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جلد دوم
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می دانســت که با یــک عده قلیــل کمتــر از صد نفر شهادتبیمهکنندهپیروزیاسالم
نمی شــود مقابله بــا یک همچــو ظالمــی     دارای همه چیز 
کرد، در صورت های مــادی، لکن می دانســت که همین 
شهادت پیروز کرد     اسام را و اســام را تجدید کرد. همین 
شــهادت این پیرمردهای محــراب از مدنــی،     ـ رحمه الله 
ـ  گرفتــه تا این شــهید اخیر مــا، همین شــهادتها پیروزی 
را بیمه می کند. همین     شهادتهاســت که دشــمن شــما را 
 رســوا می کند در دنیا، هر چنــد که همۀ دنیا بــا آنها موافق

     باشد. 
همین سازمان عفو بین المللی که آن همه دروغپردازی 
کرده است، سند صحیح هم     دارد، سند صحیحش این است 
که منافقین اینطور می گویند، مستند این است که در     نوشته 
های منافقین این امور هست؛ آنهایی که دشمن اسامند، 

         شــما آقایــان روحانیــون و همــه 
روحانیونی که در کشور هستند، همه مکلفند 
به اینکه این     نعمت خــدا را، این عطیه الهی 
را حفظ کنند و شــکر این نعمــت را برآورند و 
شــکر به این     اســت که تبلیغ کنند. آنچه که 
سیدالشــهدا عمل کرد و آن ایــده ای که او 
داشــت و آن راهی که     او رفــت و آن پیروزی 
که بعد از شهادت برای او حاصل شد و برای 
اسام حاصل شــد، به     مردم روشــن کنند و 
بفهماننــد به همه که مســئله مجاهده در راه 

اسام آن است که او کرد.     
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خبرنامه
حمایت تمام  قد دولت از سپاه
مهدی جهانگیری کیست؟
از خودم برای خودم
حمله همزمان به قوه قضائیه...!

سیاست
جریان اعتدال دوشاخه می شود
پایان ائتالف
برادران
حلقه انحرافی بین دوبرادر فاصله انداخت

مثلث؛ هفته نامه ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادالنه 
از واقعیت ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره ای است به سه ضلع استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی. مرامش تقویت گفتمان انقالب اسالمی، چارچوبش 
اسالم، انقالب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسالم  خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران اسالمی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقالب 
و ایستادگی در برابر مقابالن گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب مان نجابت 
قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تالش در جهت رونق گرفتن سنت گفت وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، بر مرام مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب مان مستقر، بر آرمان مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.



آنهایی که دشمن ملت     هســتند، دشمن مسلمانان هستند، 
آنهایی که دیوانه شــدند برای اینکه نرسیدند به آن     اهدافی 
 که داشتند و او سلطۀ بدتر از سلطۀ محمدرضا بر این کشور 

بود. 
       شــما باید تبلیغ کنیــد آقا! محرم اســت. این محرم 
را زنده نگه داریــد. ما هر چه داریم از     این محرم اســت و از 
این مجالــس. مجالس تبلیغ ما هم از محرم اســت، از این 
قتل     سیدالشهداســت و شــهادت اوســت. ما باید به عمق 
این شــهادت و تأثیر این شــهادت در عالم     برســیم و توجه 
کنیم که تأثیر او امروز هم هســت. اگــر این مجالس وعظ 
و خطابه و عزاداری     و اجتماعات ســوگواری نبود، کشور ما 
پیروز نمی شــد. همه در تحت بیرق امام حسین ـ     سام الله 
علیهـ  قیام کردند. اآلن هم می بینیــد که در جبهه ها وقتی 
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عکس جلد: عدنان جعفری

که نشان می دهند آنها را،     همه با عشق امام حسین 
اســت که دارند جبهه ها را گرم نگه می دارند. لکن 
در این     اجتماعاتی که در محرم و صفر می شود و در 
سایر اوقات، مبلغین عزیز و علمای اعام و   خطبای 
معظم باید مسائل روز را، مسائل سیاسی را، مسائل 
اجتماعی را و تکلیف مردم     ]  را  [   در یک همچو زمانی 
که گرفتار اینهمه دشمن ما هستیم، معّین کنند؛ به 
مردم و به     کشور بفهمانند که ما در بین راه هستیم و 

باید تا آخر راه ان شاءالله ، برویم. 
ما با این ترتیبی     که تاکنون بوده است و کشور 
ما و افراد کشــور ما بحمدالله ، حاضر بودند، با این 
ترتیب اگر     پیش برویم، آخر کارمان به پیروزی مطلق 

می رسد. لکن نباید سست بشویم. 
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اتحاد
دولت و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مواجهه با تهدیدات ایاالت متحده 
آمریکا استوار، همدل و همصدا ایســتاده اند. اظهارات اخیر مقامات ارشد دولت و 
ســپاه در حمایت از یکدیگر، پیام قاطعانه ای را به ایاالت متحده و هم پیمانان آن در 
نظام بین الملل مخابره کرده است: »اینکه جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه در مقابل 

تهدیدات پوشالی واشنگتن تسلیم نخواهد شد.« خبرنامه

طی روزهای اخیر، شــاهد حمایت علنی مســئوالن 
دولت دوازدهم از سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران 
هســتیم. این حمایت در حالی صورت می گیرد که دونالد 
 ترامپ و مقامات کاخ سفید و کنگره آمریکا در تقابل با سپاه 
خیز برداشــته اند. آنها قصد دارند بــا اجرایی کردن قانون 
کاتسا،  ســپاه را در زمره گروه های تروریستی قرار داده و از 
این نهاد به عنوان یکی از عوامل بر هم زننده ثبات در منطقه 
یاد کنند  این در حالی است که اقدامات سپاه پاسداران در 
منطقه، منجر به شکســت ســنگین گروه های تروریستی 
و تکفیــری و رهایی ملت ها از چنگال تروریســت ها شــده 
است. بدیهی اســت که واشــنگتن و متحدان آن از سپاه 
بسیار عصبانی و خشمگین هســتند،  زیرا سپاه پاسداران با 
عملکرد انقالبی و به هنگام خود، مانع از تحقق نقشه های 

شوم سران آمریکا در منطقه شده است. 

  روایت روحانی از چرایی عصبانیت آمریکا از سپاه 
رئیس جمهور کشورمان روز چهارشنبه هفته گذشته 
و در جلسه هیات دولت، به نکات مهمی  در حمایت از سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی اشاره کرد. حسن روحانی با اشاره 
به اینکه امروز کامال روشن می شود که دولت یاغی کیست 
و کسی که مقررات بین المللی را زیر پا می گذارد، چه کسی 
است و به خوبی روشن می شود که کدام کشور مورد احترام 
کشــور ها و افکار عمومی جهان اســت، ادامه داد: »اگر 
آمریکا بخواهد خطای بعدی را مرتکب شــود و علیه سپاه 
پاسداران اقدامی کند، این دیگر خطا اندر خطا است؛ سپاه 
پاسداران تنها یک واحد نظامی نیست، بلکه سپاه پاسداران 
در دل این مردم بوده و در همه روزهای خطر از منافع ملی 

ما دفاع کرده است.«

روحانی تصریح کرد: »ســپاه نه تنهــا محبوب ملت 
ایران بلکه محبــوب مردم عراق هم اســت، چون بغداد را 
نجات داده؛ محبوب کردهای عراق هم است، چون اربیل 
را نجات داده؛ محبوب مردم دمشــق و سوریه هم است، 
چون دمشق را نجات داده؛ محبوب مردم لبنان هم است، 
چون طرفدار حیثیت و اســتقالل لبنان بوده اســت؛ سپاه 
همیشه کمک مظلومان بوده و در برابر تروریست ها ایستاده 
است.« رئیس جمهور اظهار داشت: »آمریکایی ها به دلیل 
آنکه می خواستند داعش را ۲۰ سال در این منطقه نگه دارند 
و از این ابزار استفاده کنند، حق دارند از سپاه عصبانی باشند، 
چراکه سپاه با برنامه ریزی و حمایت خودش از ملت عراق، 

سوریه و لبنان، داعش را ذلیل کرده است.«
روحانــی افــزود: »آمریکایی ها حق دارنــد از برجام 
ناراحت باشــند چراکه جمهوری اســالمی ایــران در یک 

همدلی
حمایت دولت از سپاه در مقابل آمریکا
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مهدیجهانگیریکیست؟
شهرداریکهبرایدریافت
ازخودمبرایخودمخانهبهخودشنامهنوشت

شرایط حساسی که آنها می خواستند اعالم کنند که ایران 
دروغگوست و پشت پرده بمب هسته ای درست می کند، با 
حضور در مذاکرات ثابت کرد که دروغگو آنها هستند.« وی 
با بیان اینکه من نمی گویم سپاه پاسداران جدا از نیروهای 
مسلح اســت و عضو نیروهای مسلح است، اظهار داشت: 
»سپاه از ملت جدا نیســت، ارتش هم از ملت جدا نیست، 
بسیج هم که عین ملت اســت، ما یک جامعه هستیم، ما 
ایران هســتیم، هیچگونه اختالفی مابیــن جناح ها برای 
مقابله با توطئه دشمنان ما وجود ندارد. یکپارچه صف واحد 
کانه بنیاٌن مرصوص؛ هیچ گونه تزلزلی در کشور ما به وجود 
نخواهد آمد و مردم مقاوم ایران در برابر توطئه ها ایستادگی 

خواهند کرد.«

  هشدار صریح ظریف به آمریکا 
یک روز قبــل از ســخنان رئیس جمهور، نخســتین 
نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی برگزار شد؛ آیت الله جنتی، رئیس مجلس خبرگان 
رهبری، ســردار محمدعلی جعفــری، فرمانده  کل ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، عباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، 
مسعود پزشــکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، 
حجت االســالم محســنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه، 
سردار مسعود جزایری، سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح 
و علی عسگری، رئیس ســازمان صدا و  سیما در این جلسه 
نقطه نظرات خود را برای هرچه باشکوه تر شــدن چهلمین 

سالگرد انقالب مطرح کردند.
محمدجــواد ظریــف در پایان این نشســت در جمع 
خبرنگاران گفــت: »مــا بارها اعــالم کرده ایم که ســپاه 
پاسداران یک افتخار برای کشــور، ضامن دفاع از کشور، 
تداوم انقالب و دفاع از مرزهای کشــور بــوده و در جنگ 
تحمیلی نقش درخشانی داشته اســت.« به گزارش ایرنا، 
وی با اشاره به طرح قرار دادن نام سپاه در میان گروه های 
تروریستی افزود: »در صورتی که چنین اشتباه راهبردی از 
سوی مقامات آمریکایی صورت بگیرد، جمهوری اسالمی 
ایران به اقدام متقابل خواهد پرداخــت و اقداماتی در این 
زمینه طراحی شــده و در زمان مناســب اعمال می شود.« 
ســردار جعفری، فرمانده سپاه هم با اشــاره به این مواضع 
ظریف گفت: »این مواضع را بخش های دفاعی و امنیتی 
نیز دارند اما ممکن اســت نوع گویــش و بیان ها متفاوت 
باشد. وی با تاکید بر یکسان بودن جهت گیری دیپلماتیک و 
دفاعی جمهوری اسالمی ایران، خطاب به رئیس جمهوری 
آمریکا گفت: »آقای  ترامپ مطمئن باشــند که ما با وزارت 
امور خارجه و دولت مان یکی هســتیم و دل هایمان یکی 

است.«

  پیام آشنا در حمایت از سپاه 
حســام الدین آشنا، مشــاور رئیس جمهوری و رئیس 
مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری نیز که حضور 
فعالی در شبکه های اجتماعی دارد مطلبی را در دفاع تمام قد 
از سپاه پاسداران انقالب اســالمی در کانال تلگرامی اش 
منتشر کرد. حسام الدین آشنا در کانال تلگرامی  خود نوشت: 
»سپاه پاسداران انقالب اسالمی یکی از دو ستون قدرتمند 

اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی ایران است.«
- بزرگترین دستاورد سپاه در منطقه کمک به ملت های 

سوریه و عراق و پیشــگیری از فرآیند فروپاشی تروریستی 
ســاختار دولت ملت هــای منطقه اســت. اگر ســپاه نبود 
تروریســت ها به تخریب حــرم زینبیه بســنده نمی کردند و 
ســلطه خود را نه تنها بر کربال، نجف کاظمین و سامرا که 
بر حرمین شــریفین نیز تحمیل می کردند و در انتهای یک 
سلسله جنگ های پایان ناپذیر چیزی جز سرزمینی سوخته 

از خانه ابراهیم و محمد )ص( باقی نمی گذاشتند. 
- از نظر  ترامپ و  ترامپ صفتان گناه نابخشودنی یاران 
ســلیمانی ها و همدانی ها و حججی ها، مقابله همه جانبه 
و قاطع ســپاه با همه اشکال تروریســم دولتی و فرادولتی 
مورد حمایت آمریکاست که هدفی جز تبدیل کل منطقه به 
محیط عملیاتی رژیم اشغالگر قدس ندارد. اما  ترامپ باید 
بداند آنچه را که اوباما در برجام به دســت نیاورد؛ او هم در 

پسابرجام به دست نخواهد آورد. 
- ایــران در مذاکــرات آســتانه به عنــوان پرچمــدار 
همگرایی منطقه ای نشــان داد که میز مذاکره را از میدان 
مجاهده جدا نمی دانــد و به همگان فهمانــد که مجاهده 
و مذاکره دو روی یک ســکه و در حقیقــت مکمل و متمم 

یکدیگر هستند.
- دیپلمات ها و سرداران به دو شکل مختلف ماموریت 
فوری پایان دادن به جنگ های داخلــی منطقه را بر عهده 
دارند؛ مأموریتی که از ســوی رهبری به آنها محول شــده 
است. میز مذاکره عرصه ای اســت که تکلیف نهایی نبرد 
را با تکیه بر دســتاورد های میدانی روشــن می کند و نقطه 
پایانی می نهد بر جنگ های خانگی که در صورت استمرار 
نمی توان برنده ای جز رژیم اشغالگر قدس برای آن تصور 

کرد. 
- درست در همین نقطه فرجامین نبرد ها و نقطه آغاز 
مذاکرات اســت که مرزبندی قاطع و تقســیم کار طالیی 
امام خمینی )ره( میان سپاهی و سیاســی معنا می یابد و به 
راهنمای عمل دیپلمات ها و ســرداران تبدیل می شــود؛ 
دیپلمات ها به خوبی می دانند که بدون پشتیبانی سرداران 
و امیران نمی توانند صلح را بر جنگ غالب کنند و سرداران 
به تجربه دریافته انــد که در مرحله نهایی؛ دســتاورد های 
میدانی در میز مذاکره نقد می شــود و صلــح پایدار را برای 
 مردم خســته از تنش و منطقه فرســوده از جنگ به ارمغان 

می آورد.

  مباهات نوبخت به وجود سپاه 
از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت 
در نشست خبری هفتگی خود در پاســخ به سوالی در مورد 
احتمال تروریســتی خواندن سپاه از ســوی آمریکا افزود: 
»مواضع دولت نســبت به سپاه بسیار روشــن است و سپاه 
یک ارگان رسمی، انقالبی و ارزشی نظام است.« وی ادامه 
داد: »یکی از مولفه های قدرت و ارکان دفاع از ملت بعد از 
انقالب بوده و همچنان مورد اعتماد است و مردم هیچ گاه 
ایثار و رشــادت های ســپاه در دفاع از کشــور را فراموش 

نمی کنند.«
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: »جهان باید با چشم 
واقع بینانه ســپاه و مواضع ملت را در مبارزه با تروریست ها 
بررسی کرده و اگر دولت آمریکا این کار را انجام دهد خود 
را در صف تروریســت ها قرار خواهد داد.« نوبخت با بیان 
اینکه همه ما وجهان به ســپاه مباهات می کنیم و دنیا هم 
باید قدردان سپاه باشــد، گفت: »هر کشوری که بخواهد 

نسبت به سپاه این موضع را داشته باشد مشترک با موضعی 
که داعش نسبت به سپاه دارد، می شــود بنابراین در صف 
رویارویی با تروریست ها، به جمع تروریست ها می پیوندد.« 
وی تصریح کرد: »ما همواره به وجود ســپاه مباهات کرده 
و اســتمرار و حضــور قدرتمنــد آن را، باعث قــدرت ایران 

می دانیم.«

  وزرای دولت هم از سپاه حمایت کردند
عالوه بر رئیس جمهور، وزیر امور  خارجه و سخنگوی 
دولت،  وزرای دولت دوازدهم نیز از سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و نقش این نهاد در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه 
حمایت کردند. محمدرضــا آذری جهرمی،  وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در حاشیه جلســه هیات دولت، اظهار 
داشت: »ســپاه هیچ فاصله ای با مردم ندارد، دولت تاکید 
دارد که سپاه در کنار ملت های مســلمان دنیاست، چه در 
افغانستان، یمن و سوریه؛ سپاه به یاری مردم مظلوم  دنیا 
شتافته است.« وی افزود: »منظور دولتمردان آمریکا چیز 
پیچیده ای نیســت که از سپاه عصبانی باشــند، سپاه مورد 
حمایت مردم اســت. امیدوارم آنها این اشتباه را نکنند که 
نسبت به سپاه گستاخی از خود نشان دهند. مردم و دولت 

این گستاخی را بی پاسخ نمی گذارند.«
سید ضیاء هاشمی نیز پس از پایان جلسه هیات دولت 
این مطلب را در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران بیان کرد. 
خبرنگار پرسید، باتوجه به موضع گیری های آمریکا در قبال 
سپاه و اینکه احتمال می رود آنها سپاه پاسداران را در لیست 
گروه های تروریستی قرار دهند، به عنوان یکی از اعضای 
هیات دولــت و سرپرســت وزارت علوم، دلیــل عصبانیت 
آمریکا را از سپاه پاسداران چگونه تحلیل می کنید؟ هاشمی 
گفت: »ایران جامعه واحدی است و انسجام ملی برای ما 
اهمیت بسیاری دارد، همچنین حضور همه ارکان کشور در 

کنار یکدیگر موجب اقتدار است.«
وی افزود: »نکته مهم این اســت که دولت و ملت و 
نیروهای مســلح باید در کنار هم و حامی  یکدیگر باشــند و 
سپاه پاســداران نیز یکی از نهادهای ارزنده کشور است. 
همه باید در مســائل مهم کنار هم باشــیم، همان طور که 
سپاه حامی  دولت است و دولت حامی  سپاه است. از دولت 
آمریکا و رئیس جمهوری همچون  ترامپ نباید توقع چندانی 

داشته باشیم.«

  همدلی دولت و سپاه در مواجهه 
با تهدیدات آمریکا

آنچه مســلم اســت اینکه دولت و ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی در مواجهه با تهدیــدات ایاالت متحده 
آمریکا اســتوار، همدل و همصدا ایســتاده اند. اظهارات 
اخیر مقامات ارشد دولت و سپاه در حمایت از یکدیگر، پیام 
قاطعانه ای را به ایاالت متحده و هم پیمانــان آن در نظام 
بین الملل مخابره کرده اســت: »اینکه جمهوری اسالمی 
ایران هیچ گاه در مقابل تهدیدات پوشالی واشنگتن تسلیم 
نخواهد شد. پیامی که ایران اسالمی طی 4 دهه اخیر بارها 
به دشمنان خود مخابره کرده و در اثبات آن نیز توانا و مقتدر 
بوده است. این بار نیز تمامی  قوای کشور در حمایت از سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی قاطعانه ایستاده و به همراه ملت 
ایران،  آماده پاسخ دهی به هر گونه گستاخی دولت  ترامپ 

در مواجهه با سپاه هستند.«
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با پایان دوران مســئولیت هر مدیری فصل تازه ای 
برای او آغاز می شود. امروز دیگر فضای مجازی به کمک 
رسانه ها آمده و سرعت انتشار مطالب را آ ن قدر باال برده که 
در کوتاه ترین مدت، خبری مربوط به یکی از شهرستان ها 
در تمام استان ها پخش می شود. حاال دیگر مدیران مانند 
گذشته در امان نیستند. آن طور که پیداست در شهرداری 
رشت اتفاقات زیادی افتاده. عالوه بر این موضوع، نامه 
دیگری نیز منتشر شد که نشان می داد از مدیری درخواست 
کردند تا دو نفر کارمند نمونه را معرفی کند. او نیز خودش و 
همسرش را به عنوان کارمند نمونه برای دریافت تشویقی 

معرفی کرده است. 
در فقره شــهردار رشــت متاســفانه عالوه بر آنکه 
توجیهــات او قابل قبول نبــود، بلکــه او را در مقام اتهام 
بیشتر نشاند. چراکه مدعی شــده بود این نامه محرمانه 
بوده که آن را منتشــر کردنــد. نکته اینجاســت که او در 

 هفتــه گذشــته تصویــری از یــک نامه با ســربرگ 
شــهرداری رشــت در فضای مجازی و برخی ســایت های 
خبری منتشر شد که واکنش های زیادی را در پی داشت. در 
این نامه که از سوی فرامرز جمشیدپور خطاب به خود وی 
نوشته شده، درخواســتی مبنی بر استفاده از خانه سازمانی 

مطرح شده است.
این نامه در فضای مجازی و رســانه ها بازتاب زیادی 
داشت و شهردار رشت ناچار به پاسخگویی شد. او مدعی 
بود که براســاس قانون شــهرداری موظف بــه تهیه خانه 
سازمانی برای شهردار اســت و در تمامی شهرهای کشور 

شــهرداران بایــد از خانه ســازمانی برخوردار باشــند و اگر 
این امر محقق نشــود باید معادل ۲۰ درصــد حقوق مبنا و 
فوق العاده را بــه وی پرداخت کند. جمشــیدپور همزمان 
عالوه بر مسئولیت شهرداری معاونت حمل و نقل شهرداری 
رشت را نیز برعهده داشت. او از این مقام به باالترین مقام 
اجرایی یعنی سرپرستی شــهرداری نامه نوشت و خواستار 
دریافت منزل مسکونی شد.  البته او مدعی است که نه خانه 
سازمانی به وی تحویل داده شده و نه افزایش ۲۰ درصدی 
حقوق وی محقق شده است. به گفته وی این نامه پس از 
پایان سرپرســتی وی بر شهرداری رشــت با بریدن عمدی 

تاریخ از ذیل و باالی نامه آن را منتشر کرده اند. نکته جالب 
دیگر درباره نامه مذکور این است که اگر پیگیری افزایش 
۲۰ درصدی حقوق توســط سرپرســت ســابق شهرداری 
رشــت متوقف نمی شــد به ازای چهار ماه سرپرســتی وی 
براساس قانون چیزی کمتر از 3 میلیون تومان به وی تعلق 

می گرفت!
فرامرز جمشیدپور درباره نامه منتشر شده منتسب به 
وی برای دریافت خانه ســازمانی از شهرداری رشت اظهار 
کرد: »براســاس ماده 3 قانون شــهرداری ها، شهرداری 
موظف است برای شهردار یا خانه سازمانی تهیه کند یا اگر 
خانه سازمانی در اختیار نداشته باشد معادل ۲۰ درصد حقوق 

مبنا و فوق العاده شغلش را به او پرداخت کند.«
وی با بیان اینکه این یک روند عادی و قانونی است و 
حدود 1۰۰ نفر در شهرداری از خانه های سازمانی استفاده 
می کنند، گفت: »معاونت اداری و مالی تقاضا کرد براساس 
قانون برای اعمال ۲۰ درصد حقوق، باید درخواستی را تهیه 

و تحویل این واحد کنید.« 

عین حال مدعی اســت: »براســاس قانون شــهرداری 
موظف به تهیه خانه ســازمانی برای شــهردار است و در 
تمامی شهرهای کشور شــهرداران باید از خانه سازمانی 
برخوردار باشــند.« اگر این طبق قانون انجام شده، چرا 

باید محرمانه باشد؟
به نظــر می رســد آنچــه اکنــون در رشــت رخ داده 
نمونه ای اســت از رخداد های پیاپی ای که شاید در سایر 
شهرها و دیگر پســت های ســازمانی نیز به وقوع پیوسته 
باشد. نکته اما این است که به سبب گسترش شبکه های 
اجتماعی دیگــر اتفاقاتی از این دســت از شــانس کمی 
برای پنهان ماندن برخوردارند. گویا شبکه های اجتماعی 
مدیران ما را به اتاق های شیشه ای بردند و شاید این سببی 
باشــد برای اینکه آنها از ایــن »برای خود خواســتن ها« 

دوری کنند. 
در ارتبــاط با مدیر دیگــری که خــودش را به عنوان 
مدیرنمونه معرفی کرده بود نیز همین مساله صادق است 
و می توان پرسید: آیا او واقعا از خودش الیق تر، کارآمدتر 
و نمونه تر سراغ نداشــت؟ اگر این پدیده ادامه پیدا کند، 

از خودم برای خودم 

یقینا نظام اداری ما جامعه را با مشکالت متعددی مواجه 
خواهد ساخت.

شهرداری که برای دریافت خانه 
به خودش نامه نوشت

1

2

برخی تا درب بهارستان 
با ما ائتالف کردند

محمدرضا عارف به ایلنا گفت: باتوجه به فضایی که 
پس از انتخابات سال ۹۲ ایجاد شده بود و از آنجا که شعار 
ما »اخــالق، عقالنیت و خردجمعی« بــود، معتقد بودیم 
باید همراهی با نزدیکان دولــت در ادامه راه لحاظ کنیم. 
البته این ائتالف رسمی نبود اما در انتخابات مجلس دهم 
در ســال ۹4 به صورت نانوشــته در یک ائتالف با جریان 
»اعتــدال« قدم به عرصــه گذاشــتیم و در انتخابات هم 
موفق شدیم اما مشکلی که در ادامه پیش آمد، این بود که 

موتلف ما این ائتالف را صرفا 
تا درب بهارستان می خواست.
در ایــن میان، بخشــی از این 
افــراد صرفا خودشــان را کنار 
کشیدند اما بعضی دیگر عمال 
در مجلــس رودرروی مــا قرار 

گرفتند

نظام پارلمانی 
جمهوریت را 

تضعیف می کند
عزت اللــه ضرغامــی  در 

صفحه اینستاگرامی اش که در آن 

مباحث مبنایی را مطرح می کند در 

مخالفت با تغییر نظام به پارلمانی 

نوشت: »امکان جابه جایی قدرت و جریان های سیاسی در نظام 

ریاست جمهوری از نقاط قوت قانون اساسی است. معتقدم طرح 

نظام پارلمانی که اخیرا از طرف برخی نمایندگان مجلس مطرح 

شده، به دلیل فقدان زیرساخت های الزم سیاسی در کشور، نهایتا 

به تضعیف »جمهوریت« نظام منجر می شود. نظام پارلمانی در 

ایران به سرعت به نظام »البیگری« تبدیل می شود و کسانی که 

در این زمینه تخصص و مهارت دارند سرنوشت ملت را به دست 

می گیرند. تجربه نشــان داده که ضرورت توجیه افکار عمومی 

و ایجاد تعادل سیاســی در انتخابات ریاســت جمهوری، باعث 

افزایش مستمر مشروعیت نظام شده است. 

ماجرای ترور صالحی از زبان خودش

علی اکبــر صالحــی در کتــاب خاطراتــش دربــاره 
ترورش می نویســد: »دو جوان موتور ســوار با شــتاب به 
من نزدیک شــدند. یکی از آنها جلو آمــد و تفنگ را روی 
سینه ام گذاشت، گفت: اسمت چیســت؟ گفتم: این چه 
طرز ســوال کردن است؟ اصال تو کی هســتی؟ با صدای 
 خشن تری پاسخ داد: حرف زیادی نزن! اسمت چیست؟ 

گفتم اسمم علی است.
 گفت: چــه کاره ای؟ گفتــم: معلمم. عمدا اســم و 

عنوانم را کامل نگفتم. نگاهی 
بــه دوســتش کــرد و گفــت: 
عوضی گرفته ایم. فورا ســوار 
موتور شــد و آنجا را ترک کرد. 
آنها فکــر کردنــد که اشــتباه 
گرفته انــد، ولــی بــرای ترور 
رئیس دانشگاه صنعتی شریف 

آمده بودند.«

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه
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سرانجام پس از دو سال وقفه در اجرای رجیستری، 
اعالم شد 1۰ درصد گوشی های تازه خریداری شده پیامک 
هشدار دریافت می کنند. وزارت ارتباطات، میزبان نشست 
مسئوالن پنج نهاد دولتی شــامل وزارتخانه های صنعت و 
معدن، ارتباطات، اقتصاد و دارایی، گمرک و ســتاد مبارزه 
با قاچاق کاال وارز بود تا نحوه اجرای طــرح را از ابعاد فنی 

واجرایی بررسی کنند.
وزیر ارتباطات در این نشست، از اجرای فاز نخست و 
مانیتورینگ طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی ها از پایان 
مهر با همکاری وزارتخانه های ارتباطات، صنعت و اقتصاد، 
گمرک و سازمان حمایت از مصرف کننده با پشتیبانی وزارت 
اطالعات خبر داد.وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که 
هیچ یک ازگوشی های فعال در شــبکه، قاچاق محسوب 
نمی شوند اما گوشی هایی که از روز اجرای طرح قرار است 
وارد شبکه موبایل شوند، باید ثبت گمرک شده باشند، وگرنه 

غیرمجاز شناخته می شوند.
این اظهارات وزیر ارتباطات در حالی مطرح می شود 
که عضو اصلی کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف 
ایران در جلســه ای همزمان ومــوازی با نشســت وزارت 
ارتباطات با موضوع رجیســتری، از اجرای این طرح برای 
5 تا 1۰ درصدگوشــی ها خبــر داد و طبق اظهــارات وی، 
خریداران گوشــی های قاچاق باید از شنبه گوش به زنگ 
باشــند، چرا که پیامکی با این مضمون که گوشــی شما از 
مبادی قانونی خریداری نشــده اســت، برای آنها ارســال 
می شود و خریدار از زمان دریافت پیامک یک ماه فرصت 
دارد برای تعیین تکلیف گوشــی به فروشــنده مراجعه کند 
و مغازه دار بایــد 15 درصد ارزش کاالی خریداری شــده را 
از طریق ســامانه ای که در گمرک طراحی شده، به عنوان 
عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن، کد رجیستری برای 

خریدار ارسال می شود.
در این بــاره رئیس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی 
و ارتباطی استان البرز، اجرای رجیســتری را سبب کمبود 
گوشی دربازار دانست و در عین حال درباره پیامد های حذف 
ارز رقابتی از واردات گوشی نیز هشــدار داد واین اتفاق را 
زمینه ای برای افزایش قیمت گوشی تا 3۰ درصد بیان کرد.

البته وزیر ارتباطات در این زمینه بر ضرورت جلوگیری 
از افزایش قیمت گوشــی برای مصرف کننده نهایی تاکید 

کرد وگفت: »با اجرای این طــرح، تنها 5 یا 6  درصد تعرفه 
گمرکی به قیمت گوشی اضافه خواهد شد، اما می خواهیم 
سازوکاری در نظر گرفته شود تا قیمت برای مصرف کننده 
نهایی افزایش پیدا نکند و ایــن کار نیاز به نظام کنترل بازار 

دارد.«
وی با اشــاره به تشــکیل کمیته اجرای رجیســتری 
خاطرنشــان کرد: »این طرح در چند مرحله تعریف شده و 
پلکانی اجرا خواهد شــد. در گام نخست و فاز مانیتورینگ 
که از مهرآغاز می شود، پایش شبکه صورت می گیرد و درباره 
شرکت هایی که گوشی هایشان به صورت قاچاق وارد کشور 
می شــود و با اینکه ســهم زیادی از بازار را در اختیار دارند 
اما هیچ خدماتی به مردم ارائه نمی کنند؛ اعمال سیاســت 
می کنیم و جلوی واردات آنها را می گیریم که در این زمینه 
ابتدا دو برند گوشی موبایل را انتخاب کرده ایم که خدماتی 
درقبال گوشــی های خریداری شــده به مــردم نمی دهند 
و از ســوی دیگر حقوق گمرکی را رعایــت نمی کنند.« در 
ادامه نیز این تصمیم به سایر برندها تسری خواهد یافت. 
همچنین قرار اســت برنامه مدونی برای پیاده سازی تولید 
گوشی موبایل در کشور داشته باشیم که در این باره وزارت 
ارتباطات باید با وندورهای خارجی )تولید کنندگان موبایل 
خارجی( وارد مذاکره شود که اکنون مذاکره با سامسونگ 
برای تولید گوشی در ایران در دست بررسی است و مذاکره 
با تولید کننده های خارجی دیگر برای راه اندازی خط تولید 

در ایران نیز در دستورکار است.
جهرمی بــا بیان اینکه بازار گوشــی همــراه در ایران 
ســاالنه 6 میلیارد دالر اســت، افزود: »تنهــا 5 درصد این 
گوشــی ها از راه های رســمی وارد کشــور می شــود و در 
خوش بینانه ترین حالت نیز ۲۰ درصد گوشــی ها از طریق 
مبادی قانونی وارد شــده که در هر دوی این آمارها شــاهد 
وضعیت نامناســب بازار گوشــی موبایل و توســعه قاچاق 

هستیم.«
وی تاکید کرد: »مردم نگران نباشند، چرا که اجرای 
این قانون عطف بما سبق نمی شود و بنای ما برای اجرای 
رجیســتری از روز آغاز طرح به بعد است، یعنی تنها پس از 
زمان اجرای طرح، گوشی هایی که وارد چرخه رسمی کشور 
شوند، غیرمجاز شناخته خواهند شــد و نه گوشی هایی که 

تاکنون فعال شده اند.« 

بازار موبایل زیرتیغ رجیستری

انتقاد صفار هرندی 
به روحانی و خاتمی

وزیــر  صفارهرنــدی، 
ارشــاد دولت نهم بــا کنایه به 
می گویــد:  رئیس جمهــور 
»اینکه برخی بخواهند فلسفه 
قیام را به بازی بگیرند و طوری 

مطرح کنند که قیام امام حســین)ع( برای ســازش بوده، 
بزرگ ترین خیانت است.« 

وزیر ارشــاد دولت نهم درمورد ســیدمحمد خاتمی 
بــا کنایه بــه اینکــه »هســتند برخی افــرادی کــه تصور 
می کنند امروزه تبدیل به محور و قطب شــده اند،« گفته: 
»رئیس جمهور دوره اصالحات سخنرانی در آمریکا داشت 
و از ســوی آمریکایی ها مورد تعریف و تمجید قرار گرفت 
ولی یکی، دو ســال بعد مورد تمســخر آنان قرار گرفت و 
 در زمان هــم او ایــران را به عنوان قطب شــرارت معرفی 

کردند.« 

جعفرزاده: 
حاال استیضاح رای می آورد

 جعفرزاده در گفت وگــو با »آرمان« ضمن هشــدار 
نســبت بــه رویکــرد دولــت در جهــت فاصله گرفتــن از 
مجلس خاطر نشــان می کنــد: » بنده با مشــاهده فضای 
مجلــس می توانم بــه صراحت عنــوان کنم هــر وزیری 
که در مجلس اســتیضاح شــود رای خواهــد آورد و هیچ 
وزیری از اســتیضاح نمایندگان جان ســالم به در نخواهد 
برد. وضعیت ســه و یا چهــار وزیر بســیار خطرناک و لب 
 مرز اســت و هــر لحظــه احتمال اســتیضاح آنهــا وجود 

روحانــی  آقــای  کار  دارد. 
وزیــر  دو  معرفــی  بــرای 
ســخت  بســیار  باقی مانــده 
نماینــدگان  و  اســت  شــده 
به دنبــال ایــن هســتند که به 
 دو وزیر باقی مانــده به راحتی

رای اعتماد ندهند.«

 هشدار دادستان تهران 
به مدیر اسنپ 

 جعفــری دولت آبــادی، 
به ماجرای تجــاوز یک راننده 
اســنپ به یک زن پرداخت و با 
اشاره به آگهی شــرکت اسنپ 
که در آن مدعی شده بود افراد 
را نه با ماشین بلکه با هلیکوپتر 
غافلگیر می کند، گفت: »قرار 
نبود با این گونه تبلیغات فریبنده 

مردم را اغوا کنید؛ شــما چگونه با هلیکوپتر مردم را به دل 
طبیعت می برید و موسیقی زنده پخش می کنید؟! بنابراین 
به مدیر اسنپ هشــدار داده می شــود تا مواظب باشد که 
فعالیت های این شــرکت، محملی برای ایجــاد ناامنی و 

ارتکاب جرایم نشود.«
 قرار اســت مدیر اســنپ به خاطــر تجــاوز یکی از 
رانندگان که با مدارک جعلی به کار مشغول بود و به یک زن 

متاهل تجاوز کرده بود به دادسرا احضار شود. 

کنایه دادستان کل به مطهری

جت االسالم والمسلمین 
منتظری خطاب در پاســخ به 
علی مطهری نوشت: »آقای 
نماینده ای کــه داری از رانت 
وابســتگی بــه بــزرگان دیگر 
اســتفاده می کنــی و دنبــال 
ایــن هســتی کــه نکتــه ای 
علیــه  و  آوری  بدســت  را 
قــوه قضاییه مقاله بنویســی و ســخنرانی کنــی و قوه را 
به چالش بکشــی، اگر مشــاهده می شــد کــه در همه 
عرصه هــا وارد می شــوی انســان دلش نمی ســوخت؛ 
اوال این آقایــان حق ورود به مســائل قضایی را ندارند. 
چه طور اســت کــه از هــر چه حمایــت می کنــی افراد 
مسأله دار و کســانی است که وابســته به ضد انقالب و 
اپوزیسیون هستند. اگر شــما مدعی آزادی هستی چرا 
 برای همه این ســنگ را به ســینه نمی زنــی؟ چرا دروغ 

می گویی؟«

 زمان شاه
 در ذلت بودیم 

آیت اللــه جنتــی، در 
نشست هماهنگی برگزاری 
مراســم چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب با بیان اینکه 
شاه ســابق در برابر استکبار 
جهانــی و آمریــکا در کمال 
ذلت بــود و در مقابــل آنان 
تعظیم می کرد، گفت: »ما 

در آن شــرایط بودیم و امروز به کجا رســیده ایم، ما در 
دوران شــاه در ذلت بودیــم و حاال در عزتی  بی ســابقه 
قــرار داریم تا جایی که جاســوس هایی که در ســفارت 
آمریکا کار می کردند را گرفتیم و چشمشــان را بستیم و 
دستگیرشــان کردیم، کجا چنین اتفاقی افتاده است؟ 
آن زمان هم خیلی ها می ترســیدند که آمریکا کشــور را 
 بمباران کند اما امام فرمــود آنان هیچ غلطی نمی توانند

 بکنند.«
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»مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشــگری 
و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بازداشــت شــد. برادر 
معاون رئیس جمهور پیش از این در فضای افکارعمومی 
با اتهاماتی مواجه شده بود که کوشیده بود پاسخ هایی به 
آنها بدهد اما این پاسخ ها منضم به مستنداتی نبود. برخی 
از اتهامات متوجه حضور او در بانک گردشگری بود.« این 
خبری که صبح جمعه گذشته روی خروجی سایت تابناک 
قرار گرفت. خبری در نــوع خود مهم که بــا بازخوردهای 
زیادی مواجه شد. در درجه اول رسانه ها دنبال این بودند 
که این دســتگیری از جانب چه نهــادی و در چه موردی 
صورت گرفته اســت. گمانه زنی هــا زیاد بود و شــایعات 
فراوان. اولیــن واکنش رســمی به این ماجرا را اســحاق 
جهانگیری مطرح کرد. اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور در واکنش به دستگیری برادرش در صفحه 
شخصی اش نوشت که امیدوار است این موضوع سیاسی 
نباشــد و در عین حال تاکید کرد که بــرادرش هیچ عنوان 
دولتی نداشــته و امیدوار اســت برابر قانون با وی برخورد 

شود.
او یک روز بعــد نیز در جریان یک ســخنرانی گفت: 
»هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس 
در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به 
بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای 

حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند.«

  پرونده »مهدی جهانگیری« 
در پلیس آگاهی نیست

در میانه حرف و حدیث هــا در این مورد رئیس پلیس 
آگاهــی ناجا اعــالم کرد کــه پرونده بــرادر معــاون اول 
رئیس جمهــور در پلیــس آگاهــی ناجا نیســت. ســردار 
محمدرضا مقیمی  درباره اینکه آیا پلیس آگاهی در پرونده 
اخیر کــه منجر به دســتگیری مهدی جهانگیــری، برادر 
معاون اول رئیس جمهور شده حضور داشته یا خیر؟ گفت: 
»تا بدین لحظه پرونده این فرد در آگاهی نبوده اســت.« 
رئیس پلیس آگاهی ناجا اضافه کرد: »البته ممکن اســت 
پرونده ای در ادامه رســیدگی به پلیس آگاهی ارجاع شده 
و مثال االن که می گویم این پرونده در آگاهی نیســت اما 
عصر امروز رســیدگی به آن به ما ارجاع شــود اما در حال 
حاضر این پرونده در دست ما نیست و پلیس آگاهی در آن 

نقشی نداشته است.«
در ادامــه این تحوالت رئیس دادگســتری اســتان 
تهران وضعیت پرونــده برادر جهانگیری را تشــریح کرد. 
غالمحســین اســماعیلی در پاســخ به این ســوال که آیا 
بازداشــت م.ج برادر معــاون اول رئیس جمهور مربوط به 
پرونده های بانکی و بدهکاران کالن بانکی است؟ گفت: 
»این فرد در کرمان بازداشت است به همین منظور پرونده 

وی در کرمان تشکیل شده است.«

  مهدی جهانگیری فعال بازداشت است
در اظهارنظــری دیگر دادســتان کل کشــور گفت: 
به زودی تکلیف شبکه ارتباطی تلگرام را روشن می کنیم. 
حجت االسالم منتظری در جمع خبرنگاران درباره پرونده 
مهدی جهانگیری گفت: »اصل پرونده در استان کرمان 
تشکیل شده است اما به دلیل اینکه پرونده به تازگی تشکیل 
شده اســت از بیان جزئیات آن معذور هستم.« وی درباره 
اینکه جهانگیری بازداشت است یا با قید وثیقه آزاد شده، 
گفت:»این فرد فعال بازداشــت اســت و پرونده در مرحله 

تحقیقات مقدماتی است.«

  روایتی از یک بازداشت
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان به اشاره به اقدام 
ســپاه کرمان طی چند روز گذشــته و دســتگیری مهدی 

مهدی جهانگیری کیست؟

اسحاق جهانگیری به دنبال سیاسی کردن پرونده برادرش است 

گزارش ویژه

خبرنامه



جهانگیری گفت: »در استانی که یک جوان مجبور است 
با هزاران مشکل 3 میلیون وام بگیرد، این آقایون میلیارد 
میلیارد هزینه می کنند. برادر ایشــان به جــای اینکه بیاید 
این اقدام برادرش را تقبیح کنــد، می گوید: اینها به دنبال 
تسویه حساب شخصی هســتند.« ابوحمزه تصریح کرد: 
»من به صراحت اعالم می کنم که ســپاه هــر کس را که 
بخواهد بــر خالف مــردم و نظــام حرکت کند، ســریع بر 
علیه اش بلند می شود. ما ســراغ تک تکشان می رویم.« 
ســردار ابوحمزه با اشــاره به اینکــه بســیاری از امکانات 
استان امروز در دســت جریان کارگزاران است، ابراز کرد: 
»هواپیمایی ماهان، هفت باغ، دل عالــم و کرمان موتور 
در دست کســانی اســت که فرقی با مردم ندارند؛ چرا این 
سخنان گفته نمی شود و مردم مطالبه نمی کنند؟ چرا کسی 
پاسخگوی این سواالت نیست؟« وی تاکید کرد: »امروز 
تعدادی کامال به منابع اقتصادی اســتان کرمان مسلطند 
و به کسی هم پاسخگو نیســتند؛ اما باید آنقدر مطرح شود 
تا مردم مطالبه کنند و روحانیــون در این صورت می توانند 
رســالت خود را انجام دهند.« ســردار ابوحمزه با تاکید بر 
اینکه مشــکل اصلی اســتان کرمان حزب کارگــزاران با 
محوریت مرعشــی اســت که تمامی  امکانات اســتان را 
در اختیار دارند، تصریح کــرد: »مهم ترین کار جمهوری 
اســالمی ایجاد عدالت اجتماعی اســت چرا که فلســفه 

انقالب ایجاد عدالت است.«

  نظر دولت چیست؟
اما در ادامــه اظهارنظرهــا در این مــورد نوبخت در 
پاســخ به پرسشــی در زمینه موضع دولت دربــاره پرونده 
مهدی جهانگیری اظهار کرد: »الزم اســت از روح بزرگ 
و خویشــتندار آقای اســحاق جهانگیری تقدیر کنم که با 
ســعه صدر با این موضوع برخورد کردنــد و با صراحت این 
موضوع را مطرح کردنــد که فردی که از آن نام برده شــد 
ارتباطی با دولت ندارد و قبل از دولت یازدهم آنچه که امروز 
به آن رسیدگی می شــود را انجام داده اســت و از خانواده 
جهانگیری را که دو شــهید را به انقالب تقدیم کرده است 
جز این انتظار نمی رود که خویشتنداری کنند و اجازه دهند 
که همه قوا با آرامش به مسائلی که می خواهند، رسیدگی 

کنند.«

  مهدی جهانگیری کیست و حوزه فعالیت های 
او چه بود؟

مهدی جهانگیری برادر کوچکتر اسحاق جهانگیری 
است. او حدود 45 سال سن دارد و در رشته های مدیریت 
دولتی، مدیریــت بازرگانی و اقتصــاد بین الملل تحصیل 
کرده اســت. مهدی بر خالف برادر بزرگتر خــود به جای 
ورود به سیاســت وارد اقتصاد شــد و با ســرعت توانسته 
پله های ترقی را طی کند. نام مهدی جهانگیری بر خالف 
بــرادرش بــا یکــی از بحث برانگیزتریــن و جنجالی ترین 
چهره های سیاسی ایران گره خورده است. مهدی سابقه 
مدیریتی کالنی در دولت ندارد شاید مهمترین این سابقه 
به دوران ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری باز می گردد. مهدی جهانگیری در 
آن زمان معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری بود.
 اتفاقا ســابقه مدیریتی او در آن ســازمان با یکی از 
اولین حواشی اسفندیار رحیم مشایی مرتبط است. در روز 
18 آبان ماه ســال 87 زمانی که جهانگیری معاون مشایی 
بــود در جریان مراســم افتتــاح همایــش »فرصت های 
سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران«، 1۲ خانم با 
لباس محلی، دف زنان روی سن ظاهر شدند و درحالی که 
قرآن را در سینی گذاشته بودند با حاالت ریتمیک آن را به 
قاری تحویل دادند. درباره این بخش از همایش مسائلی 

