روز پیش کارشناس برنامه «طیب» شبکه سوم سیما در ادعایی عجیب و جنجالی مدعی
درمان کرونا با استفاده از نیش زنبور عسل شد و گفت«:ویروس کرونا با واکسن هم حل نخواهد
شد و تنها راهش زهر زنبور عسل است ».منطق و توجیه وی برای این ادعای به ظاهر علمی این
بود که تاکنون کندودارها کرونا نگرفتند ،پس نیش زنبور در درمان و پیشگیری از کرونا موثر است.
در حالی پرفسور عظی م اکبرزادهخیاوی این ادعا را با قاطعیت مطرح کرد که محققان خارجی با
البراتوارها و تجهیزات مدرن و پیشرفته هنوز نتوانستهاند در رابطه با واکسن کرونا نظر قطعی بدهند.
پخش این تصاویر از صداوسیما با واکنش جامعه پزشکی مواجه شد و بسیاری از آنان ضمن رد این
ادعا از مردم خواستند که گول سوءاستفاده از عناوین «پرفسور»« ،پزشک» و...رنخورند و اسم این
افراد خودپزشک یا خودپرفسورپندار را در سایت نظام پزشکی جستوجو کنند و از مدارک علمی
آنان مطمئن شوند تا برای درما ن بیماریها به بیراهه نروند .حتی هشتگی از سوی جامعه پزشکی
در این زمینه به راه افتاد و از پزشکهایی در شبکههای اجتماعی فعالیت دارند ،خواسته شد که
مشخصات علمی خود را در شبکههای اجتماعی به نمایش بگذارند تا مانع سوءاستفاده برخی از افراد
سودجو ازاین حرفه شوند .آنچه نگارنده را وادار به نوشتن این نوشتار کرد ،نه سوءاستفاده از عناوین
پزشکی و نه واکنش جامعه پزشکی به این رویداد بود- .اگر چه این موضوع در جای خود موضوع
بسیارمهم و قابل بحثی است -بلکه غرض نقد عملکرد صداوسیما در دعوت و آنتندهی به افرادی
تحت عنوان «کارشناس» است که در مورد صالحیت علمی و حتی اخالقی آنان تردید وجود دارد.
صداوسیما مدتهاست در دعوت از کارشناسان برنامههای مختلف به گونهای عمل میکند که گویا
هیچ مکانیزمی برای دعوت از کارشــناسهای تلویزیون ندارد؛ چرا که برخی از این افراد به ظاهر
کارشناس سخنانی را به زبان میآورند که ضمن این که میتوان آن را توهین به شعور مخاطب
فرض کرد ،بلکه میتوان آن را مصداق تشــویش اذهان عمومی نیز دانست ،چرا که ،هر حرف یا
حرکتی در برنامههای تلویزیون به عنوان رســانهای مرجع ،به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،روی
فرهنگ و رفتار مردم تأثیر میگذارد و میتواند حداقل به بخشی از افکار عمومی جهت دهد و تبعات
زیادی را به دنبال داشته باشد .البته این اولین بار نیست که تلویزیون در برنامههای گفتوگومحور
آنتن خود را در اختیار افرادی قرار میدهد که سخنانشان نه تنها کارشناسانه نیست ،بلکه باعث
حیرت مخاطب میشود .اگر به آرشیو خاک گرفته صداوسیما به ویژه سیما نگاهی گذرا بیندازیم با
انبوه مهمانان و کارشناسانی روبهرو میشویم که نه تنها در زمینه مورد بحث کارشناس نبودند ،بلکه
نظرات و سخنان آنان باعث انحراف افکار عمومی شده است و در مواردی حتی سازمان صداوسیما
را ناچار به توجیه کرده است .ســخنان ابوالفضل بهرامپور ،کارشناس دینی که در مورد مجازات
معترضین دی  96گفته بود معترضان را باید زجرکش کرد ،مثال روشنی از این ادعاست .در حالی
تلویزیون به محل جوالن کارشــناسهای کمسواد و ناآگاه با سخنان جنجالی و عجیب و غریب
تبدیل شده است که بسیاری از کارشناسان واقعی که در رشته تخصصی خود حرفی برای گفتن
دارند ،مورد غضب مدیران ارشد رسانه ملی قرار دارند و ممنوعالتصویر هستند .با نگاهی گذرا به
سخنان برخی از کارشناسان تلویزیون این سوال در ذهن ایجاد میشود که چگونه رسانهای که قرار
بود دانشگاه برای مردم باشد ،اکنون شده محل جوالن یک عده کارشناسنما که سخنانشان را در
قوطی هیچ عطاری نمیتوان پیدا کرد .معیار صداوسیما برای انتخاب کارشناسان چیست و جایگاه
مدیران ارشد تلویزیون در این انتخابها کجاست و آنان به عنوان مدیران مجموعه چه کارکردی
دارند؟ بدیهی است به وجود آمدن این پرسشها در ذهن مخاطب ،بیش از هر چیز ،گویای ضعف
گزینش و لزوم تجدیدنظر در انتخاب نیروها یا نیروهای قبال انتخاب شده در صداوسیماست .واقعیت
این است در غیبت برخی از برنام هسازان حرفهای ،صداوسیما این روزها محل جوالن برخی عوامل
و برنامهسازان کمسواد و همچنین بعضی کارشناسان مبتال به افکار انحرافی شده است .البته ضعف
صداوسیما درتهیه برنامههای تحلیلی و ارزشمند خیلی وقت است آشکار شده است ،شاید یکی از
دالیل کاهش ضریب نفوذ و تاثیر این رسانه در بین مردم ،عملکرد غیر قابل دفاع این سازمان باشد.
با این اوصاف حداقل انتظار از صداوسیما این است که در برنامههای مربوط به مسائل حوزه پزشکی
از جمله کرونا که این روزها به یکی از دغدغههای جدی مردم تبدیل شــده است ،از کارشناسان
شــناخته شده و دارای اصل و نسب حرفهای و همراه با ارائه مدارک و مستندات ،استفاده کند تا
مردم در برخورد با این ویروس ناشناخته به بیراهه نروند و تبعات سالمتی برای آنان نداشته باشد.
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فارس