مطرح شــد، از جمله دو نفر از مراجع عظام نســبت به آن 
اعتراض شدیدی داشــتند. این انتقادات نهایتا باعث شد 
که مهدی جهانگیری ۲5 آبان ماه از ســمت خود اســتعفا 
کند. این استعفا به زیان جهانگیری تمام نشد. او فعالیت 
گســترده خود در حوزه گردشــگری را آغاز کرد و به عنوان 
فعال بخش خصوصــی گام ها و اقدامــات مهمی  در این 

زمینه برداشت. 
او گروه مالی گردشــگری را ایجاد کــرد و پس از آن 
شــرکت خصوصی »ســرمایه گذاری میــراث فرهنگی و 
گردشگری ایران« )ســمگا( را تاســیس کرد و توانستند 

زیر مجموعه های فراوانی برای آن ایجاد کنند.
 زیرمجموعه های گســترده این گــروه مالی عبارتند 
از: »بانک گردشــگری، شــرکت ســرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و گردشگری ایران )سمگا(، مجتمع فوالد صنعت 
بناب، شــرکت ســرمایه گذاری نگین، هلدینگ صنایع و 
معادن ماهان، توســعه امید افق گردشگری، شرکت افق 
گردشگری ایرانیان، مرکز آموزشی علمی -  کاربردی کاراد، 
شرکت باشــگاه گردشــگری ایرانیان، کارت گردشگری 
پارس، شــرکت توســعه فنــاوری اطالعات گردشــگری 
ایران، شــرکت توســعه مجتمع های خدماتــی و رفاهی 
پارس زیگورات، شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات، 

و تجارت بین الملل هموطا آریا.«
 کار گروه مالی گردشــگری به شدت گسترش یافت 
ولی در مواردی ابهات و اتهامات اقتصادی پیرامون این 
گروه منتشــر شــد. در مهر ماه ســال 13۹۰ بانک مرکزی 
دســتور داد کــه مدیرعامل و رئیــس هیات مدیــره بانک 

گردشگری تغییر کند.
آن زمان بانک گردشــگری متهــم نقش آفرینی در 
پرونده فساد سه هزار میلیاردی بود اما بانک مرکزی مساله 
را رد کرد. مهدی جهانگیری در آن زمان رئیس هیات مدیره 

این بانک بود. 
در همــان ســال و پیــش از فرمــان بانــک مرکزی 
وب ســایت »الف« متعلق به احمد توکلی در گزارشــی با 
عنوان »رانت خواری بزرگ در شرکت خصوصی متصل به 
حلقه قدرت-ثروت« مدعی رانت خواری مهدی جهانگیری 
با کمک مشــایی و بقایی و البته مرتضی تمدن )استاندار 
وقت تهران( شــد. به گزارش فــرارو با وجود انتشــار این 
گزارش ها علیــه برادر کوچکتــر اســحاق جهانگیری اما 
گروه مالی گردشــگری بــه فعالیت های خــود ادامه داد. 
با پیروزی حســن روحانی در انتخابــات و توافق برجام راه 
برای فعالیت بیشتر شرکت های حوزه گردشگری باز شد. 
بانک گردشــگری هم از شــرایط بحرانی خارج شــد. در 
سال ۹3 در اتفاقی دیگر مهدی جهانگیری توانست وارد 
مهمترین نهاد بخش خصوصی شود. او از آن سال تاکنون 

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است. 
 مهــدی جهانگیری و گروه مالــی اش در زمینه های 
دیگر از جمله ســاخت مدارس در مناطق محروم و برخی 
زمینه های فرهنگی همچون ســینما فعالیــت دارد. گروه 
مالی او تهیه کننده »شــهر موش های۲« بود. یکی دیگر 
از حاشــیه هایی که حول جهانگیری به وجود آمد ماجرای 

پرداخت ۲۰۰میلیون تومان پاداش به اعضای هیات مدیره 
بانک گردشــگری بود. در سال۹3 ســندی از این پاداش 
منتشــر شــد که مهدی جهانگیری پای آن را امضا کرده 
بود. روزنامه کیهان در گزارش بازداشــت او به این ماجرا 

اشاره کرده است. 
با وجود تمام شایعات علیه مهدی جهانگیری او هیچ 
وقت محاکمه نشــد. حتی در مواردی مورد تقدیر مقامات 
عالی کشــور قرار گرفت. او به عنوان کارآفرین برتر کشور 

در زمینه گردشگری شناخته می شود.
در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری و پس از آنکه 
اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات شد، برخی چهره های 

اصولگرا علیه برادر جهانگیری سخنانی را مطرح کردند. 
علیرضا زاکانی نماینده پیشــین مجلس یکی از آنها 
بود. زاکانی، در اردیبهشــت ماه درباره بــرادر جهانگیری 
گفت: »االن مثل زمان قاجار یکسری خانواده ها در کشور 
دارند ایجاد می شــوند که ظرفیت های هزاران میلیاردی 
دارند، یکی از خانواده ها خانواده آقای جهانگیری است، 
خیلی صریح می گویم بانک دارند، در پتروشــیمی  دست 
دارنــد، بانک گردشــگری برای چه کســی اســت؟ برای 
برادر محترم آقای جهانگیری اســت که در دولت قبل آن 

را گرفته است.« 
او افزود: »این را با چه رانتی گرفته اســت؟ با رانت 
رفاقت با آقای مشــایی گرفته اســت، از کجا این را آورد؟ 
آن روزی که قرآن را با آن شرایط نادرست آوردند با آن ساز 
و دهل، که صدای همه ملت در آمد چه کســی استعفا داد 
و گفت گردن من اســت و گردن مشــایی نیست، آن فرد 
برادر آقای جهانگیری بود.« در پاســخ به زاکانی، مهدی 
جهانگیری همان زمان بیانیه ای را منتشــر کرد. او درباره 
ادعاهــای زاکانی گفــت: »مجموعه کامــال خصوصی 
»گروه مالی گردشگری« و شــرکت های عضو، از ابتدای 
شــکل گیری و مشــارکت در فعالیت هــای اقتصــادی، 
متعلق و وابسته به هیچ نهاد، شــخص و مجموعه دولتی 
و شــبه دولتی و جریان خاص نبوده و جملگی با مشــارکت 
فعاالن گردشــگری، اقتصادی و ســهامداران آن ایجاد 
شده و طبق ضوابط حقوقی و قانونی کشور در حال فعالیت 
است.« جهانگیری در خصوص شــایعات پیرامون بانک 
گردشــگری نیز خطاب به زاکانی گفت: »در عجبم شــما 
که سال ها در مســند نمایندگی مجلس شــورای اسالمی 
وظیفه قانونگذاری را به عهده داشتید چطور نمی دانید که 
بر اساس مقررات موجود از جمله اصل 44 قانون اساسی 
امکان تملک ســهم یک بانک برای یک فرد امکان پذیر 
نیست و لیست سهامداران بانک در گزارش های مجامع و 
از طریق سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار برای عموم 

مردم عزیز قابل رویت است.« 

مهــدیجهانگیــریوگــروه
مالــیاشدرزمینههایدیگراز
جملهساختمدارسدرمناطق
محــروموبرخــیزمینههــای
فرهنگیهمچونسینمافعالیت
دارد.گروهمالــیاوتهیهکننده

»شهرموشهای2«بود

مهدیجهانگیریبرادرکوچکتراسحاق
جهانگیریاست.اوحدود45سالسنداردودر
رشتههایمدیریتدولتی،مدیریتبازرگانیو
اقتصادبینالمللتحصیلکردهاست
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه 

را مشاهده کنند.

توئیتمحمدرضاباهنر
دربارهتحوالتاینروزها

محمودصادقی:امریکاکهسپاهپاسدارانرابهحمایتازتروریسممتهم
میکند،بنابرشواهدغیرقابلتردیدخودخالقطالبانوالقاعدهاست

بهماپیامکبزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

این روزهــا مهمترین بحث فضای مجــازی حمله به 
قوه قضائیه اســت. اظهارنظرهای اکثر مســئوالن نیز در 
این رابطه گویای طراحی های پیچیده ای است که ظاهرا 
قرار هم نیست به پایان برســد. این موضوع همزما ن شده  
با ماجرای دســتگیری برادر معــاون اول رئیــس جمهور 
که در فضای مجازی غوغایی به پا کرده اســت. از ســوی 
دیگر ماجرای تایید حکم جاسوســی یکی از اعضای تیم 
مذاکره کننده هسته ای را شاهد بودیم که توجهات زیادی 
را به خود جلب کرد اما  از سوی رسانه های اصالح طلب مورد 

توجه قرار نگرفت.
حســین شمســیان  از روزنامه نــگاران کیهــان در 
یادداشــتی که در کانال تلگرامی  خود منتشــر کرد به این 
بحث پرداخته و می نویســد: »روحانی در دانشگاه تهران 
گفته:»...شاید بعضی از دســتگاه ها بیکارند و باید شغلی 
داشته باشند، ناچار هســتند عده ای را احضار کنند)!(،... 
اگر کســی تأثیرگذاری زیادی هم داشته باشد، مثال برای 
تشویق جامعه مردم را َتکرار کند که پای صندوق بیایند خب 
آنها نباید تشویق شوند)!( یک عده باید تشویق شوند و یک 
عده تنبیه شوند. تشویق و  تنبیه برای همین است یک جناح 

تشویق و یک جناح تنبیه« ! 
چه کسی این روزها تنبیه شده!؟ دولت که بدون هیچ 
مانع و رادعی، هرکار دلش خواسته کرده، هرکس را خواسته 
به وزارت برگزیده، هرکس را خواســته معاون و استاندار و 

فرماندار کرده، پس قصه تشویق و تنبیه چیست!؟
تجربه نشان داده که هرگاه موضوع  مهمی  در پیش 
باشد، شخص رئیس جمهور وارد میدان می شود و به جای 
چاره اندیشــی، با طرح یکی دو حاشــیه مهــم و جنجالی، 
موجی در کشــور به راه می انــدازد تا حواس ها از مســائل 

اصلی دور بماند! 
کسی چه می داند: 

-  شاید دستگیری مهدی جهانگیری برادر معاون اول 
رئیس جمهور و شاه کلید برخی پرونده های مهم 

-  شــاید محکومیت هفتــه قبل 5 چهره ارشــد حزب 
منحله و ضاله مشارکت 

- شاید بررسی و تعقیب پرونده حسین فریدون

- شاید صدور اولین حکم برای جاسوس تیم هسته ای 
و احتمال رسیدگی به پرونده 3 جاسوس احتمالی دیگر

- شــاید اوضاع آشــفته برجام و رجز خوانــی هر روزه 
ترامپ و دستان خالی تیم مذاکره کننده که همه امتیاز ها را 

به دشمن واگذار کرده !
و ده ها شــاید گفتنــی و نگفتنــی دیگر زمینــه تولید 
تازه تریــن حاشــیه های سیاســی از ســوی رئیس جمهور 

محترم باشد!
حاال باید از رئیس جمهور پرســید شما که در کابینه و 
اطرافتان  چنین اوضاع آشــفته ای دارید، چرا جز توهین و 
متلک، فکر دیگری نمی کنید؟! واقعا فایده این همه نیش 
و کنایه و طعنه از کسی که خود را مروج اخالق می داند و از 
شکسته شــدن حرمت ها گالیه می کند، چیست ؟ دزدها، 
جاسوس ها، دالالن و کارچاق کن ها حرمت دارند و کارگران 

و منتقدان و مردم عادی هیچ حرمتی ندارند!؟
کاش به جای این حرف هــا، از مردم به خاطر حضور 
یک جاســوس در تیم مذاکره هســته ای و بخاطر اهدای 
»مدال خدمــت« بــه وی عذر خواهی می کــرد و به مردم 
می گفت که نتیجه و تاثیر جاسوسی آن شخص خائن چه 
بود؟ کاش می گفت وقتی مهدی جهانگیری معین منطقه 
چهار کشــوری در اقتصاد مقاومتی شده، چه بر سر فرمان 

رهبری آمده است!؟
راستی، یادتان هســت این روزها کدام رسانه بود که 

خیلی به قوه  قضائیه حمله می کرد!؟
شمســیان همچنین زیر عنوان »مــرد خطرناک !« 
می نویسد: »چند ســال قبل دزدی به خانه ما دستبرد زد و 

چیزهایی برد.
دری اصفهانــی همزمــان بــا عضویــت در تیــم 
مذاکره کننده هســته ای، به  دو سرویس جاسوسی دشمن 

ارائه خدمت می کرده!
از انگلیس هم ماهانه پول ناقابلــی می گرفته. او در 
مهمترین موضوع مذاکرات هســته ای یعنی تحریم های 
بانکی اظهار نظر کارشناســی می کــرده. همان موضوعی 
که هنوز هــم الینحل باقی مانده و قلب تحریم ها حســاب 

می شود. دری به 5 سال زندان محکوم شد!« 

حمله همزمان به قوه قضائیه...!
l   به قول آیت  الله طالقانی کســی که پشــت میز 
بنشیند نمی تواند برای دیگران تصمیم بگیرد. آقای 

نوبخت تا حاال به فکرت هم خطور کرده که با حقوق 

ماهی یک میلیون تومان کار کنی و یک خانواده را 

اداره کنی؟! لطفا کاهش تورم را تعریف کنید.

l   آیا نقره داغ کردن بانک هایی که سود ۲1 درصد 
می دهنــد، در حالی کــه واردات 15 درصد رشــد و 

صادرات 3 درصد افت کرده، دردی را دوا می کند؟ 

لطفا جلوی واردات بی رویه را بگیرید و به فکر بازار 

از دست رفته صادرات کشور باشید.

l   چــرا در ســریال های تلویزیونــی و فیلم هــای 
سینمایی بازیگران زن بد پوشش را که در شبکه های 

اجتماعی گوی سبقت را از هم گرفته اند و الگوهای 

خوبی نیســتند، دعوت به همکاری می کنند؟ مگر 

قحطی بازیگر است ؟!

l   واقعا درست است فرزند ژن های خوب با حداقل 
ســواد در منصب  هــای کلیــدی بنشــینند و دیگر 

تحصیلکرده ها با  مدارک عالی مسافرکشی کنند ؟   

l   نمی دانــم آیــا وارد کــردن یــا تولید ایــن همه 
خودروهای گوناگون برای کشور ما ضروری است؟ 

خیابان ها دیگر گنجایش این همه خودرو را ندارند. 

نتیجــه آن آلودگی هوا و ایجــاد ترافیک و مصرف 

سوخت باال و از این قبیل مشکالت است.

l   این چه شــرایطی اســت کــه بانک هــا در نظر 
گرفته اند؟! با جواز کسب، وام ۲4 درصد میدن ولی 

برای وام ازدواج میگن فقط باید کارمند باشه و نامه 

کسر از حقوق بیارین! یعنی چی؟ مسئوالن به چی 

می خوان برسن؟

l   آقای روحانی قــول داد اگر رای بدهیم ســهام 
عدالت را واریز کند. واریز که نکرد هیچ می خواهد 

از هر نفر 4۲۰ هزار تومان بگیرد. با این همه زرنگی 

دمت گرم! 

l   این تصمیمات جذاب وام مسکن از چه تاریخی 
به اجرا درمی آید؟!

l   جمله منتجب نیا که گفته اســت روحیه انقالبی 
واقعی همان اصالح طلبی، خیلی خنده دار بود.

l   شــورای پول و اعتبار برای خــروج از رکود باید 
سود ســپرده های بانکی را به زیر 1۰ درصد کاهش 

دهد تا حجم نقدینگی از بانک ها به بازار کسب و کار 

منتقل شود.

خبرنامه

14

شماره 376
ث  |  

مثل



استقبالفضایمجازی
ازتصویرهمدلی

پس از انتشار تصاویر در آغوش کشیدن ظریف و سردار 
عزیزجعفری با حالتی خندان، این تصویر در فضای مجازی 
نیز با استقبال کاربران روبه رو شــد و نشان داد که مسئوالن 
کشورمان در مقابل دشــمنان جمهوری اسالمی با یکدیگر 

یکدل و متحدند.
مهدی محمدی، از کارشناســان سیاســی کشور در 
صفحه شــخصی اش نوشــت: »انصاف باید داد، سخنان 
ظریف کنــار فرمانده ســپاه ضربه ســهمگینی بــه راهبرد 
آمریکاســت به شــرط آنکه تغییر نکند، ادامه یابــد و در حد 

حرف نماند.«
حسین امیرعبدالهیان، مشاور بین الملل رئیس مجلس نیز 
توئیت کرد: »سپاه پاسداران ضامن امنیت ملی ایران و تحریم 
آن خط قرمز همه ایران است. آقای  ترامپ! خطوط قرمز ما را 

رعایت نکنی قطعا خطوط قرمزت رعایت نخواهد شد.«
محمود صادقــی، نماینده اصالح طلــب مجلس نیز 
نوشت: »دربرابر زیاده خواهی بیگانگان یکپارچه، متحد و 

با اقتدار خواهیم ایستاد.«
صادق نیکو از فعاالن رسانه ای با انتشار تصویر این خبر 
نوشت: »ایراِن حقیقی همین عکس است، متحد، همکالم 

و همراه دربرابر تهدید وطن.«

بررسیرسانهایهفته

هدفروحانیازحاشیهسازیچیست؟

کیهــان در واکنــش بــه اظهــارات رئیس جمهــور نوشــت: 
»تجربه هایی مثل تقابل آشکار و معموال بالفاصله با برخی فرمایشات 
رهبری، بحث عجیب و بی مبنای درس مذاکره گرفتن از عاشــورای 
حسینی، بحث خالف مبانی به زور نبردن مردم به بهشت و چندین و 
چند نمونه دیگر، همگی در زمان هایی خاص و در روزگاری که مردم به 
شدت نیاز به فهمیدن حقایق و آگاهی از امور داشتند بیان شد و الحق 
هم تیم رســانه ای و عملیات روانی دولت با موفقیت، هیچ را به جای 

همه چیز نشاند و حاشیه را بر متن غلبه داد و شد آنچه  نباید می شد!
حاال دیگر همه می دانند که هروقت روحانی از این حرف ها می زند، خبری در راه است، افتضاحی به بار آمده یا خواهد 
آمد و خالصه باید منتظر چیزی باشیم! اینکه در یک جلسه، هم منطق امام حسین علیه السالم تحریف شود، هم سنت 
و سیره پیامبر عزیز اسالم علیه السالم و هم قرآن تقطیع و گزیده خوانی شود، گویای آن است که خبرهای مهمی  در راه 

است، اتفاقات مهمی  افتاده و خالصه که یک چیز جواب نمی داده است.
هدف روحانی از حاشیه سازی در دوران آرامش چیســت؟ آیا می خواهد اصالح طلبان ناراضی که به دنبال طالق 
سیاسی از او هستند را مجاب کند؟ آیا از انتقادهای اصالح طلبان به دولت خسته شــده و سعی دارد رابطه خود را با آنان 
اصالح کند؟ آیا می خواهد ضعف هــای دولت و به خصوص برجام را بــا فرار رو به جلو پنهان کنــد؟ آیا می خواهد مردم 

دغدغه های معیشتی خود را با این اظهارات فراموش کنند؟... «

تفاهمملی

صبح نو در ســرمقاله امــروز خود نوشــت: »برجام یــک معاهده 
بین المللی اســت و ماحصل یک تالش 15 ســاله؛ با این تفاوت که تا 
پیش از دولت کنونی، آمریــکا امیدوار به توافق نبود و اکنون هســت. 
آمریکایی که به وضوح موضعی تهاجمی  و دردسر آفرین در قبال ایران 
اتخاذ کرده اســت و احتمااًل با نقض عهدی مجدد، پایه این توافق را 

لرزان خواهد کرد. 
اینکه ترامپ تا کجا حاضر بــه پرداخت هزینه های چنین اقدامی 
 است، چندان روشن نیست  اما این تصور که کشور در شرایطی دست بسته مقابل او قرار دارد نیز نباید به وجود آید. بخشی 
از این تصویر ماحصل ابتکار عمل هایی است که از طرف ایران نشان داده شده یا نشان داده خواهد شد؛ گرچه ضعف های 
حقوقی گسترده در توافق مذکور )که بخشی از آن ناشی از مشورت های جاسوسان بوده  که در این روزها احکامی  برای 
آنها صادر شده( دســت طرف مقابل را در دست درازی به منابع ایران باز کرده اســت. بخش دیگری از تصویر سازی در 
گفتارهای مقامات مسئو ل و مرتبط با این موضوع است که در رأس آنها ر ئیس دولت، وزیر خارجه و ر ئیس سازمان انرژی 

اتمی  قرار دارند.
 اگر به سهو یا اشتباه، در این مســیر خطایی رخ دهد و آنها بتوانند از میان گفتارهای موجود، تناقض هایی بیابند، 
ممکن است در مخدوش شدن هماهنگی و اتحاد ملی مؤثر باشد ، هشداری که همگان موظف بر مالحظه آنها هستیم.«

میزان،حالدیروزافراداست

محمــد کاظــم انبارلویــی در یادداشــت روزنامــه رســالت ذیل 
عنوان »میزان، حال دیروز افراد اســت« به مســاله اظهــارات اخیر 
موسوی خوئینی ها پرداخت و با اشاره به برخی از سوابق وی می نویسد: 
»آقای احمدی نژاد خدمات بزرگی به انقالب کرد که در تاریخ ثبت است 
و عدد و رقم آن هم مشخص است،البته اشتباهاتی هم داشت و دارد 
که به تناسب آن اشتباهات، نیروهای انقالب از او فاصله گرفتند. این 

موضع روحانیت مبارز و نیروهای انقالب نشانه صدق آنها در دفاع از انقالب و نظام است. سیئات خاتمی با احمدی نژاد 
اصال قابل مقایسه نیست و هیچ نسبتی بین اشتباهات وی با خاتمی وجود ندارد.

برای روحانیت مبارز مبنا دفاع از اسالم و انقالب است نه دفاع از »فرد« یا »جریان«. مجمع نه تنها منطق جناحی 
و باندی را در دفاع از خاتمی حفظ کرده است بلکه در دفاع از دبیرکل سابق خود که انشعاب کرد و رفت حزب اعتماد ملی 
را تشــکیل داد، همین دفاع را انجام می دهد. و از آن بدتر، مجمع دفاع خود را از موسوی که بیانیه های ضدانقالبی او 

نشانه همراهی با منافقین و ضد انقالب و دفاع از تز »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است«، حفظ کرده است.
او در ادامه از مجمع روحانیون مبارز می خواهد به این سواالت تاریخی پاسخ دهد که؛

»1- اگر مجمع از اهل فتنه و سران فتنه دفاع می کند، پس فلســفه پدیداری خود را که در مرامنامه آورده و خود را 
پیشتاز مبارزه با اسالم آمریکایی و مبارزه ضد امپریالیستی می داند، چه خواهد کرد؟

۲- آقای خوئینی ها اخیرا فرمودند؛ مجمع روحانیون در گذشته ضد آمریکا بوده و امروز هم همچنان ضد آمریکاست. 
آیا می توانند یک موضع ضد آمریکایی از آقای سید محمد خاتمی طی بیست سال گذشته به ویژه در اوج فتنه های براندازی 

آمریکا در ایران نشان دهند؟
3- اگر هنوز به اسالم محرومین و مستضعفین وفادار است و از اسالم سرمایه داری بیزار، چرا با بخشی از شورش 
اشراف و سرمایه داران در سال 88 علیه جمهوریت و اسالمیت نظام همراهی و از حکم سران فتنه مبنی بر ابطال انتخابات 

حمایت کردند؟«

ســخنرانی اخیر رهبــر حزب الله لبنان که در مراســم 
گرامیداشت دو تن از شــهدای مقاومت در منطقه العین در 
بقاع شمالی لبنان ایراد شد، بازتاب های بسیاری در شبکه های 
اجتماعی داشــته اســت. سیدحســن نصرالله در بخشی 
از ســخنان خود تعبیری را درباره ثامر الســبهان، دیپلمات 
سعودی به کار برد که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار 
گرفت. رهبر حزب الله از این مقام سعودی با عنوان »زعطوط 
السعودیه« یاد کرد که ترجمه تحت اللفظی آن به زبان فارسی 
»سعودی فسقلی« می شود. نصرالله در سخنرانی خود در 
واکنش به اظهارات ثامر السبهان، سفیر سعودی در عراق 
که گفته بود تحریم های آمریکا علیــه حزب الله موضوع را 
حل نمی کند، گفت: »السبهان به قدرت منطقه ای حزب الله 
اعتراف کرده و اینکه نمی توان با حزب الله مقابله کرد، مگر با 
ائتالف بین المللی کوبنده. السبهان این ائتالف بین الم للی 
را از کجا می آورد؟ امنیت منطقه ای زمانی محقق می شــود 
که سعودی ها و آمریکایی ها در امور منطقه مداخله نکنند. 
دخالت عربســتان، آمریکا و اســرائیل عامل ویرانی منطقه 
اســت. کاربران عرب زبان و برخــی از کاربران فارســی نیز 
در مطالبی که در شــبکه های اجتماعی منتشر کردند، این 
عبارت را دستمایه طنز قرار دادند و به سیاست ورزی عربستان 
سعودی در منطقه انتقادات خود را در قالب مطالب طنزآمیز 
ابراز کردند. برخی از این واکنش ها را در ادامه می خوانید: »در 
زبان عامی  به شخص بالغی که مثل یک بچه رفتار می کنه و 
ازش رفتارهای بچگانه سر میزنه  زعطوط می گویند.  در روز 
جهانی کودک به سران لجوج سعودی بیندیشیم.«  در واقع 
نصرالله به  ثامر السبهان گفته »ریز می بینمت« که نتیجه 
نبرد حزب الله با تکفیری های تحت حمایت سعودی ها هم 
همینه.  #زعطوط_السعودیه رو سید حســن نصر الله در روز 
کودک گفته به یارو! می خوام بگم از وقت شناســی اش هم 
راضی ام.  سیدحسن، سعودی ها رو که خود رو سرور جهان 
اســالم می دانند تحقیر و از واژه #فسقلی سعودی استفاده 
می کنه؛ این جبهه حق رو به وجد میاره  همه تیکه ها قبل تیکه 

سید حسن نصرالله سوءتفاهم بود.

همراهیکاربرانمجازی
باسیدحسننصرالله
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گفتارها
درباره جالل 

جالل طالبانی از ســال 1975 که به دبیرکلی حزب اتحادیه میهنی کردســتان 
برگزیده شد تا سال 1991 که تهاجم آمریکا به عراق )جنگ اول نفت(، زمینه کاهش 
سلطه حزب بعث را بر اســتان های کردنشــین فراهم کرد، مبارزاتی را هدایت می کرد 
که ابعادی ضد استبدادی داشت و حکومت مرکزی عراق به سرکردگی صدام را نشانه 
می رفت. ولیکن در این فاصله 16 ساله، طالبانی هیچ گاه وارد فاز تحریکات قومی نشد.

آقای موســوی خوئینی ها از زمره روحانیون بســیار 
رادیکال و انقالبی بود. قبل از انقالب چون مثل بسیاری از 
روحانیون دیگر با گروه های رادیکال و انقالبی مسلمان از 
جمله مجاهدین خلق ارتباط داشت، محکوم به اعدام شد 
اما بعد، حکم اعدامش به 15 سال حبس تقلیل پیدا کرد. 
بعد از انقالب او بسیار فعال و در سال های نخست انقالب، 
مورد وثوق و تایید امام بود، امام به او عالقه داشت منتها 
او بعد از انقالب اصرار بر تعقیب خط آمریکاستیزی کرد. 
یعنی اگر بخواهیم چند روحانی نام ببریم که خیلی اصرار 
داشــتند جریان انقالب را به ســمت آمریکاستیزی سوق 
بدهند قطعا آقــای موســوی خوئینی ها به همــراه آقای 
علی اکبر محتشمی پور در رأس آنها قرار می گیرند. حتی 
نقش آقــای موســوی خوئینی ها در آمریکاســتیز کردن 
انقالب از آقای علی اکبر محتشمی پور بیشتر بود. آقای 
موســوی خوئینی ها با دانشجویان مســلمان خط امام و 
انجمن های اسالمی ارتباط تنگاتنگی داشت. حتی وقتی 
دانشجویان مسلمان می خواستند سفارت آمریکا را اشغال 
کنند، با آقای موسوی خوئینی ها مساله را در میان گذاشتند 

چون می خواستند اشغال سفارت با اذن و آگاهی امام باشد 
ولی آقای موسوی خوئینی ها به دانشجویان می گوید »اگر 
امام از نیت شما با خبر شود به احتمال زیاد مخالفت خواهد 
کرد بنابراین بهتر است شما سفارت را اشغال کنید بعد من 

یا ما تایید این کار را از امام می گیریم.« 
بنابراین آقای موسوی خوئینی ها در جریان حمله به 
سفارت آمریکا و تسخیر آن بود و همان روز 13 آبان یکی، 
دو ساعت بعد از آنکه تب و تاب اولیه اشغال سفارت آمریکا 
خوابید و دانشــجویان موفق شــدند همه آمریکایی ها را 
بازداشــت کنند آقای موســوی خوئینی ها برای نماز ظهر 
و عصر به ســفارت رفت و عکسش هم هســت که دارد با 
دانشجویان نماز می خواند منتها آقای موسوی خوئینی ها 
همچنان بر خط آمریکا ســتیزی و استکبارســتیزی ادامه 
داد و مدتی هم دادســتان انقالب بود. در مجموع او بعد 
از انقالب قدرت و نفوذ زیادی داشت اما بعد از فوت امام 
نفوذ او کم شد. بعد از رئیس جمهور شدن آقای هاشمی و 
اجرای سیاست اقتصادی درهای باز از مخالفان و منتقدان 
جدی دولت او بود، چون آقای موسوی خوئینی ها سیاست 
درهای باز آقای هاشــمی رفســنجانی را قبول نداشت و 
معتقد بود سیاست های سوسیالیستی دهه 60 باید ادامه 

پیدا کند.
 آقــای موســوی خوئینی ها و اعضــای مجمــع 
روحانیون مبارز در دوره ریاســت جمهوری آقای هاشمی 

رفســنجانی در حالت انزوا به ســر می بردنــد. نکته آنکه 
آقای هاشمی رفســنجانی نیز اصال اصراری نداشت که 
اینها خیلی در عرصه اجتماعی فعال باشند. هر چند آقای 
محتشمی پور در دهه 60 مدتی ســفیر ایران در سوریه و 
لبنان بود اما آقای موســوی خوئینی ها همــواره در داخل 
کشور حضور داشت. نام آقای موسوی خوئینی ها، آقای 
سیدهادی خامنه ای و آقای محتشمی پور بعد از پایان دوره 
ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و شروع دولت 
آقای خاتمی دوباره مطرح شد. آقای محتشمی پور نشریه 
بیان و آقای هادی خامنه ای روزنامه حیات نو را راه اندازی 
کرد، آقای موسوی خوئینی ها نیز از قبل دولت اصالحات 
روزنامه سالم را منتشــر می کرد. در مجموع آنها به نوعی 
احیا شدند و حیات سیاسی جدید را شروع کردند. معتقدم 
امروز آقای موسوی خوئینی ها نمی تواند در جایگاه رهبری 
اصالحات قرار بگیرد نه به واســطه اینکــه آقای خاتمی 
حضور دارد. فرض کنیم روزی آقای خاتمی دچار کسالت 
شود یا دیگر نتواند هیچ نوع فعالیت سیاسی داشته باشد و 
الزم شود که یک چهره و شخصیت بیاید باالی سر جریان 

اصالحات قرار بگیرد. 
آقــای  و شــخصیت  آن چهــره  معتقــدم  مــن 
موسوی خوئینی ها نمی تواند باشد، چون اصالحات یک 
لقلقه زبان نیســت. من معتقدم واقع  بینانه ترین تعریفی 
که از اصالحات می توان داشــت دموکراســی خواهی، 

صادق زیباکالم

استاد دانشگاه

1

ناطق نوری را 
اصالح طلب تر از 
موسوی خوئینی ها می دانم
از نظر من خوئینی ها نمی تواند رهبر اصالحات باشد
 چون تکلیفش با دموکراسی خواهی مشخص نیست
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احترام به حقوق بشــر، آزادی مدنــی، حاکمیت قانون، 
آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و فعالیت تشکل های 
سیاسی اســت، اما آقای موســوی خوئینی ها تا به امروز 
تکلیف خودش را با اینها و مساله اشــغال سفارت آمریکا 
روشن نکرده و البته عکســش را هم نشان نمی دهد بلکه 
سکوت کرده است. آقای هاشمی رفسنجانی، آقای ناطق 
نوری، آقای ســیدمحمد خاتمی، آقای سعید حجاریان، 
آقای ابراهیم اصغرزاده، آقای بهزاد نبوی، آقای مصطفی 
تاجزاده و آقای عبدالله نوری تا حدود زیادی مســتقیم و 
غیر مستقیم به آن امیال و آرزوهای دهه 60 پشت کردند 
یعنی گفتند مهمتر از آمریکاســتیزی و صــدور انقالب، 
حقوق بشــر، آزادی مطبوعات، آزادی بیــان، انتخابات 
آزاد و حاکمیت قانون است. به همین دلیل جریان مقابل 
دارند اصالح طلبان را متهم به تجدیدنظر طلبی می کنند. 
امروز اگر آقــای موســوی خوئینی ها بیاید در دانشــکده 
فنی یا دانشــکده علوم سیاسی دانشــگاه تهران بخواهد 
ســخنرانی کند باید بگوید درباره موارد یادشده چه نظری 
دارد، نمی شــود درباره اینها ســکوت کنــد او باید یک بار 
برای همیشــه تکلیف خودش را با جریان آمریکاستیزی 
که بعــد از انقالب به وجود آمد و جانشــین اهداف اصلی 
انقالب شــد روشــن کند تا وقتی این کار را انجام ندهد، 
 جایگاهی بین جریان اصالحات و اصالح طلبی نمی تواند

 پیدا کند. 
علت ســکوت آقای موســوی خوئینی ها این است 
که او شــاید همچنان به آن اهداف و آرمان های دهه  60 
معتقد است و می گوید آن کارها درست بود بنابراین معتقدم 
امروز آقای موســوی خوئینی ها در جریــان اصالحات و 
بین نیروهای اصالح طلب نفوذ کالم ندارد. اگر از قشــر 
دانشجوی کشــور نظرســنجی شــود و بگویند از صفر تا 
20 به شخصیت های سیاســی نمره دهند، علی مطهری 
نمره 18/5 و عارف 13 می گیرد، اما خیلی از دانشجویان 
می گویند چه نمره ای به آقای موسوی خوئینی ها بدهیم؟ 

اصال چرا باید به او نمره بدهیم؟
معتقــدم گرچــه روزی تعابیــری همچــون مــرد 
خاکســتری، شــیخ پرده نشــین اصالحات و پدرخوانده 

برای آقای موســوی خوئینی ها بــه کار برده می شــد اما 
همه اینها تعــارف بود. حتی می خواهــم یک جمله ای را 
بگویم که فکر می کنم جمله قابل تاملی باشد و خیلی ها را 
شگفت زده کند و آن جمله این است که آقای ناطق نوری را 
اصالح طلب تر از آقای موسوی خوئینی ها می دانم. حاال 
علی مطهری جای خود دارد. من دیگر اعتباری برای آقای 
موسوی خوئینی ها قائل نیستم چون گرچه اصولگرا نیست 

ولی اصالح طلب هم نیست.
اخیرا آقای موسوی خوئینی ها در کانال تلگرامی اش 
تلویحا به تاثیرگذاری خودش در صحنه سیاسی اشاره کرد 
و نوشت: مجمع روحانیون سال 92 تدبیری به کار گرفت و 
اجازه نداد کشور برای بار دوم به سوی احمدی نژاد دیگری 
فروغلتد اما من معتقدم این حرف تعارف و شوخی است. 
اگر او چنین چیزی را باور کند خود را گول زده است. آقای 
موســوی خوئینی ها و مجموعه مجمع روحانیون مبارز در 
پیروزی آقای روحانی سال 92 و سال 96 در بهترین حالت 
نقش 5 درصدی داشتند در حالی که نقش رهبران جریان 
اصالحات همچون آقای هاشمی و آقای خاتمی 90-80 

درصد بود.
آقای موســوی خوئینی ها وقتی روزنامه سالم بسته 
شد سکوت کامل کرد و بیشتر در خانه بود، کمتر در محافل 
سیاسی حضور یافت اما اخیرا فعال شــده است در کانال 
تلگرامی  پیــام می گذارد و درباره مســائل مختلف موضع 
می گیرد. معتقدم این فعال شــدن می توانــد حکایت از 
این کند که او می خواهد خیلــی جدی وارد عرصه رهبری 
جریان اصالحات شــود. بعــد از فوت آیت الله هاشــمی 
رفسنجانی و ســرخوردگی هایی که درباره آقای عارف به 
وجود آمد، آقای موســوی خوئینی ها دارد مقداری تالش 
می کند وارد این عرصه شود یا شاید کسانی به او می گویند 
که آقای موســوی خوئینی ها وقتش اســت که شما وارد 
شوید و جنبش اصالح طلبی از نداشتن رهبر رنج می برد، 
ولی آنچه من می بینم این است که تا او تکلیف خودش را 
با دهه 60 روشن نکند خیلی نمی تواند جایگاهی در رهبری 

اصالحات داشته باشد.
امروز شاهد نسل جدیدی از نیروهای اصالح طلب 

هستیم که حتی صحبت های آقای عارف نیز کمتر توجه 
می کنند بر همین اساس سوال می شود اگر رهبری جریان 
اصالحــات تضعیف شــود آن موقع چه اتفــاق برای این 
جریان می افتد؟ معتقدم در حــال حاضر اصالح طلبان با 
دو مشکل اساســی مواجهند: اول باید یک کادر رهبری 
دســته جمعی منسجم و شــناخته شده داشــته باشند که 
ندارند. از شورای اصالحات ســخن می گویند اما معلوم 
نیســت در این شــورای اصالحات چه کســانی هستند و 
چقدر با هم منسجمند. چقدر بدنه اجتماعی اصالح طلبان 
اینها را قبول دارند. بنابراین یکی از نیازهای اصالح طلبان 
این اســت که یک رهبری دســته جمعی به وجود بیاید، 
حاال آقای خاتمی هم در رأس هرم باشــد امــا هرم برای 
کارهــای اجرایی اش یک جمــع 10-15 نفــره به عنوان 
شــورای عالی اصالح طلبان تعیین کند. اما جایگاه آقای 
موسوی خوئینی ها کجاست؟ آقای موسوی خوئینی ها هیچ 
جای این هرم نخواهد بود چون آقایان ناطق نوری، حسین 
مرعشــی، کرباســچی، علی مطهری و محمود صادقی 
جای باالتری از آقای موســوی خوئینی ها دارند. نیاز دوم 
 عاجــل اصالح طلبان این اســت کــه اصالح طلبی باید 

بازتعریف شود.
 اصالح طلبــی باید پوســت بیاندازد و یــک تعریف 
جدید از خــودش ارائــه دهد. معتقــدم ایــن تعریف جز 
دموکراســی خواهی چیز دیگری نمی تواند باشــد. یعنی 
جامعــه ایران بایــد جریان اصالحــات را به عنــوان یک 
جریان دموکراسی خواهی بشناســد. اگر این اتفاق نیفتد 
عمال جریان اصالحات آرام آرام خشــک می شود اما اگر 
جریان دموکراســی خواهی ســوار بر جریــان اصالحات 
شــود؛ آن وقت وضع آقــای موســوی خوئینی ها از اینی 
که هســت بغرنج تر می شــود. آقای موســوی خوئینی ها 
چون هیچ عالئمــی از خود برای دموکراســی خواه بودن 
نشان نداده است. اگر آقای موســوی خوئینی ها تکلیف 
خودش را با دموکراســی خواهی و دهه 60 روشــن نکند 
جایگاهــی در آینده سیاســی کشــور نخواهد داشــت و 
 چه خــودش انتخــاب کند و چــه نکند، مجبور می شــود 

در همان منزل بماند.  

بازگشت به شیخوخیت
چرا موسوی خوئینی ها در عرصه سیاسی فعال تر شده است؟

شــاهد هســتیم در جریان اصالحات هنــوز مالک 
و معیار تصمیم گیری ها براســاس شــیخوخیت اســت یا 
حداقل شیوخ آنها هســتند که حرف آخر را می زنند و نقش 
فصل الخطــاب دارند. این ســوال مطرح می شــود که آیا 
این فضا در جریان اصالحات تغییر خواهد کرد یا کســانی 
همچون آقایان موسوی خوئینی ها سعی می کنند به میدان 
بیایند و نگذارند شیخوخیت در جریان اصالحات تضعیف 
شود؟ برای پاســخ به این مســاله باید نگاهی به دهه های 
گذشته کرد. مساله شیخوخیت که در جریان های سیاسی 
اعم از چپ و راســت وجود داشــت بعد از دهــه اول بعد از 
پیروزی انقالب نیز ادامه یافت. در دهه اول انقالب جامعه 
روحانیت نقش پررنگــی در جهت  گیری های جریان های 

سیاســی ایفا می کرد. در ابتدای دهــه دوم انقالب جامعه 
روحانیت به دو شــاخه روحانیت و روحانیون تفکیک شد. 
باتوجه به فضایی که در آن زمان وجود داشت به طور طبیعی 
آنها پرچمداران دو جریان چپ و راست شدند. اواسط دهه 
دوم انقالب جریان روشــنفکری در جناح چپ به وجود آمد 
که آرام آرام پرچم را از دســت روحانیون گرفت. اگرچه در 
جریان راست همچنان پرچمداری روحانیت ادامه داشت. 
وقتی اواخر دهــه دوم انقالب دولــت اصالحات روی کار 
آمد، این جریان روشنفکری جدید که رگه های سکوالریسم 
در آن پررنگ بود، با فاصله گرفتن از مبانی انقالب اسالمی 
و اندیشه های امام خمینی، به طور جدی مجمع روحانیون 
را کنار گذاشــت؛ این کنــار گذاشته شــدن خیلی متفاوت 
بود با آنچه ســال 71 اتفاق افتاد و مجمع روحانیون یعنی 
پیشقراول شیخوخیت در جناح چپ اعالم کرد می خواهد 
موقتا فعالیت هایش را تعطیل کند. معتقدم اگر ســال 71 
مجمع روحانیون نیز فعالیت خود را تعطیل نمی کرد، عمال 
فرقی هم نمی کرد چون از قدرت کنار بودند بنابراین جریان 
شیخوخیت جناح چپ به کناری رفت و جریان روشنفکری 

جدید با گرایش های سکوالریســتی پا به عرصه گذاشت و 
سکاندار جناح چپ شد و نام جناح چپ به جناح اصالحات 
تغییر کرد. ولی در مشی جناح راست تغییری به وجود نیامد 
یعنی همان جریان شــیخوخیت که پرچمدار اصلی جناح 
راســت بود در دهه دوم نیز همین وضعیــت را ادامه داد. 
نیمه دوم دهه سوم انقالب بنا به تحوالتی که به وجود آمد 
عمال نقش شــیخوخیت جریان اصولگرا یا جناح راســت 
ســابق نیز آرام آرام کم رنگ شــد. این دوران مصادف بود 
با دوران ریاســت جمهوری آقای احمدی نژاد و تاثیری که 
برخی جریانــات نزدیک آقــای احمدی نــژاد روی جریان 
اصولگرا گذاشــتند. اگر دقت کنیم در انتخابات شــورای 
شهر چهارم و همین طور انتخابات مجلس نهم دیگر عمال 
آنها از نظر شــیخوخیت تمرد کردند. با رحلت برخی شیوخ 
جریان اصولگرا که در رأســش آیت الله مهدوی کنی بود، 
جریان اصولگرا از شیخوخیت عبور کرد و طی فرآیند زمانی 
با تشکیل جمنا به موضوع شــیخوخیت در جناح اصولگرا 
پایان داد اما معنای ایــن حرف حذف کامــل روحانیت از 
جریان نیســت بلکه دیگر شــاهد نخواهیم بود که جامعه 
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روحانیت لیستی بدهد و همان لیســت جناح اصولگرایان 
شــود. در واقع طی یک فرآیند طوالنی با این تحوالتی که 
گفتم اصولگرایان از مدل شکل شیخوخیت عبور کردند و به 
روش های جمعی رسیدند اما جریان اصالحات روند عکس 
را طی کرد. حــال آنکه جریان اصالحات همــواره یکی از 
ایراداتش به جریان اصولگرا مساله شیخوخیت بود و با طعنه 
درباره این موضوع و نقص اصولگرایان صحبت می کرد اما 
خودش به دالیل مختلف از جمله تحوالت سیاســی یعنی 
شکســت در سال 84 و ســپس حوادث ســال 88 به روش 
شیخوخیت رجعت کرد. اصولگرایان االن روش شخیوخیت 
را برای حل اختالفات و معضالت درون جریانی اســتفاده 
می کنند اما اصالح طلبان روش تصمیم گیری خرد جمعی  را 
کنار گذاشتند و از روش شیخوخیت برای اداره امور خود بهره 
می برند. یعنی روش سانترالیزم دموکراتیک را برگزیدند که 
یک گروه مرکزی می نشینند و برای کل جریان تصمیم گیری 
می کنند. در رأس ایــن مکانیزم هم آقای خاتمی اســت. 
اخیرا به خاطر آسیبی که به آقای خاتمی از جهات مختلف 
وارد آمد و محدو دیت هایی که دارد برخی چهره های دیگر 
اصالح طلب مثل آقای موســوی خوئینی ها و آقای عارف 
اینها مقداری فعال تر شدند تا خالءها و کسری های وجود 

آقای خاتمی را پر کنند. 
البته آســیب های متوجه آقای خاتمــی صرفا برای 
محدودیت های سیاســی و قطعی ارتباط او با نظام نیست 
بلکــه یکســری تصمیم هایی که او گرفت در ســه ســال 
گذشــته بــا انتقادهــای جــدی در میــان اصالح طلبان 
مواجه شــد من جمله تایید لیســت اصالح طلبان مجلس 
بــرای انتخابات مجلــس ســال 94 و همین طور لیســت 
شورای شهر فعلی تهران و بعضی شــهرهای دیگر. اینها 
مقداری به آقای خاتمی  آســیب زد. نکته قابل تامل دیگر 
انقطاع نســلی در جریان اصالحات است یعنی نسل قبلی 
همچون مجمع روحانیون با نســل جدید این جناح شامل 
نمایندگان مردم تهران در مجلس دهم و اعضای شورای 
شهری های تهران از لحاظ اعتقاد به مبانی انقالب، نظام 
و آرمان های اصالح طلبی فاصله زیادی دارد. یعنی اساسا 
نسل جدید خیلی زبان مشترکی  با کســانی همچون آقای 
موسوی خوئینی ها نمی تواند برقرار کند و فاصله آنها خیلی 

زیاد شده است. 
همان طور که اشــاره شــد این اتفاق یــک بار دیگر 
هم در اواســط دهه دوم انقالب افتاد اما با این تفاوت که 
نسل جدید دیگر حرف های آقای محمدرضا خاتمی را هم 
نمی فهمد و یــک نگرانی جدی در جریــان اصالح طلبان 
به وجود  آمده اســت کــه گهگاه هم در صحبت هایشــان 

که اجازه نداد، کشــور برای بار دوم به ســوی احمدی نژاد 
دیگری فروغلتد«، این تحلیل های شــخصی اســت و با 
واقعیت فاصله دارد. نسل قدیم اصالح طلبان و باالخص 
روحانیون دیگر توســط نســل جدید اصالح طلبان کامال 
به کنار گذاشــته شــدند، حتی آقای خاتمی هــم دیگر آن 
نقش جــدی را در جریان اصالحــات ندارد چون اساســا 
یک انقطاع نســلی به وجود آمده است و نسل جدید خیلی 
دیگــر روی مواضع آقــای خاتمی هم حســاب نمی کند. 
حتی یکــی از اختــالف نظرهای جــدی در بحــث دولت 
آقای روحانی است. شــاید به خاطر همین نگرانی ها آقای 
موســوی خوئینی ها و دوســتانش در مجمــع روحانیــون 
تالش هایی می کنند که بیش از این به حاشیه جدی ر انده 
نشوند چون بخشــی از به حاشیه رانده شــدن به خاطر این 
است که دولت آقای روحانی عمدتا توسط اعتدال و توسعه 
و کارگزاران اداره می شــود اصالح طلبان در دولت روحانی 
نقش شان کمرنگ شده اســت ، از طرف دیگر نسل جدید 
هم خیلی اینها را قبول ندارند، بنابراین یک احساس خطری 
در قدیمی های اصالح طلب به وجود آمــده و می خواهند 
فعال شــوند و بگویند اصالح طلب واقعی ما هســتیم. به 
 همین خاطر بحث اصالح طلبان دروغین این روزها دوباره 

مطرح شده است.
اما اینکــه کدام دو ســر جریان اصالحــات گفتمان 
 غالب می شود؛ سنتی هایی مثل موسوی خوئینی ها یا نسل 
جدید؟ من فکر می کنم نســل قدیــم اصالح طلبان دیگر 
باید به تاریخ سپرده شوند. این نسل حساسیتش را باید در 
سال های 72، 73 و 74 از خود نشان می داد یعنی آن زمانی 
که یک انشقاق ایدئولوژیک در جریان اصالحات به وجود 
آمد. آن زمان به دلیل مسائل سیاسی آنها این حساسیت را 
نشــان ندادند چون گفتند ما االن در موضع ضعف هستیم 
و نظام دارد ما را حذف می کنــد و همین مقدار نیروهایمان 
را از دست می دهیم، بنابراین حساسیت در مقابل انشقاق 
ایدئولوژیک به وجود آمده در ســازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی، داستان سیطره فکری سروش بر اصالح طلبان، 
مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، روزنامه سالم 
و غیره نشان ندادند تا به االن رسیدند، دیگر امروز نمی شود 
جلوی آن حرکت را گرفت. چون نسل جدید اصالح طلبان 
حتــی از اصالح طلبان دهــه دوم انقالب هم کــه فاصله 
ایدئولوژیک گرفتند عبور کردند، بنابراین تالش های نسل 
اول اصالح طلبان االن دیگر  بی فایده اســت چون نســل 
دوم شــان هم خیلی دیگر نمی تواننــد کاری کنند و به نظر 
من دیگر ایــن تالش ها در جریــان اصالح طلب مثمرثمر 

نخواهد بود.  

می شــنویم که با نســل جدید نمی توانند پشــت یک میز 
بنشــینند. اما شــاید برخــی بگویند و ســوال کننــد آقای 
موســوی خوئینی ها را همواره شــیخ پرده نشین در جریان 
اصالحات یا پدرخوانده این جریان سیاسی می خواندند، 
چطور دیگر نمی تــوان آن توصیفات را دربــاره او مطرح 
 کرد؟ معتقدم آن زمان ها هــم که این تعابیــر برای آقای 
موسوی خوئینی ها مطرح می شد خیلی درست نبود. آقای 
موســوی خو ئنی ها بیش از 20 ســال اســت که از صحنه 
سیاست کنار رفت و هیچ وقت قبول نداشتم که او در پشت 
صحنه جریان اصالحات نقش اصلی را ایفا می کرد. البته 
آقای موسوی خوئینی ها نقش داشــت و نقشش در پشت 
صحنه پررنگ تر از جلوی صحنه بود امــا این نقش تا حد 
جدی نبود که بگوییم او نقش اصلی در جریان اصالحات 
ایفا می کرد. در واقع او یکی از افــراد تاثیرگذار در جریان 
اصالحات بود اما  فردی است که نمی تواند سابقه خودش 
را از انقالب و امام و مبانی امام و نظام جدا کند. به عبارت 
دیگر آقــای موســوی خوئینی ها این قدر ســابقه دارد که 
نمی تواند با برخی از اصالح طلبان که مبانی شان را کامال 
از آن مبانی جدا کردند هم سنخ شود. نهایتا بتواند سکوت 

کند اما هم زبان نخواهد شد. 
از نمونه هایی که می گویم نسل جدید اصالحات دیگر 
صحبت های کسانی مثل موســوی خوئینی ها را نمی تواند 
هضم کند مربوط به انتخابات مجلس نهم است که وقتی 
او مصاحبه کــرد و گفــت اصالح طلبــان وارد این عرصه 
نمی شــوند اما در عمل دیدیم خیلــی اصالح طلبان آمدند 
و حتی تالش کردند لیســت دهند، از این جهت می گویم 
آقای موســوی خوئینی ها خیلی در جریان اصالحات نفوذ 
کالم ندارد بلکه یکی از افراد موثر است برای توضیح بهتر 
می گویم در مقایسه با آقایان خاتمی و بهزاد نبوی چقدر از 
دیدگاه های او در جریان اصالحات عمل شده است؟ آقای 
موســوی خوئینی ها نظراتی داشته اســت در برخی مواقع 
نظر او مورد قبول قرار می گرفته و در ســطح اصالح طلبان 
اجرا می شــد و گاهــی اوقات اجرا نمی شــد. این نشــان 
می دهد نقش او نقــش معمولی بوده اســت نه یک نقش 

کامال پر رنگ. 
شــاید برخی تحلیل کنند که فعال شــدن امروز آقای 
موســوی خوئینی ها برای این اســت که می خواهد خالء 
حضور آقای خاتمــی را پر کند  اما من ایــن تحلیل را قبول 
ندارم چون او نه این جایگاه را دارد و نه دنبال این است اما 
شاید بخشی این باشد که کمی خالء آقای خاتمی را پر کند.

آقــای موســوی خوئینی ها در کانــال تلگرامی اش 
نوشت »ســال 92 مجمع روحانیون تدبیری به کار گرفت 
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پدر خوانده
 مام جالل شخصیتی تاثیرگذار در تاریخ عراق است

عراق امروز بیش از هرچیــز به تالش برای »وحدت 
کلمه و اتحــاد« نیازمند اســت و این دقیقــا همان تالش 
هوشــمندانه و تحســین برانگیزی اســت کــه در کارنامه 
فعالیت های چهار دهه گذشــته مرحوم »جالل طالبانی« 
به عنوان نخستین رئیس جمهور عراق بعد از صدام، ثبت 
شده و محور اصلی درخشان ترین فعالیت های وی به شمار 
می رود. جالب آنکه مراجع بزرگوار دینی در عراق و همچنین 
بسیاری از شخصیت های مذهبی و سیاسی این کشور نیز 
در گرامیداشــت یاد مرحوم جالل طالبانی، بــه این گونه 
فعالیت های وی و همچنین نقش اساسی اش در همگرایی 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در عراق اشــاره دارند و او را 
شخصیتی » مشــتاق یکپارچگی عراق و اتحاد مردم این 

کشور« توصیف کرده اند.
  جــالل طالبانــی، رئیس جمهور ســابق عراق پس 
از نزدیک به نیــم قرن فعالیــت و تالش هــای  بی وقفه و 
تحسین برانگیز در صحنه های سیاســی، چشم از جهان 
فرو بســت و مردم عــراق را از نقش محــوری، تاثیرگذار و 
سرنوشت ســاز خود در رونــد تحوالت این کشــور محروم 

ساخت. 
 درباره جالل طالبانی ســخن های زیادی گفته شده 
و شــخصیت های بزرگ مذهبی و سیاســی بســیاری، در 
بیانیه هایی که به مناسبت درگذشــت وی صادر کرده اند، 
درباره مناقب و منزلت او سخن ها گفته و جمالت و عبارات 
زیادی را به کار برده اند که هریک به گونه ای به ویژگی های 
منحصر به فرد او در ایجاد حســن تفاهم و حفظ وحدت و 
اتحاد میان مردم عراق و همچنین بــه موضع گیری های 
هوشــمندانه اش در عرصه هــای داخلــی، منطقــه ای و 

بین المللی اشاره دارد. 
  واقعیت آن اســت که نقش طالبانی را باید باتوجه به 
جایگاه بسیار حساسی که در آن قرار گرفته بود مورد بررسی 
و ارزیابی قرار داد؛ جایگاهی که حتی قبل از اقدام پارلمان 
عراق درانتخاب او به عنوان رئیس جمهور این کشور، وی را 
به شخصیتی بسیار موثر در روند تحوالت عراق تبدیل کرده 

بود. در این جایگاه، از یک ســو، سرنوشت و چگونگی 
مناســبات چهاردهه گذشــته میان اقوام عراقی کرد 

وعرب رقم می خورد و از ســوی دیگر دامنه و عمق 
روابط فی مابین پیروان دو مذهب شــیعه و سنی 

در این کشور تعیین می شــد؛ البته این همان 
جایگاه یــا موقعیتی بود که جــالل طالبانی 

خود با اتکا به سعه صدر و بلندنظری هایش 
کســب کرده بود، آن هــم در حالی که، 

روابط بین اقوام و مذاهب در عراق به 
صورت مســتقیم وغیر مســتقیم در 

مسیر تندبادها و توفان های ناشی 
از تحــوالت عمیــق و پردامنه 

داخلی و منطقه ای قرار داشت 
و جنگ های منطقه ای از یک 
طــرف و منازعــات داخلی در 
عراق از طرف دیگر این روابط 

و تفاهم و انســجام ملــی را در 
عــراق در معرض خطــرات جدی 

قرار می داد. 
جالل طالبانی از ســال 1975 که بــه دبیرکلی حزب 
اتحادیه میهنی کردستان برگزیده شــد تا سال 1991 که 
تهاجم آمریکا به عراق )جنگ اول نفــت(، زمینه کاهش 
سلطه حزب بعث را بر اســتان های کردنشین فراهم کرد، 
مبارزاتــی را هدایت می کرد کــه ابعادی ضد اســتبدادی 
داشــت و حکومت مرکزی عــراق به ســرکردگی صدام را 
نشــانه می رفت. ولیکن در این فاصله 16 ســاله، طالبانی 
هیچ گاه وارد فــاز تحریکات قومی نشــد و از گرایش های 
زبانی و مذهبی برای فراخوانی مردم جهت مقابله با صدام 
سوءاستفاده نکرد، چرا که از دیدگاه وی، چنین اقدامی  به 
معنی وارد شدن به عرصه خصومت با دیگر اقوام عراقی و 
به منزله شعله ور کردن آتشی بود که نه تنها رژیم بعثی از آن 
بهره برداری می کرد، بلکه به صورت غیر مستقیم زیان های 
جبران ناپذیری را نیز به مردم کردستان عراق وارد می کرد.

  و اما زمانی هم کــه رژیم بعثی عراق به ســرکردگی 
صدام، براثر تهاجم دوم نظامی آمریکا )جنگ دوم نفت( 
ســرنگون شــد، طالبانی با درایت و هوشــمندی درمسیر 
بریدن پیوند های کردســتان با دیگــر بخش های عراق، 
گامــی  برنداشــت و از ایــن لحــاظ، حرکتی را همســو با 
خواســت قدرت های اســتعماری صــورت نــداد، بلکه با 
عاقبت اندیشی های خردمندانه خود کوشید تا منافع مردم 
کــرد را در چارچوب منافــع ملی عــراق و مبتنی بر تمامیت 

ارضی این کشور دنبال کند. 
چنانکه می توان گفت نه تنها قانون اساســی کنونی 
عــراق، بلکه ســاختار جدیــد حکومتی در این کشــور که 

مبتنی بر مردمســاالری و برگزاری انتخابات براساس 
هرنفر یــک رای اســت، ازجملــه دســتاوردهای 

ارزشمندی است که حصول آن با مشارکت مردم 
کردســتان به رهبری جالل طالبانی حاصل 

شده و این درحالی است که شخص وی در 
آشــتی و همدلی بین کرد زبان های عراق 
هم نقش های کلیدی ایفا کرده اســت. 
در واقع ایــن مرحوم طالبانى بــود که در 

شــرایطی که آمریکا و 

جعفر قنادباشی
کارشناس مسائل خاورمیانه

1

اســرائیل در صدد تفرقه افکنی بین کردها و از آن مهمتر، 
دامن زدن خصومت های شدید و فلج کننده قومی  و مذهبی 
بودند به خوبى مصالح کردســتان عراق را تشخیص داد و 
آن را با مصالح کل این کشــور وفق داده و با روشنگری در 

بین قشرهای مختلف مردمی، آنها را به یکدیگر پیوند زد.
اینکه گفته می شود اقلیم کردستان عراق در شرایط 
حاضر به تعالیم و شیوه های جالل طالبانی بیشترین نیازها 
را دارد و برای رسیدن به اهداف عالیه خود و احقاق حقوق 
مردم کرد باید در مسیری که وی هموار کرده است، حرکت 
کند، در واقع اشــاره به همین موارد اســت. می دانیم که 
بر اســاس آنچه با همراهی های طالبانی در قانون اساسی 
عراق گنجانده شــده، مردم اقلیم کردســتان از امتیازات 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قابل مالحظه ای برخوردارند 
و همزمان از مناسبات خوب با دیگر اقوام و مذاهب درعراق 
بهره برداری کــرده واز فوایــد پیوند های متقابــل با دیگر 
بخش های عراق که براساس اشتراکات تاریخی و فرهنگی 

شکل گرفته، به خوبی استفاده می کنند. 
البته دایره وحدت طلبی و ایجاد حسن تفاهم طالبانی، 
در دورانی که ریاســت جمهوری عراق را به عهده داشت از 
مرزهای این کشور فراتر می رفت و به صورت محوری تعیین 
کننده درهمگرایی بین کشــورهای منطقه نقشی اساسی 
ایفا می کرد. مرحوم طالبانی در فاصله سال های 2005 تا 
20014 مدتی حدود 10 ســال در پست ریاست جمهوری 
عــراق انجام وظیفــه کرد و در این ســال ها، شــیوه های 
دیپلماتیک وی سبب شد تا روابط این کشور با همسایگانش 
به بهترین و پر منفعت ترین روابط ارتقا پیدا کند؛ به طوری که 
گفته می شد این او بود که تعادل الزم را بین تهران، آنکارا 
و بغداد ایجاد کرده و سطح تاثیر گذاری »اربیل« را از این 

طریق به باال ترین مرتبه رسانده است. 
  بدون شــک مردم اقلیم کردســتان عراق، مرحوم 
جالل طالبانی و خدمات بسیار ارزشمند وی را هیچ گاه 
فراموش نخواهند کرد و از آن مهمتر، از 
تجارب گرانبها و راهی که وی برای 
رســیدن به اهــداف عالیه 
مــردم کــرد همــواره 
اســت،  کــرده 
به خوبــی و با 
ی  شــمند هو
بهره خواهند 

برد.  
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 18 دســامبر 2012 را می تــوان روزی غم انگیز برای 
شــهروندان عراقی دانســت. در ایــن روز جــالل طالبانی، 
رئیس جمهوری وقت کشور عراق دچار عارضه سکته مغزی 
شــد و پس از این رخداد، هیچ گاه دیگر طالبانی نتوانست با 
واقعیت ارتباط برقرار کند و برای همیشــه از صحنه سیاسی 
کشور عراق دور ماند. در حقیقت، فارغ از ارزش گذاری مطلق 
بر منش و کنش های سیاســی جالل طالبانی، می توان در 
حالت حداقلی این گزاره را مورد تصدیق قرار داد که با پایان 
حضور سیاسی جالل طالبانی از عرصه سیاسی عراق، عرصه 
سازش و توافق در میان جناح های سیاسی این کشور ُخسران 
بزرگی را به خود دید. در شرایط کنونی نیز که کشور عراق در 
سطحی کالن از بحران ها درگیر شده، خأل حضور طالبانی 
بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. در روزهای پس 
از مرگ جــالل طالبانی که از بــدو تولد او را بــا عنوان »مام 
جالل« خطاب می کردند، تحلیل های زیادی در رسانه های 
داخلی عراق، ایران و حتی رسانه های عربی و بین المللی در 
وصف جایگاه رئیس جمهوری سابق عراق نگاشتند. اکنون 
این مســاله مطرح می شــود که مام جالل چه ویژگی های 
شــخصیتی و چه جایگاهی را در عراق داشت که مرگ او در 
ســوم اکتبر 2017 )11 مهر 1396( چنین بازتابی داشــت. 
اساســا چرا جالل طالبانی حائز اهمیت بود و چرا بســیاری 
بر این باور هســتند که اگر او هنوز در عرصه سیاســی کشور 
عراق حضور داشت، هیچ گاه وضعیت سیاسی و بحران های 
موجود در کشور عراق در مسیر کنونی قرار نمی گرفت؟ برای 
پاســخ گویی به این پرسش ها ضروری اســت که نگاهی به 
دوران حیات سیاسی او داشته باشیم و در ادامه تاثیر و نقش 

او را در عرصه سیاست کشور عراق مورد واکاوی قرار دهیم.

  چریکی که رئیس جمهور شد 
جالل طالبانی در ژوئیه 1933 در یکی از روســتاهای 
اطراف شهر کویه - از توابع اســتان اربیل – به نام کلکان در 
خانواده ای با صبغه ای مذهبی دیده به جهان گشود. طالبانی 
در محیط خانوادگی گرم و صمیمی پرورش یافت و از همان 
ابتدا نمادهایی از هوشــمندی و زیرکی را از خــود بروز داد و 
به عنوان شخصی جذاب همواره مورد لطف و توجه اطرفیانش 
بود. شاید جالب توجه ترین مســاله در زندگی این سال های 
جالل طالبانی اطالق صفت »مام جالل« به اوســت، که 
همیشــه همراه وی بوده اســت. علت انتخاب صفت »مام 
جالل« بدین دلیل اســت که پدر جالل طالبانی برادری به 
نام جالل داشته است که در عهد شباب فوت می شود. قبل 
از تولد جالل طالبانی، پدرش در خــواب، برادرش جالل را 
می بیند که به او یک سیب می دهد، سپس برادرش نزد بزرگ 
روستا می رود و او هم در تفسیر می گوید که اگر خداوند پسری 
به او داد باید اسمش را »مام جالل« بگذارد و از این رو بود که 
پدرش عهد می کند اگر فرزندش پسر بود، اسم او را مام جالل 
بگذارد. این واقعه سبب شــد که از همان کودکی تا به امروز 
جالل طالبانی را با عنوان مام جالل خطاب کنند.  مام جالل 
در فاصله سال های 1940 تا 1948 دوران تحصیل و رفتن به 
مکتب علم را آغاز کرد و از همان اوایل به عنوان دانش آموزی 
زیرک و شاگردی ممتاز که همیشه میل زیادی به سخنرانی و 
قرار گرفتن در بطن نگاه ها داشت، مورد توجه دیگران قرار 

گرفت. اکثــر معلم های طالبانی در مقطــع ابتدایی طرفدار 
حزب دموکرات کردستان بودند و تاثیر عمیقی در شکل گیری 
فضای ذهنی طالبانی داشتند. به طور کلی طالبانی از همان 
ابتدا به مشارکت و فعالیت سیاسی- اجتماعی عالقه زیادی 
داشــت و همانند بــزرگان در 13 ســالگی در قهوه خانه ها با 
افراد میانسال به بحث می نشست و در همین سن به واسطه 
معلم های خود در سال 1947 به عضویت حزب تازه تأسیس 
شده پارتی دموکرات کردستان عراق در آمد.  طالبانی در سال 
1952 وارد دانشــکده حقوق بغداد شد و پس از کش وقوس 
زیاد از زندان و سفر به کشورهای مختلف، سرانجام در سال 
1959 از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شد. در این مدت 
طالبانی در ســال 1954 عضو حزب پارتی می شود و در سال 
1961 به عنوان یکی از رهبران اصلی کردهای عراق، همراه 
با مالمصطفی بارزانــی در قیام کردها علیــه حکومت های 
مرکزی عراق مشارکت داشت. در سال 1966 از حزب پارتی 
جدا شد و در ژوئن 1375 در شهر دمشق حزب اتحادیه میهنی 
کردستان را با همراهی تعدادی از همفکران و همرزمان خود 
تاســیس کرد. مام جالل در ادامه حیات خــود در نیمه دوم 
دهه 1970 و دهه 1980 نقشی اصلی را در مبارزات سیاسی 
کردهای عراق علیــه رژیم بعــث ایفا کرد. در ســال 1986 
مام جالل در تهران همراه با ادریس بارزانی، برادر متوفی و 
بزرگ تر مسعود بارزانی، رئیس کنونی اقلیم کردستان، جبهه 
متحد کردستانی را برای مدیریت مبارزات با حکومت صدام 
سازمان دهی کردند. در سال های بعد از 1991 و بعد از ایجاد 
حکومت خودمختار کردها در شمال عراق، همراه با مسعود 
بارزانی،رهبری سیاســی کردســتان عراق را عهده دار شد. 
در سال های بعد از ســقوط رژیم صدام در 2003، او منصب 
ریاست جمهوری را در سال های 2005 تا 24 جوالی 2014 
عهده دار بــود. در نهایت ایــن چریک پیر پس از پنج ســال 
خانه نشینی در 3 اکتبر 2017 -11 مهر 1396- دیده از جهان 
فروبست؛ اما اقدامات ارزنده و شــخصیت ویژه او در عرصه 

سیاسی نام او را در تاریخ کشور عراق ماندگار کرد. 

   تاثیر جالل طالبانی در صحنه سیاست عراق
جــالل طالبانــی، دبیــرکل حــزب اتحادیــه میهنی 
کردســتان، بدون تردید یکی از مهم ترین شخصیت های 
سیاسی عراق طی چند دهه اخیر بود که همواره در وقایع و 
رویدادهای معاصر این کشور، نقشی قابل توجه ایفا کرد. 
طالبانی طی یک قرن اخیر چه در نقش اپوزیســیون دولت 
مرکزی و چه در نقش یکی از رهبران سیاســی کردســتان 
عراق، در ســیر تحوالت و وقایع تاریخ معاصر کردســتان 
نقشی انکار ناشدنی داشت. سال ها مبارزه سیاسی و حزبی 
علیه حکومت هــای مختلف عراق و در نهایت رســیدن به 
منصب ریاست جمهوری در 2005 پس از سقوط رژیم بعث 

رئیس جمهور چریک
مرگ جالل طالبانی در کشور عراق چه تاثیری دارد؟

از یک طرف و ســفرهای  بی شمار به کشــورهای مختلف 
جهان و متعاقب آن دیدار با رهبران سیاسی مختلف از طرف 
دیگر، جالل طالبانی را به چهره ای خاص در میان رهبران 
سیاسی خاورمیانه تبدیل کرده است. در واقع می توان گفت 
پرداختن به تحوالت سیاسی عراق پس از دهه 1950 تا به 
امروز بدون توجــه به نقش طالبانی ناتمــام خواهد بود.  در 
سال های پس از 2003 نیز این رهبر و مبارز سیاسی نقشی 
غیرقابل انکار را در ایجاد بنیادهای عــراق جدید ایفا کرد. 
مقبولیت او نزد تمامی جناح ها اعم از عرب ســنی و شیعه، 
ترکمن ها، کردها و حتی کشورهای خارجی همانند آمریکا 
و ایران، مام جالل را به وزنه  ای سنگین در عرصه معادالت 
سیاسی عراق جدید تبدیل کرد. جالل طالبانی در سال های 
بعد از 2005 در تمامی مقاطع حساس در نقش برادر بزرگ تر 
بــرای تمامی جریان هــای سیاســی عراق عمل کــرد و در 
تمامی مسائل و بحران های ایجاد شده طرف ها را نسبت به 
سازش و توافق با یکدیگر اقناع می کرد؛ اما در اواخر سال 
2012 سکته مغزی به این چریک پیر امان نداد تا همچنان 
ضامن وحدت و پیشبرد صلح میان جناح های سیاسی عراقی 
باشــد. در واقع، با کمای مام جالل در اواخر 2012 عرصه 
دوســتی و توافق میان کردها و اعراب نیز به کما رفت. در 
شرایط بعد از خانه نشین شدن مام جالل دیگر رهبر بزرگی 
وجود نداشــت تا منازعات و کشــمکش میــان جناح های 
سیاسی عراقی را حل کند. حتی در میان جریان های سیاسی 
کردی نیز این عارضه به طوری کامال محسوس، نمایان بود؛ 
در سال های بعد از مام جالل حزب سیاسی تحت مدیریت 
او، یعنی حزب اتحادیه میهنی کردســتان مسیر انشقاق ها 
و نزاع های بنیادینی را در پیش گرفــت و حتی در منازعات 
داخلی اقلیم کردســتان، دیگر مام جاللی وجود نداشت تا 
با استعداد خاص خویش در سیاســت میان تمامی جناح ها 

توافق ایجاد کند.
 فارغ از این مالحظات، اکنون نیز مرگ جالل طالبانی 
در شــرایطی اتفاق می افتد که تصمیم جناح های سیاســی 
اقلیم کردستان و مســعود بارزانی برای برگزاری همه پرسی، 
وضعیت سیاسی عراق را وارد شــرایط بحرانی کرده که نبود 
شخصیتی بزرگ همچون طالبانی به شکلی جدی احساس 
می شود. به طور حتم اگر مام جالل همچنان در عرصه قدرت 
و سیاســت عراق در مقام سیاســتمداری زیرک و کارآزموده 
حاضر بــود، هیــچ گاه اجازه نمی داد که کشــور عــراق وارد 
چنین بحران بزرگی شود. در این شــرایط است که عالوه بر 
کردها، اعــراب و دیگر جریان های سیاســی عراقی و حتی 
قدرت های خارجی نیز شــاید این آرزو را داشتند که ای کاش 
مام جالل زنده و ســالمت می بود تا آتش نفاق و سایه جنگ 
 را از سر کشــور عراق بر می داشــت و عراق با بحران کنونی

 مواجه نمی شد.  

آرمان سلیمی   

کارشناس مسائل عراق و اقلیم کردستان
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گام های لرزان رئیس جمهور جوان
اصالحات اقتصادی ماکرون با اعتراض مواجه شده است

خشم اتحادیه های کارگری و باز نشستگان فرانسوی 
نســبت به اصالحات اقتصادی رئیس جمهور این کشــور 
رو به افزایش اســت. طی روزهای اخیر،  شاهد اعتصاب 
عمومی در فرانسه در اعتراض به این اصالحات اقتصادی 
هستیم. این در حالی است که محبوبیت ماکرون  نزد افکار 
عمومی فرانســه همچنــان پایین اســت. مطابق آخرین 
نظرســنجی های صورت گرفتــه در فرانســه، محبوبیت 
ماکرون به 45 درصد رســیده اســت. اگرچه این میزان، 
 نســبت به محبوبیت وی در ماه گذشــته تا حدودی بیشتر 
اســت  اما کماکان اکثر شــهروندان فرانســوی نسبت به 
عملکرد رئیس جمهور جوان خود در راس معادالت سیاسی 

و اجرایی کشورشان رضایت ندارند. 
به نظر می رسد ماکرون روزهای سخت و پردغدغه ای 
را در پیش دارد. یکی از اصلی ترین اهداف رئیس جمهور 
جدید فرانســه، اعمال اصالحات اقتصادی در این کشور 
اســت. این اصالحات در حوزه مالیات، بازنشســتگان و 
مالی و بانکی صورت خواهد گرفــت. با این حال ماکرون 
به خوبــی می داند کــه وی در مســیر اجرایی کــردن این 
اصالحــات بــا اعتراض هایی از ســوی احــزاب مخالف 
)خصوصــا جبهه ملی فرانســه( و اتحادیه هــای کارگری 
مواجه خواهد شــد. رئیس جمهور جوان فرانسه در مسیر 
اجرایی کــردن وعده هــای اقتصــادی خــود بــا موانعی 
رو به روســت که نمی تواند به ســادگی از آنها عبور نماید. 
یکی دیگر از مخالفان ماکرون در این مســیر، حزب چپ 
افراطی به رهبری مالنشــون اســت. این حزب، در حال 
حاضر ســکانداری اعتراضات عمومی علیه ماکرون را بر 

عهده دارد. 
اخیرا هزاران نفــر در پاریس، پایتخت فرانســه در 
اعتراض به طرح »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور این 
کشور برای اصالح قانون کار تظاهرات کردند. ماکرون، 
چند هفته پیش فرمانی را بــرای اصالح قوانین کار امضا 
کرد که شرایط را برای شــرکت ها جهت اخراج کم هزینه 
نیروی کار آســان تر می کنــد. رئیس جمهور فرانســه در 
زمان رقابت های انتخاباتی وعــده داده بود نرخ بیکاری 
در فرانسه را ظرف پنج ســال آینده از  9/5درصد فعلی به 

7 درصد برساند. در هر حال باید این نکته مهم را مدنظر 
قرار داد که اعمــال اصالحات اقتصادی در فرانســه به 
هیچ عنوان آســان نیســت!  در دوران ر یاست جمهوری 
نیکــوال ســارکوزی نیــز وی تصمیــم بــه اجرایی کردن 
برخــی اصالحات اقتصــادی گرفت اما در این مســیر با 
اعتراض هایی گسترده رو به رو شــد. در نهایت سارکوزی 
نتوانســت این اصالحات را اجرایی کنــد و در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2012 نیز در مقابل فرانسوا اوالند 
شکســت خــورد. در دوران ریاســت جمهوری اوالند نیز 
شــاهد بر زمین ماندن وعده های اقتصادی وی بودیم. 
شــهروندان فرانســوی و مخصوصا کارگران و معلمان و 
دیگر اقشار تاثیرگذار، در انتخابات سال 2012 میالدی 
آرای خود را به سود حزب سوسیالیست به گردش در آورند 
اما اوالنــد در نهایت نتوانســت وعده مهم خــود مبنی بر 
رشد اقتصادی فرانســه را محقق ســازد. نتیجه عملکرد 
اوالند اســفبار بود! وی در آخرین روزهای حضور خود در 
کاخ الیزه با محبوبیتــی 15 درصدی رو به رو بود.  بی دلیل 
نبود که در انتخابات ریاســت جمهوی و پارلمانی امسال 
فرانسه، سوسیالیسســت ها به اصلی ترین بازندگان این 

آوردگاه سیاسی تبدیل شدند.
ماکرون نیــز در ابتدای حضور خــود در کاخ الیزه از 
محبوبیت باالیی  نزد رای دهندگان برخــوردار بود. بر این 
اســاس اکثر شــهروندان فرانسوی نســبت به اصالحات 
اقتصادی وعده داده شده از سوی وی خوشبین بودند. اما 
این محبوبیت کاهش پیدا کرد و در نهایت به زیر 50 درصد 
رسید. هم اکنون ماکرون در حالی از اصالحات اقتصادی 
و کاهش بودجه عمومی فرانســه در سال 2018 میالدی 
ســخن می گوید که افکار عمومی همراهــی الزم را با وی 
ندارد. اعتصاب ها و اعتراض های صورت گرفته از سوی 
اتحادیه های کارگری نشــان دهنده همین حقیقت است. 
در هر حال هم اکنون ماکرون کلید دار کاخ الیزه است. او 
به شدت نسبت به اینکه سرنوشتی مشابه سارکوزی و اوالند 
پیدا کند هراســان اســت. رئیس جمهور فرانسه از سوی 
دیگر، نیم نگاهی به مناســبات داخل اتحادیه  اروپا دارد. 
در هر حال او در مسیر اجرایی کردن اصالحات اقتصادی 
خود باید تعهدات مالی و تجاری فرانسه به کشورهای عضو 
و غیر عضو در منطقه یورو را نیز در نظــر بگیرد. در دوران 
ریاست جمهوری اوالند، وی عمال قدرت مدیریت مناسبات 

اقتصادی فرانسه و اتحادیه اروپا را پیدا نکرد و هرگاه سخن 
از تکیه بر رشــد اقتصادی )در مقابل طرح های ریاضتی( 
به میان آورد، با مقاومت هایی رو به رو شــد. همین قاعده 
می تواند در قبال ماکرون و اصالحــات اقتصادی وی نیز 
صادق باشد. بنابراین، رئیس جمهور فرانسه مسیر آسانی 
را در داخل و خارج از کشورش برای اعمال اصالحات مالی 

و تجاری پیش رو نخواهد داشت.
در عین حــال ماکــرون قصــد دارد از فرصت های 
پیرامونــی خــود به بهتریــن نحو ممکــن اســتفاده کند. 
اکثریت مطلق در پارلمان فرانســه متعلق بــه طرفداران 
رئیس جمهور فرانســه اســت. بدیهی اســت که در چنین 
شــرایطی وی می تواند از توان طرفدارانش برای پیشبرد 
اصالحات اقتصادی خود و مقاومت در برابر مخالفت های 
موجود استفاده کند. با این حال در جریان اعتراض های 
اخیر، ماکرون بخشی از پشــتوانه مردمی  خود را از دست 
داده اســت. در چنیــن شــرایطی،  جبهه ملی فرانســه به 
رهبری مارین لوپن و حزب چپ به رهبری مالنشون هر دو 
سعی دارند تا از شــرایط  به وجود آمده در راستای افزایش 
محبوبیت حزب خود استفاده کنند. در جریان رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری فرانســه،  هر دو جریان راست 
و چپ افراطی در فرانســه عملکرد موثری داشتند. این در 
حالی است که محبوبیت احزابی مانند حزب سوسیالیست 
و حزب محافظه کار به شدت  نزد افکار عمومی فرانسه افول 
کرده است. سوال اصلی اینجاست که اگر رئیس جمهور 
فرانسه در اصالحات اقتصادی مدنظر خود موفق نشود، 
چه سرنوشتی در انتظار احزاب سنتی فرانسه در سال 2022 
)زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعدی فرانسه( 
خواهد بود؟ آیا می توان سال 2022 را سال راهیابی یکی 

از دو حزب راست یا چپ افراطی به کاخ الیزه دانست؟
در نهایت اینکه رئیس جمهور فرانسه در برابر آزمون 
اقتصادی سختی قرار گرفته است. اگر وی بتواند در این 
مسیر موفق شــود، به سیاســتمداری خاص در کشورش 
تبدیل خواهد شد و البته اگر در این مسیر شکست بخورد، 
سرنوشتی مشــابه نیکوال سارکوزی و فرانســوا اوالند پیدا 
خواهد کرد. بدیهی است که ماکرون عالقه ای نسبت به 
تک دوره ای شدن و شکست در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2022 ندارد. با این حال باید در انتظار موفقیت یا عدم 

موفقیت وی در این آزمون سخت نشست.  
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دیدار اخیر رئیس جمهور ایــاالت متحده و هنری 
کســینجر، وزیر امور خارجه اســبق این کشور و یکی از 
استراتژیست های مطرح حوزه سیاست خارجی آمریکا، 
بازتاب گسترده ای در رسانه های غربی داشته است. در 
این دیدار، در خصوص نحوه مواجهه ایاالت متحده با 
برجام و همچنین مساله هســته ای کره شمالی میان دو 
طرف گفت وگوهایــی صورت گرفته اســت. نکته قابل 
تامل اینکه این دیدار در غیاب وزیر امور خارجه آمریکا 
یعنی رکس تیلرسون برگزار شــده است. به تازگی شاهد 

تشــدید تنش ها میان رئیس جمهــور و وزیر امور خارجه 
آمریکا هســتیم.  ترامــپ در این دیدار ضمــن تقدیر از 
»کســینجر«، وی را »هــوش سرشــار« توصیف کرد. 
در هر حال، هم اکنــون بار دیگر شــاهد حضور پررنگ 
هنــری کســینجر در عرصه سیاســت خارجــی ایاالت 
متحده آمریکا هستیم. این در حالی است که در دوران 
ریاســت جمهوری اوباما، ایــن حضور تا انــدازه زیادی 

کمرنگ بوده است. 
93 ســاله، همچنــان ســعی  هنــری کســینجر 
دارد در سیاســت خارجــی ایــاالت متحده آمریــکا نقش 
منحصر بــه فــردی را ایفا کند. پیــروزی دونالــد  ترامپ و 
جمهوریخواهان در انتخابات ریاســت جمهوری هشــتم 
نوامبر امســال بار دیگر وزیر امور خارجه دولت نیکســون 
را در خصوص باز گشت نرم به کاخ ســفید امیدوار ساخته 
است. کسینجر، استقرار دولت  ترامپ را مترادف با ایجاد 
 بســتری می داند که بتواند تئوری های خود را در بطن آن
  جاری ســازد. با این حال، مشخص نیست که میان مشی 
فعلی  ترامــپ در راس معادالت سیاســی و اجرایی آمریکا 
و توصیه های هنری کســینجر به وی در عرصه سیاســت 

خارجی،  تا چه اندازه ای تناسب وجود دارد. 

طی هفته ها و حتی ماه های گذشته، هنری کسینجر 
مالقات هایی مســتمر با دونالد  ترامپ داشــته و به وی در 
خصوص نحوه مواجهه با تحوالت بین المللی مشاوره داده 
اســت. »مهار چین« اصلی ترین دغدغه هنری کسینجر 
محسوب می شود. از سوی دیگر، هنری کسینجر نسبت 
به تمایل دونالــد  ترامپ مبنی بــر ایجاد روابــط نزدیک با 
مسکو آگاه است. بنابراین، توصیه استراتژیک کسینجر به  
ترامپ ترکیبی از این دو گزاره و واقعیت است؛  ایجاد روابط 
نزدیک با روسیه در راستای مهار پکن.کسینجر بر خالف 
زبیگنیو برژینســکی که رویکردی واقع گرایانه تر نسبت به 
مسائل جاری در نظام بین الملل دارد، همواره بر ابر قدرت 

بودن ایاالت متحده آمریکا تاکید دارد! این در حالی است 
که بنابر اعتــراف اکثریت قریب به اتفاق تئوریســین ها و 
سیاستمداران آمریکایی، دوران نظام تک قطبی دیگر به 

سر آمده است.
انتخابــات  رقابت هــای  جریــان  در  ترامــپ   
ریاست جمهوری ســال 2016 میالدی وعده داده بود که 
بار دیگر، جایگاه ایاالت متحده در نظام بین الملل را احیا 
کند. یکی از وجوه اشتراک کســینجر و  ترامپ، سیر آنها 
در همین فضای توهم آمیز است! فضایی که حول محور 
ابرقدرت بودن آمریکا شــکل گرفته اســت. در هر حال، 
هم اکنون کسینجر به صورتی پررنگ تر به عرصه سیاست 
خارجی آمریکا بازگشته اســت تا در قالب یک تئوریسین و 
استراتژیست سیاست خارجی، تجربیات خود را در اختیار 
دولت  ترامپ قرار دهد. رویکرد خصمانه  ترامپ در مقابل 
پکن )که خود را در جریــان تماس تلفنــی وی با مقامات 
تایوان نشــان داد( می تواند بازتابــی از دیدارهای وی با 

هنری کیسینجر باشد. 
برژینســکی در دوران  د رهــر حــال، چنانچــه 
ریاســت جمهوری اوبامــا نقش پشــت پــرده پررنگی در 
سیاســت خارجی آمریــکا داشــت، هم اکنــون نوبت به 

سایه استراتژیست پیر بر سرکاخ سفید 
پشت پرده دیدار   ترامپ و کسینجر چه بود؟

کســینجر رســیده اســت تا این نقش آفرینی را در دولت  
ترامپ ایفا کند.