همدلی| اعتراضات گســترده علیــه کرملین،
همچنان در خیابانهای شــهر خاباروفسک در
شــرق روســیه ،ادامه دارد .این در حالی است
که محبوبیــت پوتین به خاطر دشــواریهای
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به مراتب
کاهش یافته است و این اعتراضات نیز به نوعی
در حال دامن زدن به آن است .هزاران نفر برای
بیستوچهارمین روز متوالی دوشنبه این هفته،
به خیابانهای شــهر خاباروفسک در شرق دور
روسیه آمدند و طغیان کمسابقهای از تظاهرات
ضد کرملین را که با دستگیری یک سیاستمدار
محلی کلید خورده بود ادامه دادند.
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واعظی از پیشنهاد وزیر صمت در آینده نزدیک خبر داد

رهن خانههای لوکس میلیاردی شد

یادداشت1

2

به پاس رشــادتهای مجاهدانه دانشآموختگان
دانشــگاههای افسری ارتش در ســالهای دفاع
مقدس ،با تصویب امام خامنهای ،فرماندهی معظم
کل قوا(مدظلهالعالی) ،پرچم و نشان فداکاری به
دانشــگاه افســری امام علی(ع) ارتش جمهوری
اسالمی ایران اهدا میشود.با پیشنهاد ارتش و ستاد
کل نیروهای مســلح به محضر حضرت آیتاهلل
خامنهای فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعالی)،
مبنی بر اهدای پرچم و نشان فداکاری یک هزار و
184شهید دانشجو و دانشآموخته دانشگاه افسری
امام علی(ع) نیروی زمینی ارتش ،پس از تصویب
معظمله ،این دانشــگاه به افتخار دریافت پرچم و
نشان «فداکاری» نایل میشود...
2