بسیاری از تحلیلگران مســائل بین الملل در صددند 
تا نقــش واقعــی کســینجر در عرصــه سیاســت خارجی 
ایاالت  متحده آمریکا را در دوران ریاست جمهوری  ترامپ 
مورد ســنجش و ارزیابی قرار دهند. به راســتی کســینجر 
از چه وزنی در ایــن معادله برخوردار اســت؟ آیا  ترامپ به 
توصیه های کســینجر در تقابــل با دیگر بازیگــران نظام 
بین الملل به صورت دقیق و مو به مــو عمل خواهد کرد یا 
در آینده ای نزدیک، کســینجر نیز به جمع منتقدان رفتار  
ترامپ در حوزه سیاســت خارجی آمریکا خواهد پیوست؟ 
فعال شواهد موجود نشــان می دهد که ارتباط خوبی میان  
ترامپ و کســینجر برقرار است. در شــرایطی که بسیاری 
از نومحافظــه کاران از جمله جان بولتون عمال از ســوی 
کاخ سفید طرد شده اند،  کسینجر همچنان جایگاه خود را 
به عنوان یک استراتژیست در حوزه سیاست خارجی ایاالت 

متحده حفظ کرده است. 
یکی دیگــر از دغدغه هــای  ترامپ،  مســاله نحوه 
مواجهه یا تعامل با روســیه اســت. چنانچــه منابع خبری 
گزارش داده اند، در خصوص روســیه نیز هنری کسینجر 
به  ترامپ توصیه هایی کرده است. برخی از این اقدامات 
شامل به رسمیت شناختن تسلط روسیه در جمهوری های 
ســابق شــوروی از جمله اوکراین، بالروس، گرجستان و 
قزاقستان اســت. لغو تحریم های روسیه به خاطر بحران 
اوکراین در ازای خارج شــدن نیروهای طرفدار روســیه از 
 شــرق اوکراین از دیگــر توصیه های کســینجر به  ترامپ

 بوده است.
به نظر می رســد برخــی از توصیه های کســینجر به  
ترامپ در خصوص روســیه قابلیت عملیاتی شدن نداشته 
باشــد. برخی از این موارد با مقاومت کنگره آمریکا و حتی 
مقامات ارشــد حزب جمهوریخواه مواجه خواهد شــد. با 
این حــال، باید در انتظار نشســت و بازتــاب توصیه های 
 کســینجر بــه  ترامــپ را در سیاســت خارجــی آمریــکا 

مشاهده کرد.
هنــوز از  محتوای دیدار اخیــر رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا و هنری کســینجر گزارش دقیقی منتشــر 
نشده است. با این حال برگزاری این دیدار در آستانه انتشار 
گزارش  ترامپ در خصوص برنامه هسته ای ایران )خطاب 
به کنگره(، به معنای آن اســت که کســینجر در تهیه این 
گزارش نقش داشته یا در خصوص آن به صورت مستقیم 
و صریح اعمال نفوذ کرده است. در هر حال باید در انتظار 
آثار و تبعات حضور کسینجر در کنار  ترامپ ماند. اگرچه او 
هم اکنون 93 سال سن دارد  اما سعی دارد آخرین تجربیات 
خود در عرصه سیاســت خارجی آمریکا را به  ترامپ منتقل 
کند. با این حــال نباید ایــن حقیقت را فرامــوش کرد که 
بسیاری از تجربیات کســینجر در عرصه سیاست خارجی 

آمریکا موفقیت آمیز نبوده است!  
از این رو حضور کســینجر در کنــار  ترامپ به معنای 
حلول روح عقالنیــت در کالبد سیاســت خارجــی آمریکا 
نیســت، چنانچه از زمــان حضــور  ترامپ در کاخ ســفید 
تا کنون نیز شــاهد بــروز رفتارهای عقالنــی و منطقی از 
ســوی رئیس جمهــور ایاالت متحــده آمریــکا نبوده ایم. 
تقابل  ترامــپ با برجــام و پیمــان آب و هوایــی پاریس و 
تشدید منازعات آمریکا و کره شمالی و ادامه سیاست های 
 جنگ طلبانه آمریکا در منطقه غرب  آسیا نشان دهنده همین 

موضوع است.  
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فردریش نیچه در کتاب فلســفه، معرفت و حقیقت 
می نویســد: عالئم زوال آموزش در همه جا مشهود است، 
نابودی و اضمحالل کامــل: عجله، فروکش کردن ایمان 
دینی، تخاصمات ملی، تجزیه و فروپاشی علم، فرومایگی 
اقتصاد پول و لذت طبقه فرهیخته، فقدان عشق و شکوه 
و وقار در میان آنــان. این نکته برایم روشــن و روشــن تر 
می شــود که طبقات تحصیلکرده از هر جهت  بخشــی از 
این جریان اند. آنهــا روزبه روز بی فکرتر و بی احســاس تر 
می شوند. همه چیز، از هنر گرفته تا علم، در خدمت توحشی 
اســت که در پیش روســت. باید به چه چیز توسل جوییم؟ 
سیل عظیم توحش پشت دیوار ماست: زیرا ما به واقع فاقد 
هر وســیله ای برای دفاع از خود و جملگی بخشــی از این 
جریان هســتیم. چه باید کرد؟ تالش برای هشــدار دادن 
به قدرت های واقعا موجود، تالش برای پیوســتن به آنها 
و غلبه یافتن بر آن اقشــاری که منشــا توحش هســتند، تا 
وقت باقی اســت. اما هرگونه اتحاد با »تحصیلکردگان« 
مردود اســت. این ]طبقه[ بزرگترین دشــمن اســت، زیرا 
مانع کار پزشــک و منکر وجــود بیماری می شــود. ما باید 
این نکته را به طور جدی بررســی کنیم که آیــا اصوال هنوز 
بنیادی برای رشد و توسعه نوعی فرهنگ وجود دارد یا نه. 
آیا فلســفه در مقام چنین بنیادی هیچ گونــه فایده ای دربر 
دارد؟ اما فلسفه هرگز در خدمت چنین هدفی نبوده است. 
اکنون وقت آن رســیده که چیزی نو کشــف شــود، چه در 
غیر این صــورت آدمی باید دوباره و دوبــاره به درون همان 

درد  بی خویشتنی 

کتــاب »درد بی خویشــتنی« )بررســی مفهوم 
الیناسیون در فلسفه غرب( نوشــته نجف دریابندری 
به تازگی توسط نشــر نو منتشــر و راهی بازار نشر شده 
است. این کتاب برای اولین بار در سال ۶۸ چاپ شده 
بود. مفهــوم alienation که در زبان فارســی عموما 
بــه »ازخودبیگانگــی« و گاهی »بی خویشــتنی« یا 
»ناخویشتنی« و نیز به انواع عبارات دیگر ترجمه شده، 
در فلسفه غرب سابقه مفصلی دارد. ریشه این اصطالح 
فرانسوی و انگلیسی، لغت التین alius )دیگر( است. 
در روان شناسی و روان پزشکی، »الیناسیون« عبارت 
است از حالت ناشــی از اختالل روانی، یا به اصطالح 
جاری، روانی بــودن. البته این مفهوم هــم با مفهوم 
حقوقی کلمه مربوط اســت. مفهوم بی خویشــتنی از 
نظر دریابنــدری یا به تعبیــر دیگــران ازخودبیگانگی 
به صورتی که معموال با آن روبه رو می شــویم، عنوانی 
کلی برای بســیاری از دردهــای فــردی و اجتماعی 
انسان اســت. از نظر این مترجم و مولف، وقتی همه 
مشــکالت را زیر یک عنــوان خالصــه می کنیم، در 
واقع روشن نیســت که درباره چه ســخن می گوییم. 
دریابندری می گوید قصدش نوشــتن نسخه ای برای 
درد بی خویشتنی نیســت. بلکه غرض او این بوده که 
مساله »بی خویشــتنی« را در مســیر تحولش دنبال 
کرده و نظر متفکرانی را که به این موضوع پرداخته اند، 
تشــریح کند. کاری که این پژوهشــگر در این کتاب 
به تعبیر خود »عبوس« انجام داده، به گمان خودش، 
تعبیر منجزتری از مفهوم از خودبیگانگی، زیر عنوان 
»بی خویشــتنی« اســت. این کتاب دو بخش اصلی 
دارد که عبارتند از »از دکارت تا شلینگ« و »هگل«. 
بخش اول کتاب، ۹ فصل دارد: »دکارت و اسپینوزا«، 
»دانش تجربی«، »مردم شناسی روشن اندیشان«، 
»وضع طبیعی و جامعه مدنی«، »واکنش رمانتیک«، 
»آزادی از لحاظ کانت«، »روسو و روزگار تباه انسان«، 
»جهان ذهنی فیخته« و »ســقوط روح شــلینگ«. 
بخــش دوم کتاب هــم ۹ فصل دارد: »نوشــته های 
کالمی هگل«، »همانستی و دیگرستی«، »دستگاهی 
هگلی)۱(: سفر جسمانی روح«، »دستگاه هگلی)۲(: 
منطق عینی«، »دســتگاه هگلی)۳(: پدیده شناسی 
روح«، »خواجــه و بنــده«، »آگاهــی واال و آگاهی 
پســت«، »دورنمای تاریخــی«، »کار حقیقی و کار 
بی خویشتن«. در بخشی از کتاب می خوانیم: »برای 
فهمیدن منظور هگل از این عبارت ظاهرا تناقض آمیز 

باید معنای ضمیر هگلی را از نو بررسی کنیم. «

کمال هلباوی، دبیرکل مرکز وحدت اسالمی لندن در 
اولین اجالس بین المللی هم اندیشی نقش اتحادیه های 
جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسالم در اجرای راهبرد 
دیپلماســی وحدت گفت: »هنگامی که مــا درباره وحدت 
صحبت می کنیم هدفمان خشــنودی خداست. متاسفانه 
برخی علمای کشورهای دیکتاتوری قرآن را خوب مطالعه 
نمی کنند. خداوند در قرآن می گوید اختالف نداشته باشید 
وگرنه شکست می خورید. ما باید تالش کنیم به اهدافی که 
دنبال آن هستیم برســیم. زمینه فعالیت های NGOها از 
دهه چهل در مصــر بین علمای ایرانی و مصری آغاز شــد 
و شیخ تقی الدین قمی  و شیخ حســن البنا از جمله افرادی 
بودند که این کار را آغاز کردند و این رویه تاکنون ادامه پیدا 
کرده اســت.« او با بیان اینکه ما امــروز نیازمند پایداری و 
ایستادگی هستیم، گفت: »شخصیت های بزرگی در زمینه 
تقریب از گذشته تاکنون فعالیت و روی آن تاکید کرده اند، 
اما ما امروز بیش از گذشته به هماهنگی NGOها نیاز داریم 
و باید این NGOها فعال شوند.« سخنگوی سابق جماعت 
اخوان المســلمین مصر در اروپا ادامه داد: »برای تقریب 

بین مذاهب کــه به عنوان پلکان نردبان وحدت اســالمی 
اســت باید NGOها را به خوبی بشناسیم. تقریب زیربنای 
وحدت اســت و پس از آن باید فقه وحدت را بررسی کنیم. 
ما امروز باید در فکر فقه وحدت باشیم و بتوانیم این فقه را 
برای نسل آینده که نسلی با چالش های بسیار است، بازگو 
کنیم. امروزه ما با چالش محور شــرارت بــه رهبری آمریکا 
مواجه هستیم و می بینیم که فرد احمقی مثل  ترامپ در یک 
کشور عربی اسالمی حاضر می شود و با آنها مذاکره می کند 
که این مایه  شــرم امت اسالمی اســت.« هلباوی گفت: 
»خوشــبختانه ما در ایران شاهد کنفرانس های این چنینی 
هستیم، اما سوال این است که چرا سایر کشورها به دنبال 
وحدت نیستند. بنابراین ما گردهم آمده ایم تا مسائل پیش رو 
را مورد بررسی قرار دهیم. در مقابل همه این شرارت ها توکل 
ما به خداســت. عده ای از من می پرسند که چرا حسن البنا 
درباره خالفت صحبت می کرد، درحالی که می بینیم آمریکا 
هم امروز به دنبال خالفت و اشغال کردن است. متاسفانه 
امروزه ما شاهد تجزیه شدن کشــورها هستیم و اینکه آنها 

قادر نیستند از منافع خود حمایت کنند.« 

 فقه وحدت 
کمال هلباوی

حلقه قدیمی فروافتد. البته بیرون آمــدن از گرداب پس از 
چند هزار ســال چرخیدن در آن کار دشواری است. در نظر 
من کناره گیری حساب شده و موقرانه یگانه نگرش مناسب 
است. یگانه چیزی که باید بر ضدش اعتراض کنیم پزشکان 
بد، بی فکر و بی دست وپا است. طبقات فرودست مردمان 
غیرفرهیخته اینک تنها امید ما هستند. طبقات فرهیخته و 
تحصیلکرده باید طرد شــوند و همراه با آنان کشیش ها که 
فقط این طبقــات را درک می کنند و خــود از جمله اعضای 
این طبقاتند. کســانی که هنوز می دانند احتیاج و نیاز یعنی 
چه، به این نکته نیز آگاه خواهند بود که حکمت برای آنان 
چه نقشی ایفا می کند. بزرگ ترین خطر، آلوده شدن طبقات 
آموزش ندیده توسط مخمر آموزش مدرن است. اگر کسی 
چون لوتر در این برهه از زمان ظهور می کرد، در برابر ذهنیت 
نفرت آور طبقات دارا، دربرابر بالهت و بی فکری آنان به پا 
می خاســت، زیرا آنان فاقد کمترین ظن و گمانی نسبت به 
خطرند. در کجا باید مردم را جست وجو کنیم؟ وضع آموزش 
به دلیل تعجیل فزاینده روز به روز بدتر می شود. اگر طبقات 
کارگر کشــف کنند که اینک به راحتــی می توانند از طریق 
آموزش و قابلیت ما را پشت ســر گذارند، کار ما تمام است. 
ولی اگر چنین امــری رخ ندهد کار ما بیــش از پیش تمام 
است. عصر ما مردمانی را که به صورتی یک سویه سرزنده و 
پرشورند  ترجیح می دهد؛ زیرا آنان دست کم بروز نشانه های 
شــور حیاتی را ادامه می دهند - و برای آنکه بتوان چیزی را 

پرورش داد به نیرو و توان قبلی نیاز است. 

فضیلت فرودستان 
آیا تحصیلکردگان بی دست وپا هستند؟ 

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقالنیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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نشست نسبت علم کالم و علم تاریخ در عاشوراشناسی 
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. 
در این نشســت حســن حضرتی گفت: »این بحث به طور 
عام تر می تواند از منظر امام شناسی موردتوجه قرار گیرد. 
انســان می بیند کســانی که از منظــر تاریخ بــه این بحث 
می پردازند دانســته یا ندانســته در برخی از قســمت های 
بحث شــان از منظــر کالمی  بــه مســاله می پردازنــد. آیا 
امام شناســی به ایــن روش می تواند حقیقتا امام شناســی 
باشد؟ باید به هر دو علم کالم و تاریخ توجه کرد.« حضرتی 
ادامه داد: »شاید بهتر باشد علم تاریخ شناسی را براساس 
موضوع، روش و غایت علم تاریخ اســتوار کنیم. موضوع 
تاریخ شناســی به زعم بنده انسان اســت. برخی تاریخ را با 
طبیعت یکی گرفته اند حال آنکه این گونه نیســت. اگر به 
تفاوت تاریــخ و طبیعت توجه نکنیم طبقه بنــدی علوم را با 
اشکال مواجه خواهیم کرد. ابزار تاریخ نگاران عقل تاریخی 
است که عقلی اسنادی است. یعنی مبنای اظهارنظر درباره 
صحت گفته ها سندهای موجود اســت.« استاد دانشگاه 
تهران ســپس با پرداختن به بحــث مقام ثبوتــی و اثباتی 
ائمه اظهار داشــت: »دانش کالم بیشــتر به مقام ثبوتی 
امام و دانش تاریخ بیشــتر بر مقام اثباتــی آن تاکید دارد. 
امام شناســی یک حوزه مطالعاتی میان رشــته ای اســت. 

فیلم اوکجا )okja( ســاخته یونگ جو هو، فیلمســاز 
کره ای، آشــکارا نگاه و نقد خود را به سرمایه داری معطوف 
می کند. مفهوم ســرمایه داری و نقدی که یونگ جو هو در 
فیلم اوکجا در ســینمایی به نوعی فانتزی آن را به ســخره 
می گیرد و البته از پیش این را باور دارد که در برابر این مفهوم 
و دم ودستگاه پیچیده سرمایه داری یک بازنده است، بسیار 
به جهان و اندیشه مارکس نزدیک است؛ مارکسی که نزد او 
هستی عبارت است از آن شکل مشترک طبیعت مادی که 
او بر آن نام »موجود نوعی« )species – beling( می نهد. 
فیلم اوکجــا هم مانند ایــن مفهوم و اینکه مــا چگونه ایم و 
چگونه باید باشــیم، دســت وپا می زند. تــالش دختربچه 
فیلم اوکجا که بعد از ١٠ ســال هم زیســتی بــا یک خوک 
جهش یافته اکنون باید از او جدا شــود و در اختیار شــرکت 
غول آسا و سرمایه داری قرار گیرد و تمام تالش های دختر 
برای برگرداندن خوکی که همه کودکی خود را با او گذرانده و 
بازگرداندن خوک جهش یافته اش یعنی اوکجا، به دل طبیعت 
و کوهســتانی که در آن رشــد کرده و تبدیل بــه یک خوک 
عظیم الجثه شده است، به نوعی مفهوم جامعه ای را یادآور 
می شود که مارکس مدنظر داشته است؛ یگانگی کامل ذات 
انسان با طبیعت، رستاخیز راستین طبیعت، طبیعت باوری 
تحقق یافته انســان و انســان باوری تحقق یافته طبیعت. 

مورخان و متکلمین در امام شناسی باید به معارف یکدیگر 
نظر داشته باشند. نسبت رویکرد کالمی  و رویکرد تاریخی در 
یک بررسی تاریخی درباره انسان هایی قدسی مثل امامان 
نسبت تکمیلی اســت نه تنقیضی. این دو دانش می توانند 
در این حوزه مکمل یکدیگر باشند.« او با بیان اینکه دانش 
کالم ذیل دانش تاریخ است و آنجا که خبر از گذشته درباره 
انسان ارائه می کنیم دانش کالم باید از تاریخ تبعیت کند و 
تاییدیه بگیرد ادامه داد: »گزاره هایــی مانند یگانگی خدا 
نیاز به تایید تاریخ ندارد اما درباره گذشته انسانی - براساس 
تعریفی کــه از دانــش تاریخ ارائه کــردم - به تاییــد تاریخ 
نیازمندیم. اگر ادعاهایی مانند عصمت امام یا رسول بودن 
محمد امین در طول تاریخ مورد پذیرش همگان قرار گرفته 
به آن دلیل است که مورد تایید مورخان بوده و از این جهت 
است که اسالم به عنوان دینی تاریخی نیز شناخته می شود 
و از افسانه و اسطوره و هر باوری که مورد تایید تاریخ نیست 
فاصله می گیرد. به این اعتبار می توانیم بگوییم دانش کالم 
ذیل دانش تاریخ است. متکلم برای اثبات شأن ثبوتی امام 
نیازمند تایید تاریخ است ولی مورخ برای اثبات شأن اثباتی 
امام نیازمند تایید کالم نیســت. اگر زمانی الزم باشد میان 
گزاره تاریخی و کالمی  به ناگزیر یکــی از آنها را مورد تایید 

قرار دهیم اصالت با گزاره تاریخی است.« 

فیلم آشــکارا در این جهت گام برمی دارد و دختربچه که به 
نوعی می شــود صاحب اصلی خوک یا همان اوکجا نامید، 
را در مسیری قرار می دهد که به جنگ با غول سرمایه داری 
می رود یا همان شرکت و کارخانه میراندو که تهیه مواد غذایی 
از خوک های جهش یافتــه را برعهده دارد. فیلم با نماهایی 
از طبیعت بکر کوهستان های کره شروع می شود و با رفتن 
دختربچه به دنبال اوکجا در شهر سئول و از آنجا به نیویورک، 
طبیعت را در برابر نظام شــهر با تمام مناسبات و زدوبندهای 
سیاسی و اقتصادی اش قرار می دهد. دختربچه که به نوعی 
نماینده از طبیعــت و نمادی در جهت رســتاخیز طبیعت در 
برابر نظام اقتصادی و بورژوایی قــرار می گیرد که به نوعی 
از یک اخالق زیباشناسانه که خاستگاهش طبیعتی است 
که از آن آمده، پیروی می کند. کردار دختربچه فیلم اوکجا 
به هیچ عنوان توجیه فایده اندیشانه ندارد همان طور که در 
مسیر رهایی خوک خود و آشــنایی با آن گروه آزادی بخش 
حیوانات، هم آنها و هم دختربچه تمام عملکرد و شیوه های 
رفتاری شان، هدف ها و بنیادهای فکری شان دالیل اصلی 
و توجیه خاص خود را دارا هســتند؛ آزادبخشی حیوانات و 
در اینجا خوک ها از قرار نگرفتن در پروسه جهش ژنتیکی و 
اعمال وحشیانه بر آنها و این مهم که حیوانات هم به اندازه 

انسان سهم در نظام طبیعت دارند. 

تقدم علم تاریخ بر علم کالم 
چرا موضوع امام شناسی میان رشته ای است؟ 

علیه سرمایه داری 
یک فیلم با گرایش مارکسیستی در سینمای کره جنوبی 

جایزه نوبــل اقتصادی ٢٠١٧، این بــار هم به یک 
آمریکایی رسید. ریچارد اچ  تیلر، اقتصاددان رفتارگرا از 
دانشــگاه شــیکاگو، جایزه نوبل علوم اقتصادی را از آن 
خود کرد. آکادمی سلطنتی علوم ســوئد، تیلر را در زمره 
افرادی دانسته که اقداماتش سبب شــده در سال های 
اخیر، اقتصاد رفتاری از یک شــاخه حاشــیه ای و حتی 
بحث برانگیز به یکی از مباحــث اصلی علم اقتصاد بدل 
شــود. اهمیت نظریه ای کــه او روی آن تحقیق  کرده و 
به واســطه آن، کتاب معــروف »ســقلمه« را به نگارش 
درآورده، در این اســت که برخالف اقتصاد متعارف که 
تاکید دارد انســان ها مطابــق با عقالنیت رفتــار کرده و 
ریسک ها را تشخیص می دهند، رفتار افراد بیش از آنکه 
عقالنی باشد، تحت تأثیر روحیه حیوانی است؛ رفتارهایی 
مانند رفتار گلــه وار و جمعی و تابع احساســات و غرایز. 
مثال این دیدگاه هم بســیار ساده  اســت. تیلر با نگارش 
کتابی با نام »ســقلمه« کــه در آن، نحوه تصمیم گیری 
غیرمنطقــی و انتخاب هــای غیرعقالنی مردم بررســی 
شده، نشان داد که برخالف پیش فرض هایی که اساس 
رفتارهای اقتصادی مردم را تصمیم های عقالنی بر اساس 
منفعت فردی می داند، مــردم تحت تأثیر کمبود آگاهی 
و اطالعــات، ناتوانــی در کنترل رفتارهای شــخصی و 
همچنین مالحظات اجتماعی تصمیــم می گیرند. این 
کتاب او، یکی از کتاب های پرفروش در ســطح جهان 
بوده است. این اقتصاددان که در اورنج شرقی در ایالت 
نیوجرسی آمریکا در ١٢ سپتامبر ١٩٤٥ متولد شده است، 
این جایزه را برای تحقیق و فعالیت روی »رفتارشناســی 
اقتصادی« دریافــت کرد. تیلر دکترای خود را در ســال 
١٩٧٤ از دانشــگاه روچســتر در نیویورک دریافت کرده 
اســت. در دهه های اخیر، »اقتصاد رفتــاری« جایگاه 
ویژه ای در تئوری های اقتصادی یافته است. تیلر یکی از 
پیشگامان بررسی رفتارها در علم اقتصاد به شمار می رود. 
تیلر در مطالعات خود نشان داده افراد مطابق با تئوری های 
اقتصادی رفتار نمی کنند. به ادعای او مردم پول نقد خود 
را در »حساب های روانی« مجزایی مانند پول رهن، پول 
تعطیالت و پول بازنشستگی می گذارند. سرمایه گذاران 
نیز بیــش از انــدازه بــه اخبــار غیرقابل پیش بینی توجه 
می کنند. مردم بسیار به عدالت اهمیت می دهند و مشتاقند 
برای مجازات افرادی که رفتاری ناعادالنه داشته اند هزینه 
بپردازند. در این رابطه دولتمردان در سراسر دنیا با استفاده 
از یافته های تیلر به دنبال کاهش فقر، افزایش اشتغال و 
بهبود سالمت افراد جامعه هســتند. جالب آن است که 
تا ســال ٢٠١٦، به جز 7 درصد برندگان این جایزه، باقی 
برندگان از آمریکای شــمالی یا اروپای غربــی بوده اند و 
تاکنون یک زن برنده این جایزه شده است. بین سال های 
۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ هر سال اقتصاددان های آمریکایی در بین 

برندگان بوده اند. 

اقتصاد عقالنی 
ریچارد تیلر برنده نوبل اقتصاد شد 

فجر چهلم
حکم علی عسکری برای دارابی 

پدرخوانده
تاثیرپذیری روشنفکری ایرانی

 از انقالب اکتبر 

زن اسیر  
تصویر انتقادی از جامعه آمریکایی 
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زباله در بســیاری از کشورهای توســعه یافته دنیا 
منبع تولید درآمد و انرژی اســت، از سوختنش برق و گاز 
تهیه می شــود و از تفکیک و بازیافتش مواد اولیه برای 
تولید دوباره بهــره می برند. در ایران امــا نه تنها درآمدی 
ندارد بلکه غیــر از هزینه های چند هــزار  میلیارد تومانی 
ســاالنه که برای جمع آوری و دفن و تخلیــه آن صرف 
می شود آســیب های غیرقابل جبرانی به محیط زیست 
و طبیعت و سالمت انســان هم وارد می کند چراکه هنوز 
بیشــتر از ٩٠ درصد زباله تولیدی در شــهر و روستاهای 
ایران صرفا به روش های سنتی یا زیر زمین دفن می شود 
یا در محل های مشــخصی تخلیه شــده و به امان خدا 
رها می شود. در این ســال ها اما معضل زباله ها آن قدر 
بزرگ شد که حاال باالترین مقام اجرایی کشور با ارسال 
الیحه ای به مجلس به مصاف این معضل رفته اســت. 
عنوان الیحه »کمک به ساماندهی پسماندهای عادی 
با اولویت استان های ساحلی و کالن شهرها با مشارکت 
بخش غیردولتی« است. الیحه ای که رئیس جمهوری 
آن را برای ســپری کردن تشــریفات قانونی به مجلس 
ارســال کرد. در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است: 
»با عنایت به وضعیت نامناســب مدیریت پسماندهای 
عادی در شــهرها و روســتاها و با هدف  ترویج و تشویق 
استفاده از فناوری های نوین توســط بخش غیردولتی 
جهت سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات 
تبدیل پسماند و حفظ محیط زیســت این الیحه ارسال 
می شود.« در این الیحه استان های ساحلی در اولویت 
قرار داده شدند. دالیل این اولویت را می توان در آمار زیر 
جست وجو کرد. براساس آماری که چندی پیش معاون 
ســازمان جنگل ها و مراتع اعالم کرد روزانه فقط حدود 
هفت  هزار تن زباله در جنگل های شمال دفن می شود که 
7۵۳  هزار تن شیرآبه مضر به حال درختان تولید می شود. 
جزییات این آمار به تفکیک این گونه است: »روزانه سه 
 هزار و ١٥٠ تن زباله در اســتان مازندران، دو  هزار تن در 
استان گیالن و هزارو ١٠٠ تن در استان گلستان تولید 
می شــود که این رقم در ایام تعطیل به سه برابر افزایش 
می یابد و در همین راســتا ٥١ منطقه بــرای دپوی زباله  
استان های شمالی در نظر گرفته شــده که ٣٩ مورد آن 
مربوط به عرصه های جنگلی و بقیه در عرصه های منابع 
طبیعی اســت. به همین دلیل هم ٤٧١ هکتار از اراضی 
جنگل های شمال در تخریب ناشــی از دپوی زباله قرار 
دارند و دیگر آنکه روزانه ٧٥٣  هزار لیتر شیرآبه از این زباله ها 
تولید می شود که آب های پایین دستی را تحت تأثیر قرار 
می دهد.« این در حالی است که طبق ماده ٤ آیین نامه 
اجرایی مدیریت پســماندها تا پایان ســال ٩٢ باید همه 
زباله ها به شکل تفکیک جمع آوری می شد. عالوه براین، 
براساس قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید تا پایان سال 
چهارم این برنامه نیز دفــن تمامی زباله ها از عرصه های 
جنگلی و مرتعی خارج می شد. در جزییات الیحه »کمک 
به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های 
ساحلی و کالن شهرها با مشارکت بخش غیردولتی« از 
تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
این زمینه صحبت شده است. این الیحه در صورت اجرا 
هم می تواند زباله را به عنوان طالی کثیف به منبعی برای 
درآمد و انرژی بدل کند و هم طبیعت و محیط  زیست کشور 

را از معضل هولناک آسیب های زباله ها نجات دهد. 

م  ســال ال حجت ا
تقــی زاده داوری،  رئیس 
موسسه شیعه شناسی در 
نشســت تخصصی نقش 
ادیان در تبیین ارزش های 
اخالقــی کــه در ســالن 
همایش هــای کتابخانه 
ملی بــا حضــور اســاتید 
برجســته این حوزه برگزار 

شد، پیرامون اخالق زیســتی در آرای متفکرین مسلمان 
گفت: »سه متفکر را بنده در این موضوع انتخاب کرده ام 
که عبارت اند از ابوریحان بیرونی، ناصرخسرو و عبدالرحمن 
بن خلدون. به عقیده من اخالق محیط زیست یا همان بیو 
ِاتیکس تنها برعهده علمای اخالق نیست. ابوریحان ۱۴ 
سال روی فرهنگ هند مطالعه و در کتابی با ۸۰ باب شرحی 
جامع از مظاهر فرهنگی هند ارائه می کند. او در این کتاب 
تنها به توصیف اکتفا نمی کند و شرح و تفسیر آداب هندیان 
و مقایسه آن با انواع فرهنگ های دیگر را نیز مورد توجه قرار 
می دهد. به عنوان مثال در مسائل محیط زیستی می گوید 
هندیان مثل یونانیان قدیم آدابی بر نوشــتن روی درختان 
ندارند. فقط بر یک نوع درخت می نویســند که از چوب آن 
کاغذ درســت می کنند.« تقی زاده داوری در ادامه گفت: 
»ناصرخسرو قبادیانی در ســفرنامه خود که طی 7 سال از 
کشورهای مختلف عبور می کند در جای جای سفرنامه اش 
از مسائل محیط زیستی گزارش ارائه کرده است. به عنوان 

در فاصلــه یک ســال و چهــار مــاه تا فرارســیدن 
چهلمین سال پیروزی انقالب اســالمی ایران، عبدالعلی 
علی عسکری، رئیس سازمان صداوسیما مسئولیت ستاد 
و انتشار کتاب بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی را به علی دارابی ســپرد. عبدالعلی علی عسکری 
رئیس صدا و ســیما سه شنبه گذشــته هجدهم مهرماه در 
جلسه شورای معاونان سازمان صداوسیما، مسئولیت ستاد 
بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را به 
علی دارابی، معاون امور استان های این سازمان واگذار 
کرد. رئیس رسانه ملی در این نشست بر برنامه ریزی دقیق 
برای برگزاری هرچه باشــکوه تر ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی تاکید کرد و اظهار داشت: »ســتاد بزرگداشت 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی در ســازمان 
صداوســیما باید با جمع آوری نظرات نخبــگان، طراحی 
مناسبی برای انتقال دستاوردهای انقالب اسالمی به نسل 

جوان کشور فراهم کند.«
 علی عســکری ادامه داد: »باید برنامه سازان نخبه 
و برجسته رســانه ملی در یک ســال و چهار ماه باقی مانده 
تا برگــزاری مراســم چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب 
اسالمی، برنامه هایی ویژه را در این زمینه تدارک ببینند که 
این امر نیازمند برنامه ریزی های دقیق و مدون اســت.« 
این مسئولیت درحالی به علی دارابی واگذار شده است که 
دوشنبه گذشته ۱7 مهرماه در حاشــیه نشست هماهنگی 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب، علی عسکری، رئیس 

مثال در شــهر طبریه 
دریایــی را توصیــف 
می کند، که مردمی  در 
کنار آن زندگی می کنند 
و از آن آب می خورنــد 
و این دریا به گونه ای 
بوده است که وقتی از 
چرک و فضوالت آن را 
پاک کردنــد آب دریا 
آلوده شد، به طوری که دیگر نمی شد از آن خورد و وقتی 
باقی فضوالت را پــاک کردند آب دریا به کلی خشــک 
گردید.« رئیس موسسه شیعه شناســی اظهار داشت: 
»ابن خلدون به طور متمرکز بحث محیط زیست را مطرح 
کرده است. علم عمران ابن خلدون همان جامعه شناسی 
اســت که وی پایه گذاری کرده اســت. عمران روستا و 
عمران حضاره )شــهر( در گفته های او وجود دارد. ابن 
خلدون معتقد است انسانیت و اخالق و فطرت در روستا 
وجود دارد به دلیــل آب و هوا و محیطــی که به طبیعت 
نزدیک تر است. وی معتقد است هرچه زشتی است در 
شهر اســت. به عنوان مثال برای نجات خود به پلیس 
زنگ می زنند تا از آنها دفاع کند و از طبیعت خود فاصله 
گرفته اند. یا به دلیل مصنوعات بشــری هوای ناســالم 
و دود و... وارد بدن انسان های شــهری شده و مزاج و 
سالمت جسمی  آنها را برهم می زند و این به دلیل نابودی 

طبیعت است.« 

رسانه ملی از تشکیل ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب در صداوسیما و تالش برای تولید فیلم 
و مســتند در این زمینه خبــر داده بود. در این نشســت 
آیت الله احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی گفت: »چهلمین سالگرد انقالب اسالمی باید 
باشکوه ترین مراسم در این سال ها باشد و دستگاه های 
تبلیغاتی و فرهنگــی و رســانه ملی باید نســل جدید را 
متوجه کنند که ایران به چه جایگاهی در این چهار دهه 
رسیده است.« او ادامه داد: »اکنون عده ای در داخل 
و خارج به دنبال راه اندازی نظام سکوالریســتی هستند 
و می خواهند انقــالب را از حقیقت خــود تهی کنند.« 
آیت الله جنتی از همه دستگاه های مسئول درخواست 
کرد که در برگزاری هرچه باشــکوه تر مراســم چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی تالش کنند و یادآور 
شد: »مســئوالن به این موضوع باید با نگاه مسئوالنه 
عمل کنند و اگر عزت خود را بتوانیم حفظ کنیم دشمن 
مثل همیشه عقب نشــینی می کند. البته در این بخش 
نیازمند بودجه هم هستیم و دولت با وجود همه کمبود ها 
باید مــا را کمک کند چراکــه بودجه ایــن موضوع باید 
همانند هزینه جاری کشور باشد.« دارابی که هم اکنون 
به عنوان معاون امور اســتان های سازمان صداوسیما 
مشــغول به فعالیت اســت در دوره ریاســت عزت الله 
ضرغامی  بر رسانه ملی، قائم مقامی  بزرگترین مجموعه 

رسانه ای کشور را برعهده داشت. 

نسبت اخالق و محیط زیست 
تفاوت روستا و شهر

فجر چهلم  
حکم علی عسکری برای دارابی 

الیحه ای برای پسماندها 

ی
س

شنا
جامعه 

26

شماره 376
ث  |  

مثل



»زِن اســیر« مجموعــه داســتانی اســت از دونالد 
بارتلمی که با ترجمه مزدک بلوری در نشــر نی منتشر شده 
اســت. بارتلمی از جمله نویسندگان پست مدرن آمریکایی 
است که مخاطبان فارسی زبان ادبیات داستانی کم وبیش 
با او و آثارش آشــنا هستند، چراکه در ســال های اخیر آثار 
زیادی از او به فارسی ترجمه و منتشر شده است. مجموعه 
داســتان »زِن اسیر« شامل ۱۵ داســتان از بارتلمی است 
با عنوان های: نقــد زندگی روزمره، َســکریت، رگبار طال، 
چند لحظه خواب و بیداری، آرواره ها، کودن، من و خانم 
َمندیبل، َشــبلی، به من می گویی؟، زِن اســیر، شن مرد، 
شــهر کلیســاها، در مــوزه تولســتوی، گفت وگوهایی با 
گوته و زامبی ها. طنز، هویت های مخدوش و گسســته، 
عدم قطعیــت و دســت انداختن عناصر داســتان و روایت 
و ارجاع به انواع متــون دیگر از جملــه قصه های پریان و 
همچنین دست انداختن گفتمان های غالب در زمانه ای که 
نویسنده می زیسته، از ویژگی های داستان های بارتلمی در 
مجموعه »زن اســیر« اســت. قصه هــای بارتلمی صرفا 
بازی هایی با داستان و روایت نیستند که از سر تفنن صورت 

گرفته باشند. 
بارتلمی  از خالل شیوه نگارش خود در واقع تصویری 
انتقــادی از جهانــی دیوانــه و از هم گســیخته و به طــور 
مشــخص تر تصویــری انتقــادی از جامعه آمریــکا ارائه 
می دهد. بارتلمی در دو داســتان از مجموعه »زِن اسیر« 

ســراغ دو نویســنده کالســیک رفته و آنها را به قصه اش 
احضار کرده اســت. این دو نویســنده تولســتوی و گوته 
هستند که به ترتیب در داستان های »در موزه تولستوی« 

و »گفت وگوهایی با گوته« احضار شده اند. 
آنچه در ادامه می خوانید، قسمتی از داستان »رگبار 
طال« از مجموعه »زِن اســیر« اســت: »پیترسون چون 
به پول احتیاج داشــت به آگهی تبلیغاتی ای پاسخ داد که 
در آن نوشــته شــده بود: ما برای حضــور در تلویزیون به 
شــما پول می دهیم اگر عقایدتان به قدر کفایت تند باشد 
یا تجربه های شــخصی تان رنگ وبوی غیرعادی داشته 
باشد. شــماره تلفن را گرفت و بهش گفتند به اتاق ١٥٥١ 
در ساختمان گِریبار در خیابان لکسینتون برود. همین کار 
را کرد و بعد از اینکه ۲۰  دقیقه با خانمی به اسم میس آرِبر 
گذراند که از او پرسید آیا تا به حال روان کاوی شده است، 
برای برنامه ای با عنوان من کی هســتم؟ تایید شد. میس 
آربر پرســید: درباره چه چیزی عقاید تند دارید؟ پیترسون 
گفت: اعتقاد دارم توانایی یادگیــری موش ها را می توان 
با تنظیم کردن میزان سروتونین در مغز کاهش یا افزایش 
داد. معتقدم میزان وقوع اثر انگشت غیرعادی در مبتالیان 
به اســکیزوفرنی باالســت، از جمله خطوطی کــه تقریبا 
دایره های کامل درست می کنند. معتقدم کسی که خواب 
می بیند رویای خود را در خواب با حرکت دادن چشم هایش 

تماشا می کند.« 

زنِ اسیر  
تصویر انتقادی از جامعه آمریکایی 

شــماره نوزدهــم فرهنــگ امــروز 
به مناســبت صدمیــن ســالگرد انقالب 
۱۹۱7 روسیه به عنوان بزرگترین انقالب 
سوسیالیســتی جهان، پرونده اندیشــه 
خــود را به بررســی تاثیر ایــن انقالب بر 
روشــنفکری ایــران اختصــاص داده 
است. طرح روی جلد و همچنین عنوان 
»پدرخوانــده« گویــای آن اســت کــه 
فرهنــگ امــروز در این شــماره، میراث 
انقــالب اکتبر و چــپ انقالبــی را برای 
جامعه روشــنفکری ایــران و تاثیرات آن 
در حوزه اندیشه، ادبیات، تاریخ نگاری، 
فلســفه علم و... با قوام یافتن اندیشــه 

چپ در ایران مورد بررســی قرار داده است. برای پیگیری 
این میــراث در این پرونده، ســیاوش جمادی از اندیشــه 
اســتبدادزده مارکسیســم- لنینیســم در ایــران، تاثیــر 
این انقالب بــر جریان روشــنفکری ایران، فلســفه علم 
مارکسیستی در ایران، تاثیر انقالب اکتبر بر تاریخ نگاری 
و نیز جنبــش کارگری و توجه بــه متون ادبی و فلســفی و 
جامعه شــناختی تحت تاثیــر این انقالب توســط افرادی 
چــون ســیاوش جمــادی، منوچهر آشــتیانی، محســن 
حکیمی، موســی اکرمی، مازیار بهروز، مشــیت عالیی، 
میثم خسروی، رضا مختاری، مهناز نوروزی و اکبر ولی زاده 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
فرهنگ امــروز در این شــماره خــود در پرونده ای با 
عنوان سیاست برسون، وجوه ماتریالیستی – سیاسی روبر 

برسون را مورد بررســی قرار داده است. 
واکاوی ســینمای برســون تیــم پرونده 
سینمای فرهنگ امروز را بر آن داشت تا با 
ژاک رانسیر به گفت وگو بپردازند. بخش 
آموزه این شــماره فرهنگ امــروز  ترجمه 
متنــی از ریچــارد ولین در پاســخ به این 
پرسش است که ضد روشنگری چیست. 
خطای شرق شناسی عنوان بخش الهیات 
شــماره نوزدهم فرهنگ امروز اســت که 
به دنبال پاســخ به این پرسش بوده است 
که آیا مطالعات اسالم شناســانه در غرب 
را باید با دیده تهدید نگریســت؟ پرونده 
ادبیات این شماره سخن از یک فقدان در 
ادبیات ایران دارد؛ فقدان گفت وگو. جامعه ایرانی همواره 
اهل سکوت و گفت وگوگریز بوده است. فرهنگ امروز در 
این پرونده در پی آن اســت که انواع گفت وگو را در متون 
ادب فارسی به عنوان منبع الهام فرهنگی ایرانی ردیابی کند 
تا دریابد که شگرد گفت وگو تا چه حد در شکل گیری روایت 

در آثار ادبی موثر بوده است.
 در شــماره نوزدهم فرهنگ امــروز در پرونده ای که 
در سرویس جهان نشــریه فرهنگ امروز جای گرفته نگاه 
جدیدی به مســاله داعــش در جهان و آینــده آنها صورت 

گرفته است.
 نوزدهمین شــماره فرهنگ امروز به مدیرمســئولی 
امیرابراهیم رسولی و ســردبیری بهزاد جامه بزرگ در ۱۶۴ 

صفحه و به قیمت ۱۴ هزار تومان منتشر شده است.

پدرخوانده  
تاثیرپذیری روشنفکری ایرانی از انقالب اکتبر 

عدم آسایش در دنیا 

آیت الله مجتبی تهرانی
روی عن علی بن الحسین 
علیه السالم قال: َمْن َطَلَب اْلِغَنى 
ْنیا َفِإنََّما  َعَة ِفی الدُّ َو ااْلَْمَواَل َو السَّ
یْطُلُب َذِلک ِللرَّاَحــِة َو الرَّاَحُة َلْم 
ْنیا  ْنیا َو اَل اِلَْهِل الدُّ ُتْخَلْق ِفی الدُّ
ِإنََّما ُخِلَقــِت الرَّاَحُة ِفــی اْلَجنَِّة َو 

اِلَْهِل اْلَجنَِّة. ]۱[ 

در روایتــی از زین العابدین)صلوات الله علیــه( 
منقول اســت که حضرت فرمودند: کســانی که دنبال 
ثروت و مال اندوزی و گشــایش در امور ماّدی زندگی 
هســتند، ســه مورد را فرمودند، »َمــْن َطَلــَب اْلِغَنى َو 
ْنیا«، کسانی  که در دنیا به دنبال  َعَة ِفی الدُّ ااْلَْمَواَل َو السَّ
مال اندوزی و تکثیر اموال و مســأله گشایش در امور 
مالی زندگی شان هستند، اینها دنبال چه هستند؟ دنبال 
راحتی هســتند، »َفِإنََّما یْطُلُب َذِلــک ِللرَّاَحِة«، خیال 
می کنند هر چه ثروتشان بیشتر و زندگی شان وسیع تر 
شود، راحتی شان بیشــتر تأمین می شود. بعد حضرت 
می فرماید: درحالی که دارند اشــتباه می کنند، »َفِإنََّما 
ْنیا  یْطُلُب َذِلک ِللرَّاَحة«ِ، اّما »َو الرَّاَحُة َلْم ُتْخَلْق ِفی الدُّ
ْنیا«، حضرت می فرمایند: در دنیا، برای  َو اَل اِلَْهِل الدُّ
اهل دنیا راحتی خلق نشده اســت. این جمله ظرافتی 
دارد، حضرت می فرمایند: برای اهل دنیا راحتی خلق 
نشــده، این روایت را خوب دّقت کنید، روایت ظریفی 
ْنیا إِنََّما  ْنیا َو اَل اِلَْهِل الدُّ است. »َو الرَّاَحُة َلْم ُتْخَلْق ِفی الدُّ
ُخِلَقِت«، این است و جز این نیست که »ُخِلَقِت الرَّاَحُة 
ِفی اْلَجنَِّة َو اِلَْهِل اْلَجنَِّة«، راحتی در بهشت و برای اهل 
بهشت خلق شده است. این تعبیر حضرت اشاره به این 
معنا است: این  را بدانید! کسانی که برای راحتی در دنیا 
به دنبال دنیا هســتند، در دنیا به راحتی نمی رسند. اّما 
کســانی که در دنیا برای راحتی در دنیا نمی دوند بلکه 
برای راحتی آخرت می دوند ، چه بســا اینها در دنیا هم 
به راحتی می رســند. ظرافت های ایــن روایت، خیلی 
زیباســت. در روایتــی دیگر که گویــای همین مطلب 
اســت از امیرالمومنین)علیه الّسالم( منقول است که 
حضرت فرمودند: »َثَمــَرُة الزُّهِد الرَّاَحــُة«]۲[. میوه 
عدم تعّلق به امور مــاّدی، میوه دنبــال دنیا ندویدن و 
به آن دل نبستن، این است که در همین دنیا برایشان 
راحتی می آورد. پس ایــن را بدان! اگــر در دنیا برای 
تأمین راحتی آخرتت تالش کردی، در دنیا هم تا حّدی 
راحتی نصیب تو می شود، ولی اگر به خاطر راحتی دنیا 
اینجا دویدی، بدان که به این راحتی ات نمی رســی. 
اشــتباه در همین اســت. بنابراین در روایــات دارد که 
راحتی در بهشت و برای اهل بهشــت است. بنابراین 
آن هایی که در دنیا اهل بهشــت هستند و برای راحتی 
در بهشت می دوند ، اینها هم در بهشت و هم در اینجا 
به راحتــی می رســند و آنهایی که بــرای آخرت تالش 
می کننــد، در دنیا هم راحت تر از کســانی هســتند که 
به دنبال راحتی در دنیا هســتند. البّته مــن چند روایت 
در ذهنم هســت کــه نمی خواهم بخوانــم.  در روایت 
دیگری از علی)علیه الســالم( هســت که حّتی بر اثر 
 زهد به راحتی عظمی  در همین دنیا می رســد و روحش 

راحت می شود. 
]۱[. بحاراالنوار ج 70 ص 92

]2[. غررالحکم، ص276، روایت679
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گفت و گوی ویژه
دکتر عیســی کالنتری، رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت و 
معاون رئیس جمهور از چهره های  جدید دولت دوم حسن روحانی است. 
با  او گفت و گویی دوســاعته در مورد مســائل سیاســی روز و چالش های 
محیط زیست در ایران داشتیم. شما را به مطالعه این مصاحبه خواندنی و 

جذاب دعوت می کنیم. سیاست

جریان اعتدال 
دوشاخه می شود
گفت وگوی مثلث با 
عیسی کالنتری
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 خیلی متشــکر از اینکه وقت  تــان را در اختیار ما 
گذاشتید. اگر موافق باشید، با نحوه ورود شما به 
کابینه دوم آقای روحانی شروع کنیم. چطور شد 
که آقای رئیس جمهور به شما پیشنهاد همکاری 

دادند؟
  بیش از 30 ســال است که با ایشــان آشنا هستم. 
آقای روحانــی، نماینده مجلس و من در دولــت بودم. بعد 
از آن به مرکز تحقیقات اســتراتژیک رفتم، ایشــان رئیس 
آنجا شــدند و همکار بودیم. باتوجه به اینکــه من در مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک  مدیر گروه آب و کشاورزی و محیط 
زیســت بودم و ایشــان قصد تغییراتی در دولت خودش را 
داشــت، پیشــنهاد همکاری به من دادند. البته من خودم 
هم از قدیم به محیط  زیست عالقه داشتم. زمانی که آقای 
هاشمی رفسنجانی دولت دوم خودش را تشکیل می داد، من 
پیشنهاد کردم که به محیط زیست بروم و شخص دیگری را 
برای وزارت کشاورزی در نظر بگیرند. ایشان اول پذیرفت و 
بعد شب معرفی کابینه شان به من گفتند که شما در وزارت 
کشاورزی باشید و دکتر منافی در محیط زیست باقی بماند. 
من عالقه داشتم که در محیط زیست باشم. االن هم اعتقاد 
داشتم که جوانان بیایند چون سن ما باالست اما ایشان گفت 

که شما بیا و جوانان را بیاور، باالخره قبول کردیم.
 شما هم با دولت آقای هاشمی کار کرده اید و هم با 
دولت آقای روحانی. چه تفاوت ها و شباهت هایی 

بین این دو رئیس جمهور وجود داشته است؟
  شباهت ها و اختالف هایشــان خیلی کم نیست. 
باالخره دو شخصیت مختلف هستند ولی فکر می کنم که 
تفکر کلی شــان همســو بوده باشــد. البته من هنوز دو ماه 
نشــده که با آقای روحانی همکار شــده ام. آقای هاشمی 
یک شخصیت استثنایی بود. انصافا مدیری بود که هم به 
همکارانش اعتماد داشت و هم مراقب همکارهایش بود، 
در عین حال بنای او این بود که ارتباط نزدیکی با همکارانش 
داشته باشد. اگر وزیری یک ماه گزارش کار به رئیس جمهور 
نمی داد خودش احضار می کــرد. در نهایت اعتماد کاملی 
که به همکارانش داشت انتظار هم داشت که همکارانش 
گزارشات پیشــرفت برنامه ها و کارهایشــان را دقیق ارائه 
دهند و با حفظ جایگاه تالش می کــرد که ارتباط نزدیکی با 
همکارانش داشته باشد. به نظرم اگر می خواستند یک نفر 
را باتوجه به ســوابقش در جمهوری اسالمی رئیس جمهور 
کنند، می بایســت آقای روحانی رئیس جمهور می شد. این 
را باتوجه به سوابق شان می گویم؛ هم از نظر سیاسی و هم 
از نظر نظامی و هم دوره هایی که در مجلس بودند و رئیس 
شورای عالی امنیت ملی و همچنین رئیس مرکز تحقیقات 

استراتژیک بودند.
 به نظرم سوابق کاری آقای روحانی نشان دهنده این 
اســت که صالحیت رئیس جمهور شــدن را دارد. در مورد 
سوال شــما هم این را می گویم که باالخره آدم ها حتی دو 
تا دوقلو هم مثل هم نیستند. در عین حال که ممکن است 
تفکرات و مســیر راه یکی باشــد ولی از نظر کار ایی ممکن 

است سالیق مختلفی داشته باشند.
 شما هم سال 92 و هم سال 96 فکر می کردید که 

آقای روحانی پیروز انتخابات شوند؟
  در ســال 92 وقتی صالحیت آقای هاشمی احراز 
نشد و از آقای روحانی حمایت کرد و همین طور آقای خاتمی 
از آقای روحانی حمایت کرد، تقریبا مســلم بود که ایشــان 
انتخاب می شوند. 96 هم کال به همین منوال بود. زمانی 
که سال 92  آقای هاشمی کنار رفت از آقای روحانی به اتفاق 
آقای خاتمی حمایت کردند. مردم در انتخابات نشان دادند 

به چهره هایی که می شناسند، اعتماد می کنند. 
 یعنی با این حــرف، ویژگی های شــخصی آقای 

روحانی را می توان انکار کرد؟!
  نه،  شــما ســوال تان این اســت که می دانستید 

انتخاب می شــود یا نه؟ اگر آقای خاتمی حمایت نمی کرد 
و آقای هاشمی هم حمایت نمی کرد، معلوم نبود که اصال 
انتخابات در مرحله اول تمام شــود. افکار واحد نمی شد. 
ولی وقتی این دو بزرگوار در سال 92 از آقای روحانی حمایت 
کردند، دیگــر تکلیف انتخابــات قبل از انتخابات روشــن 
بود. آقای روحانی خودشــان باتوجه به سوابق کاری شان 
در مقایســه با هرکســی دیگــر از نظر تئــوری، صالحیت 
رئیس جمهور شدن را دارا هستند. سال ها نماینده رهبری در 
شورای عالی امنیت ملی و دبیر شورای عالی امنیت بودند. 
انسان با مطالعه و باسوادی است. هشت سال رئیس مرکز 
تحقیقات استراتژیک کشور در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بودند. به نظرم باتوجه به اینکه روزانه هفت، هشــت 
ســاعت هم وقت می گذاشــت به انــدازه چند تــا PHD در 
رشته های مختلف آگاهی داشتند. منتها اینها دلیل کافی 

برای انتخاب شدن نبود.
 از نظر شما کابینه دوم  آقای روحانی اصالح طلب 

است یا راست میانه؟
  آنچه من در دولــت می بینم، ممکن اســت افراد 
سیاسی باشند ولی جمع کابینه اصال سیاسی فکر نمی کنند. 
یعنی عمدتا دنبال منافع ملی کشورند. باالخره ممکن است 
با بعضی هایشان خیلی موافق باشم و با بعضی دیگر چندان 
موافق نباشم ولی در کل آنچه در دولت اکنون مطرح است، 

مصالح نظام و منافع ملی کشور است.
 به بحث آقای هاشمی برگردیم؛ چون به هر حال 
شما به ایشان خیلی نزدیک بودید، آخرین مالقات 

شما با ایشان چه زمانی بود؟
  فکــر می کنم دو هفته قبــل از فوت ایشــان بود. 
آخرین بار حدود  13-12روز قبل از اینکه فوت کنند ایشــان 

را مالقات کردم.
 در آن مالقات چه گذشت؟

  البته من هرازگاهی می رفتم، هر دو ماهی یک بار، 
ماهی یک بار. ایشان عالقه داشت که من در مسائل فنی 
به خصوص در زمینه آب و کشــاورزی و محیط زیســت هر 
دوماه یک بار گزارش دهم. به خوزســتان رفتــه بودم و در 
بازگشت در مورد مسائل زیست محیطی خوزستان و مسائل 

آب   گزارشی خدمت شان دادم و این آخرین دیدار ما بود. 
 لحظه ای که خبر فوت ایشان را شنیدید، باورتان 

شد؟
  یکی از دوســتان من جلوی بیمارســتان شهدای 
تجریش بــود. عصر بــه من زنگ زد کــه حاج آقــا را بردند 
بیمارستان، ولی به نظرم می آمد که زنده نبود! بالفاصله به 

سمت بیمارستان حرکت کردم و حدود یک ساعت و نیم بعد 
در بیمارستان بودم ولی ایشان فوت شده بود. زندگی دست 

آدم ها که نیست، عمر دست خداست.
 فرموده بودید که حاج آقا خیلی عاشق آب بودند.

  واقعا عاشــق آب بود. عشــق زیادی و افراطی به 
آب داشت.

 آب به چه معنا؟ آب دریا یا کشاورزی؟
  آب بــه مفهوم کلــی اش. چون بزرگ شــده کویر 
بود، قدر آب را خیلی می دانست. من ســه، چهار بار دیدم 
وقتی برای افتتاح ســد می رفــت و انفجــار آب را می دید، 
 ناخودآگاه بــا دیــدن آب گریــه می کرد. عشــق عجیبی 

به آب داشت. 
 برای همین به سدسازی هم عالقه داشت.

  به سدسازی عالقه داشت، منتها ایشان کارشناس 
هیدرولوژی و آب نبود. ایشــان عالقه داشت که آب های 
کشور مهار و استفاده شود. اگر اشتباهاتی هم در یک سری 
سیاست ها شــده بود مربوط به کارشناسان بود و نه ایشان. 

منتها به دنبال این بود که یک قطره آب هدر نرود. 
 آخر هم در آب فوت کردند. 

  آخر هم با عشقش ُمرد. بغل عشقش فوت کرد.
 کمی بیشتر به عقب تر برویم. شــما سال 76 به 

آقای ناطق رای دادید. 
  بله.

 آخرین لحظه هم این تصمیم را گرفتید و قبلش 
مردد بودید.

  بله.
 ولی در دولت آقای خاتمی وزیر شــدید. نکته ای 
وجود داشــت که همواره شــما را آزار می داد و آن 
دخالت های خــارج از دولت مخصوصــا از جانب 
حزب مشــارکت بــود. در جایی هم گفتــه بودید 
که اینها در داخل وزارتخانه شــما فشــارهایی را 
می آوردند. چقــدر این مشــارکت در تحوالت آن 

زمان موثر بود؟
  البته اوایل کار این فشارها را می آوردند به خصوص 
افراد حزب مشــارکت. یعنی بعضی وقت هــا حتی در مورد 
رئیس اداره زرند کرمان هم می خواستند دخالت کنند! ولی 
من اجازه نمی دادم. خود آقــای خاتمی به من گفت که دو 
تا وزیر را من خودم انتخاب کردم. یکی وزیر خارجه، آقای 
کمال خرازی و دیگری هم وزیر کشاروزی درحالی که حزب 
مشارکت می خواست افراد دیگری باشند. ولی من گفتم این 

دو به شما ربطی ندارد. 
 ولی در بقیه مشارکتی ها فشار آوردند. 

  باالخره حزب بودند، حمایت کردند و رئیس جمهور 
مال خودشــان بود. همان موقع هم  6-5نفر بیشــتر عضو 
مشــارکت در کابینه نبود. اوایل کار اوضــاع این گونه بود. 

دکتر عیسی کالنتری 
معتقد است که بزرگترین 
تهدید ایران، آب است

هاشمی ناخودآگاه با 
دیدن آب گریه می کرد 
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یادم هست آن زمان آقای رحیمی  استاندار کردستان بود. 
به آقای خاتمی فشار آوردند که به دالیل رفتار انتخاباتی اش 
ایشان باید عزل شود. آقای خاتمی به شدت از آقای رحیمی 
 دفاع کرد و گفت اگر از کردســتان هم می خواهید بردارید 
در آذربایجان غربی استاندارش کنید. باالخره مانع شدند و 
من در وزارت کشاورزی به عنوان مشــاور حقوقی خودم از 
ایشان استفاده کردم. دوستان مشارکتی فشار آوردند ولی 
من گفتم که وزیر هستم و اجازه نمی دهم که کسی در کار 
وزارتخانه ام دخالت کند. شاید حداکثر یک سال اول دولت 

به این صورت بود.
دولت اول آقای خاتمی که شــما حضور داشتید، 
خیلی به آقای هاشــمی نزدیک بود. یعنی شــما 
بودید، آقای محمد هاشــمی معاون اجرایی بود، 
آقای هاشــمی طبا بود. آقای حبیبی معاون اول و 
آقای مهاجرانی در وزارت ارشاد و آقایان نوربخش 
و جهانگیری هم حضور داشتند که خیلی به آقای 
هاشــمی نزدیک بودند. در دولــت دوم اما خیلی 

مشارکت فشار آورد. 
  باالخــره دولــت دوم هــم کــه انتخــاب شــد، 
اســتراتژی های خودشــان را داشــتند. من در دولت دوم 
آقای خاتمی نبودم. چون وزارتخانه های کشاورزی و جهاد 
کشــاورزی در بهمن ماه 79 ادغام شــد و دیگر وزیر جدید 
آمد که آقای حجتی بود. جالب اینکه شــب قبل از معرفی 
وزیر قرار بود که آقای دادمان وزیر کشــاورزی شود و آقای 
حجتی وزیر راه بود. منتها شب جلسه ای تشکیل می شود 
و آقای نجفــی و آقای نبوی و چند نفر دیگــر  بودند و به این 
نتیجه رسیدند که چون وزارتخانه ها قرار است ادغام شوند 
کسی وزیر شود که سابقه وزارت داشته باشد. چون هم آقای 
حجتی مورد تائید هر دو وزارتخانه بود و هم آقای دادمان. 

قرار بود که از چهره هایی انتخاب شوند که مورد تائید هر دو 
وزارتخانه باشــند. اما آقای دادمان رفــت وزارت راه و اجل 
مهلت نداد، هواپیمایش ســقوط کرد و آقای حجتی وزیر 

جهاد کشاورزی شد. 
 برخی اصالح طلبان معتقدند آقای روحانی تغییر 
کرده و روحانی قبل از انتخابات اصال شبیه آقای 
روحانی االن نیست. شــما هم این حس را دارید 
که آقای روحانی تغییر کــرده یا اینکه همان آقای 

روحانی است؟
  به نظــر من آقــای روحانــی تغییر نکرده اســت. 
آقــای روحانی از اولش هــم همین بود. به نظــرم دهه 60 
که در مجلس بــود و دهــه 70 و دهه 80 کــه عضو جامعه 
روحانیت مبارز بود، به آقای هاشــمی خیلــی نزدیک بود. 
آقای روحانــی از اول تا آنجــا که من ایشــان را از مجلس 
اول که بــرای وزارت کشــاورزی به مجلس معرفی شــدم 
و رای نیاوردم، می شناســم به نظرم همان اســت که بود. 
تغییراتــی برای آقــای روحانی ایجاد نشــده اســت. البته 
ممکن اســت یک مقدار تغییــر در اثر اینکــه طرفدارانش 
خواســته هایی دارنــد، به وجود آمده باشــد که به ایشــان 
رای دادنــد ولی ایــن تغییــرات خیلــی معنادار نیســت. 
شــاید آقای روحانی قبــل از ریاســت جمهوری 80 درصد 
 مثل همینی باشــد که امــروز هســت. در واقــع تغییرات

 در حد خیلی کم است.
 شاید آنها انتظار داشــتند کابینه اصالح طلب تر 

باشد؟
  درســت اســت کــه اصالح طلبــان از روحانــی 
حمایت کردنــد ولی آقای روحانی با مشــی اعتــدال آمد و 
نه مشــی اصالح طلبــی. اســتراتژی اش هم اســتراتژی 
اعتدال بود. بــه نظرم فرصتی شــد بــرای اصالح طلبان 

که در مــدت   5-4ســال گذشــته بــه تدریج خودشــان را 
بازسازی کنند. یعنی آمدن روحانی به عنوان رئیس جمهور 
فرصت مناسبی اســت برای اصالح طلبان که به بازسازی 
خودشان بعد از هشت ســال احمدی نژاد بپردازند. قاعدتا 
 اصالح طلبان باید قدر روحانی را بداننــد و روحانی هم قدر 

اصالح طلبان را بداند.
فکر می کنیــد ارتباط بیــن این دو جریــان ادامه 

پیدا کند؟
  باالخره اکنــون آقای روحانی دولتــش را انتخاب 
کرده و چهار ســال دیگر هــم دولت را تحویــل می دهد و 
دولت دیگری انتخاب خواهد شــد. گروهی از اعتدالیون 
به جناح اصالح طلبان نزدیک هستند و گروهی هم به جناح 
اصولگرایان نزدیکترند. من معتقدم ممکن است در درون 
اعتدالیون در انتخابات بعدی انشــقاقی حاصل شود و نه 

اصالح طلبان.
 منظور  این است که ممکن است جناح چپ در کنار 
طیف اعتدالیون از گزینه ای مثل آقای الریجانی 
حمایت کند یا اینکه دنبال گزینه خودش خواهد 

رفت؟
  من فکر می کنــم جنــاح اعتدالگرایان دو شــقه 

می شوند. 
به چه شاخه هایی؟

  با توجه به شناختی که از افراد دارم، یک گروه شان 
به اصالح طلبان ملحق می شوند و یک گروه هم به...

 یعنی این جریان در عرصه سیاسی نمی ماند؟
  فکــر نمی کنم جریان ســوم به این صــورت باقی 
بماند. یعنی اعتدال و توسعه دو گروه خواهد شد. من فکر 
می کنم برای انتخابات 1400 اوضاع به همین شکل شود. 
یعنی اگر اختالفی هم باشد داخل این گروه خواهد بود و آن 
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دو سر جای خودشان هستند. 
نظر شــما در مورد آقــای الریجانی چیســت؟ آیا 
ممکن فرد مورد اجماع باشد و درواقع این شکاف 
شــکل نگیرد ؟ چون هم از طــرف اصالح طلبان 
شاهد استقبال از این مساله هستیم و هم از سمت 

اعتدالیون.
  آقای الریجانی را از نزدیک در دولت آقای هاشمی 
می شناسم، چه زمانی که رئیس رسانه ملی و چه زمانی که 
وزیر ارشــاد بود. افکار آقای الریجانی بیشتر به اعتدال و 
توسعه نزدیک است. آدم متعادلی است و تند این طرفی یا 

آن طرفی نیست.
 ممکن است مورد اجماع قرار بگیرد؟

  احتمالش وجود دارد. 
 ســوالی کــه ایــن روزهــا خیلــی جذاب اســت 
اینکه چطــور می شــود حــزب کارگــزاران آقای 
جهانگیری را کــه به عنــوان یک نامــزده بالقوه 
دارد ، یکبــاره نــام آقــای الریجانــی را مطــرح 
می کنــد و می گوید مــا  ترجیح می دهیــم از آقای 
الریجانی  حمایت می کنیم. درواقع شاید خاطره 
 حمایت از آقای الریجانی به جــای آقای عارف را 

زنده کردند.
  کارگزاران گفته اند؟

   بله.
  من نشنیده ام. اولین  بار است که می شنوم.

 در همان شکافی که شما می فرمایید اگر یک سر 
آن شکاف آقای جهانگیری باشــد و سر دیگری 

آقای الریجانی...
  من فکــر می کنــم جنــاح اصولگــرا به خصوص 
اصولگرایان رادیــکال آقای الریجانی را قبــول نکنند ولی 

اعتدالیون اکثریت شان قبول خواهند کرد. همان طور که 
آقای جهانگیری را تندهای اصالح طلب قبول ندارند. اگر 
این دو با هم روبه رو شــوند به نظرم انتخابات بین دو نیروی 
متعدل خواهیم داشــت که با هم رقابت می کنند. درســت 
است که آقای جهانگیری گفته نماینده اصالح طلبان است 
و آقای الریجانی را هم یک عده به عنوان جناح راست معرفی 
کنند ولی با شناختی که نسبت به هر دویشان دارم، آدم های 

بسیار متعادلی هستند. 
 در چند روز اخیر بحثی تحت عنوان نظام پارلمانی 
مطرح شده و حتی یکی از رسانه ها هم زیر عکس 
آقای روحانی تیتر زده بود آخرین رئیس جمهور! 
به نظر شما ممکن است این اتفاق در آینده نزدیک 
رخ دهــد و اینکه آیا اساســا موافق بازگشــت به 

نخست وزیری هستید؟
   اگــر نظــام پارلمانی شــود بایــد اســم جمهوری 
اسالمی هم عوض شود. یعنی جمهوریت نظام کجاست؟ 
اگر رئیس جمهور نباشــد پس اســم جمهوری اسالمی از 
کجاســت؟ به نظــرم جمهوریت نظــام به ایــن زودی ها و 
ســادگی ها قابل تغییر نیســت. جایگاه مردم کجاســت؟ 
انتخابات مردم که نمی تواند غیرمستقیم باشد. یک جایی 
مستقیم و یک جایی هم غیرمستقیم. آنها که نظام پارلمانی 
را پیش می کشــند، جمهوریت نظام را زیر سوال می برند. 
حاال ممکن اســت بگویند مثل سابق نخست وزیر هم احیا  
شود ولی رئیس جمهور را نمی توانند باتوجه به قانون اساسی 

که موجود است، حذف کنند. 
وقتی اینجا را تحویل گرفتید چه وضعیتی داشت؟

  محیط زیســت حدود 520 میلیــارد تومان بودجه 
ســاالنه دارد؛ چیزی در حــد کمتر از ســه درصــد بودجه 
شهرداری تهران. چیزی  حدود یک پنجم کمکی که دولت 

به مناطق آزاد کشــور می کند. دولت در هر منطقه ســالی 
ســیصد میلیارد تومان کمک می کند. نزدیک به دو هزار و 
پانصد میلیارد تومان کمک دولت به مناطــق آزاد را داریم 
ولی محیط زیست کشور هم 520 میلیارد تومان بودجه دارد 
که در همه چیز باید حضور داشته باشد و نظارت کند. پایش 
کرده و از حیات وحش حمایــت و حفاظت کند. در بودجه، 
یک ناحیه از یک منطقه شــهرداری تهران اســت؛ این از 

وضع مالی است.
 در حوزه نیروی انسانی هم حدود هفت هزار نفر نیروی 
انسانی داریم که نزدیک به سه هزار نفر آن فقط محیط بان 
هســتند که با زیســتگاه ها، پارک های ملی و مناطق شکار 
ممنوع اســت. 4هزار نفر دیگرشــان هم عمدتا کارشناس 
هستند ولی توان باالیی باتوجه به شرح وظایف شان ندارند. 
حتی االن در مســائل نظارتی قادر نیســتیم و توان کمی و 
حتی کیفــی الزم را نداریم که در بســیاری از موارد نظارت 
کنیم. برون ســپاری هم نمی توانیم کنیم، چــون باالخره 
سازمان محیط زیست باید بر وضعیت محیط زیست کشور 
نظارت و پایــش کند. خیلی جاها کارشــناس نداریم. مثال 
صبح با انرژی های نو جلسه داشــتم اما کارشناسی در این 
زمینه نداریم. یک کارشناس در مورد آب کشور نداریم. آب 
کشــور که مهمترین فاکتور محیط زیست و مرطوب کننده 
محیط زیست کشور اســت. بقیه حیات وحش زندگی شان 
به علت خشکسالی مربوط به آب به خطر افتاده و ژن های 
گیاهی و جانوری کشور فرســوده می شود و از بین می رود. 
ما در سازمان محیط زیســت یک متخصص آب نداشتیم 
که اظهارنظر کند. 234 محیط طبیعی شــامل زیســتگاه 
و پارک هــای ملی و مناطق شــکار ممنوع داریــم ولی کل 
محیط بانان ما حــدود دو هزار و هفتصد  نفر هســتند. این 
وضعیت محیط زیست کشور است. چون اینجا در دهه 50 
سازمان شکاربانی بود و از دهه 50 باتوجه به تغییرات محیط 
زیستی که در جهان به وجود آمد این سازمان هم به سازمان 
محیط زیست تبدیل شد. منتها ساختار شکاربانی حاکم بر 
این سازمان بوده و هســت. مثال االن 15 نفر هستند که در 
مورد یوزپلنگ کار می کنند ولی یک نفر آدم در مورد مسائل 

آب یا انرژی های نو نداریم.
 در موارد مربوط به آلودگی هوا دو، سه نفر بیشتر نبود. 
از این طرف هــم پرداختی های ما آن قدر پایین اســت که 
قدرت جذب کارشــناس نداریم. مجبوریم که با خواهش و 
تمنا از مامور خدمت های سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها در 
برخی مسائل خیلی فنی استفاده کنیم. دانشگاه های مادر 
ما خوشبختانه بعد از انقالب عمدتا توانمند شدند و ظرفیت 
خالی خیلی زیادی از بعد پژوهشــی و پایــش وجود دارد. 
اما ما حتی توان ایــن را نداریم که از اینها اســتفاده کنیم؛ 
توان مالی اش را نداریم. یک ســازمان بســیار مستضعف 
هستیم. تمرکز مدیریتی بسیار شدیدی بر این سازمان بود. 
یعنی استان ها تقریبا اختیارات بســیار محدودی داشتند، 
در نتیجه همه کارها بــه مرکز مربوط می شــد. مرکزی که 
توان خیلی زیــادی از نظر علمی، کارشناســی و امکانات 
ندارد. واقعا زیبنده جمهوری اســالمی نیســت که سازمان 
محیط زیست بســیار مســتضعفی داشته باشــد. درحالی 
که می تــوان بخش عمده آن را درســت کــرد. ولی از نظر 
منابع هم ســازمان باید تقویت شــود. این زیبنده جمهوری 
اسالمی نیست که بودجه کل محیط زیست کشور که شامل 
حفاظت از 17 میلیون هکتار زیســتگاه های ژنتیکی برای 
حفظ ژن های جانوری و گیاهی کشــور است و کل مسائل 
محیط زیست انسانی، بودجه اش در حد یک ناحیه از یک 
منطقه شهرداری تهران باشــد. این موضوع برای ما بسیار 
محدودیت ایجاد کرده، امیدواریــم که دولت و مجلس ما 
را کمک کنند. انتظار این اســت که همــه صنایع و مناطق 
کشور پاالیش شود. از مناطق صنعتی تا مناطق جغرافیایی 
دورافتاده از پســماندها گرفته تا آلودگی هــوا، از آلودگی 
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آب گرفته تا آلودگــی خاک. از فرســایش ژنتیکی گیاهی 
گرفته تا فرســایش ژنتیکی جانوری دســت ماست و عمال 
من حس می کنم که اگر کمکی نشود ما خیلی نمی توانیم 
تغییر انجام دهیــم. برنامه های خیلی قــوی از نظر علمی 
 می خواهیم. قدرتش به قدری شود که همه افراد محقق و 
 دانشمند کشور را در راستای حفظ محیط زیست در خدمت 

محیط زیست قرار بگیرد. 
 در یکی از نظرســنجی های اخیر در مورد مسائل 
بحرانی کشــور شــاید برای معدود دفعات بعد از 
انقالب مسائل محیط زیستی مثل آلودگی و حتی 
مســاله آب به عنوان بحران های اصلی کشور در 
کنار اشتغال و رکود قرار گرفته است. یعنی اینکه 
شــاید هر دو موضوع وضعیت اورژانسی دارد که 
در سطح افکار عمومی هم وضعیت بحرانی اش 
درک شده اســت. اگر موافق باشید از مساله آب 
شروع کنیم که شما قبال در موردش صحبت هم 
کرده اید. فکر می کنید چقدر خطرش جدی است؟
  شما شک نکنید بزرگترین تهدید ایران آب است، 
نه اقتصاد و رکود و اشتغال. جمهوری اسالمی اگر بخواهد 
در برطرف کردن اشتغال جدی باشد، راه حل وجود دارد ولی 
در مورد آب به جایی می رسیم که دیگر راه حلی هم نخواهیم 
داشت. یعنی یقین داشته باشید اگر وضع مان همان جوری 
که امروز هست بین 15 تا 20 سال دیگر ادامه پیدا کند یعنی 
به اندازه نصف زمان انقالبی که گذراندیم؛ حداقل 70 تا 75 

درصد وسعت کشور هیچ آبی نخواهد داشت. 
 تا 20 سال آینده؟

  تا ســال 1415. هیچ کاری هم نمی توانند بکنند. 
آب شرب و آب صنعتی را می توانند شــیرین کنند و بیاورند 
ولی آب کشــاورزی و محیط زیست نخواهند داشت. یعنی 
ریشه مشــکالت کشــور در آینده و االن آب است. ما االن 
وارد بحــران آب و ورشکســتگی آبی هســتیم. درحقیقت 
ما ورشکســته آبی هســتیم. واقعا 20 ســال پیــش تصور 

نمی کردیم که امروز به اینجا می رســیم. یعنی از من که به 
دلیل تخصص کاری ام به آب نزدیک بودم، اگر 20 ســال 
پیش می پرسیدید که 20 ســال دیگر وضع آبی شما چطور 
اســت، در بدبینانه ترین شــرایط به این بدی نمی توانستم 
تصور کنم که این وضع در کشــور حاکم خواهد شــد. این 
وضعیت دو دلیل دارد؛ یکی یک مقدار تغییر اقلیم اســت 
که گریبانگیر ما شده که بخش کوچکی از این مشکل است 
ولی بخش بزرگش مدیریت آبی کشــور است و فشاری که 
سیاستمداران به ناحق در استفاده از آب به آب کشور وارد 

کرده اند.
 باز هم تکرار می کنم چون همه جــا گفته ام و باز هم 
هزار بار دیگر خواهم گفت که هیچ کشوری در دنیا نیست 
که از 110 درصــد منابع آبی تجدیدپذیرش اســتفاده کند. 
شــاید کمتر از 10 کشــور بیــش از 40 درصــد از منابع آبی 
تجدیدپذیرشــان اســتفاده می کنند و باالترین شان به 65 
درصد نمی رسد ولی ما 110 درصد! یعنی تمامی  حق و حقوق 
نسل های بعد را هم داریم ویران می کنیم به بهانه اینکه فقط 
نسل خودمان مهم است و نسل های بعدی از ُبعد استفاده 
از منابع آبی برایمان مهم نیســت. حاال نفت جایگزین دارد 
و نفت را اگر االن اســتفاده نکنند ممکن است که 15 سال 
دیگر جای دیگری هم نتوانند بفروشند. آینده صنعت نفت 
خیلی روشن نیســت. انرژی های جایگزین می آید باتوجه 
به اهمیت محیط زیست انرژی های سالم تر و پاک خواهد 
آمد. ولی ما تنها کشــوری هســتیم که تصمیم گرفته ایم 
آب هایمان را غارت کنیم نه اینکه اســتفاده کنیم. ما االن 
همه دست به دست هم داده ایم و منابع آبی مان را در کشور 
غارت می کنیم. مشکل جمهوری اسالمی را در مورد اشتغال 
می توان حل کرد. رکود را می توان به رشد رساند ولی آب را 
که تمام کردید هیچ کاری نمی توانید بکنید. امروز کمبود آب 
دامن حیات وحش را هم گرفته است. 16 سال پیش پروژه 
حفاظت از یوزپلنگ در کشــور شــروع به اجرا  کرده است. 
بیش از دو میلیون دالر ارگان های بین المللی کمک کردند 
و بیش از 10 میلیارد تومان خود محیط زیست کمک کرده، 
باالی 100 تا یوزپلنگ داشتیم االن بعد از 16 سال زیر 50 
تا یوزپلنــگ داریم! دلیل اصلی اش خشکســالی و کمبود 
آب اســت. چون آب نیست، علف نیســت. علف نیست، 
خرگوش نیست. خرگوش نیست، یوزپلنگ گرسنه است و 
از بین می رود. ما 16 سال پیش  120 تا یوزپلنگ داشتیم و 
نزدیک به 20 میلیارد تومان خرج کردیم که حفاظت کنیم 
و بعد از 16ســال به 48 یوزپلنگ رسیدیم. دلیلش  بی آبی و 
خشکی سرزمین است. یوزپلنگ حیوان خیلی ضعیفی است 
و با دیدن یک بچه  پنج ساله فرار می کند.  آنقدر ضعیف است 
که غیر از خرگوش هم چیزی نمی تواند بگیرد! سگ های 
گله، یوزپلنگ را می خورند. در مورد حیات وحش دیگر هم 
همین طور است. االن یکی از دالیل افول حیات وحش ما 
به علت خشکسالی و کم آبی اســت. اینها زنجیره وار به هم 

وصل اند. چه کسی باور می کند؟
ببینید! مثــل این می ماند کــه ما بگوییم که کشــور 
مــا زلزله خیز اســت و همه بناهای مــا به زلزله 4 ریشــتری 
هم مقاوم نباشــد! ما االن در آب این مســیر را داریم طی 
می کنیــم. 88 میلیــارد مترمکعــب آب هــای تجدیدپذیر 
ماســت که بارش منهــای تبخیر اســت. امــا 97 میلیارد 
مترمکعب مصرف ماست. یعنی واقعا من که فکر می کنم 
دنیا نظاره گر ماست که ما خودکشی کنیم. ما تغییر سیستم 
 و تغییــر روش نداریم. 97 میلیــارد مترمکعب آب مصرفی 

در سال یعنی خودکشی. 
 آب های تجدیدپذیر به چه مصارفی می رسد؟

  آب هــای تجدیدپذیــر تمــام منابــع آبی کشــور 
اســت. بخش عمده اش هم ســهم محیط زیست است. 
ســازمان های بین المللی تعریف کرده اند کشــورهایی که 
20 درصد از آب تجدیدپذیرشان اســتفاده می کنند ، اینها 

کشــورهای امنی هســتند مثل ژاپن که 19 درصد استفاده 
می کند. در کشــاورزی، صنعت، بهداشــت، آشــامیدنی، 
ارگان هــای بین المللی تعریــف کرده اند کشــورهایی که 
کم آبند بــا پذیرش برخی ریســک های مدیریتی می توانند 
تا 40 درصد اســتفاده کنند. یعنی خط قرمــز از نظر علمی 
 اســتفاده 40 درصــدی از آب های تجدیدپذیر اســت. اما 
ما 110 درصد اســتفاده می کنیم. 97 تقسیم بر 88. چون 
می گوییم کشور نیاز دارد، کشور غذا می خواهد، کشور نیاز 
غذایی اش را باید از داخل تامین کند و بخش عمده ای از آب 
در کشاورزی مصرف می شود. حدود 88 درصدش تا حدود 
90 درصد در آب های تجدیدپذیر زیرزمینی ســاالنه حدود 
20 میلیارد مترمکعب به زیرزمین کشــور تزریق می شــود. 
از ایــن 20 میلیاردی که تزریق می شــود و از طریق آبیاری 
حدود شــش میلیارد هم که از زیر زمین می گیریم دوباره به 
زیر زمین برمی گردد. می شــود 26 میلیارد. اما همین االن 
47 میلیارد مترمکعــب از طریق چاه ها برداشــت می کنیم 
و 4/2 میلیــارد مترمکعب از طریق قنــوات. نزدیک به 51 
میلیارد مترمکعب مــا آب از زیر زمین اســتخراج می کنیم 
در حالی که ورودی ما جمعا 26 تاســت و 25 تــا اینجا کم 
داریم. چه اتفاقی می افتد؟ شــما ســفره های آب را تخلیه 
می کنیــد، در نتیجه فشــار وزن زمین بــه حفره های خالی 
منجر به پر شدن آنها می شود که نامش نشست های دشتی 
است. دشت تهران روزی یک میلیمتر نشست دارد، سالی 
35 سانتیمتر. این نشست ها که اتفاق می افتد چه اتفاقی 
در پی دارد؟ چند ســال که ادامه پیدا کرد، شــما دیگر کل 
ذخیــره گاه آب زیرزمینی تــان را از دســت می دهید. یعنی 
اگر بارندگی چهار هزار میلیمتر هم بشود دیگر جایی برای 
ذخیره شدن نیست. می شــود مثل کویر. االن تقریبا اکثر 
کشــور دچار این سرنوشت شــوم شــده اند و این مهمتر از 
خود آب است. مســاله بعدی این اســت که ما آب هایی را 
از حدود هزاران ســال قبل در زمین در کشوری به نام ایران 
ذخیره داشته ایم که نامش آب های فسیلی است که برآورد 
کرده اند 500 میلیارد مترمکعب بوده است. ما تجاوزی که 
به آب های زیرزمینی می کنیم یعنی 26 تا ورودی و 51---- 
این 25 میلیارد از آن 500 میلیارد اســت که در طول تاریخ 
در زمین ذخیره شده است. حدود 200 تا از این هم شیرین 
و 300 تا شــور اســت. ما االن خیلی جاها آب های شیرین 
فســیلی مان را هم تمام کرده ایم و وارد برداشــت آب های 
شور شــده ایم. حقوق نســل های بعد در طول صدها هزار 
ســال طبیعت انباشته شــده را مصرف می کنیم. این نسل 
مصرف می کند به علت اینکه تکنولــوژی دارد. پیامدهای 
زیست محیطی اش را که می دانید. دریاچه ارومیه خشکیده 
است. ما در دریاچه ارومیه 69 درصد آب های تجدیدپذیر 
را اســتفاده می کنیم، متوســط کشــور 110 درصد است. 
ولی ما 69 درصد حوزه دریاچه ارومیه را برداشــت کرده ایم 
و دریاچه ها را خشکانده ایم. بقیه دریاچه ها را در زیر زمین 
نمی بینیم چون ســفره های زیرزمینی ما عیــن دریاچه اند. 
یعنی ما نسل بعد را می سوزانیم. نسل بعد را می خشکانیم. 
آب های جاری مــان هیچ کدام به مقصد نمی رســند چون 
رویشان سد بسته ایم. آب های سیالبی را تبدیل به آب های 
تنظیم شــده کرده ایم. تقریبا همه دریاچه هــا و باتالق ها 
و تاالب های درون ســرزمینی مان را خشــک کرده ایم و یا 
به سرعت درحال خشک شدن است. دریاچه های تاالب ها 
و باتالق ها با سیالب ها زنده اند. هیچ وقت آب تنظیم شده 
به مقصد نمی رســد و همه بهره بــرداری می کنند. آمده ایم 
ســیالب ها را با ســدها مهار کرده ایم در نتیجه تاالب ها و 
باتالق ها و دریاچه ها را از آب منع کرده ایم. فشــاری که بر 
منابع آبی کشور وارد می شود مســتقیما وارد محیط زیست 
کشور می شود. اثراتش روی حیوان، گیاه، خاک و فرسایش 
هست. االن جنگل های زاگرس ما با بیماری زغالی خشک 
می شــوند که یک نوع بیماری قارچی اســت. جنگل های 

  مشارکتی ها حتی در مورد ادارات شهرستان ها 
هم می خواستند دخالت کنند

  روحانی نسبت به قبل تغییر نکرده است

  اصالح طلبان و روحانی باید قدر هم را بدانند

  در انتخابات بعدی بین اعتدالیون انشــقاق 
ایجاد می شود

   افکار الریجانی بیشــتر به اعتدال و توسعه 
نزدیک است 

   با نظام پارلمانــی، جمهوریت نظام آســیب 
می بیند 

   سازمان محیط زیست مستضعف است

    در مورد آب ورشکسته ایم 

    وزرای نیرو باید مقابل نمایندگان ایســتادگی 
کنند

   بیطرف در وزارت نیرو اشتباهاتی داشته

  محیط زیســت در مقابل بحران آب سکوت 
کرده بود

    طی5-4سال آینده آلودگی تهران کم می شود
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زاگرسی که طی دهها هزار سال سبز بوده خشک می شوند. 
برای اینکه در اثر فرسایش گیاه فشاری که آوردیم از طریق 
چرای دام خارج از ظرفیت پوشش گیاهی را از بین برده ایم 
و خاک بدون پوشش مانده است. خاک بدون پوشش در اثر 
باد و باران فرسوده شده و از بین رفته است. وقتی باد و باران، 
خاک را شستند و بردند، به سنگ های مادر می رسیم. باران 
که می بارد دیگر وارد خاک نمی تواند  شود و جاری می شود. 
درختان جنگلی ما در زاگرس  بی آب می مانند. وقتی  بی آب 
ماندند به تدریج ضعیف و ضعیف تر می شوند. 10 سال که 
آب کمی به آنها برسد شروع به خشک شدن می کنند. وقتی 
شروع به خشک شدن کرد با کوچک ترین جرقه و رعد و برق 
و آتش سیگار می ســوزند درحالی که غیرقابل دسترس هم 
هستند و در قله کوه ها و دره ها واقع اند. ما محیط زیستمان 
را خودمان تخریب می کنیــم. از آن چیزی کــه ما محیط 
زیســت می شناســیم، فقط حیات وحش و چهار تا حیوان 
اســت. درحالی که ریشــه محیط زیســت در آب و خاک و 

آلودگی هاست.
 مثال االن شمال کشور را نگاه کنید، مشکل آب ندارد 
ولی زباله این منطقه را نابود می کند. شیرآبه زباله ها دارد نابود 
می کند. البته آقای رئیس جمهور دســتور داده اند که طی 
چهار سال مشکل  زباله ها باید حل شود. جلساتی را با وزارت 
کشور داشتیم که امیدواریم ظرف سه سال آینده مشکلش 
را حل کنند. ولی همین شــیرآبه های زباله محیط زیســت 
جانوری شمال کشور را هم تخریب می کند. رودخانه ها آلوده 
است، جنگل ها از بین رفته است، بوی تعفن در جنگل های 
شمال آدم را از داخل جنگل رفتن بیزار می کند. تمام اینها 
به فرهنگ عمومی که ما در حفظ محیط زیســت نداریم، 
برمی گردد و سیاستمداران ما هم در استفاده  بی رویه از منابع 
ابایی ندارند. ما فشار استفاده بر منابع مان به مراتب بیشتر از 
توان تحمل محیط زیست کشور است. چه از نظر آب، خاک 
و گیاه و چه از نظر ویرانی و برداشت غلط از معادن. برداشت 
غلط از چوب می کردیم که حاال خوشــبختانه با قانونی که 
مجلس گذرانده جلوی جنگل تراشی را حداقل گرفتند. یعنی 
واقعا محیط زیست کشور حال خوبی ندارد. محیط زیست 
کشور حالش خوب نباشد حال جامعه هم خوب نخواهد بود. 
به همین دلیل است که من می گویم معضل و مشکل اصلی 
کشور اول کم آبی است و استفاده زیاد و بد از آب است. هم 
آب را زیاد استحصال می کنیم و هم بد استفاده می کنیم. 
االن طــوری پیش رفته ایم که کاهش اســتفاده از منابع را 
نمی توان منوط به بهره وری بهتــر از آب بکنیم،  حدود 40 
سال پیش اگر ما به طور همزمان می خواستیم از منابع آبی 
کشور استفاده بیشتری بکنیم و بهره وری مان را باال می بردیم 
و اســتحصالمان را ثابت نگه می داشتیم اینها با هم ارتباط 
داشتند ولی این ارتباط االن از هم گسیخته است. یعنی شما 
نمی توانید کاهش استحصال آب را منوط به بهره وری بهتر 
از آب کنید. واقعا محیط زیست کشور قابل ترحم است. حاال 
اینها محیط زیست طبیعی است آن طرفش محیط زیست 

انسانی است. 
 توصیفی که شما فرمودید، نشان می دهد که یک 
بحران جدی در ســطح حاکمیتی است و ممکن 
است  به سطح سیاسی و امنیتی هم کشیده شود. 

  کشیده شده است.
 این را در سطح حاکمیتی هم مطرح کرده اید؟ با 

رئیس جمهوری یا رهبری؟
  بنده با آقای رئیس جمهور خیلی مطرح کرده ام. از 
زمانی که مرکز تحقیقات اســتراتژیک بودیم با هم حداقل 
10 بار آقــای روحانی آن زمان در جلســات آبی مــا آمدند و 
کارشناسان توضیح دادند. رهبری هم باتوجه به مشکالت 
در جریان هستند. بنده هنوز نتوانسته ام مستقیما با ایشان 
مطرح کنم ولی ایشــان در جریان مســائل هســتند. باید 
مجلس ما پاســخگو باشــد. چون تمام این استفاده های 

 بی رویه با مصوبات مجلس بوده اســت. وزرای نیرو هم در 
مقابل نمایندگان معموال ایستادگی کمی می کنند. تهدید به 
سوال و استیضاح می کنند و منافع ملی کشور را نمی توانند 
جمع بندی کنند. هر کسی منطقه خودش را می بیند. وزارت 
نیروست که باید می ایستاده. هیچ اشکالی ندارد اگر 20 تا 
وزیر را هم ظرف 10 سال استیضاح کنند. منابع آبی کشور 
از بین رفته است. 132 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر ما 
االن به 88 رسیده و بهره  برداری 50 میلیارد مترمکعبی ما به 
97 تا رسیده اســت. رودخانه های دائمی  که قبال داشتیم 
و االن نداریم. سیستان و بلوچســتان، کرمان، اصفهان، 
فارس،  آذربایجان شــرقی، همدان، از مرز کوه های البرز 
و زاگرس تا مرزهای شــرقی و جنوبی کشــور همه مشکل 
دارند. سال به سال و روز به روز هم مشکالتشان پیچیده تر 
می شود. سیاسی- امنیتی شما به چه می گویید؟ االن دیگر 
بحران در مورد آب شروع شده است. اال ن جالب است که 
مدیرکل محیط زیست اصفهان را سرپرست معاونت محیط 
طبیعی انتخاب کرده ام جایگزینش مدیرکل قم را گفته ام که 
به اصفهان برود که قبال رئیس شهرستان اصفهان هم بود. 
جنگ آب باالست، استاندار اصفهان می گوید ما مدیرکل از 
چهارمحال و بختیاری و خوزستان مدیر نمی پذیریم. مدیران 
ارشد استان هم متاسفانه دنبال اتفاق ناخوشایند هستند که 
کشــور را قومیتی می کنند، این بحران آب است. می گوید 
چون چهارمحالی ها نمی گذارند آب بیشــتری به اصفهان 
بیاید ما هم مدیــرکل چهارمحالی نمی گذاریــم یا در مورد 
خوزســتانی ها که مثال مدیرکل اصفهانی نمی گذارند! دو 
ســال پیش دیدیم که وقتی آب به شهر نرسید چه اتفاقاتی 
افتاد االن هم ممکن اســت همان اتفاقــات مجددا تکرار 
شــود. حتی درون حوزه ای، نمی گویند که آب کم شــده، 
آب واقعا کم شده اســت. یک وقتی در استان فارس دهه 
70 آب زیاد داشتیم و تولیدات زیاد داشتیم سالی 2 میلیون 
تن گندم تولید می کردیم امــا االن تولید گندم به 800هزار 
تن نمی رســد. آب های 50 متری به زیر 250 متر رسیده و 
شور شده و کیفیتش را از دست داده. ما هم مشکل کمیت 
 آب را داریم که آبمان کم شــده و هم مشــکل کیفیت آب 
را داریم. یعنی هم شــوری و ســختی آب که زیاد می شود 
تولید همان مقدار تحت تاثیر قرار می گیرد که کمبود آب. 
یعنی ما واقعا خیلی خیلــی  بیرحمانه رفتــار می کنیم. دو، 
سه هفته پیش خرسی گرســنه از جنگل به مزرعه هندوانه 
آمده بود و داشــت یک دهــدار را می کشــت. محیط بان 
فارغ از اینکه کارش درســت بوده یا نبوده، خرس را کشته 
و دهدار را نجات داده اســت. این همه جنجال در رسانه ها 

راه افتاد ولی هزار ان جانــدار در اثر  بی آبــی از بین می رود 
ولی هیچ کس صدایش در نمی آید. آدم ها تهدید می شوند 
هنوز که هنوز اســت به اســتفاده بیشــتر از آب و منابع آبی 
دست می زنیم. وقتی صحبت از کاهش مصرف می شود، 
نمایندگان مجلس یکصدا می شوند و همه می گویند مرگ 
 برای همسایه خوب است! به حوزه ما کاری نداشته باش. 

حوزه بغل دستی را قطع کن. 
 به مزرعه هندوانه اشاره کردید. فکر نمی کنید که 

کشت هندوانه آب زیادی می برد؟
  اتفاقــا هندوانــه یکــی از کم آب برتریــن و 
اقتصادی ترین محصوالت از بعد آب است.  شما حدود 80 
کیلو آب می دهید و یک کیلو هندوانه بر می دارید. درحالی 
که 1400 کیلو آب می دهیــد و یک کیلو گندم برمی دارید. 
گندم هم تنی 200 دالر اســت و هندوانــه هم همین طور. 
هندوانه یکی از کم آب بر ترین محصوالت دنیاست. عمدتا 
هم قشــر پایین هندوانه را با نان می خورد. بله هندوانه سه 
هزار مترمکعب آب می برد ولی در عــوض 40 تن هندوانه 
می دهد. ما در یک محصول دیگر هشت هزار مترمکعب آب 
مصرف می کنیم ولی 4 تن برمی داریم. البته بخش عمده ای 
از هندوانه های ما دیم است. اصال اینها اطالعات نادرستی 
است که غیرکارشناسان می گویند. یعنی مشکل آب واقعا در 
کشور ویرانگر است. هنوز آقایان نفهمیده اند چه اتفاقاتی 
خواهد افتاد؟ به نظرم مدیریت آبی کشــور در جهل است. 
ما االن در کشور بحران آب نداریم، از خطر آب گذشته و از 
بحران گذشته ایم و ورشکسته ایم؛ مثل یک آدم ورشکسته. 
این به شــدت خطرناک اســت. به شــدت خطرناک است 
 برای حفظ این سرزمین هفت، هشت هزار ساله که تمدن

 داشته است. 
 اگر شما مسئول حل بحران آب شوید، دقیقا چه 

اقداماتی انجام می دهید.
  مــن در ابتدا بــا مردم صحبــت می کنــم. رادیوو 
تلویزیون این همه وقت برای مسائل مختلف می گذارد. با 
مردم باید صحبت کرد و گفت که در چه مرحله ای هستیم؟ 
برای بچه ها و نوه هایمان جایی در این ســرزمین نخواهیم 
داشت. وقتی مردم را آگاه کردید محیط زیست را هم آگاه 
کرده اید. وقتی همه همســو شــدند و عزم ملی و سیاســی 
پیش آمد که مصرف را کم کنیم، باید کم کنیم. فرضا ظرف 
پنج ســال، 50 میلیارد مترمکعب مصرف را کم می کنیم به 
موازات آن همت کنیم بهره وری را افزایش دهیم که حداقل 
خســارت ها را بخوریم. فرهنــگ مردم را بــاال ببریم که در 
ضایعات هم صرفه جویی کنند. من یک تکه نان صد گرمی 

   اگر قرار بود  یک نفر را باتوجه به سوابقش
 رئیس جمهور کنند، آن فرد روحانی بود
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 را دور می اندازم یعنی اینکه 140 لیتر آب را دور می اندازم. 
یک دانه ســیب که دور می افتد و مصرف نمی شــود یعنی 
حداقل 100 کیلو آب دور ریخته شده اســت. مردم را باید 
برای صرفه جویی آموزش دهیم و بعد سرمایه گذاری کنیم. 
یعنی اولین قــدم اگاهی عمومی و دومی عزم ملی اســت. 
ســومی  کاهش اســتحصال و چهارمی افزایش بهره وری 
است و بعد هم فرهنگ ضایعات و صرفه جویی در هر جایی 
که آب مصرف می شــود. وقتی یک صفحه کاغذ که مثال 
شاید سه گرم باشد را دور می اندازید یعنی 50 کیلو آب را دور 
می ریزید. این باید وارد آموزه مردم شود. واقعا مبارزه با  بی آبی 
و جلوگیری از مصرف  بی رویه آب در عین حال که کار بسیار 
سختی است اما آسان هم هست. مسئوالن صحبت های ما 
را امنیتی تلقی نکنند. نگویند که چون مسائل امنیتی هست 
پس من حرف نزنم. این امنیت از بعد دیگری است. منافع 
ملی کشور است. خیلی راحت به شما بگویم 10 سال دیگر 
مواد غذایی هم نخواهید داشت. ولی از حاال می توان هم 
آب را کم کرد و هم مواد غذایی را تا حدی تولید کرد. کشور 
باید سیاست های کالنش را بر مبنای محوریت آب تنظیم 
کند. سیاست های کالن کشور مبنایش محوریت آب نیست 
بلکه در آمدهای نفتی اســت. مبنایش این است که بشکه 
نفت 45، 55 یا 50 دالر باشد؟ این نیست که چند بشکه آب 
داریم و چند بشکه نداریم بلکه این است که چند بشکه نفت 
تولید کنیم. باید این سیاســت ها جابه جا شوند و مردم را به 
سند کم آب محور بکشانیم. صنایعی که با مصرف آب کمتر، 
تولید بیشتر داشته باشد. صنایع فوالد و پتروشیمی  را داخل 
کشــور آورده ایم. نیروگاه های پرمصرفمان داخل کشــور 
است. اصفهانی ها  صنعت را کشانده اند به سمت اصفهان، 

چون آب مطرح نبوده، واقعا فاجعه انگیز است.
 داستانی که سر رای اعتماد آقای  بیطرف به وجود 
آمد را چطور تحلیل می کنید؟ یعنــی حق با کدام 

طرف بود؟
  آقای  بیطرف به نظــرم خودش انگیــزه ای برای 
وزیر شدن نداشت. در رای آوردن یا نیاوردن  بی تفاوت بود. 
باالخره یک ســری مخالفین منطقه ای داشــت. یکسری 
مخالفین ملی داشت. رای نیاوردن  بیطرف اصال سیاسی 
نبود، کامال غیرسیاسی بود. اصال مجلس این دفعه سیاسی 

رای دادم. 
 باتوجه به مباحثی که در مــورد آب بیان فرمودید 
اگر نماینده بودید به ایشان رای می دادید یا خیر؟

  من نظرات ایشان را جویا می شــدم و به نظراتش 
رای می دادم و نه به شخص اش. باالخره  بیطرف 20 سال 
پیش وزیر بوده و اشتباه کرده االن اگر همان اشتباهاتش را 

می خواست تکرار کند، رای نمی آورد.