یادداشت4
راستیآزمایی ادعای عمرانخان در کاهش تنش تهران -ریاض
دکتر صالحالدین هرسنی

کارشناس مسائل بینالملل

عمرانخان رهبر حزب تحریک انصاف و نخستوزیر پاکستان اخیرا ً در گفتوگو با
شبکه الجزیره مدعی شد که«:میانجیگری کشورش میان تهران -ریاض پیشرفتهایی
داشته و مشخصاً نقش واسطهای شــخص او از بروز درگیری میان ایران و عربستان
جلوگیری کرده است ».حال و با وجود آنکه عمرانخان بر موفقیت نقشآفرینی خود
در کاهش تنش تهران -ریاض تاکید و پافشاری میکند ،این پرسش به ذهن متبادر
میشود که ادعای او در این زمینه تا چه میزان معطوف به واقعیت و قرین راستیآزمایی
است؟
در پاســخ به پرسش فوق باید این نکته را اشاره کرد که اساسا این جنس از ادعاها
مختص رخدادها و اتفاقهایی است که فقط در کشورهای جهان سوم و مشخصا از سوی
سیاستورزان غیر متخصص و ناکاربلدی چون عمرانخان یا مادورو در ونزوئال ،آن هم
بدون داشتن کمترین مایه از ظرافتهای دیپلماسی و سیاستورزی ،اتفاق میافتد .به
این ترتیب اگر چنین ادعاهایی در محافل بینالمللی و دنیای دیپلماتیک شنیده میشود،
قطعا باید کمی تردید کرد و باید گفت که عیبی در کار است و کار در جایی میلنگد.
بدون تردید چنین ادعایی الاقل با توجه به شناخت از روانشناسی شخصیت عمرانخان
زبان و ترجمان حال او نیست و اگر این ادعاها از سوی دیپلماتها و رهبران کاربلدی
چون :یوسفبن علوی وزیر خارجه عمان ،صباح احمد جابرصباح امیر کویت ،بنخلیفه
آلثانی امیر قطر ،عادل المهدی نخستوزیر مستعفی عراق و در حال حاضر نیز از سوی
دولت نوپای بغداد یعنی مصطفی الکاظمی بیان میشد ،پذیرفتنیتر بود .اما وقتی چنین
ادعایی از سوی عمرانخان اظهار میشود قطعا باید تردید کرد ،چراکه این ادعا بیانگر
آن است که میان دنیای ورزش با دنیای سیاست فرسنگها فاصله است و یک قهرمان
دنیای ورزش آنهم ورزشــی چون کریکت الزاما نمیتواند قهرمان دنیای سیاست هم
باشد و بهتر آن است که عمرانخان به زمین بازی برگردد یا آنکه بخواهد برای سکان
هدایت تیم کریکت پاکستان بر روی نیکمت مربیگری آن تکیه زند .چگونه است که
عمرانخان قادر به حل مشــکل خود با هند بر سر کشمیر ناتوان است ،اما برای حل
بزرگترین بحران دیپلماتیک غرب آسیا یعنی تنش تهران -ریاض پادر میانی میکند؟
به نظر میرسد که عمرانخان در این ادعا بیش از اندازه تحت تاثیر نوع استقبالی است
که ملکسلمان و بنسلمان در اولین سفر عمرانخان در آگوست  2018به ریاض از او
به عمل آوردند .واقعیت آن است که چه بنسلمان و چه عمرانخان در همگرایی با خود
تصویر یک بازیگر بازنده در محیط پر آشوب غرب آسیا را به نمایش میگذارند؛ چراکه
ریاض بیشترین حمایت ایدئولوژیکی را مرهون همراهی اسالمآباد است و ریاض همواره
خود را برای کاهش نقشیابی ایران مســتظهر به حمایت اســامآباد دیده و میبیند.
گســترش روابط افراطی اســامآباد با ریاض و تداوم و حمایت از طالبان افغانستان و
حمایت از نبردهای نیابتی از طریق اســامگرایان افراطی در ســریالنکا ،بنگالدش و
کشــورهای حوزه آسیای میانه و آثار ناخوشایندی که بر منافع ایران داشته ،مهمترین
نشانه بر این ادعا است .همچنین قراین نشان میدهند که ریاض بیشترین سهم را در
تجهیز ،سازماندهی و تقویت گروههای تندروی پاکستانی داشته است .حتی گفته شده
اســت که پاکستان به عنوان بهشت تروریستها در جهان شناخته میشود و احتماال
نقش این کشور در آینده از این حیث افزایش پیدا میکند .حال که قرار است اسالمآباد
راهبردهای همکاریجویانه خود را با راهبردهای جدید محمد بنسلمان از سر بگیرد ،ما
باید شاهد تصاعد و تزاید بحران دیپلماتیک تهران -ریاض از یک سو و تهران -اسالمآباد
از ســوی دیگر باشیم .در سطحی دیگر اگر عمرانخان ادعا دارد که نقش واسطهای او
در کاهش تنش تهران-ریاض تأثیر داشته ،چرا هنوز تهران متهم ردیف اول ماجراهای
آرامکو و خرابکاریهای الفجیره از ســوی محافل دنیای عرب بهویژه ریاض و ابوظبی
است؟ حال و تحت این شرایط ،بهترین خدمتی که میتواند از رهگذر کنش عمرانخان
نصیب ریاض -تهران شود آن است که با ناکاربلدی بحران دیپلماتیک تهران -ریاض را
بیشتر نکند و باید به او گفت :آقای نخستوزیر! ما را به خیر تو امیدی نیست...