 معتقدید کــه در وزارت نیرو اشــتباهاتی مرتکب 
شده است؟

  قطعا اشــتباهاتی در وزارت نیرو شده است. همه 
اشتباه می کنیم. در وزارت نیرو وقتی مدیریت آب زیر سوال 
است نفر اول وزارت نیروست. محیط زیست هم همراهش 
بوده درحالی که محیط زیســت به زعم خــودش، خودش 
را کامال از آب جدا کرده بود. جالب اســت ما برای کاهش 
یا افزایش دما باید دادمــان دربیاید. ولی آب مملکت نابود 
می شود یک کلمه از محیط زیســت نشنیده ایم. می گویم 
یک کارشناس آب نداریم که برای تاالب های خشک شده 
جایی داد بزند. دریاچه ها خشک شــده صدایش درنیامده 

است.
 یعنی آب برای سازمان مهم نبوده است؟

  جایگاهی نداشــته اســت. وقتی یک کارشناس 
ندارد یعنی مهم نیست دیگر! شما وقتی در مورد یوزپلنگ 
15 کارشناس دارید و در مورد گراز  پنج کارشناس و در مورد 
گرگ هم همین طور ولی در مورد آب یک کارشناس ندارید 

یعنی مهم نیست دیگر.
 سراغ بحث آلودگی برویم. اوضاع چقدر بحرانی 

است؟
  واقعا بحرانی است به خصوص زمان هایی که هوا 
سرد است. با سرما ، وزن آن ســنگین شده و پایین می آید. 
هوای سنگین پایین آمده درحالی که داخلش آلودگی وجود 
دارد. اکسیدهای ازت و فلزات مضر و اکسیدهای سولفور 
هست و همه اینها داخل هوایی اســت که پایین آمده و به 
انسان ها نزدیک می شود. زمســتان هوای شمال شهر به 
مراتب وحشتناک تر از جنوب شهر است. یعنی شمال شهر 
نباید تشریف ببرید. چون اینجا هوا در صدمتری است و آنجا 
در هفتصد متری که جای نفس کشیدن دارید. منشا اصلی 
این آلودگی ها کیفیت پایین یکی سوخت های فسیلی است 
و یکی موتورهایی که خوب نمی سوزد و یکی نیروگاه های 
قدیمی. حدود 18 تا 20 درصد آلودگی کشور را نیروگاه هایی 
ایجاد می کنند که مازوت می سوزانند. جالب است که مثال 
حداقــل 30 درصد آلودگی هوای شــهر تهــران مربوط به 
کامیون های قدیمی است که شب ها وارد تهران می شوند و 
چون شب وارد می شوند هیچ کس نمی بیند. کامیون هایی 
که شب ها از ســاعت 22 تا 6 صبح وارد تهران می شوند، از 
این 30 واحد درصــد 28 وارد درصد مربوط به کامیون های 
باالی 10 سال است که می توانند کامیون های قدیمی  وارد 
نشوند و جایگزین کنند. یا مثال سوخت های غیراستاندارد 
و موتورهای غیراستاندارد. دیگر حاال خوشبختانه با شبکه 
گاز کشور، سوخت های خانگی دیگر آلوده کننده نیست و 
شاید سهم آن در شهرهای ایران کمتر از نیم درصد باشد. 
ولی عمــده آلوده کننده ها در تهران نیروگاه شــهید رجایی 
است که خودش به تنهایی در زمستان وقتی گاز نمی دهند 
و مازوت می سوزاند، حدود 20 درصد آلودگی کرج و تهران 
را تولید می کنــد. 30 درصد هم مــال کامیون ها و 50 تای 
دیگر مال خودروها و موتورســیکلت های بنزینی است که 
باالخره اینها باید اصالح شود. به مردم نمی توانیم بگوییم 
که جابه جا نشــوند بلکه باید وسیله شــان را درســت کنیم. 
دولت خوشــبختانه حدود یک ماه پیش مصوبه ای داد که 
کارخانــه تولید موتورســیکلت برقی با ســاالنه حدود 200 
هزار دستگاه احداث شود و تاکسی های تهران هم ظرف 
پنج سال برقی شوند و اینها از رده خارج شوند. حاال ما باید 
 اقدام کنیم بــرای جلوگیری از ورود کامیون های ســنگین

 به شهرهای بزرگ.
 آیا اقداماتی در این زمینه کرده اید؟

  من تــازه متوجــه شــده ام. دنبالش هســتیم که 
الیحه ای ببریم تا حداقل کامیون های باالی 10 ســال را 
اجازه ورود ندهند. همه اینها شــامل وســایل نقلیه است. 
حمل و نقل عمومی باید بهبود  پیدا کند، مترو توسعه یابد. 

اتوبوس های خوب یا تولید و یا وارد کنند. 
 چند سال زمان نیاز داریم؟

  مــن فکــر می کنــم حداقل چهــار، پنج ســالی، 
به مرور کم می شــود. االن خوشــبختانه آقای زنگنه بنزین 
پتروشــیمی ها را که از بنزن تولید می شد، حذف کرد. این 
خودش کمک کــرده و تعداد روزهای آلــوده را کمتر کرده 
است. بنزین ها را باید کنترل کنیم و در پاالیشگاه ها نظارت 
داشته باشــیم ولی فعال نداریم. ما نظارت بر ساخت تولید 
موتورهای خودرو نداریم چون توانش را نداشتیم. امکانات 
برون سپاری هم نداشتیم. موتورسیکلت های آلوده کننده 
باید ســریعا حذف شوند. موتورســیکلت ها نقش بزرگی در 
آلودگی دارند.  چهاروپنج شــهر بزرگ هم این گونه اســت؛ 
اصفهــان، تبریــز و اراک. آلودگی هوا قابل درمان اســت 
ولی آب غیر قابل درمان اســت. آب تمام شــود دیگر تمام 
شده است. پسماندها هم مساله مهمی  است. خوشبختانه 
آقای رئیس جمهور دستور دادند که در شمال کشور مساله 
پســماندها تا پایان این دولت قطعا حل شــود. قرار است 
کارخانجات زباله ســوز را وارد کنند. ریزگردها در خوزستان 
هستند. برخی ریزگردها هم منشأ خارجی دارند، برخی هم 

منشأ داخلی. 
 با عراق مذاکره می کنید؟

  اکنون تقریبــا مذاکــره  بی فایده اســت. داعش 
تمام شــود، می تــوان مذاکره کــرد. عمدتــا مناطقی که 
ریزگرد دارد دست داعش بوده اســت. از موصل به سمت 
ســوریه حاشــیه های فــرات که خشــکیده، ترک ها ســد 
زده اند و آب را مهار کرده اند. قبال ســیالب بــود اما اکنون 
ترک ها جلــوی ســیالب را بســته اند و حــدود 500 متر بر 
 ثانیه به ســوریه و عــراق و ارونــدرود آب داده انــد. خیلی 

کمتر از قبل هست. 
 ما نمی توانیم از خزر استفاده کنیم؟

  گــران تمــام می شــود. آب مترمکعبــی االن از 
خلیج فارس به شهر یزد می آورند چیزی حدود 20 هزار تومان 
برای هر مترمکعب تمام می شود که فقط برای آب خوردن و 
برخی صنایع است و نه آب کشاورزی و تولید غذا. تصمیم 
ســخت و درد آور بزرگی را جمهوری اســالمی باید بگیرد تا 
بتواند مشــکالت آبش را کم کند. ما همیشه با آب مشکل 

خواهیم داشت.
 موقعی هم که وزیر کشــاورزی بودید این نگاه را 

داشتید؟
  از اواخر دولت اول آقای هاشمی دیگر فهمیدیم 
که کشور مشکل دارد. حتی کشت دوم را در جنوب کشور در 
فارس به گونه ای انجام داده ایم که کم شود و سیستم های 
آبیاری را توســعه دادیم و توسعه زیر کشــت را هم محدود 

کردیم.
 شما با خودکفایی گندم هم مخالف بودید؟

  من بــا خودکفایی مخالــف بودم به دلیــل اینکه 
انتهای مصرف محدود نبود. مصرف زیاد می شــد. آرد را 
مجانی می دادیم ولی نانوا نمی آمد از کارخانه آرد را ببرد و 
می گفت دم دکان تحویلش دهیم تا یک تومان پول دهد. 
کنســانتره کیلویی 12 تومان و نان خشــک کیلویی یک 
تومان بود. یکی از کارهای خوبــی که دولت احمدی نژاد 
انجام داد این بود کــه قیمت نان را گــران کرد و مصرف 
یک مرتبه چهار تا پنج میلیون تــن کاهش یافت. االن باز 
این اختالف در حال زیاد شــدن اســت. یعنی زمانی برای 
50 میلیون نفــر 14 میلیون تن گندم مصــرف می کردیم 
االن برای 80 میلیون نفــر 9 میلیون تن. ایــن فاصله به 
علت قیمت نان اســت که ضایعات به شــدت کاهش پیدا 
کرده است. حاال نان هم چیزی مثل برنج و قند و شکر شد 
که دیگر ضایعاتش خیلی کم اســت ولی باید هوشیار بود 
و اجازه نداد وضع ســابق برگردد. این اختالف قیمت نان 

دوباره از تولید به مصرف دارد زیاد می شود.   

آقای  بیطرف به نظرم 
خودش انگیزه ای برای 
وزیر شدن نداشت. در 

رای آوردن یا نیاوردن 
 بی تفاوت بود
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زمان جدایی 
 هم محمد رضا عــارف بر خواســته اش اصــرار دارد و هم این بــار اعتد الیون

  حرف هایی شــبیه او  می زنند . همین هم باعث شــده که تحلیلگران بگویند عمر 
 ائتاف به پایان رســیده اســت. حــاال موافقان و مخالفــان تدوام ائتــاف به صف 
شده اند آن هم در شرایطی که نزدیکترین رقابت پیش رو انتخابات مجلس یازدهم 

است. سیاست

پایان ائتالف 
عارف و جاللی از پایان همنشینی 

اصالح طلبان و اعتدال گرایان می گویند
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اگر تا دیروز فقط محمد رضــا عارف بود که می گفت 
عمر ائتالف به پایان رسیده اســت حاال خیلی صریح تر از 
او این کاظم جاللی اســت که می گویــد: »ائتالف ها در 

یک مقطع شکل می گیرند اما هیچ گاه ماندنی نیستند.«
حاال که حســن روحانی دوباره رئیس جمهور شده و 
انتخابات مجلس هم نزدیک است گویا فصل وزن کشی 
فرا رسیده است؛ تئوریسین ها درست می گفتند اکنون که 
اصولگرایان برخی کرســی های مهم را واگذار کرده اند و 
جماعت موتلف تنها مانده اند جدال درونی شروع شده و به 

نظر آرایش سیاسی در حال تغییر است.
اکنون که یک ســر ائتالف یعنی کاظــم جاللی به 
نمایندگــی از علی الریجانی و ســر دیگــر آن محمد رضا 
عارف بــه نمایندگــی از بخش مهمــی از اصالح طلبان از 
دوران فصل و جدایــی گفته اند باید منتظــر ماند و دید در 
نهایت چه شکلی از همنشینی نیروهای سیاسی رخ نمایی 

خواهد کرد؟

  اصرار دوباره عارف
محمد رضا عــارف کــه گالیه هایــش از ضلع دیگر 
ائتالف تمامی  ندارد و علی رغم همه فشارها و واکنش ها 
حرف هایــش را تکــرار می کند، ایــن بــار در جدید ترین 
اظهاراتش گفته اســت: »مــا تاکید ویــژه ای بر »هویت 
سیاسی« داریم و در این سال های اخیر همواره بر »هویت 
اصالح طلبی« خود پافشــاری کرده ایم و معتقدیم باید با 
حفظ این هویت سیاسی، درمقاطع حساس و بزنگاه های 
مختلف تصمیم گیری کنیم. ما عمال در دو دوره گذشــته 
انتخابات ریاســت جمهوری با رویکرد ائتالفی وارد عرصه 
شــدیم و در دوره اخیر در شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان، از آقای روحانی به عنوان کاندیدای اصلی 
جریان اصالحات حمایــت کردیم. ایــن ظرفیت جریان 
اصالحات را نشــان می دهد که هنگامی کــه بحث منافع 
ملی به میان می آید، با حفظ هویــت اصالحات حاضر به 
گذشــتن از منافع گروهی و شخصی هســتیم و در همین 
انتخابــات اخیر نیز ایــن اصالح طلبــان بودند کــه اکثر 
ستادهای آقای روحانی را در سراسر کشور مدیریت کردند. 
بنابراین در ســال 98 نیز بنابه شــرایط آن زمان و با بررسی 
رویکرد جریان موتلف مان تصمیــم می گیریم و معتقدیم 
باید با تمامی جریانات داخل نظام، تعامل حداکثری داشته 
باشیم، اما گاهی این تعامل به ائتالف می انجامد و گاهی 
نیز مستقل وارد انتخابات می شویم و حتی اگر الزم باشد، 
در ادامــه راه و پس از انتخابات، ائتــالف می کنیم. ما در 
انتخابات مجلس دهم عمال به صورت ائتالفی وارد رقابت 
شدیم ولی در انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا پنجم 
ائتالفی انجام ندادیــم«. به گفته وی، متاســفانه بحث 
ائتالف هنوز در فضای سیاسی کشــور جا نیفتاده است. 
ما می توانیم پس از انتخابات و بعد از ورود به مجلس هم 
ائتالف کنیم. ائتالف برخالف توقع عده ای از دوســتان 
صرفا تا زمــان پیــروزی در انتخابات نیســت. بلکه اتفاقا 
مربوط به دوران پس از پیروزی اســت. هنگامی که شــما 
وارد یک نهاد تصمیم ســاز می شــوید، آنجاســت که باید 
به ائتالف تان پایبند باشــید.عارف با اشــاره به بدعهدی 
موتلفان بعــد از ورود به بهارســتان، گفــت: »قطعا ما از 
گذشته درس می گیریم، به جلو می رویم. ما از تجربه مان 
در انتخابات مجلس در شوراها استفاده کردیم. میثاق نامه  
لیست امید مجلس به زعم برخی ناظران نیم بند بود؛ بنابر 
این در جریان بســتن لیست امید شــوراها این میثاق نامه 
را محکم تر کردیم و یکــی از راهبردهایمــان این بود که 
هیچ یک از منتخبان حق ندارد برای پذیرفتن مناصب دیگر 
انصراف بدهد. بر این مساله اصرار داشته و داریم و بر آن 
نظارت خواهیم کرد. البته بایــد بپذیریم که ما یک حزب 
نیســتیم؛ بلکه یک جبهه هســتیم و با این حال معتقدیم 

رفتارمان در شــورای عالی سوم، نســبت به شورای عالی 
اول و دوم تشکیالتی تر بوده و حتما معتقدیم در گام های 
بعدی باید از این هــم فراتر برویم. به همین دلیل اســت 
که هم اکنــون به دقت مشــغول آسیب شناســی عملکرد 
شورای عالی ســوم هســتیم تا در ادوار بعد از این تجارب 

استفاده کنیم«.

  اولین واکنش کاظم جاللی به عارف
کاظم جاللی که از نزدیکترین افراد به علی الریجانی 
اســت، بعد از بارها انتقاد عارف و افراد همسو با او باالخره 
 ترجیح داده که وارد میدان شــود و پاسخ کسانی که از آن 
سوی ائتالف ســخن از جدایی به میان آورده اند را بدهد. 
او درباره اظهارات عارف مبنی  بــر اینکه در انتخابات آینده 
مجلس شــورای اســالمی با اصولگرایان معتدل ائتالف 
نمی کنند، گفته اســت: »اختیار جریان های سیاســی با 
خودشان است، ائتالف ها در یک مقطع شکل می گیرند 
اما هیچ گاه ماندنــی نیســتند.« وی دربــاره اینکه برخی 
اصالح طلبان اعالم کرده اند کــه اصولگرایان معتدل به 
قول و قرارهای ائتالف پایبند نبوده اند، خاطر نشان کرد: 
»بنده نمی دانم چه قول و قراری گذاشته اند، خودشان باید 
توضیح بدهند و آن را روشــن کنند.« او البته درباره طرح 
زودهنگام کاندیداتوری برخی مسئوالن از جمله الریجانی 
در انتخابات ریاست جمهوری آینده  هم گفته است: »طرح 
زودهنگام این مســاله از ســوی برخی افراد غلط اســت، 
چراکه هنوز تــا انتخابات بعدی چهار ســال دیگر فرصت 
داریم. متاســفانه هجمه هایی را هم علیه رئیس مجلس 
آغاز کرده اند و بخشــی از این شــایعه پراکنی ها که انجام 
می شود، اساسا برای حمله به علی الریجانی است با این 
تصور که وی کاندیدای ریاست جمهوی می شود، تخریب 
و هجمه علیه مسئوالن نظام حرکت مناسبی نیست. هنوز 
تا انتخابات بعدی زمان زیادی باقی مانده اســت و معلوم 
نیست چه تحوالت و آرایش های سیاسی در کشور شکل 
می گیــرد. آقای الریجانی نه جلســه ای بــرای انتخابات 
تشکیل داده و نه در این مورد با کسی صحبت کرده است، 
بنده جزو نیروهای نزدیک به وی هســتم ولی تا حاال حتی 
یک بار هم در مورد بحث ریاست جمهوری و کاندیداتوری 

با ما صحبت نکرده است.«

  الویری؛ مخالفت با عارف
اما محمد رضا عارف مخالفان جدی دارد که معتقدند 
ایده ای که او مطرح کرده منحصر به نظر شخصی اوست 
و نظر جناح نیســت. آنها حتی به این مســاله هم بســنده 
نکــرده و معتقدند عــارف باتوجه به جایــگاه حقوقی اش 
در جنــاح باید از این ایده اش دســت بکشــد.یکی از این 
افراد الویری اســت.او گفته اســت: بنده با احتــرام ویژه 
و خاصی که بــرای آقای عارف قائل هســتم ولــی با این 
نظر ایشان موافق نیســتم و بر این باورم که تقسیم بندی 
اصالح طلبــی و اصولگرایی بر مبنای مدل های گذشــته 
دچار تغییرات ژرف و عمیقی شده است. در حال حاضر در 
درون جامعه اصولگرایی، اصولگرایانی داریم که به مراتب 
از اصالح طلبان اصالح طلب تر هســتند و شجاعت بیان 

حرف هایشــان را هم بهتر دارند و عمیقا هم در این مسیر 
کار می کنند. ما نمی توانیم این مجموعه را نادیده بگیریم.
او در پاســخ به این ســوال که کــم لطفی هایی از ســوی 
ائتالف کنندگان نســبت به اصالح طلبان صورت گرفت، 
گفت این کم لطفی ها هم در بدنه اصالح طلبی وجود دارد 
و هم جریان اعتدال و غیر طبیعی هم نیســت. مگر نبوده 
غضنفرهایی در داخل جریان اصالح طلبی که به ما لطمه 
زده اند. ما باید هدف خودمــان را این قرار دهیم که خیمه 
اصالح طلبی فراتر و گسترده تر باشد و به امید روزی باشیم 
که اکثریت قاطع جامعه ما نگاه و دید اصالح طلبانه داشته 
باشند. حدود 4 سال تا انتخابات ریاست جمهوری فاصله 
داریم. از حاال نمی توان روی معادالتی که در آینده شکل 
خواهد گرفت حسابی باز کرد. طبیعتا بنده به عنوان یک فرد 
اصالح طلب ایده آلم این است که یک اصالح طلب ناب 
با باور خیلی روشن و شــفاف اصالح طلبانه که هزینه های 
اصالح طلبــی را هم پرداخته ســکان ریاســت جمهوری 
کشور را برعهده بگیرد. منتها ما نمی توانیم در ایده آل های 
خودمان زندگی کنیم. بلکه بایــد از آنها عدول کنیم برای 
اینکه بتوانیم ارابه دموکراســی و مردم ساالری را چند قدم  
هل بدهیم و به جلو ببریم. تلقی من این اســت که با آتش 
زیر خاکستر روبه روییم. جریان های تندرو به هیچ  وجه به 
منافع ملی فکر نمی کنند و مهم ترین چیز برای آنها منفعت 
جناحی خودشان اســت. کوچک ترین اشتباه و خطایی از 
ناحیه ما و جریان اصالح طلبی می تواند بهانه مناســبی به 

دست آنها بدهد.

  ائتالف  بی معنی است
محمد رضا عــارف البتــه در نظراتش تنها نیســت. 
کســان دیگری هم در جناح اصالح طلب حضور دارند که 
مانند او فکر می کنند و سخن می گویند. احمد خرم از جمله 
این افراد اســت. او می گوید: »به علت عدم رشــد کافی 
در ساختار سیاســی ائتالف اصالح طلبان و اصولگرایان 
معتدل بی معنی اســت. احمد خرم، عضو شورای مرکزی 
حزب پیشــروی اصالحات دربــاره اظهــارات محمدرضا 
عارف مبنی بر ائتالف نکــردن اصالح طلبان در انتخابات 
آتی با اصولگرایان معتدل و دالیل آن، گفت: »باتوجه به 
اینکه در ساختار سیاسی و حزبی به رشد کافی نرسیده ایم، 
ائتالف دو جریان و جبهه  بی معنی اســت. بــه ویژه اینکه 
یک جبهه معتقد اســت، ائتالف در صورتی انجام شــود 
که جریــان اصالحات هویــت اصالح طلبی خــود را کنار 
بگذارد بنابراین اصال ائتالف معنــا ندارد. در دو انتخابات 
گذشته به دلیل اینکه یک خطر مشــترک برای دو جریان 
وجود داشــت، تعامل میان اصالح طلبان و اصولگرایان 
معتدل انجام شد.« عضو شــورای مرکزی حزب پیشروی 
اصالحات با بیان اینکه در هشت سال فعالیت دولت های 
نهم و دهم رویکرد حذفی حاکم بود، گفت: »در بعضی از 
مقاطع باید دو جبهه تعامل داشته باشند تا جریان های تندرو 
و انحصار طلب در کشور حاکم نشوند.« وزیر راه و ترابری 
دولت اصالحات گفت: »در عمل دیدیم که اصولگرایان 
معتدل در کمیسیون های مجلس، هیات رئیسه و مسائل 
بعدی آن به این تعامل پایبند نبودند و برخی از کاندیداهایی 
که در لیست اصالح طلبان حضور داشــتند، هنگامی  که 

رای آوردند مالحظه تعامل را نکردند.«

  تابش: هنوز تصمیمی  نگرفته ایم
در اظهارنظــری دیگــر یــک عضــو شــورای عالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان گفته اســت که هنوز درباره 
ائتالف اصالح طلبان با گروه های دیگر در انتخابات های 

آینده تصمیمی  اتخاذ نشده است.
محمدرضا تابش درباره اظهارات رئیس فراکسیون 
امید در خصوص عدم ائتالف با معتدلین در انتخابات آینده 

1

اکنون که یک ســر ائتالف یعنــی کاظم 
جاللی به نمایندگی از علی الریجانی و سر 
دیگر آن محمد رضا عارف به نمایندگی از 
بخش مهمــی از اصالح طلبــان از دوران 
فصل و جدایی گفته اند بایــد منتظر ماند 
و دید در نهایت چه شــکلی از همنشینی 

نیروهای سیاسی رخ نمایی خواهد کرد؟
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اظهار داشته اســت: »اظهاراتی که عارف درباره موضوع 
ائتالف داشت، تقطیع شــده و تنها بخشی از آن منعکس 
شده است. ایشان در واقع ائتالف را رد نکرده است. هنوز 
هم این بحــث صورت نگرفته کــه آیــا در انتخابات آینده 
ائتالف انجام شود یا خیر.« وی افزود: »به  هر حال ائتالف 
در بسیاری موارد اثرات خوبی داشــته، اما در جاهایی هم 
حوادثی اتفاق افتاده اســت. از جمله این سوال را ایجاد 
می کند که موتلفین ما االن کجا هستند، چه می کنند و چه 
موضعی دارند؟ اینها باید رصد شود و اگر قرار است ائتالفی 
انجام شــود،  همه باید صفر تا صد پای آن بایستند و تنها 
برای رای آوری ائتــالف نکنند، بلکه به اصــول آن پایبند 

باشند و پیامدهای بعد از آن را هم بپذیرند.« 
تابش ادامه داد: »در حال حاضر کارگروهی وضعیت 
شــورای عالی و  ترمیم هایی که باید در آن صورت گیرد و 
نقدهایی که به آن وارد می شود را مورد بررسی قرار می دهند 
تا به زمان انتخابات نزدیک تر شویم و آن وقت این موضوع 
هم جزء سیاست هایی خواهد بود که مورد توجه قرار خواهد 

گرفت.«
 وی دربــاره عملکرد شــورای عالی سیاســتگذاری 
اصالح طلبان نیز گفت: »در هر صورت جامعه رو به تکامل 
است و تشکیالت هم باید رو به تکامل باشد تا بتواند نیازها 
و خواســت های همه را تحت پوشش قرار دهد. همچنان 
کــه در ایــن دوره از انتخابات ریاســت جمهوری نســبت 
به انتخابــات مجلــس  ترمیم هایی اتفاق افتــاد. در مقام 
عمل هم باز نقدهایی وارد اســت و خالء ها و ضعف هایی 
وجــود دارد. به هر  حــال تشــکلی که می خواهــد رهبری 
اصالح طلبان در انتخابات را به عهده بگیرد، باید جامعیت 

داشته باشد.«
 نائب رئیس فراکســیون مجلس شــورای اسالمی 
همچنین یادآور شد: »در فراکسیون امید هم دوستان ما 
تقریبا به این نتیجه رسیده اند لیست اعضا را منتشر کنند. 
وقتی تکلیف انتشــار لیست مشخص شــود،  متعاقب آن 
قاعدتا همین موضوع در فراکســیون امید مطرح خواهد 
شــد که در رابطه با ائتالف چه نظری داشته باشیم، البته 
ما به عنوان جزئــی از تشــکیالتی که در حیطــه راهبری 

اصالحات حضور دارد،  تابع نظر جمع خواهیم بود.«

  سایه اختالف بر سر ائتالف
 »اصالح طلبان - اعتدالیون«

در تحولی دیگر یک عضو فراکســیون امید مجلس 
دهم می گوید ائتالف اصالح طلبــان و اعتدالیون نه تنها 
نباید از هم بپاشد بلکه باید قوی تر از گذشته هم شود. احمد 
مازنی، عضو فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی 
درباره احتمال عدم ائتــالف اصالح طلبان و اصولگرایان 
مستقل در انتخابات 98 گفت: »معتقدم ما همچنان بین 
عقالی قوم نیاز به همگرایی داریم چرا که شرایط جامعه و 
رفتار رقیب هنوز آن قدر منطقی نشده که جبهه اصالحات 
بدون همــکاری اصولگرایان عاقــل و نیروهای اعتدالی 
بتواند کاری را از پیش ببرد. البته ما معتقدیم این بار اگر قرار 
است ائتالفی صورت گیرد باید قبل از نهایی شدن ائتالف 
همه جزئیات ائتالف مشخص شود که ما برای چه امری 
ائتالف می کنیم و مبانی ائتالف چیســت، دستاوردهای 
آن چه باید باشد و در قالب صورتجلســه و توافق نامه بین 
طرف های مختلف امضا شــده و شــکل بگیــرد. حتی به 
افکار عمومی نیز اعالم شود تا مردم بدانند به چه ائتالفی 
می پیوندنــد و رای می دهند.« مازنی با تاکیــد بر اینکه ما 
باید دایره ائتــالف را توســعه دهیم گفت: »مــا نه تنها با 
اصولگرایان معتدل باید ائتالف کنیم بلکه هرچقدر بتوانیم 
در سطح جامعه همگرایی ایجاد کنیم به نفع نظام است.« 
عضو فراکســیون امید با بیان اینکه من به ائتالف اعتقاد 
دارم تاکید کرد: »مــا بدون ائتــالف نمی توانیم کاری را 

از پیش ببریم، گرچه اصولگرایان معتــدل نیز نمی توانند 
بدون اصالح طلبان کاری را از پیش ببرند و موفق باشند.« 
این نماینده اصالح طلب مجلــس تصریح کرد: »جریان 
افراطی که در جریــان اصولگرا وجود دارد اگــر ببیند که 
اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل از هم جدا شده اند هم 
اصالح طلبان را تضعیف می کند و هم اصولگرایان معتدل 
را که نقش بسزایی در شکست آنها داشتند. برای جلوگیری 
از این مشکل ما باید ائتالف را ادامه دهیم و چه بسا آن را 

نیز قوی تر کنیم.«

  میزان سبد رای اصالحات 
در همین حال محمد هاشــمی هم گفته اســت که 
اگر هدف پیروزی نباشد و وزن کشی سیاسی مطرح باشد 
که معموال کسی به خاطر وزن کشی سیاسی در انتخابات 
شرکت نمی کند، ممکن است دست به ائتالف نزنند. عضو 
ســابق مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: »تجربه 
برگزاری 30 تا 40 انتخابات در کشــور نشــان می دهد که 
هیچ گاه یک گروه به تنهایی در انتخابات پیروز نمی شــود 

هر پیروزی با ائتالف محقق شدنی است.«
 محمــد هاشــمی می افزاید: »به طــور کلی ضریب 
نفوذ جناح های سیاســی در این ســی  و چند ســال پس از 
پیروزی انقالب اســالمی و چندین انتخابات برگزار شــده 
بــرای اصولگرایــان و اصالح طلبان هر کــدام 20 درصد 
و اعتدال گرایــان که امــروز مجموعه دولت را تشــکیل 
می دهند حدود 38 تا 40 درصد بوده اســت.« وی با بیان 
اینکه پاسخ به این سوال کلیدی از اهمیت باالیی برخوردار 
است که هدف هر کدام از جناح های سیاسی از شرکت در 
انتخابات چیست؟ گفت: »به طور کلی اگر هدف جناح ها 
و گروه های سیاسی از شــرکت در انتخابات پیروزی باشد 
ائتالف بیــن حداقل دو گروه برای کســب رای باالی 50 
درصد اجتناب ناپذیر اســت. اما اگر هدف پیروزی نباشد و 
وزن کشی سیاسی مطرح باشــد که معموال کسی به خاطر 
وزن کشی سیاسی در انتخابات شــرکت نمی کند، ممکن 

است دست به ائتالف نزنند.«
تجربه برگزاری 30 تا 40 انتخابات در کشــور نشان 
می دهد که هیچ گاه یک گروه به تنهایی در انتخابات پیروز 

نمی شود هر پیروزی با ائتالف محقق شدنی است.

  اعتراض عباس عبدی 
اما در این میان عباس عبدی هم واکنشی قابل توجه 
به ســخنان عارف داشته اســت. او گفته اســت که طرح 
این موضوع در شرایط کنونی از ســوی آقای عارف محل 

ایراد بود. موضوع محوری عرصه سیاســی ایران نیز االن 
این مساله نیست. کسی هم نمی تواند به تنهایی از طرف 
اصالح طلبان چنین موضعی را بگیرد. فکر نمی کنم االن 
بتوانیم در مورد ایــن قضیه به طور دقیــق صحبت کنیم. 
این مساله نیازمند گذشت یک ســال وقت است که بهتر 
بتوان در این مورد به تصمیم گیری رسید. او در عین حال 
افزوده است: »ائتالف بر دو مبنا شکل می گیرد. یک مبنا 
راهبردی و با هدف ایجاد و تشــدید جهت گیری سیاســی 
است و دادن یک پیام به جامعه اســت که ما در برابر یک 
جناح ثالث متحد هســتیم اما یک ائتــالف تاکتیکی هم 
داریم کــه کاری به جناح ثالــث ندارد. برای اینکه ســهم 

بیشتری به دست آورد ائتالف می کند.
 فرض کنیم طرف مقابل 40 واحد وزن سیاسی دارد 
و هر یک از دو طرف ائتالف هم 30 واحد هســتند، وقتی 
که این دو جدا باشــند در برابر رقیب شکســت می خورند. 
هرکدام 30 در برابر 40. اما اگر ائتالف کنند، می توانند با 
60 در برابر 40 پیروز شوند. این ائتالف تاکتیکی است. در 
ایران کنونی فکر نمی کنم ائتالف دوم موضوعیت داشته 
باشد. ائتالف اول است که اهمیت دارد. به عبارت دیگر 
اینکه وزن طرف مقابل چه رقم و عددی است مساله اصلی 
ما نیست. بلکه مساله اصلی این اســت که هر دو گروه را 
خطر مشــترکی تهدید می کند که باید در کنار همدیگر در 
برابر جناح ثالث متحد شــوند و فکــر می کنم این وضعیت 

کماکان ادامه دارد. 
برداشت من این است که در جریان اصالحات تنوعی 
وجود دارد که در شرایط کنونی ائتالف با اعتدال بهترین 
گزینه آنان اســت البته دو ســال دیگر را باید منتظر بود و 
دید چه می شــود. اگر نخواهند چنین کنند، ممکن است 
نیروهای خودشان هم به چند بخش تقسیم شوند. بنابراین 
اگر به عنوان جبهه بــه آنها نگاه کنیــم، نیروهای معتدل 

کماکان جزو این جبهه محسوب می شوند.
 او همچنین گفته است: »من به طور کلی درک خیلی 
دقیقی از هویت اصالح طلبانه خارج از اصالحات ندارم. 
باید با رفتار اصالح طلبانه وارد شــد نه هویتــی که معلوم 
نیست برساخته چه چیزی است. رفتار اصالح طلبانه به شما 
آموزش می دهد که اجازه ندهید تندروها به واســطه تفرق 
شما روی کار بیایند. مساله اصلی این است. اگر تحقق این 
هدف مســتلزم ائتالف با اصولگرایان میانه رو یا نیروهای 
میانه رو است، حتما باید انجام شود. هر گونه رفتاری غیر 
از این غیر اصالح طلبانه خواهد بود. اگر تحقق این هدف 
بدون ائتالف با نیروهای میانه هم می تواند انجام شــود، 

ایرادی ندارد.«

کاظم جاللی در واکنش به اظهارات عارف 
گفته است که ائتالف ها هیچ گاه ماندنی 
نیستند
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 اصالح طلبــان این روزها بــه فکر نــوع ورود به 
انتخابــات مجلس یازدهم هســتند، بــر همین 
اساس دچار یکسری اختالف سلیقه ها شده اند 
و در مورد مکانیســم تصمیم گیری های شــان با 
همدیگر به تقابل کالمــی  می پردازند. یک زمانی 
آنها اصولگرایان را به تصمیم گیری های ســنتی 
متهــم می کردنــد و می گفتند کــه اصولگرایان 
شیخوخیت را در دســتورکار خودشــان دارند و 
هرچه شیوخ این جریان تصمیم بگیرند آنها عمل 
می کنند. االن خودشــان به همان راه رفته اند و 
در واقع شــیخوخیت مالک رفتارهای سیاسی 
و عملکردهایشــان در صحنه رقابت های شــده 
است. چرا کسانی که خودشان روزی منتقد این 
روش بودند االن چــون در تصمیم گیری جمعی 
به اختالف خورده اند برگشت به عقب کرده اند و 
براساس شــیخوخیت جلو می روند و مالک را بر 

شیخوخیت قرار دادند.
  علــت بــه اختالف خــوردن آنهــا به ســاختارها 
برنمی گــردد. شــیخوخیت یــک ســاختار و رای جمعی 
یــک ســاختار اســت و هــر کــدام یکســری معایــب و 
محاســن دارد. مشــکلی که به آن اشــاره شــد، به نظرم 
تــازه ابتدای بروز مســائل اســت چون اصــل موضوع به 
کارکرد قــدرت برمی گــردد. اصالح طلبان دارنــد تفکر را 
قربانی قدرت خواهی می کنند. هرچه تفکر را بیشــتر کنار 
بگذارند قدرت خواهی بروز بیشتری پیدا می کند و طبیعتا 
سهم خواهی و کیسه دوزی مطرح می شود. ساختاری که 
اصالح طلبان در پیش گرفته اند در واقع قدرت طلبی است. 

یک زمانی اصولگرایان هم بعضا دچارش شده بودند. 
قدرت طلبی منشــا مســائل زیادی خواهد شــد و به 
سرعت اصالح طلبان را به ســقوط نزدیک می کند. هنوز 
چند ماهی نگذشته در شــورای شهر دعوای سهم خواهی 
را شاهد هستیم، اینها برای اصالح طلبان فاجعه به وجود 
می آورد. یا در مجلس همین طور، یعنــی خود این آقایان 
هم که ایــن نمایندگان را فرســتادند، ابــراز نگرانی جدی 
می کنند که  بی هویتی برایشــان رقم خواهد زد. معتقدم ما 
داریم سطح تعامالت سیاسی را در کشور تنزل می دهیم. 
یعنی نمایندگانی را به مجلس می فرســتیم که اعتبارشان 
به عکس  گرفتن با یک شــخصیت خارجی است. وقتی از 
جریان سیاسی سوال می شود، چرا افراد سطح پایینی را به 
مجلس فرستادید؟ جواب می دهند نیروهای برجسته ما را 

حذف می کنند و امکان رقابت نمی دهند.
اگر واقعا این طوری است همان ها بیایند خیلی بهتر 
اســت. یعنی نیروهای سیاسی برجســته ولو با خطاهای 
سیاســی، مفیدترند و زیان کمتری دارنــد. این زیان یک 
روال نامرئی و نامحسوس دارد که در آینده آثار و وضعیتش 
مشخص می شــود. خطای نیروی برجســته یک جریان 
سیاسی در همان زمان مشخص می شود اما خطر تعامالت 
ایــن آدم های نازل در آینده مشــخص خواهد شــد. اینها 
سطح و ذائقه جامعه را تنزل می دهند. فردی از شهری به 
مجلس آمده که اصال هویت و شخصیت سیاسی ندارد. او 
برای اینکه در این جایگاه بماند و حضورش استمرار یابد، 
چه کار خواهد کرد؟ کارهای متعددی از معامله گری با وزرا 
تا امور دیگر انجام می دهد. اینکه ما باید در مجلس محور 
را اعتدال سیاســی بگذاریم، این حرف درستی است ولی 
 بی هویت سیاسی نباید داشته باشــیم.  بی هویتی سیاسی 
خطرات جدی دارد. مــن نوعی  بی هویتی سیاســی را در 
جریان اصالحات رو به رشــد می بینم که بســیار خطرناک 
است. عرض کردم این موضوع خطرناک تر از آن است که 
بعضی چهره های شاخص جریانات سیاسی بیایند و مثال 
منافع حزبی شــان را بر منافع جامعه بخواهند غلبه بدهند. 
البته این اتفــاق خطرناک اســت اما  بی هویتی سیاســی 

خطر بی هویتی 
اصالح طلبان را تهدید می کند

گفت وگو با عباس  سلیمی نمین
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عباس سلیمی نمین می گوید: »اختالفات امروز 
اصالح طلبان به خاطر آن اســت که تفکــر را قربانی 
قدرت خواهی کردند و این مساله دارد آنها را به سمت 
یک  بی هویتــی رهنمــون می کنــد.« ایــن تحلیلگر 
مســائل سیاســی می گویــد: »اصالح طلبــان باید با 
تابلــو اختصاصی خــود وارد انتخابات شــوند بعد اگر 

خواستند، ائتالف کنند.«

2 خطرناک تر است.بنابراین ما باید به این مساله بپردازیم که 
رقابت زمانی برای خود جریانات سیاسی و برای کشور مفید 
اســت که براســاس یک چارچوب تفکری صورت بگیرد. 
یعنی مبانی تفکری وجود داشته باشد که براساس آن مبانی 
تفکری راه حل هایی ارائه شــود و بعد رقابت بین راه حل ها 
وجود داشته باشد و نه رقابت براساس قدرت طلبی. رقابت 
برای قدرت طلبی هم بــرای جامعه و هم بــرای جریانات 
سیاســی فاجعه بار اســت. چون بالفاصله عناصرشان را 
فاســد و آلوده و نازل می کند و شــأن و منزلت شان را تنزل 
می دهد. این فاجعه ای اســت که خود آقایان بین رقابت 
فکری و رقابت برای قدرت، رقابت برای قدرت را انتخاب 

و گزینش کرده اند.
 در واقع آقایــان اصالح طلب فکــر را قربانی قدرت 
کرده اند چون قبول کردند زیر بلیت کارگزاران بروند تا سهم 
در قدرت داشته باشند. این انتخاب آقایان بوده و به نظرم 
هنوز اول راه برایشان است. خواهید دید همان فاجعه ای 
که در شــورای اول به وجود آمد کــه قدرت طلبی منجر به 
انحالل شــورا شــد االن نیز همان پیش بینی را می توان 

داشت که با سرعت بیشتری در این شورا رخ دهد.
 یعنی در واقع شــهردار را فلج خواهد کــرد ولو اینکه 
شــهردار بخواهد کار کند. اگر چنیــن وضعیتی پیش آید 
کارها زمین خواهند ماند. هنوز نیامدند سفارش ماشین های 
لوکس و کامپیوترهای پیشــرفته برای خودشان داده اند و 
هزینه  سازی های شخصی برایشان مشکل ساز شده است. 
من فکر می کنم این مساله، مســاله کل کشور است و نه 
یک جریان. ما باید تالش کنیم مجددا فکر را مبنای رقابت 
قرار دهیم. اندیشــه را اول مبنای رقابت قرار دهیم. البته 
این برای جریانات سیاسی سخت است و جریان سیاسی 
را وادار بــه تولید اندیشــه و راه می کند ولی بــرای جامعه 
مفید است. نه اینکه آقایان هنوز عرق شان از رقابت های 
انتخاباتی خشک نشده به دنبال این هستند که کیسه شان 

را آماده کنند برای فرصت طلبی.
 همین نکته را که شما اشــاره کردید برخی مورد 
اســتناد قرار می دهند و می گویند اصالح طلبان 
در انتخابات سال 92 در تنگنای سیاسی و انزوا 
بودند وقتی از حســن روحانی حمایــت کردند و 
او نامــزد پیروز لقــب گرفت، فضای کنشــگری 
سیاســی برای آنهــا باز شــد. در واقــع جریان 
اصالحات اقتضایی عمل کــرد و نامزدی را مورد 
حمایت قرار داد که خاســتگاهش راست مدرن 
بود. گروه هایی همچون کارگزاران امروز معتقدند 
اگر اصالح طلبــان در انتخابــات مجلس دهم با 
اصولگرایان میانه رو ائتالف نمی کردند، شــاید 
همین ترکیــب و وزن صــد نفــری را در پارلمان 

نداشتند، نظر شما چیست؟
  باید از تنگنا و انزوای سیاسی تعریف روشنی داد. 
چرا می گوییم انزوا؟ اگر گروهی امروز خارج از قدرت باشد 
و تولید فکر کند اســمش را می توان منزوی گذاشت؟ چرا 
آقایان اصالح طلب فکر می کنند اگر در قدرت باشند مطرح 
هستند و اگر تولید فکر کنند، مطرح نیستند؟ کسی که در 
خارج از قدرت باشد اما تولید فکر و اندیشه کند و تفکر خود 
را بســط دهد در انزوا قرار ندارد. این حالت برعکس انزوا 
است چون نگاه و دیدگاهش را بســط و گسترش می دهد 
و در آینــده می تواند با یک اندیشــه برتر در میــان جامعه 

ظاهر شود. 
چرا آقایان فقط بســط را محدود در قدرت می بینند؟ 
من تعجب می کنم. خدا ان شاءالله از گناه آقای هاشمی 
در این زمینه بگذرد که فقط و فقط وجود سیاسی داشــتن 
را حاضر بــودن در قدرت تفســیر کــرد و ایــن آقایان هم 
همیــن رویکرد را نعــل به نعل جلــو می برنــد. آقایانی که 
نمی توانند بایستند و منشا تولید فکر باشند، حضور و وجود 

سیاسی داشتن را در قدرت بودن تفســیر کرده اند و کامال 
این مساله را پذیرفته اند. 

 اما در مقابل این دیدگاه یک دیدگاه دیگر هم در 
جریان اصالحات وجود دارد که می گویند »ما در 
شوراها لیست یکدســت اصالح طلب داده ایم و 
جواب گرفته ایم و دیگر نیاز نیست با اصولگرایان 
و جبهه اعتدال که نمادش آقای روحانی اســت 
وارد ائتالف شویم«. در واقع این دیدگاه اعتقاد 
دارد باید در انتخابات مجلس به صورت مستقل 
و با تابلــوی اصالح طلبــی وارد صحنه شــد. به 
نظر شما کدام دیدگاه درســت است؟ دیدگاهی 
که می گویــد: »اقتضایی باید عمــل کرد چراکه 
تجربه نشان می دهد شــورای نگهبان در تایید 
صالحیت نامزدهای اصالح طلب ســختگیرانه 
عمــل می کند« یــا دیدگاهی کــه می گوید: »هر 
تعدادی اصالح طلب تایید شــد بایــد با همان ها 

لیست داد«؟
  مــن اینکــه اصالح طلبــان بــا تابلو خودشــان 
بیایند را توصیه می کنم. البته بــه نظر من اصالح طلبان 
آزاده ای وجود دارند کــه آقایان نمی خواهنــد خیلی زیر 
بار میدان دادن به آنها برونــد. به عبارت دیگر این  طوری 
نیست که اصالح طلبان مستقل معتدل منطقی به اندازه 
کافی نداشته باشــیم که نتوانند خودشــان لیست ببندند 
منتها آقایــان یک مقداری رویکردشــان به گونه دیگری 
است که این نوع اصالح طلبان را خیلی به کار نمی گیرند 
و خیلی به آنها بها نمی دهند. چون فکر می کنند وقتی در 
مسیر قدرت طلبی قرار گرفتند آدم هایی را می خواهند که 
سریع تر از طریق آنها به قدرت برســند اما چون در مسیر 
تولید فکر آن سرعت به قدرت رســیدن وجود ندارد آن را 
انتخاب نکردند. مسیر فکر یک مســیر آرام و به صورت 
تدریجی اما بســیار پایدار اســت ولی آقایان می خواهند 
ســریع به افزایش قــدرت برســند. طبیعی اســت بدین 
منظور باید از طریق به کارگیری افرادی که دارای ویژگی 
متناســب با این رویکرد هســتند به قدرت برسند و قدرت 
خودشــان را افزایش دهند. اگر آقایــان در مجلس آتی 
تحت لوای خود اصالح طلبی بیایند و زیر چتر کارگزاران 
قرار نگیرند و عناصر فکری خودشان را به صحنه بیاورند 
بهتر اســت. البته عناصر فکری ای که ســال 88 مشکل 
پیدا کردند کسانی بود که می خواســتند سریع تر و بدون 
منطق بــه قدرت برســند. خب، آنهــا را انتخــاب نکنند. 
آدم هــای دیگری هســتند کــه دارای منطــق، اصول و 
مبانی ای هستند و هرگز این مبانی به آنها اجازه نمی دهد 
که به شیوه های تخریبی متوسل شــوند. آنها را به نظرم 
بیاورند و یــک چرخش خیلی اساســی خواهد بود که هم 
برای جامعه و هم برای خودشان بسیار مفید خواهد بود.

 نکته همین جاســت. گروهــی از اصالح طلبان 

همچــون کارگزارانی هــا معتقــد بــه عملکــرد 
اقتضایی هستند یعنی می گویند »باید صبر کرد 
و دید نتیجه تایید صالحیت نامزدهای انتخابات 
مجلس چه می شود، آن زمان تصمیم گرفت که 
ائتالف اعتدال و اصالحات حفظ شود یا هر کدام 
آنها با تابلو خود وارد صحنه رقابت سال 98 شوند. 
چون دوره گذشته هم آقای عارف کلی با شورای 
نگهبان رایزنی کرد اما جوابی نگرفت و این دوره 
نیز تعداد کمــی از نامزدهای اصالح طلبان تایید 
صالحیــت خواهند شــد بنابراین چــون جریان 
اصالحات نمی تواند لیســت سراسری دهد باید 
در ائتالف با جریان اعتدال باقی بماند« اما دیدگاه 
دیگری هم وجود دارد که می گوید »اصالح طلبان 
می توانند از همین االن با شــورای نگهبان برای 
تایید صالحیت شدن نیروهایشان رایزنی کنند«. 
به نظر شما کدام یک از دو دیدگاه نتیجه بخش 

است؟
  اگر آقایان انتخاب خودشــان را از االن داشــته 
باشند و روی این انتخاب هم پای بفشارند، قطعا می توانند 
مسیرش را هموار کنند. در واقع یکســری از مسائل شان 
به خودشــان برمی گردد یعنی اطمینان دادن به نظام، به 
اینکه اگر دوباره بیایند عناصر تندرو، افراطی و قدرت طلب 
را تقویت نخواهند کرد. این رویکــرد را باید در عمل ثابت 
کنند. از طرفی شورای نگهبان نیز باید در این زمینه اقناع 
شود که خطر عناصر  بی هویت از عناصری که خطا کرده اند 
اما حاضرند از خطای خود بازگردند، به مراتب برای کشور 
بیشتر است. این را می توان به شــورای نگهبان قبوالند. 
یعنی شــورای نگهبان را به این جمع بندی رساند که خطر 
عناصر  بی هویت از عناصر برگشــته از خطا بیشــتر اســت 
اما کسانی که در گذشــته خطاکار بوده اند ولی حاضرند از 
خطاهای خود بازگردند باید این را واقعا نشان دهند. امروز 
نیروهای اصولگرا نیــز نگرانی هایی دارنــد مبنی بر اینکه 
اگر یک جریان فکری از مسیر فکر خارج شد قطعا جریان 
متقابل هم از مســیر فکر خارج خواهد شــد. یعنی وقتی 
اصالح طلبان از مسیر فکر خارج شــدند اصولگرایان هم 
قطعا از مسیر فکر خارج می شوند چون رقابت فقط و فقط 
زمانی براســاس فکر خواهد بود که هر دو جریان دغدغه 

تولید فکر برای حل مشکالت کشور را داشته باشند.
 ما نمی توانیم مثال اصولگرایــان را در این عرصه از 
مبانی فکری دور کنیم و بگوییــم تاثیری بر اصالح طلبان 
نخواهد داشــت. چون وقتی اینها تولید فکر کنند آنها نیز 
مجبور می شوند که تولید فکر کنند. وقتی اینها تولید فکر 
نمی کنند آنها هم اجبار و فشــاری برایشــان در این زمینه 
نخواهد بود. یعنی وقتی که اصولگرایان تولید فکر کردند 
و فکر خود را به جامعه ارائه دادند اصالح طلبان زیر سوال 
خواهند رفــت از جانب مردم مورد ســوال قــرار می گیرند 
که حاال دیدگاه شــما برای فائق آمدن بر مشکالت جامعه 
چیست؟ کار تولید اندیشه، فکر و راه حل بسیار بسیار سخت 
است پس باید فشار جریان مقابل و مطالبات مردم باشد تا 
یک جریان سیاسی ناگزیر شــود برای اینکه در انتخابات 
پیروزی به دســت آورد، تولید فکر و اندیشه کند. بنابراین 
فکر می کنم االن اصولگرایان هم به خاطر دفاع از منزلت 
خودشان باید به شــورای نگهبان مراجعه کنند که شورای 
نگهبان، آدم های  بی هویت را بر دارای هویت  ترجیح ندهد 
ولو اینکه آدم های با هویت در گذشــته خطاکار بودند اما 

امروز از خطای خود برگشتند.
 یعنی اصولگرایان نیز باید به شورای نگهبان بگویند 
اینها را تایید صالحیت کند. این به نظرم چیزی اســت که 
اگر امروز برایش برنامه ریزی شــود من فکــر می کنم که 
قادریم بر نگرانی که به آن اشاره شد، فائق آییم. منوط به 
اینکه واقعا آقایان فقط دنبال پست و قدرت نباشند. چون 

من اینکه اصالح طلبان با تابلو خودشان 
بیایند را توصیــه می کنم. البتــه به نظر 
من اصالح طلبــان آزاده ای وجــود دارند 
که آقایــان نمی خواهنــد خیلــی زیر بار 

میدان دادن به آنها بروند
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 ائتــالف یــا عــدم ائتــالف یکــی از موضوعات 
مورد بحــث در هفته های اخیر اســت. برخی از 
کارشناسان و سیاستمداران اعتقاد دارند که در 
ساختار سیاســی ایران بدون ائتالف نمی توان 
موفق بود. به نظر شما ائتالف الزمه موفقیت در 

انتخابات ها ست؟
  فکر می کنم برای پاســخ به این سوال باید روشن 
باشد که از کدام یک از صحنه های انتخاباتی آینده کشور 
صحبــت می کنیم. همان طــور که اســتحضار دارید چند 
نوع انتخابات در کشــور برگزار می شود ؛ انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی 

و شوراهای اسالمی شهر و روستا.
 از آنجایی کــه نزدیک ترین انتخابــات پیش  رو 
انتخابات مجلس شورای اسالمی است، به طور 

مشخص از آن انتخابات صحبت می کنیم.
  به عنوان مقدمه می گویم که وقتی بنا ست در مورد 
انجام یا عدم انجام ائتالف یا باور داشــتن ائتالف یا عدم 
باور نسبت به ائتالف سخن ســنجیده بگوییم، باید وجوه 
تمایز و تفاوت این چهار نوع انتخابات را از حیث تفاوت های 
ماهوی موجود در هر کــدام از فضاهای انتخاباتی مد نظر 
قرار دهیم. در انتخابات مجلس خبــرگان رهبری به دلیل 
تعداد بســیار پایین نامزدها و ســایر موئلفه هــای موثر بر 
فضای سیاســی انتخابات ائتالف اگر صورت بگیرد بسیار 
کلی اســت. به اضافه اینکــه فقط در اســتان های بزرگی 
مثل تهران، اصفهان و... ائتالف می شــود. در بسیاری 
از حوزه های انتخابیه اساســا چیزی به معنای رقابت مثل 
انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها وجود ندارد. 
بنابراین آنجا که رقابت نیست یا رقابت اندک است، ائتالف 
نیز چندان موضوعیت ندارد. در انتخابات ریاست جمهوری 
نیز تعداد داوطلبیــن عمال بین حداکثر 8 تا 12 اســت. در 

این انتخابات تعداد نامزدها کم است اما فضای انتخابات 
کامال رقابتی است، بنابراین رقابت معنا دارد. در انتخابات 
شــوراهای اسالمی شــهر و روســتا نیز همین طور است. 
اما در انتخابات مجلس شــورای اســالمی پس از مصوبه 
مجلس چهارم در ســال 74 که نظارت بر امر انتخابات را از 
نوع اســتصوابی تعیین کرد، انتخابات مجلس در سراسر 
کشور پس از آن انجام می شود که همه داوطلبین نمایندگی 
توســط بخش نظارتــی به صورت اســتصوابی ســنجش 
صالحیت بشوند و آن تعدادی که از صافی شورای نگهبان 
عبور می کنند اجازه خواهند داشــت که وارد فــاز رقابتی و 

تبلیغاتی شوند. 
بنابرایــن از آنجایی اولین پــروژه انتخاباتی پیش رو 
انتخابات مجلس یازدهم در ســال 98 است ، اگر رویکرد 
سلســله مراتب بخــش نظارتــی )از هیات هــای نظارت 
حوزه های انتخابیــه گرفته تا در ســطح اســتان، هیات 
مرکزی و نهایتا شــورای نگهبان( همانند مجلس ششــم 
رویکردی باز باشــد و تعداد قابــل توجهــی از داوطلبان 
از صافی نظارتی عبــور کنند؛ رقابت جدی خواهد شــد و 
مقوله ائتالف نیز موضوعیت خواهد داشت. اما اگر مثل 
انتخابات مجلس هفتم، هشــتم یا نهم یک رقابت ناچیز 
پیش رو باشد، باتوجه به کم بودن تعداد نامزدهای احراز 
صالحیت شــده در برخــی حوزه ها امــکان رقابت فراهم 
نیســت و صحبت از ائتالف نیز بیهوده است. بنابراین از 
آنجایی که در شرایط فعلی تخمین و پیش بینی درستی از 
فضای انتخاباتی سال 98 نداریم باید منتظر ماند و در مورد 

ائتالف اظهارنظر نکرد. 
 اگر فضای انتخابات شــبیه فضــای انتخاباتی 
سال 94 باشــد، باتوجه به کارنامه نمایندگانی که 
در انتخابات پیشــین با حمایت اصالح طلبان به 

مجلس راه یافتند؛ باز هم ائتالف می شود؟

اصالح طلبان تایید شوند 
ائتالف نمی کنیم

حسن رسولی در گفت وگو با مثلث 

اگر در این انتخابات پیروز نشدند قطعا در انتخابات بعدی 
پیروز خواهند شد.

آقــای عارف چنــدی پیش موضع گیــری کرد و 
گفت: »دیگر جریان اصالحات با جریان اعتدال 
ائتالفی نخواهــد داشــت و نتیجــه انتخابات 
شــوراها نشــان داد که می تــوان مســتقل و با 

تابلوی اصالح طلبی وارد صحنه شد«... 
  امیدوار هستیم که ان شاءالله این کار را بکنند.

اما اخیرا آقای عارف یــک موضع گیری دیگری 
هم داشــت و گفــت »در مقاطعی می تــوان با 
اصولگرایان ائتالف کرد« اما آقای کاظم جاللی 
گفت »ما نیــازی به ائتــالف بــه اصالح طلبان 
نداریــم«. همان طور که می دانیــد آقای کاظم 
جاللی کســی اســت که به او انتقاد می شود با 
لیست امید وارد مجلس شد اما بر اهداف لیست 
امید پایبند نماند و به جریان مقابل پیوست. به 
نظر شــما عمل زیگزاگی آقای عارف در عرصه 
سیاســت چه پالس هایــی به جامعــه می دهد و 

واکنش جامعه چه خواهد بود؟
  من فکر می کنم در این قضیه عناصر فرصت طلب 
و دارای فکر با هم منزوج شــده اند. اگــر گامی  در جهت 
جداســازی صفوف صورت بگیرد خیلی از مشکالت حل 
خواهد شد. من بیشتر نظر آقای عارف را می پسندم. هرچند 
که این قضیه پیش نیازهایی دارد که باید به آن پیش نیازها 
هم تن دهند و زمینه عملی شدنش را فراهم کنند. اگر چنین 
چیزی شــود به نظرم می توان امیدوار بــود که بحث های 

مبنایی عامل رقابت شود. 
به عنــوان آخرین ســوال همیــن االن انتقاد و 
اتهامی  که درباره اصالح طلبان مطرح می شود 
این است که »شــما سال های 92 و 96 از کسی 
که خاســتگاه سیاســی اش اصالح طلبی نبود 
حمایت کردید تا در قدرت قــرار بگیرید«، حاال 
اگر اصالح طلبــان بخواهند راه خــود را بروند و 
از جریان اعتــدال و اصولگرایــان میانه رو جدا 
شــوند، آن موقع مورد ســوال قــرار می گیرند 
که »چــرا می خواهند بر مبنــای منفعت طلبی از 
پاســخگویی نســبت به نتیجه ای کــه ائتالف 
اعتدال و اصالحات برای کشــور به وجود آورد 
فرار کنند؟« به نظر شــما اگر اصالح طلبان راه 
خودشــان را از جریــان اعتــدال در انتخابــات 
مجلــس جــدا کننــد بــه منفعت طلبــی متهــم 

نمی شوند؟
  نه، هر دوی ایــن اتفاق می تواند انجام شــود. 
یعنــی اصالح طلبــان می توانند ایــن انتقاد را نســبت به 
عملکرد خودشــان بپذیرند و بعد هم اعالم کنند که برای 
اصالح این مســاله مشــیء اصولی را در پیــش خواهند 
گرفت. به نظرم این اشــکالی ندارد یعنــی هم می توانند 
انتقاد را به درســتی بر خودشــان بپذیرند و هــم رویکرد 
جدیدشــان را اصالح کنند. چه مشــکلی در ایــن زمینه 
به وجــود می آید؟ آیا واقعــا باعث  بی اعتباری می شــود؟ 
نــه حتی باعــث افزایــش اعتبارشــان هم خواهد شــد. 
چــون آقایان بعد از اینکه خودشــان با هویت خودشــان 
ظاهر شــدند می توانند ائتالف کنند. االن در کشورهای 
مختلف دنیا هر جریان و تفکر سیاســی با تابلوی خودش 
به انتخابات پــا می گذارد امــا بعد از انتخابــات برای در 
اختیار گرفتــن مدیریت پارلمــان یا تشــکیل دولت وارد 
ائتالف با دیگر سالیق می شوند. به عبارت دیگر ائتالف 
قبل از ارائه اندیشه نیست. اول اندیشه ها و تفکرات خود 
را عرضه می کننــد و موقعیت خود را در جامعــه می بینند 
بعد اگر خواســتند، ائتالف می کنند. قطعا اصالح طلبان 

اشتباه کردند و از این اشتباه باید برگردند. 
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مقید کردند. در مصاحبه خود گفتند که بر خالف انتخابات 
دو، سه مجلس اخیر )در دهه 90 ( رفتار جامعه اصالح طلب 
به گونه ای بوده که اعتماد ســازی مناسبی شــده است. از 
همیــن رو پیش بینی می شــود که با فضای بازتر سیاســی 
مواجه باشیم و در آن صورت باتوجه به برخی از عدم ایفای 
تعهدات که در جریان امید سال 94 شاهد بودیم، ائتالف 
نمی کنیم. در واقع صحبت آقای عــارف این بود که اگر با 
گشاده دستی بخش نظارتی مواجه باشیم برای عبور از این 
تبعات دیگر ائتالف نخواهیم کرد. مشروط گفتند، نه مطلقا 
ائتالف را رد کــرده و نه در هر شــرایطی ائتالف را تقدیس 

کرده و قطعی شمردند.
جریان میانه رو که سال 94 از کم بودن نیروهای 
اصالح طلب بهره برد و با قرار گرفتن در فهرست 
اصالح طلبان به مجلس راه یافت، چقدر به ائتالف 

دوباره نیاز دارد؟
  نیروهای میانه رو نیروهایی هستند طی سال های 
گذشته بین دو جناح سیاسی کشور در حال  تردد و جابه جایی 
بوده اند. این نیروها نیز به عنوان بخشــی از ظرفیت های 
واقعی سیاسی کشور، شــرایط را می سنجند. اگر احساس 
کنند که فضــای نظارتی باز اســت، تــالش می کنند که با 
موضع شفاف تری به یکی از دو جناح سیاسی ریشه دار یعنی 
اصالحات یا اصولگرایی پیوسته و رفتار انتخاباتی خود را در 
چارچوب این دو جناح  ترسیم کنند. اما اگر فضا بسته باشد و 
احساس کنند که آمادگی هزینه دهی باالیی ندارند و در عین 
حال می خواهند به فواید سیاسی دست یابند؛ طبعا  ترجیح 
می دهند که همچنان با برچسب اعتدالی که نه اصالح طلبی 
است و نه اصولگرایی و در عین حال بخشی از هر دو است، 
رفتار انتخاباتی خود را  ترســیم کنند. به نظر من باید منتظر 

آینده باشیم.
به این ترتیب به رغم اینکه دولت در هشت سال 
گذشته میانه رو بوده است، این بخش از نیروهای 
سیاسی کشور هنوز جایگاهی ندارند که بتوانند به 

صورت مستقل تر ایفای نقش کنند؟ 
  این جریان خودش نیز مدعی رهبری یک گفتمان 
متعارف شــبیه جریان اصولگرا یا اصالح طلب نیســت. 
به عنوان مثــال آقای دکتر روحانی در تقســیم بندی های 
نهادینه شده کشور یک نیروی برخاسته از جامعه روحانیت 
مبارز تهران اســت و هیچ وقت نیز خــود را اصالح طلب 
معرفی نکرده اســت اما طی دو انتخابات 92 و 96 بدون 
حمایت اصالح طلبــان رئیس جمهور نمی شــد. بنابراین 
اگر فرض کنیــم که در انتخابات ریاســت جمهوری آینده 
شرایطی فراهم شود که کاندیدای اصالح طلبان ثبت نام 
کرده و تایید صالحیت شــود، حتما جریان اصالحات از 

عارف در حقیقت بحث ائتالف را 
به یک آرزو یا بهتر بگوییم به یک 
انتظار و توقع از شورای نگهبان 
مقید کرد

محمدرضا عــارف که در جریان انتخابات ســال 
92 و ائتــالف اصالح طلبــان و اعتدالیــون از صحنه 
رقابت های انتخاباتی رئیس جمهور و بعد از بدعهدی 
موتلفان ســال 94 رئیــس مجلس نیز نشــد؛ چندی 
قبل با اظهارنظر صریح خود در مــورد عدم ائتالف در 
انتخابات 98 باب گفت وگو در این خصوص را باز کرد. 
البته این موضع گیری عارف چند روز بعد از سوی خود 
و نزدیکانش تعدیل شد. عارف، ائتالف با اصولگرایان 
را در مقاطعی ممکن دانســت. حســن رسولی، عضو 
هیات مدیره امید ایرانیان اما معتقد است که عارف از 
همان اول مســاله عدم ائتالف را مشروط به باز بودن 
فضای انتخاباتی ســال 98 عنوان کرده اســت. او در 
گفت وگو با »هفته نامه مثلث« بخش نظارتی را بیش 
از احزاب و جریان های سیاســی تعیین کننده نتیجه 
انتخابات دانست. آنچه در ادامه می آید مشروح این 

گفت وگو است .

کاندیدای اصلی و صددرصــد اصالح طلب خود حمایت 3
می کند و ناگزیر به حمایت از یک کاندیدای برون جریانی 
نیست. این داد و ستد سیاسی بین جریانات و این جریان 
میانه موسوم به اعتدال نیز تابعی از شرایط عمومی حاکم 

بر انتخابات های آینده است.
اگر فضای سیاســی ایجاب کند که یک بار دیگر 
از ائتالف استفاده شــود و میانه رو ها گزینه ای را 
معرفی کنند که از روحانی بیشــتر به اصولگراها 
نزدیک باشد، آن وقت اصالح طلبان باز هم از این 

طیف حمایت می کنند؟
  بســتگی به درجه بــاز بودن فضــای انتخاباتی از 
حیث چگونگی برخورد شورای نگهبان با نامزدها دارد. اگر 
شورای نگهبان رویکرد بازی داشــته باشد، اصالح طلبان 
بیشتر ابتکار عمل خواهند داشت. در این صورت  نیروهای 
میانه که می خواهند با هزینه سیاسی کمتر به منفعت سیاسی 
بیشــتر برســند )یعنی میانه رو ها ( نیز قدرت مانور کمتری 
خواهند داشــت. روشــن اســت که هرچقدر که این فضا 
بسته تر باشد بازار تلون سیاسی در فضای انتخاباتی کشور 

رونق بیشتری خواهد داشت. 
 به این ترتیب بیش از جریانات سیاسی و احزاب، 

شورای نگهبان را تعیین کننده می دانید؟
  من می گویم بخــش نظارتی. زیــرا در انتخابات 
شوراهای اسالمی شــهر و روستا بخش نظارتی ارتباطی با 
شورای نگهبان ندارد. اما در سه انتخابات خبرگان، مجلس 
و ریاست جمهوری بر اساس تجارب بیست و دو ساله اخیر 
آنچه  بیش و پیش از سیاست ورزی احزاب و حتی جریانات 
و چهره های سیاســی موثر اســت، رویکرد و راهبرد اصلی 
شــورای نگهبان در طراحی و آرایش یــک فضای متنوع، 
پرنشــاط، پویا و رقابتی انتخاباتی یا یــک فضای مدیریت 
شــده، محدود و هدایت شده سیاسی اســت. به نظر من 

مهم ترین مو لفه و عامل نوع رویکرد بخش نظارتی است.
پیش بینــی می کنیــد کــه بخــش نظارتــی در 

انتخابات های آتی چگونه عمل کند؟
  مسائل سیاسی داخلی ایران پیچیده تر از آن است 
که دو ســال قبل از انتخابات بتوان با یک  ضریب نزدیک 
به یقین برآورد کرد. به عنوان یک کارشناس کوچک حوزه 
سیاســت داخلی معتقد هستم که سیاســت داخلی ایران 
بسیار پیچیده است. رمز و و رازهای فراوانی دارد و تغییر و 
تحوالت در بازه های زمانی بعضا چند روزه و بعضا چند ساعته 
بروز و ظهور پیدا می کند. این بروز و ظهورهای آنی امکان 
تحلیل های دراز مدت و استراتژیک را در پیش بینی فضای 
آینده از تحلیلگرانی که می خواهند واقع بینانه تحلیل کنند، 

می گیرد.  

  اگر شرایط انتخاباتی ائتالف را توجیه کند جریانات 
سیاسی از جمله اصالح طلبان با هم ائتالف خواهند کرد. 
اما اگر فرضا مانند مجلس ششــم یا شــورای پنجم تعداد 
قابل توجهــی از نامزدهای اصالح طلــب تایید صالحیت 
شوند و نیازی به ائتالف نباشــد طبیعتا خرد سیاسی جریان 
اصالحــات حکم خواهــد کرد که وقتــی به انــدازه کافی 
در همــه حوزه های انتخابیــه نامزد تایید صالحیت شــده 
داریــم، ائتالف نکننــد. بنابراین چون اکنــون پیش بینی 
قابل اعتمادی از فضای انتخاباتی سال 98 نداریم آنچه در 
این باب گفته شود بیش تر در حد گمانه زنی و تحلیل های 
شخصی است. اگر هم فضای انتخابات، فضایی باشد که 
رســیدن جریان اصالحات به اهداف انتخاباتی مســتلزم 
ورود به یک ائتالف هم افزایانه باشــد؛ منطقا وارد ائتالف 
می شویم. قطعا با برخورد مناسب تر شورای نگهبان به اندازه 
کافی نامزد  تایید صالحیت شده خواهیم داشت و طبیعتا از 

ائتالف  بی نیاز هستیم.
 به این ترتیب اگر شــرایط اضطرار تکرار شــود 
اصالح طلبان ناگزیر هســتند که بدعهدی های 
ائتــالف قبلی را نادیــده گرفته و یک بــار دیگر با 

میانه روها همراه شوند.
  اگر تعــداد نامزدهــای تایید صالحیت شــده کم 
باشــد بین بد و بدتر حتما بــد را انتخاب کــرده و ائتالف را 
انتخاب خواهیــم کرد. چاره ای نداریم زیرا در آن شــرایط 
به خاطر بســته بودن فضای نظارتی نمی توانیم به اهداف 
صد درصدی خود دست یابیم. بنابراین باید سطح انتظارات 

را زیر آرمان ها و ایده  آل ها بیاوریم و وارد ائتالف شویم.
اما آقای عارف چندی قبل گفتند که در انتخابات 

98 ائتالف نمی کنیم. 
  آقای عارف نیز در حقیقت بحث ائتالف را به یک 
آرزو یا بهتر بگوییم به یک انتظار و توقع از شورای نگهبان 
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خداحافظی منتقد صادق
داود احمدی نژاد هفته گذشته درگذشت . او  از منتقدان جدی جریان انحرافی 
در زمان دولت برادرش بود . بارها از افراد این جریان انتقاد کرد و افشاگری های زیادی 
در این مورد  داشت . در این پرونده ماجرای اختافات او و  محمود احمدی نژاد را بررسی 

کرده ایم. سیاست

برادران 
محمود احمدی نژاد با وجود اختالفات 

فراوان با داود، صاحب عزای او شد
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اعضای خانواده، دوستان و آشنایان که کدورت ها 
را بــا متوفی کنار گذاشــته اند، می آیند و اینگونه اســت 
کــه خاکســپاری و  ترحیم بهانــه ای بــرای پایان دادن 
به اختالفــات خانوادگی می شــود، حتی اگــر اعضای 
خانواده از اهالی سیاست باشــند و اختالفاتش نیز رنگ 
و بوی سیاســی داشــته باشــد. از همیــن رو انتظار می 
رفت که محمــود احمدی نژاد اختــالف نظر ها در مورد 
مشــایی و جریان انحرافی، کردان، یکشــنبه ســیاه یا 
نامه نگاری هــای توام با گالیه و افشــاگری را فراموش 
کرده و برای از دســت دادن برادر غمگین شــود.داود 
احمدی نژاد که دی ماه گذشــته دچار ســکته شده و در 
بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفته بود؛ در بیمارستان 
ولی عصر)عج( دار فانی را وداع گفت. این نخستین بار 
نیســت که برادر رئیس جمهور پیشــین به واسطه اخبار 
و شــایعات خبر ساز می شــود. گذشته از شــایعاتی مثل 
شــهادتش در فلوجه یا پنــاه بردن بــه دعانویس؛ بارها 
به طور جدی توجه رســانه ها را به خــود جلب کرده بود. 
اولین بار هم وقتی استعفا داد و از پاستور رفت.  او قبل 
از رئیس جمهور شدن برادرش چهره آشنایی نبود و فقط 
چند پست در وزارت اطالعات و ســازمان امنیت سپاه، 
ســازمان مخابرات ناجا، وزارت دفاع و قــرارگاه ثارالله 
داشت. در مجموع یک چهره امنیتی به حساب می آمد 
که به واسطه رئیس جمهور شدن برادرش سر از پاستور 
درآورد و رئیس بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری شد. 
همکاری برادران احمدی نژاد اما به دولت دهم نرسید و 
از سال 87 اختالفاتشان علنی شــد. ماجرا از استیضاح 
کردان به خاطــر مدرک جعلی اش شــروع شــد و برادر 
بزرگ تر در مقابل محمود ایستاد. کمی قبل تر خبرهای 
غیررسمی کناره گیری او رســیده بود. برخی از نزدیکان 
دولت گفتند که استعفا داده است؛ استعفا و کناره گیری 
به توصیه پزشکان! عبدالرضا شیخ االسالم رئیس دفتر 
احمدی نــژاد در دولت نهم امــا کار را تمــام و در مرداد 
87 رســما اعالم کرد که بــرادر رئیس جمهور از ســمت 
خود کناره گیری کرده اســت. فقط ســه ماه گذشته بود 
که داود در ماجرای اســتیضاح کردان علیه دولت برادر 
شــب نامه نوشــت. البته خودش نوشــتن این شب نامه 
هفت صفحه ای که روز اســتیضاح در کازیه نمایندگان 
قرار گرفته بــود را تایید نکرد. اینگونــه بود که اختالف 
نظــر در مــورد انتصــاب و تاثیر پذیــری احمدی نژاد از 
رحیم مشــایی علت اصلی اختالف برادران احمدی نژاد 
تلقی شــد. داود احمدی نژاد چند ماه بعــد این گمانه را 
تایید کرد اما برادری نسبتی نیست که به این سادگی ها 
و با این دســت اختالفات کنار گذاشــته شود. خصوصا 
وقتی یک برادر چهار سال دیگر برای صدارت در کشور 
زمان خریده باشــد. آقــای رئیس جمهور در اســفند 88 
به رغم روابط نه چندان صمیمانه با برادر، او را به عنوان 
نماینده خود و دبیر کمیته ســتاد پدافند غیرعامل کشور 
منصوب کرد. این انتصاب چشم داود را بر نفوذ مشایی 
بر برادر و دهانش را در بیان انتقادات نبســت. افزایش 
همین انتقادات بــود که موجب برکناری او شــد. بعد از 
برکناری به افشــاگری علیه برادر کوچک تر دســت  زد. 
مثال در جمع دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
 گفت: »جریان انحرافی به دنبال مجلسی است که بویی 
از والیت فقیه نداشته باشد تا به اهداف ناصواب دست 
یابد. جریان انحرافی کنونی افــرادی را در جنگل های 
شــمال در قالب تیم های کوهنوردی، آمــوزش نظامی 
داده و از کانال های توریســتی دولتــی برای آموزش به 
خــارج می بردند. در بازرســی ریاســت جمهوری با تمام 
وجود مقابــل این جریــان ایســتادیم، اما به مــا گفتند 
که این گروه را مســتثنی کنیــد و زمانی کــه مقاومتم را 
دیدند بــه من گفتند کــه موقعیتت را از دســت می دهی 

و پس از آن از بازرســی بیرون رفتم«. یا چند روز بعد در 
مصاحبه ای مشــایی را با عطاءالله مهاجرانی مقایســه 
 کرد و گفت: »لیدر جریــان انحرافی اصال اصل والیت 
را قبول ندارد و ادعا می کند امام زمان )عج( پای ســفره 
ماست و ما را هدایت می کند؛ یعنی همانطور که خوارج 
نهروانی در زمان علی )ع( می گفتند ما مســتقیم از خدا 
دستور می گیریم و کاری به امام نداریم، این ها هم ادعا 
دارند که ما مستقیم به امام عصر متصلیم و به ولی فقیه 
نیازی نداریم... لیدر جریان انحرافی یک زمانی گفت 
امام زمان )عج( قرار است روز شنبه 14 خرداد 90 ظهور 
صغری کنند که همین موارد اســت که ثابت می کند این 
جریان، انحرافی است.« به هر حال اختالفات سیاسی 
دو بــرادر ادامه یافــت و در انتخابات ســال 92 بیش از 
قبل علنی شد. داود بعد از اتمام 8 سال رئیس جمهوری 
برادر در انتخابات ثبت نام کرد و خبرساز شد. یک هفته 
نگذشته بود که منصرف شــد و این انصراف را با انتشار 
نامه ای خطاب به شــورای نگهبان اعــالم کرد. آنطور 
که خودش گفتــه بود به نفع ســعید جلیلــی از رقابت ها 
کنار کشــیده بود. البته بــاز هم یک هفته نگذشــته بود 
که نظرش تغییــر و از علی اکبر والیتــی حمایت کرد. او 
این بار گفت: »به نظر مــن در میان نامزدهای موجود، 
جلیلی و والیتی به والیت نزدیک ترنــد؛ اما من پختگی 

بیشتری از والیتی دیدم و از وی حمایت می کنم«.
داود احمدی نــژاد از رقابــت برای کســب کرســی 
ریاست جمهوری که برادرش واگذار کرده بود، منصرف 
شد اما نشست های انتخاباتی یک بار دیگر باب گفت وگو 
در مورد اختالفات او و محمود را باز کرد. به عنوان مثال 
در نشســت »گذر از فتنه و انحراف در انتخابات ٩٢« که 
در رشت برگزار شد، با بیان اینکه ارتباطی با رئیس جمهور 
ندارم، گفت: »احمدی نژاد در ســه نامــه ای که تاکنون 
برای بنده نوشــته، مرا بی دین خوانده و این امر حجت را 
برایم تمام کرده اســت«.داود احمدی نژاد با وجود این 
اختالفــات و حرف هایی کــه علیه یکدیگر زدند، ســعی 
داشــت آبروداری کند و نشــان دهد که قدرت و سیاست 
برادری شــان را از بین نبرده اســت. به همیــن خاطر در 
مصاحبه ای با انتخــاب )خرداد 93( گفــت: »روابطم با 
برادرم مثل ســابق اســت، البته تیره نیســت ولی ارتباط 
نداریم. با این حال ایشــان زمانی که کسالت داشتم و در 

بیمارستان بستری بودم به عیادتم آمد«.

 روایتی از درگیری فیزیکی داود احمدی نژاد 
با مشایی

عباس ســلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین 
تاریخ ایران در یادداشــتی به موضوع آخرین دیدارش با 

داود احمدی نژاد اشاره کرده است. 
در بخشی از این یادداشــت آمده است: او )داود 
احمدی نژاد( کــه زمانی از من دل آزرده بــود که چرا در 
ســال 84 از نامزدی ریاســت جمهوری برادرش حمایت 
نکــردم، در اواســط دولت دهم بــا هماهنگــی قبلی به 
دفتر مطالعــات و تدویــن تاریخ ایران کــه آن زمان در 
خیابان ایرانشــهر بود آمد؛ او را بســیار رنجور و ناراحت 
یافتم. آمده بود تــا نســخه ای از نامه نگاری ها به آقای 
مشــایی، که افشــاگر بازی های دوگانــه وی در دوران 
تصدی ســازمان میراث فرهنگی بود، را در اختیار گیرد 
و بــرای مقابله موثرتــر با حلقــه پرمســاله احاطه کننده 
برادرش نیز بــا من مشــورت کند.وی آقای مشــایی را 
عامل اصلــی تغییر ترکیــب اطرافیان متصــل به رئیس 
دولت دهــم می دانســت؛ از درگیــری فیزیکــی اش با 
وی برایم ســخن گفت و اینکه بســیار نگــران تحرکات 
آینــده این جریــان اســت؛ زیرا ایــن جریان توانســته 
افراد پرمســاله ای چــون رحیمی، مرتضــوی و... را از 

1

ت
س
یا
س

43

37
6 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
سیاست



جبهه مقابــل به جمــع نزدیکان رئیس جمهــور درآورد. 
از حاج داود خواستم مسائل را یک ســویه تحلیل نکند 
و اینکه بــرادرش نزدیک بــه نیمی از کابینه کــه عمدتا 
پرکارتریــن و صدیق تریــن وزرا بودنــد را قربانی فردی 
چون مشــایی کــرد نمی توانــد صرفــا ناشــی از زمزمه 
یک سویه باشد؛ صادقانه این ســخن را پذیرفت. چهره 
ملــول و درهم ریخته وی هنــگام ترک دفتــرم هنوز به 
صورت شــفافی در ذهنم هســت. او رفــت و در نهایت 
به این جمع بندی رســید که بــا برادری که مســیرش را 
تغییــر داده نمی تواند کار کنــد؛ از همــه موهبت های 
دنیایی در کنار برادر رئیس جمهور بودن دســت کشــید 
و بــر مواضع حق طلبانه اش پای فشــرد کــه نتیجه اش 
کامال روشن بود: کنار گذاشته شــدن! به یاد این جمله 
دلســوزانه رهبری خطاب به رئیس دولت دهم افتادم: 
»انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت 
رئیس جمهــور بر خــالف مصلحت جنابعالــی و دولت و 
موجب اختالف و سرخوردگی میان عالقه مندان به شما 
اســت.« هرچند در نهایت آقای محمود احمدی نژاد با 
فاصله زمانی مجبور شد حکم معاون اولی آقای مشایی 
را لغــو کند، اما متأســفانه مســئولیت های عدیده ای به 
وی واگذار کرد کــه قدرتش از معاون اول نیز برتر شــد 
و این موضوع افراد دلسوزی چون حاج داود را به شدت 
رنج می داد. میــدان داری افــرادی ناصــادق منجر به 
محروم شــدن رئیس جمهور وقــت از افراد دلســوز در 
حلقه نزدیک به خود شد. این برادر کنج عزلت گزید و با 
بیماری سخت دست به گریبان شد، اما از عهد و پیمان 
خود با آرمان های انقالب اســالمی هرگز عدول نکرد؛ 
روحش شــاد و قرین رحمت واســعه خداونــد باد! آنچه 
امروز از فقدان یک برادر انقالبی و صادق تلخ تر اســت 
سوءاستفاده حلقه ای است که مرحوم داود احمدی نژاد 
با تمام توان به مقابلــه با آن پرداخت. آیــا جامعه ما به 
این ســرعت حافظه تاریخی اش را از دست داده است 
که عده ای تصور می کنند می تواننــد میراث خوار افراد 

صدیق ایستاده در برابر خود شوند؟«

  چه کسانی در ختم مرحوم داود احمدی نژاد 
شرکت کردند؟

مراســم ترحیم مرحــوم داود احمدی نــژاد بــرادر 
رئیس جمهور سابق کشــورمان در مســجد امام خمینی 
شهرک شــهید محالتی با حضور مسئوالن برگزار شد. در 
این مراسم، عزت الله ضرغامی، اسکندر مومنی، مرتضی 
تمدن، سیدمجتبی ثمره هاشمی، محمود بهمنی، بیژن 

نوباوه، داود اســماعیلی، ســردار احمد وحیدی، سردار 
رضا طالیی نیک، مجیــد نامجو، علی اکبــر محرابیان، 
محمد ســلیمانی، سیدمحمد حسینی، ســید رضا تقوی، 
غالمحســین الهام، نادر طالب زاده، مهــرداد بذرپاش، 

پرویز داودی و پدر شهید احمدی روشن حضور داشتند.

  مواضع
فردی که فرمان والیت را عقــب بیندازد، نمی تواند 
برای دیگــران تعیین تکلیــف کند./ خبرگــزاری فارس، 

اردیبهشت ٩٢.
اززمانی که انســان خلق شــد، بین  هابیل به عنوان 
چهره موحد و قابیــل به عنوان چهــره غیرموحد درگیری 
ایجاد شــد. این درگیری بوده، هســت و خواهــد بود./ 

هفته نامه شما، فروردین ٩٠.
جریان انحرافی منافقینی هستند که توبه تاکتیکی 
کــرده و بعــد از چند ســال در سیســتم نفــوذ کرده اند./ 

خبرگزاری فارس، مهر ٩١.
من در نامــه ام چنین چیزی ننوشــته ام کــه به نفع 
جلیلی کناره گیری می کنم؛ این را خود رسانه ها نوشتند؛ 
چرا که بعضی از رسانه ها خودسر هم هستند. من نامه ام 
االن در سایت موجود اســت./ خبرگزاری فارس، خرداد 

.٩٢
روابطم با برادرم مثل سابق است، البته تیره نیست 
ولی ارتباط نداریم. با این حال ایشــان زمانی که کسالت 
داشــتم و در بیمارســتان بســتری بودم به عیادتم آمد./ 

انتخاب، خرداد ٩٣.
به بــرادرم گفتم تــا مشــایی و اطرافیانــش را دور 

نریزی، ما نیستیم./ انتخاب، خرداد ٩٣.
چرا به دنبال جریان مرده هســتید؟ جریان مشــایی 
مرده و تمام شده است./ روزنامه اعتماد، اردیبهشت ٩٣.
اســفندیار   و  احمدی نــژاد  )محمــود  دو  ایــن 
رحیم مشــایی( چــون لیلی  و مجنــون می ماننــد کــه 
جدایی شان از یکدیگر به معجزه خداوند نیازمند است./ 

نامه نیوز، خرداد ٩٣.

  علیه مشایی
داود احمدی نــژاد دربــاره حضــورش در ســازمان 
بازرسی و ماجراهایی که به رفتنش منجر شد، گفته بود: 
»زمانی که بازرسی بودم، گفت اگر اینها را برنتابی اینجا 
جا نداری. گفتــم: یعنی چــی؟ گفت: تو همــه را ببین، 
 آزادی ولی اینها را نبین! گفتم من در کارم اســتثنا برای 
هیچ کس قائل نیســتم. هر خانم یا آقایــی نزد من بیاید، 
حرف و گزارش مستندی داشته باشد، به قیافه اش نگاه 
نمی کنم، مــن نگاه نمی کنم که قیافه اش چگونه اســت 
بلکه نــگاه می کنم که حرفش چیســت. صحبت درمورد 
هرکس حتی معاون  اولت باشد، من بررسی می کنم. اگر 
دروغ و اشــتباه باشــد، پرونده را کنار می گذارم ولی اگر 
درست باشد از آن نخواهم گذشــت. چون همه بحث ها 
این اســت که آدم های بزرگ، خالف نکنند نه آدم هایی 
که آفتابه  دزد هستند«. اشاره داود احمدی نژاد به برخی 
از نزدیکان برادرش است؛ نزدیکانی که بعدها به »جریان 

انحرافی« مشهور شدند.
 بهمن مــاه ٨٨ داود احمدی نــژاد به شــدت بــه 
اظهــارات فرهنگــی و دینــی اســفندیار رحیم مشــایی 
تاخت. او در ســخنرانی گفــت: »اینکــه او مثال بگوید 
حضرت نوح نتوانسته جامعه را مدیریت کند، چه دردی 
از دردهای جامعه را حــل می کند؟ او فقــط می خواهد 
ما را مشــغول کند تا از آن هدف بزرگ کــه امام برای ما 
 ترســیم کرد و مقام معظم رهبری آن را هدایت می کند، 
غافل باشــیم، وی دنبال چیز دیگری نیست«. حمالت 
بــرادر بزرگ تر به حلقــه نزدیکان احمدی نــژاد تا جایی 

پیــش رفت کــه ٢٢ آذرمــاه ســال ٩٠ وکیل اســفندیار 
رحیم مشــایی، اظهارات داود در مورد رحیم مشــایی را 
»افترا و نشــر اکاذیب« خواند و گفت که این اظهارات 
قابل پیگرد قانونی اســت. او تاکید کرد کــه علیه برادر 
رئیــس دولت طرح شــکایت خواهد کرد، شــکایتی که 
هیچ وقت نتیجه آن مشــخص نشــد. داود احمدی نژاد 
در ســال ٩٢ درباره چگونگی شــکل گیری رابطه عمیق 
مشــایی و برادرش گفت: »محمود احمدی نژاد در یک 

حادثه زیر ورو شد«.
 ســال ٩٣ هم گفت: »این دو چــون لیلی و مجنون 
می مانند کــه جدایی  آنهــا از یکدیگر به معجــزه خداوند 
نیازمند اســت. به بــرادرم گفتم تا مشــایی و اطرافیانش 
را دور نریزی، مــا نیســتیم«. داود احمدی نــژاد بعد از 
جدایی از برادر به عنوان دبیر جدید کمیته دائمی  پدافند 
غیرعامــل منصوب شــد امــا ایــن انتصاب هــم دوامی 

 نداشت.
 بعدا در خبری رســمی اعالم شــد درخواست شده 
اســت که دبیرخانه کمیته دائمــی  پدافنــد غیرعامل از 
نهاد ریاســت جمهوری به ستاد کل منتقل شــود. با این 
نقل وانتقال، داود احمدی نژاد از سمت خود کنار گذاشته 

شد.
 بعد از برکنــاری دوم، انتقادات داود به افشــاگری 
تغییر مســیر داد و نقدهای او از حلقه ای که دور برادرش 
را گرفتــه بودند، تندتر و گزنده تر شــد. افشــاگری های 
او در رســانه ها دست به دســت می شــد و صحه گــذاری 
همفکرانش بر آن، نام حلقه انحرافی را به برچسبی علیه 
دایره نزدیکان رئیس دولت تبدیل کرده بود. البته نقدها 
و هجمه های او علیه دولت برادرش بی پاسخ نمی ماند و 
محمود احمدی نژاد یا به سبک مرسوم و محبوبش دست 
به قلم می شــد و علیه او نامــه ای پر از کنایه و اســتعاره 
می نوشت یا به عنوان ســخنران محفلی بر نقد های برادر 

و همفکران او می تاخت.
 1392 21 اردیبهشــت   داود احمدی نــژاد در 
خورشــیدی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 1392، به عنوان یک نامزد مســتقل ثبت نام کرد. 
رســانه ها نوشــتند: »برادر احمدی نژاد با شــعار خدمت 
آمد«. اما در 29 اردیبهشــت 1392 خورشیدی از ادامه 
رقابت هــا کناره گیری کرد و بــه حمایت از ســعید جلیلی 
پرداخت. او چند روز بعد و در هنــگام تبلیغات نامزدهای 
انتخاباتی، اعالم کرد سعید جلیلی و علی اکبر والیتی به 
والیت نزدیک تر هســتند، اما از والیتی که پخته تر است 

حمایت می کند.
 او سپس در پاسخ به این سوال که اگر نظر جامعتین 
)جامعه روحانیت مبــارز تهران و جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم( با شخص دیگری باشد، شما از چه کاندیدایی 
حمایت می کنید؟ پاسخ داد: »اگر نظر ائتالف و جامعتین 
با شــخص دیگری باشــد، از او حمایت می کنم اما بعدا 
گفت: من در نامه ام چنیــن چیزی ننوشــته ام که به نفع 
جلیلی کناره گیری می کنم؛ این را خود رسانه ها نوشتند؛ 
چراکه بعضی از رسانه ها خودسر هم هستند. من نامه ام 

االن در سایت موجود است«. 
داستان خانواده احمدی نژاد هنوز تمام نشده است. 
از احمدی نژادی های مشهور به جز خود محمود به یک 
نفر دیگر هم می شــود اشــاره کرد؛ پروین احمدی نژاد. 
او توانست به یمن شهردارشــدن برادرش بر شهر تهران 
ســهمیه ای برای ورود به شــورای شــهر ســوم بگیرد. 
یک ســال بعد از کوچ احمدی نژاد از شهرداری به شورا، 
خواهرش به شورای شهر رفت. پایان شورای شهر سوم 
پایان حیات سیاسی پروین بود. او برخالف برادر بزرگ تر 
نه به خواست برادر کوچک تر که به علت عدم اقبال مردم 

نتوانست وارد شورا شود. 

داود احمدی نژاد مواضع 
قاطعی در مورد جریان 

انحرافی داشت 
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داود احمدی نــژاد وقتــی فوت شــد مســئوالن 
عالی رتبه نظام پیام تســلیت دادند. شما عضو 
فراکسیون انقالب اســالمی و از حامیان دولت 
نهــم در مجلــس هشــتم بودیــد، آقــای داود 
احمدی نــژاد از ســال 84 تا ســال 87 ریاســت 
بازرسی ویژه رئیس جمهور را برعهده داشت، او 

را چطور دیدید و شناختید؟
  حاج داود یک چهره فعال بسیجی متدین بود. او 
دوره ای در سپاه پاســداران انقالب اسالمی خدمت کرد. 
هیچ نوع انحرافی نداشــت و هیچ نوع مشکلی برای نظام 
جمهوری اسالمی ایران ایجاد نکرد، خدمت خالصانه ای 
را انجام داد و بســیار صادقانه در راه انقالب و شــهدا قدم 
برداشت. در حقیقت خیلی از بسیجی ها و نیروهای انقالب 
اســالمی داود احمدی نژاد را می شــناختند، قبل از آنکه 
محمود احمدی نژاد را بشناســند. حــاج داود احمدی نژاد 
وقتی رئیس بازرسی ویژه ریاست جمهوری بود، چند مرتبه 
به دفترش مراجعه کردم و او را شخصی دقیق، پرتالش، 
 بی ریا، متواضــع و خاکی دیدم. آقــای داود احمدی نژاد 
خیلی تــالش کرد تا انحــراف را از اطــراف آقای محمود 
احمدی نژاد بزدایــد. او چهره ای ضدانحــراف بود و تابع 
محض و محکم والیت فقیه محســوب می شــد. اعتقاد 
خیلی زیادی به این داشــت و براســاس آگاهی و شناخت 
عمل می کرد. در حقیقت چوب ایستادگی در مقابل جریان 
انحراف و نفاق داخلی را خورد چون جریان انحراف موفق 
شــد حاج داود احمدی نژاد را از آقای محمود احمدی نژاد 

کنار بزند و دور کند.
در  نقشــی  چــه  احمدی نــژاد  داود  آقــای 

رئیس جمهور شدن برادرش ایفا کرد؟
  او هماهنگ کننده اســتانی بــود. در واقع او بود 
که زنگ می زد و ســعی می کرد چهره های انقالبی را برای 
نزدیک شدن به آقای احمدی نژاد متقاعد کند. به هر حال 
حاج داود وقتــی دریافت که برادرش بــه جریان انحراف 
نزدیک شــده، از او فاصله گرفت و بجد راه خودش یعنی 
راه امام و رهبری را دنبال کرد. ما حاج داود را به عنوان یک 
شخصیت فرهیخته می شناختیم و حق مطلب هم این بود 
که در یک جای مناسب خاکســپاری شود. پیکر او در دور 

ضریح امام رضا )ع( طواف داده شد. خوش به حالش.
موضوع اســتعفای آقــای داود احمدی نــژاد از 
ریاست بازرســی ویژه ریاســت جمهوری زمانی 
اتفــاق افتاد که آقــای احمدی نژاد به پیشــنهاد 
آقای مشایی، آقای کردان را برای وزارت کشور 
دولت نهم در نظر گرفت، علت اختالف آقای داود 

احمدی نژاد با کردان و مشایی چه بود؟
  آقای داود احمدی نژاد با کردان مشکلی نداشت. 
در واقع تعاریفی که آقــای محمود احمدی نــژاد از آقای 
مشــایی می کرد و می گفت او انســان عارفی است، مورد 
قبول آقای داود احمدی نژاد نبود. او اعتقاد داشت »آنها 
روی اخــوی من خیلــی تاثیرگــذاری داشــتند و مقداری 
ذهن او را منحرف کردنــد، به طوری که بــرادرم آنها را به 
ما  ترجیــح می دهد.« مــن  در جایی به حــاج داود گفتم: 
»مگر می شود  امام و رهبری را یک طرف و مشایی را یک 
طرف گذاشــت؟« حاج داود با ناراحتی، ســوز و آه گفت: 
»متأســفانه جریان انحراف بر اخوی من تاثیرگذاری ها و 
الهاماتی داشــتند. اینها خیلی منحرف هســتند، تاثیرات 
عجیبی گذاشــتند و برادرم را دعایی کردند. نمی دانیم چه 
کار باید کنیم؟«  در کل ما حاج داود احمدی نژاد را چهره ای 

خدوم، فعال، بیدار، ضدانحراف، ضدجریانات ملی گرایی 
و اصالح گرایان افراطی که از خــط رهبری عبور می کنند 
می شناختیم. به عبارت دیگر روبه روی هر جریان سیاسی 
که از مرز والیت مطلقه فقیه عبور می کرد می ایستاد، فرقی 
هم نداشت مصداقش چه کسی باشد، برادرش بخواهد از 
خط والیت عبور کند یا  شخص دیگر  حاج داود احمدی نژاد 
به شدت نسبت به این افراد اظهار نگرانی و انزجار داشت. 
حتی من سال 1394 در حوزه مشــهد مسئولیتی داشتم. 
از حــاج داود دعوت کــردم، او نیز با وجود کســالت آمد و 
درباره مواضع امام و رهبری و روشــنگری نسبت به جریان 
انحرافی، فتنــه و افراطی های اصالح طلــب و اصولگرا 
ســخنرانی کرد. معتقــدم آقــای داود احمدی نــژاد یک 
شــخصیت مصلح، منتقد، مومن، انقالبــی  و متعهد بود 
اما آقای محمود احمدی نژاد نتوانســت از چنین ظرفیت 
بزرگی در چهار سال دولت دهم استفاده کند و وضعیتش را 
شکننده کرد، شــکنندگی هایی که هنوز جریان اصالحات 

در حال سوءاستفاده از مصادیق آن است. 
نگرانی هــای آقــای داود احمدی نــژاد را چقدر 

واقعی دیدید؟

  نگرانی های او نگرانی های بحق بود.
چطور شــد شــما آقای داود احمدی نژاد را برای 

سخنرانی دعوت کردید؟
  او را چهره انقالبی، بسیجی و رزمنده می دانیم که 
برای روشنگری طالب حوزه نسبت به مسائل، آقای داود 

احمدی نژاد را دعوت کردیم.
آیا صحبت های آقای داود احمدی نژاد بر طالب 

حوزه علمیه مشهد تاثیر داشت؟
  بله،  صددرصد. آقای داود احمدی نژاد با افتخار 
روشنگری و تبیین مواضع کردند. این مساله برای طالب 

جوان حوزه علمیه مشهد خیلی ارزشمند بود.
آقــای داود احمدی نژاد چــرا در دولــت نماند تا 
بیشــتر بــرادرش را در مقابــل جریــان انحراف 

محافظت کند؟
  نگذاشتند. من شــنیدم عذر او را خواستند. وقتی 
عذر کســی را از جایی می خواهند، طبیعی است که دیگر 

در آنجا نمی ماند. 
اما اعالم شــد خود آقــای داود احمدی نــژاد از 
ریاست بازرسی ویژه ریاســت جمهوری استعفا 

داد، مگر این طور نبود؟
  تا آنجایی که می دانم به او گفته  بودند آنجا را ترک 

کند و او نیز آنجا را ترک کرد.
اگر آقای داود احمدی نژاد به عقب بر می گشــت 

همین مسیر را طی می کرد؟
   آقای داود احمدی نژاد را شخصیتی ضدانحراف و 

ضد جریانی که با رهبری تقابل دارند، می دانیم.
وقتی آقای داود احمدی نژاد به کل از دولت آقای 
احمدی نژاد سال 87 جدا شــد مسیر چسبندگی 
آقای احمدی نژاد به آقای مشــایی بیشتر شد یا 

فرقی نکرد؟
   قطعا بیشتر شد. نهایتا دیدیم منجر شد او در سال 
90، 11 روز خانه نشــینی را تجربه  کند. آقای جوانفکر هم 
گفت فردا زنجیره انســانی از تجریش تا راه آهن تشــکیل 
می شود. توهماتی در ریاست جمهوری پیدا شد که آثارش 
را هم هنوز در حرکت های انحرافی آقای مشایی می بینیم.
به نظر شــما فوت آقای داود احمدی نژاد، آقای 
محمــود احمدی نــژاد رئیس جمهــوری ســابق 

کشورمان را به خودش آورد؟
  این را باید از خودش پرسید اما در مجموع حضور 
شــخصیتی همچــون حــاج داود انقالبی و بســیجی در 
کنار آقــای احمدی نژاد جز و لوازم کار آقــای احمدی نژاد 
بــود و فراری دادنــش از بازرســی ویژه ریاســت جمهوری 
ضربه شــکننده ای را بــه او وارد کرد. امروز هم از دســت 
دادن چنین بــرادر معتقد فعال، کمر جریــان عملی آقای 
احمدی نژاد را شکست. توصیه می کنم آقای احمدی نژاد 
حتما یک مرتبه دیگر برگردد و گذشــته خود را مطالعه کند 
چون حاج داود تنها فردی نبــود که از دولت آقای محمود 
احمدی نژاد جدا شــد. حاج داودهای بســیاری بودند که 
حامی  آقای محمــود احمدی نژاد بودند و بــه وجود او در 
جایــگاه ریاســت جمهوری افتخــار می کردند و دوســت 
داشتند که جریان انحراف در کنار آقای احمدی نژاد نباشد. 
رویکرد جریان انحراف به سمت ملی گرایی،  ترجیح دادن 
ایرانگرایی به اســالم گرایی، مشی افراطی و کار براساس 
دعانویسی بود. آقای احمدی نژاد اگر می خواهد در جریان 
سیاســی انقالب کار کند، باید همچون برادرش از جریان 

ضد انقالب تبری بجوید.  

عذر حاج  داود را خواستند
گفت وگو با حسن نوروزی 

حجت االسالم حسن نوروزی از جمله نمایندگان 
مجلس هشــتم بود که برای حمایت از دولت محمود 
احمدی نژاد فراکســیون انقالب اســالمی را تشکیل 
داد؛ فراکسیونی که بعدها پایه گذار جبهه پایداری شد. 
او امروز بعد از یک دوره غیبت دوباره ردای نمایندگی 
مجلس شــورای اســالمی را بر تن کرده و سخنگوی 
کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس است. با حسن 
نوروزی، عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس 
دهم دربــاره شــخصیت حــاج داود احمدی نــژاد به 
گفت وگو نشستیم. او معتقد است: »از زمانی که داود 
احمدی نژاد به دلیل فشارهای جریان انحرافی دولت 
نهم را ترک کرد، وضعیت محمود احمدی نژاد در برابر 
جریان انحرافی شکننده تر شد و رفتارها و رویکردهای 
این جریان همچنان آسیب رسان به شخصیت محمود 

احمدی نژاد است.«
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نام داود احمدی نژاد در فضای رسانه ای مطبوعات 
زمانی مطرح شــد که بــرادر کوچکتــرش یعنی 
محمود احمدی نژاد توانســت در ســال 84 نامزد 
پیروز انتخابات ریاســت جمهوری لقــب گیرد و 
ســکاندار هدایت قوه مجریه شــود. شــما زمان 
دولت نهم، نماینده مردم تهران، ری، اسالمشهر 
و شمیرانات در مجلس شــورای اسالمی بودید، 
آقای داود احمدی نژاد را چطور دیدید و شناختید و 
به نظرتان او چه نوع عملکردی از خود در ریاست 
بازرســی ویــژه نهــاد ریاســت جمهوری به جای 

گذاشت؟
  من آقای داود احمدی نــژاد را قبل از آنکه نماینده 
مجلس شوم می شــناختم. او در سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی بود و از همان دوره با او آشــنایی داشتم. معتقدم 
از بچه هــای فعال و پــا بــه کار همه عرصه هــای انقالب 
اســالمی بود. آقای داود احمدی نژاد آمادگی داشت برای 
حفظ و پاسداری از حرکت انقالب اسالمی هزینه بپردازد. 
آقــای داود احمدی نــژاد در دوره ریاســت جمهوری آقای 
محمود احمدی نژاد امتحان بزرگــی پس داد چون باالخره 
او برادر رئیس جمهــور بود و امــکان بزرگی بــرای هر نوع 
سوءاســتفاده ای را داشــت اما آقــای داود احمدی نژاد به 
جای آنکه به این کار زشــت دســت بزند؛ با سوءاستفاده ها 
مقابله کرد و تالشش این بود که برادرش را در جهت تحقق 
عدالت خواهی کمک و مدد برســاند و وقتــی او با افرادی 
مواجه شد که احساس کرد آنها مغایر با روش و منش انقالب 
اسالمی ایران حرکت می کنند حتی در مقابل برادرش ایستاد 
که منجر به عزل او از ریاست بازرسی ویژه ریاست جمهوری 
شد. این اتفاق خیلی مســاله مهمی  بود چون کمتر کسی 
اســت که این امکان بزرگ برایش فراهم باشد یعنی نسبت 
خویشاوندی نزدیکی با رئیس جمهور شخص دوم مملکت 
داشته باشد، رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور باشد اما وقتی 
احساس کند که حرکت هایی با مبانی و ارزش های انقالب در 
تعارض است رعایت برادر و مسئولیت خود را نکند و حاضر 
باشد همه آنها را ببوسد و کنار بگذارد اما روی مبانی خودش 
بایستد. از نقاط بارز و قابل توجه آقای داود احمدی نژاد این 
بود که در راه اهداف و آرمان های انقالب اسالمی و ادامه 
راه شهدا مسامحه نکرد و روی مبانی ایستاد و حتی این منجر 
به کنار رفتنش از بازرسی ویژه رئیس جمهور و جدایی اش از 

برادرش شد.
آقای داود احمدی نژاد چه نقشی در رئیس جمهور 

شدن آقای محمود احمدی نژاد ایفا کرد؟

  طبیعتا آقای محمود احمدی نژاد برادر او بود و آن 
دوره تا آنجایی که یادم می آید، آقای داود احمدی نژاد تالش 
زیادی را مثل همه کسانی حامی آقای محمود احمدی نژاد 
در انتخابات ریاســت جمهوری نهم بودنــد انجام می داد تا 
برادرش موفق شود و به جایگاه ریاست جمهوری برسد چون 
او را فرد مناسبی از جهت عدالت خواهی می دانست و تا آن 
زمانی که چنین باوری داشــت ایستاد و در انتخابات تالش 
کرد. خیلی هم از خودش مایه گذاشت اما همین فرد که این 
همه تالش کرده بود وقتی برخورد با بعضی افراد داشــت و 
احساس کرد آنها با مبانی انقالب بیگانه هستند، حاضر شد 
این گذشته و تالش های خودش را ندیده بگیرد و به نوعی 

در مقابل گذشته خودش نیز بایستد.
چطور شــد آقای محمود احمدی نــژاد بین آقای 
داود احمدی نژاد و آقای مشــایی، آقای مشایی را 

انتخاب کرد؟
  این ســوال را باید آقای محمود احمدی نژاد پاسخ 

گوید.
کنارگذاشتن یا استعفای آقای داود احمدی نژاد از 
ریاست بازرسی ویژه رئیس جمهور مقارن با معرفی 
آقای کردان به مجلس هشتم برای تصدی جایگاه 
عالی ترین مقام وزارت کشور شد، یعنی آیا فقط 
مشــکل آقای داود احمدی نژاد با آقــای کردان و 
مشایی بود یا موضوعات دیگری هم وجود داشت؟
  آقــای داود احمدی نــژاد معتقد بود کــه عده ای 
دور آقای محمود احمدی نژاد حلقــه زدند که اینها از مبانی 
و ارزش های انقالب دور هســتند، خیلی هــم تالش کرد 
برادرش را قانع کند این مسیری که می رود راهی نیست که 

منتهی به اهداف عدالت خواهی و رســیدگی به محرومان 
شود چون مهمترین ویژگی که آقای محمود احمدی نژاد در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اعالم کرد، این بود که 
پرچم والیت با اقدامات عدالت خواهانه او باال خواهد رفت 
اما آقــای داود احمدی نژاد وقتی بعضــی رفتارها و حرکات 
اطرافیان بــرادرش را دید، معتقد بود با وجــود این حلقه از 
افرادی که دور بــرادرش را گرفتند نه تنها آن اهداف واالی 
انقالبی محقق نمی شــوند، بلکه به اهــداف والیت لطمه 
می خورد و نهایتا این حلقه باعث فاصله گرفتن احمدی نژاد 
از رهبری خواهند شــد. آقای داود احمدی نژاد نگران این 
موضوع بود یعنی اعتقاد داشــت اگر آقــای احمدی نژاد از 
رهبری فاصله بگیرد دیگر نمی تواند بــر آن اهدافی که به 
خاطر آنها وارد انتخابات ریاســت جمهوری شد پا به بفشارد 
و این فاصله هر روز عمیق تر و بیشتر می شود. این تحلیلی 
بود که من بعضا در برخوردهایی که با آقای داود احمدی نژاد 

داشتم بیان می کرد.
پیش بینی های آقای داود احمدی نژاد درســت از 

آب درآمد؟
  چــون بــا بســیاری از نقطه نظــرات آقــای داود 
احمدی نژاد موافق بودم معتقدم خیلی از این پیش بینی ها 
درســت از آب درآمد، کما اینکه در دولت دهــم دیدیم این 
مسائل منجر به خانه نشینی آقای محمود احمدی نژاد شد 
و طبیعتا نشــان داد بین آقای محمود احمدی نژاد و رهبری 
فاصله ایجاد شده است. حکمی  که آقای احمدی نژاد برای 
معاون اولی آقای مشــایی زد و اتفاقاتی کــه بعدا پیش آمد 
همه نشان داد که تحلیل آقای داود احمدی نژاد  غلط  نبود.

چســبندگی آقــای مشــایی بــه آقــای محمــود 
احمدی نــژاد بعــد از جــدا شــدن آقــای داود 
احمدی نژاد از دولت نهم بیشــتر شد یا تغییری 

نکرد؟
  معتقدم شــدت پیــدا کرد چــون باالخــره وجود 
داود احمدی نــژاد در دولت یک تلنگری بــه آقای محمود 
احمدی نژاد بود چــون او دائما تذکر مــی داد و به برادرش 
فشار می آورد تا مانع چسبندگی و پیوستگی بیشتر بین آقای 
محمود احمدی نژاد و آقای مشایی شــود اما با رفتن آقای 
داود احمدی نژاد از بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دیگر فضا 
برای حلقه اطرافیان آقای احمدی نژاد باز و موانع چسبندگی 

آنها به آقای محمود احمدی نژاد برداشته شد.
به نظر شــما بــا فــوت آقــای داود احمدی نژاد و 
پیام هایــی که شــخصیت های عالی رتبــه نظام 
برای فوت ایشــان صــادر کردند، آقــای محمود 
احمدی نژاد به خودش آمده برای آنکه راه گذشته 

را اصالح کند؟
  من بعید می دانم ایــن اتفاق افتاده باشــد. آقای 
محمود احمدی نژاد نگاهش نســبت به این افراد یک نگاه 
خیلی عمیق اســت ، به طوری که می توان گفــت ارادت و 
تعلق خاطری که آقای احمدی نژاد به حلقه اطراف خود دارد 
بسیار باالست یعنی همان هایی که آقای داود احمدی نژاد 
بارها نسبت به روش و رویکرد آنها اظهار مخالفت کرده بود. 
فکر می کنم آقای محمود احمدی نژاد در زمان حیات آقای 
داود احمدی نژاد اگر می خواست از آن حلقه فاصله بگیرد، 
فاصله می گرفت چون تا آنجا که من در جریان هســتم و از 
گذشته این دو برادر  مطلع هستم؛ می دانم که این دو برادر 
به هم خیلی نزدیک بودنــد و تعلق خاطر به هم داشــتند. 
طبیعتا برای آقای محمود احمدی نــژاد هم فاصله گرفتن 
از داود احمدی نژاد ســخت بود اما چسبندگی، پیوستگی و 
تعلق خاطر آقای محمود احمدی نژاد به آن حلقه منجر شد 
به اینکه عالقه و این نسبت برادری را نادیده بگیرد و فاصله 
او و برادرش هر روز بیشتر شود. این نشان می دهد که تعلق 
خاطرش به آن حلقه خیلی بیشتر از اینهاست که با این پیام ها 

تغییری در آقای محمود احمدی نژاد اتفاق بیفتد.   

رئیس جمهــور  بــرادر  احمدی نــژاد،  داود 
دولت هــای نهم و دهم کســی بــود کــه در راه تحقق 
اهــداف و آرمان های انقالب اســالمی گام های عملی 
برداشــت. پرویز ســروری،  دبیرکل جمعیت رهپویان 
انقالب اســالمی بــا تایید این مســاله معتقد اســت: 
»داود احمدی نژاد در دوره ریاســت جمهوری محمود 
احمدی نژاد امتحــان بزرگی پس داد چــون باالخره او 
برادر رئیس جمهور بــود و امکان بزرگی بــرای هر نوع 
سوءاستفاده ای را داشت اما وقتی او با افرادی مواجه 
شد که احساس کرد آنها مغایر با روش و منش انقالب 
اســالمی ایران حرکت می کنند حتی در مقابل برادرش 
ایســتاد که منجر به عزلش از ریاســت بازرســی ویژه 

رئیس جمهوری شد.«

3

حلقه انحرافی بین دو برادر فاصله انداخت
گفت وگوی مثلث با پرویز سروری
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نقشه ترامپ
ترامپ مواضع تندی در قبال ایران اتخاذ کرده اســت. او مایل اســت که از برجام خروج 
کنــد و برای ایــن کار به همــکاری کنگره نیــاز دارد. ســؤال این اســت که در صــورت خروج 
آمریکا از برجام، ایــران باید چه واکنشــی در مقابل نشــان دهد؟ به نظر می رســد که خروج 
 آمریکا، برجام را بــرای ایران بی اعتبــار کند و مذاکره مجدد یــا ادامه برجام بــا اروپا مفهومی

سیاستخارجی نداشته باشد.

تیتریک

کاردین، خــود یکی از مخالفان و متعاقبــا ناقضان توافق 
هسته ای با ایران محسوب می شود. وی پس از تصویب 
توافق هسته ای و اجرایی شــدن آن، از هیچ گونه اقدامی  
در راســتای نقض آن دریغ نکرد. در جریان تمدید قانون 
آیســا و یا وضع تحریم هــای جدید علیه ایــران، کاردین 
همراهی گســترده ای با ســناتورهای حزب جمهوریخواه 
داشته و حتی همواره سعی کرده است در این مسیر، دیگر 
سناتورهای حزب دموکرات را نیز با خود همراه سازد. این 
روند، طی هشــت ماه اخیر و از زمان حضور  ترامپ در کاخ 
سفید نیز ادامه داشته است. سناتور کاردین از سناتورهای 
دموکراتی محسوب می شــود که  ترامپ در مسیر پیشبرد 
تقابل با ایران، روی وی حســاب ویژه ای باز کرده است. 
کاردین طی ماه های گذشــته، نه تنها اقدامی  در راستای 
مهار سیاست های ضد برجامی  ترامپ صورت نداده ، بلکه 
این روند را تقویت کرده اســت. با این حال به نظر می رسد 
این بار موضوع کمی با گذشته متفاوت است! آنچه مسلم 
است اینکه نقض برجام از سوی ایاالت متحده آمریکا به 
اندازه ای هزینه بر است که حتی ســناتوری افراطی مانند 

بن کاردین نیز آن را درک کرده است.

  تام کاتن بار دیگر وارد میدان می شود 
در این میــان، بار دیگر شــاهد تکرار نــام تام کاتن 

اســت. این ســناتور حزب دموکرات، مخالفت خــود را با 
نقض رسمی برجام از سوی کاخ سفید اعالم کرده است. 
در جریان بررسی توافق هســته ای میان ایران و اعضای 
1+5 در ســنای آمریکا، وی به همراه افرادی مانند چاک 
شــومر و باب مندز از معدود سناتورهای دموکرات مخالف 
برجام محسوب می شد. همچنین سناتور کاردین همواره 
از اصلی ترین طرفــداران وضع تحریم  های بیشــتر علیه 
جمهوی اســالمی ایران بوده اســت. از این رو تقابل این 
سناتور دموکرات با ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. این 
سناتور افراطی، اخیرا خواســتار حفظ توافق هسته ای از 
سوی  ترامپ شــده اســت. بن کاردین که در کمیته روابط 
خارجی سنای آمریکا حضور دارد، از رئیس جمهور آمریکا 

خواسته است تا از برجام کناره گیری نکند.
کاردیــن در این خصوص اظهار کرده اســت: »اگر 
ما یک قطعنامه ســازمان ملل را در مقابل چشمان جامعه 
بین الملل نقض کنیم، آیا اعتباری برایمان باقی می ماند؟ 
من این راهبرد به وجود آوردن پتانسیل عقب نشینی آمریکا 
از توافق هســته ای را درک نمی کنم. ترامپ باید تا زمانی 
که ایران به مفاد برجام پایبند اســت، در توافق هسته ای 

باقی بماند.«
در خصوص اظهارات کاردین نکات قابل تاملی وجود 
دارد که نباید از کنار آن گذشت. مهم ترین نکته اینکه بن 

برخی منابع آمریکایــی از احتمال بازگشــت توافق 
هســته ای به کنگره ایاالت متحده آمریــکا خبر داده اند. 
این در حالی اســت که توافق هســته ای حدود دو ســال 
قبل، با حمایت 42 ســناتور، از سد ســنای آمریکا گذشت 
و متعاقبا، در مجلس نمایندگان آمریــکا نیز مجالی برای 
بررسی آن پیدا نشد. در این میان، بسیاری از سناتورهای 
آمریکایی فعال  ترجیح داده اند در خصــوص رویکرد خود 
نسبت به توافق هسته ای ســخنی به میان نیاور ند. برخی 
ســناتورهای دموکرات مانند بن کاردین کــه قبال مخالف 
برجام بوده اند، هم اکنون نسبت به استراتژی جدید  ترامپ 
در تقابل با توافق هسته ای هشــدار داده و خواستار عدم 
لغو برجام توسط وی شده اند. افرادی مانند جان مک کین 
و لیندسی گراهام که هر دو از اصلی ترین مخالفان برجام 
محسوب می شوند نیز طی روزهای اخیر سکوت کرده اند. 
در چنین شــرایطی، بار دیگر تام کاتن، ســناتور افراطی 
جمهوریخواه، مسئولیت هدایت تیم سناتورهای مخالف 

برجام در کنگره را بر عهده گرفته است. 

  بن کاردین این بار ساز مخالف می زند 
همان گونــه کــه اشــاره شــد، بن کاردیــن از جمله 
سناتورهای مشهوری اســت که مخالفت خود را با خروج 
ایاالت متحــده آمریــکا از توافق هســته ای اعالم کرده 

1

عرض اندام دوباره 
سناتور افراطی

آیا سنای آمریکا رای به 
لغو برجام می دهد؟
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هشدار به ترامپ
رمزگشایی از سخنان شرمن

برای مواجهه با اقدامات ضد برجامی  
ترامپ آماده ایم 

نقوی حسینی در گفت وگو با مثلث

چراغ قرمز  
برای لغو برجام چند رای در کنگره 

الزم است؟

در فضای سیاســی و رســانه ای آمریکا هســتیم دو سال 
قبل)زمان بررســی برجام در ســنای آمریکا( نیز تام کاتن 

نقش بسزایی در این مواجهه داشت. 
»تــام کاتــن«، ســناتور آمریکایــی گفته اســت:  
»اعضــای کابینه ترامــپ یا از سیاســت او دربــاره برجام 

حمایت کنند یا از سمتشان استعفا کنند«.
بنا بر گــزارش »دیلی کالر«، ســناتور جمهوریخواه 
ایالت آرکانزاس که یکی از مشاوران مهم کاخ سفید درباره 
طیف گســترده  ای از مســائل مربوط به سیاست خارجی 
به ویژه رویکرد واشــنگتن در قبال توافق هسته ای ایران 
)برجام( بوده است، همزمان با شنیده شدن زمزمه ها درباره 
احتمال آماده شــدن »دونالد  ترامــپ« ، رئیس جمهوری 
آمریکا برای اعــالم عدم پایبنــدی ایران بــه برجام گفته 
اســت که اعضای کابینه  ترامــپ نیز باید بــا این تصمیم 
همراه شــوند، در غیر این صورت بهتر است از سمت خود 
اســتعفا کنند. تام کاتن که از جمهوریخواهان به شــدت 
مخالف ایران در کنگره آمریکاســت، از ترامپ خواســته 
اســت  پایبندی ایران به برجام را تایید نکند تا قانونگذاران 
آمریکایی بتوانند مفاد این توافق را مورد بازنگری قرار دهند 
و احتماال برای وضع محدودیت های شــدیدتر هسته ای 

علیه ایران وارد مذاکره شوند.
این در شــرایطی اســت که »جیمز متیــس«، وزیر 
دفاع آمریکا و »رکس تیلرسون«، وزیر امور خارجه  ترامپ 
صراحتا اعالم کرده اند که برجام توافق خوبی است و باید 
حفظ شود. آنها گفته اند که حفظ برجام با منافع امنیت ملی 
آمریکا هماهنگ اســت.در این میان، سناتور کاتن گفته 
است که متیس و تیلرسون باید راهی پیدا کنند تا از تصمیم  
ترامپ بــرای اعالم عدم پایبندی ایران بــه برجام حمایت 
کرده و این تصمیم را اجرا کنند و در نهایت اگر نتوانســتند 
این کار را انجام دهند، از سمت خود استعفا کنند تا کسانی 

روی کار بیایند که قادر به انجام این کار باشند.

  هشدار نیویورک تایمز به ترامپ 
طی روزهــای اخیر، شــاهد ارائه تحلیل هــا و بعضا 
هشــدارهای رســانه ای در آمریکا خطاب به کاخ ســفید 
هســتیم. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای هشــدار آمیز 
خطاب بــه  ترامپ اعالم کرده اســت که خــروج از توافق 
هســته ای اقدامی بیهوده اســت. تایید پایبندی ایران به 
توافق سال 2015، که ایران بعد از مذاکره با آمریکا و پنج 
قدرت بزرگ جهانی با محدود کردن برنامه هســته ای اش 
به ازای لغــو تحریم های بین المللی موافقت کرد، شــرط 
این توافق نیست، بلکه کنگره به موجب صدور قانونی از 
رئیس جمهوری آمریکا خواست هر 90 روز یک بار پایبندی 
ایران را به تعهداتش و اینکه آیــا توافق منافع امنیت ملی 

آمریکا را تامین می کند یا نه، تایید کند.
بنابراین تصمیم  ترامپ به خــودداری از تایید توافق 
به طور خودکار به »پاره کردن« توافق، آنچنان که  ترامپ 
در کارزار انتخابــات ریاســت جمهوری وعــده داد، منجر 
نخواهد شد. این امر تصمیم گیری در این زمینه را به کنگره 
واگذار می کند که در نهایت می تواند درباره اعمال دوباره 
تحریم های اقتصادی تصمیــم بگیرد.اما این امر به نوبه 
خود یک ریسک محسوب می شــود و در هر صورت ابراز 
نارضایتی  ترامپ از توافق می تواند متحدان نزدیک آمریکا 
را که برای دســتیابی به توافق تالش کردند، آزرده خاطر 

کند. ترامپ در حصاری قرار گرفته که خود ساخته است. 
وی به عنوان نامزد انتخابات و زمانی که هیچ تجربه ای در 
سیاست خارجی نداشت، موضعی سختگیرانه علیه توافق 
گرفت و به این موضع پایبند ماند و به تازگی در سخنرانی اش 
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این توافق را »بدترین 
توافق و یک طرفه ترین توافقی که آمریکا وارد آن شــده 

است« توصیف کرد.

  روایت متفاوت بلومبرگ از اقدام  ترامپ 
در حالی که اغلب رســانه ها از خواست  ترامپ برای 
خروج از برجام صحبت می کنند یک رسانه غربی اعالم کرد 
که رئیس جمهور آمریکا توافق هسته ای را با شرط افزایش 
نظارت ها بر ایران حفظ خواهد کرد. بلومبرگ به نقل از چند 
مقام آمریکایی خبر داد که دونالد  ترامپ احتماال در راهبرد 
جدید خود در قبال ایران، توافق هسته ای را حفظ خواهد 
کرد اما خواستار نظارتی ســخت گیرانه تر در مورد پایبندی 

ایران به این توافق خواهد شد.
بلومبــرگ می نویســد: »این موضوع به نقل از ســه 
مقام دولت آمریکا اعالم شده که حاضر به افشای نام خود 
نشــده اند، به این دلیل که تصمیم نهایــی رئیس جمهور 
آمریکا در این زمینه اعالم نشــده اســت. این ســه مقام 
آمریکایی بــه بلومبرگ گفته اند که دونالــد  ترامپ در حال 
بررســی اســتراتژی جدیدی در مواجهه با ایران است که 
ممکن اســت »در حال حاضر« توافق هسته ای ایران را 
حفظ کند، اما از کنگــره بخواهد قانون ناظــر بر پایبندی 
ایران به این معاهده را سخت تر کند. در این گزارش به نقل 
از این سه منبع آمریکایی اشاره شده که هدف از استراتژی 
جدید که انتظار می رود در روزهای آینده اعالم شود، ایجاد 
جبهه ای متحد از دولت و کنگره آمریکا گرفته تا متحدان 

اروپایی است.«
در عین حال این منابع از اظهارنظر در مورد تصمیم 
احتمالی دونالد  ترامپ در اعــالم پایبندی یا عدم پایبندی 
ایران به توافق هســته ای خودداری کرده اند. بر اســاس 
قانون، دولت آمریکا موظف اســت هــر 90 روز یک بار، 
پایبندی یا عدم پایبنــدی ایران به توافق هســته ای را به 
کنگره این کشــور اعالم کنــد و دونالد  ترامــپ در دوران 
ریاست جمهوری خود تا کنون دو بار پایبندی ایران را تایید 

کرده است.

  آیا سنا عدم پایبندی ایران به برجام را
 تایید می کند؟

ســوال اصلی اینجاســت که آیا ســنای آمریکا عدم 
پایبندی ایران به برجــام را تایید می کند؟ در این خصوص 
گمانه زنی های مختلفی وجود دارد ؛ از جمله اینکه باتوجه 
به مخالفت حداقل سه سناتور جمهوریخواه با لغو برجام، 
ابطال توافق هســته ای عمال صــورت نخواهد گرفت. با 
این حال، برخی دیگر معتقد هســتند نمی توان به صورت 
قطعی از این موضوع سخن به میان آورد. بلومبرگ گزارش 
داده در صورت عدم صدور تاییدیه پایبندی ایران به برجام 
از سوی دولت آمریکا، ســنای آمریکا از آرای کافی برای 

بازگرداندن تحریم ها برخوردار نیست.
»نیکی هیلــی«، نماینــده آمریکا در ســازمان ملل 
متحد چندی پیش در یک ســخنرانی گفت که عدم تایید  
ترامپ به معنی خروج واشنگتن از توافق هسته ای با ایران 

نیست و این کنگره است که نظر نهایی را در این خصوص 
اعالم خواهد کرد. طبق قوانین داخلی آمریکا، در صورتی 
که دولت این کشــور از صدور چنین تاییدیه ای خودداری 
کند، کنگره ۶0 روز برای تصمیم گیری درباره بازگرداندن 
تحریم هایی علیه ایران که به موجب برجام رفع شــده اند 

فرصت خواهد داشت.
رأی کنگره به بازگشت تحریم ها به معنی خروج عملی 
آمریکا از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 خواهد بود. در 
حالی که تصویب اکثر طرح های قانونی در سنای آمریکا 
نیازمند ۶0 رای اســت، قانون »بررســی توافق هسته ای 
ایران« تصریح کرده در صورت عــدم تایید پایبندی ایران 
به برجــام، این مجلس می توانــد با تنهــا 51 رای موافق 
به بازگشــت تحریم ها علیــه ایران رای دهــد. نمایندگان 
حزب جمهوریخــواه که منتقدان جدی برجام هســتند در 
 حال حاضر 52 کرســی از 100 کرســی ســنا را در اختیار 

دارند.
در رای گیــری ســال 2015 برای تصویــب »قانون 
بررســی توافق هســته ای ایــران«، حتی یــک نماینده 
جمهوریخواه در حمایت از برجام رای  نداد. وبگاه بلومبرگ 
روز جمعه نوشته است: »تقریبا در مجلس سنا آرای کافی 
برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران وجود ندارد. در حال 
حاضر راند پال، عضو جمهوریخواه مجلس سنا به  ترامپ 

هشدار داده توافق هسته ای با ایران را باطل نکند.«

  روایت تایمز از فضای کنگره آمریکا 
روزنامــه تایمز نیز روایــت مشــابهی را در خصوص 
رویکرد کنگره ایــاالت متحده آمریکا نســبت بــه توافق 
هسته ای مطرح ســاخته اســت. رئیس جمهوری آمریکا 
هفته پیش گفته بــود که ایران به روح برجــام پایبند نبوده 
اســت. او همچنیــن در جریان انتخابات ســال گذشــته 
ریاســت جمهوری آمریــکا، گفته بود که توافــق تاریخی 
هســته ای با ایران که از ســوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، 
آلمــان، چین و روســیه به امضا رســیده یکــی از بدترین 

توافق های ممکن به شمار می رود.
تایمز نوشت: »بر اســاس این توافق، تحریم های 
فلج کننده بین المللی علیه ایران در ازای تعلیق برنامه های 
هسته ای این کشور برداشته شد.« این روزنامه انگلیسی 
عنوان کرد: »تصمیم دونالد  ترامپ به عدم تا یید پایبندی 
ایران به برجام به معنای از بین رفتن برجام نیســت، چون 
بعید است که جمهوریخواهان در کنگره به اعمال دوباره 
تحریم ها علیه ایران رای دهند. اما این مساله می تواند به 
معنای کم محلی  ترامپ به نصیحت مشــاورانش ازجمله 
رکس تیلرســون )وزیر امور خارجه( و جیمز متیس )وزیر 
دفاع( که هفته گذشــته به کمیته ای در مجلس سنا گفته 
بود رئیس جمهوری بایســتی به برجام پایبند باشــد، تلقی 

شود.«
تایمز اضافه کرد: »هفته گذشته همچنین فاش شد 
که رکس تیلرسون، رئیس پیشین شرکت اکسون موبیل در 
پی باال گرفتن اختالفاتش با  ترامپ، جوالی گذشته تهدید 
کرده بود که از مقام خود کناره گیری خواهد کرد. او حتی 
در مقطعی طی نشستی در پنتاگون،  ترامپ را فردی احمق 
خوانده بود.  تیلرســون بعدا طی سخنانی از  ترامپ تمجید 
کرد و گفت تصمیمی  برای استعفا ندارد؛ اما تکذیب نکرد 

که رئیس جمهور را فردی احمق خوانده است.«  
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طی روزهای اخیر شاهد انتشار اخباری در خصوص 
دیدار محمد جــواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان و 
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا در 
حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد )در قالب 
جلسه وزرای ایران و اعضای 1+5( هستیم. بر اساس آنچه 
نشریه نیویورکر گزارش داده است، »محمد جواد ظریف«، 
وزیر امور خارجه ایران در ابتدای این نشســت فهرستی از 
گالیه های ایران را طرح کرده و گفته است  ایاالت متحده 
آنطور که در توافق هسته ای مقرر شــده، تحریم ها را رفع 
نکرده و »ما هنوز نمی توانیم در انگلســتان یک حســاب 

بانکی باز کنیم.«
نیویورکر با بیان اینکه تیلرسون نیز در این نشست علیه 
فعالیت های منطقه ای ایران صحبت کرده، به نقل از وی 
نوشته اســت: »رفع تحریم ها ذیل مفاد برجام، رفتارهای 

غیرقابل قبول ایران را مقدور کرده است.«
مروری بر این ســخنان دهنده رویکرد کالن ایاالت 
متحــده آمریکا در قبال توافق هســته ای با ایران اســت ؛ 
اینکه واشنگتن نسبت به برجام به عنوان پدیده ای مستقل 
نمی نگرد و سعی دارد از آن به عنوان دستمایه ای برای تغییر 
استراتژی ها و راهبردهای کالن منطقه ای و فرا منطقه ای 
کشورمان استفاده کند. رمزگشایی از سخنان رد و بدل شده 
میــان وزرای امور خارجه ایــران و ایاالت متحــده آمریکا 
باتوجه به شــرایط فعلی چندان دشــوار به نظر نمی رسد! 
واقعیت امر این است که رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه 
آمریکا  مانند دیگر مقامات کاخ سفید، به جای پاسخ دهی 
در خصوص عدم تعهد پذیری ایاالت متحده در قبال برجام، 
ســعی دارد آنچه را که ســوء رفتارهای منطقــه ای ایران! 
می خواند را به چالش بکشد. این موضوع، خود نشان دهنده 
رویکرد سیاســی و غیر حقوقی واشنگتن نســبت به توافق 
هسته ای است. به عبارت بهتر، در این معادله، نه تنها روح 
برجام، بلکه متن آن نیز اصالت و موضوعیتی برای مقامات 

آمریکایی ندارد. 

نکته دیگر اینکه بر اساس اظهارات وزیر امور خارجه 
کشورمان، به رغم گذشت حدود دو سال از تصویب برجام، 
هنوز تحریم هــای بانکی عیلــه ایران به قــوت خود باقی 
مانده اند. این در حالی اســت که رئیس جمهور کشورمان 
اخیرا از دســتاوردهای  بی پایان و غیر قابل بازگشت برجام 
ســخن به میان آورده اســت! بر همگان مسجل است که 
اصلی تریــن هدف از برگــزاری مذاکرات هســته ای، رفع 
تحریم ها علیه ایران بوده است. در این میان، تحریم های 
بانکی و مبادالتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند. یکی 
از معضالتی که در دوران قبل از برجام کشــور با آن مواجه 
بود، عدم همکاری بانک ها با ایران برای باز کردن حساب 

و انتقال پول بود. 
در این میان، سخنان وزیر امور خارجه کشورمان در 
نیویورک از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بیانگر واقعیات 
جاری در خصوص توافق هسته ای و میزان پایبندی طرف 
مقابل نسبت به این توافق اســت. اظهارات آقای ظریف 
نشــان می دهد که این بحران همچنان به قوت خود باقی 
است. چندی پیش، مقامات اجرایی کشورمان تاکید کرده 
بودند که به رغم اجرایی شــدن برجام، کماکان بانک های 
مطرح و بزرگ در ایاالت متحده آمریکا و اروپا، از همکاری 
با کشــورمان اجتناب می کنند. از ایــن رو باید این حقیقت 
تلخ را پذیرفت که حداقل در حوزه رفع تحریم های بانکی، 
اقــدام موثری از ســوی اعضــای 1+5 صــورت نگرفته و 
وزارت خزانه داری آمریکا عمال مانع از اجرایی شدن برجام 
می شود. در این میان، مقامات آمریکایی نیز نسبت به این 
نقض عهد خود پاســخگو نبوده و هر گاه اعتراضی نسبت 
به عملکرد آنها در این خصوص صورت می گیرد، موضوع 
تحرکات منطقه ای ایــران  را مطرح می کنند. تحرکاتی که 
قطعا با منافع سلطه طلبانه و مداخله جویانه غرب در منطقه 

در تضاد و چالش است. 
تاکنون بارها عنوان شده اســت که در حوزه سیاست 
خارجی و در دوران پسا برجام، دشمن درصدد است ضمن 
دفرمه کردن اســتراتژی ها و ثوابت بازی ما در قبال منطقه 
و جهان، اســتراتژی های جدیدی را جایگزین آنها نماید. 
نخستین گام دشمنان نظام در این مســیر، »قابل معامله 

جلوه دادن اصول کالن سیاســت  خارجی« کشور است. 
به عبــارت بهتر، ایاالت متحــده آمریکا و دیگر دشــمنان 
نظام درو هله نخســت، ثوابت و اصول سیاســت خارجی 
کشورمان )که آنها نیز منبعث از آرمان های انقالب اسالمی 
هســتند( را به تاکتیک هایی قابل انعطاف تقلیل می دهند 
و پس از شکستن پوسته و هسته ســخت این اصول، آنها 
را بر اســاس اهداف خود انعطاف پذیر می ســازند. بدیهی 
است که جمهوری اسالمی ایران هرگز اجازه نخواهد داد 
خدشه ای به این اصول وارد شود. اصلی ترین راه مواجهه 
با رویکرد دولــت آمریکا در قبال برجام، اصــرار بر اصول و 
مبانی غنی سیاست خارجی کشــورمان است. اساسا یکی 
از دالیل اعمال فشــارهای  ترامپ علیه ایران در خصوص 
توافق هسته ای، تالش وی برای تغییر رویکرد منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران است ؛ خواســته وقیحانه ای که 

هیچ گاه تعبیر نخواهد شد. 
نکته دیگر در خصوص اظهارات تیلرسون اینکه وزیر 
امور خارجه ایاالت متحده آمریکا از مخالفان رویکرد  ترامپ 
در قبال برجام است. با این حال شالوده فکری وی در تقابل 
با ایران با  ترامپ مشترک است. آنچه در جریان مذاکرات 
ظریف و تیلرســون در نیویورک ظهور و بروز یافته ، همین 

شالوده بوده است.
 الزم به ذکر است که رکس تیلرسون را دستور مستقیم  
ترامپ از تیم بررسی کننده برجام در ایاالت متحده آمریکا 
کنار گذاشته  است. هم اکنون نیکی هیلی، نماینده آمریکا 
در ســازمان ملل متحد، عمال به اصلی ترین مقام مسئول 
آمریکایی در این حوزه تبدیل شده است. تیلرسون در یکی 
از مصاحبه های خود، از اختالف نظر با  ترامپ بر سر توافق 

هسته ای با ایران سخن گفته است. 
در نهایت اینکه اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان 
در خصوص عــدم عادی ســازی روابط بانکی بــا دنیا، آن 
هم در حالی که دو سال از توافق هســته ای میان ایران و 
اعضای 1+5 می گذرد، روایتی آشکار از بدعهدی ایاالت 
متحده آمریکا در مســیر اجرایی شــدن برجام است. این 
رویکرد، هم در دوران ریاست جمهوری اوباما و هم در دوران 
ریاست جمهوری  ترامپ ادامه داشــته و در آینده نیز ادامه 
خواهد داشت. آنچه مسلم اســت اینکه مقامات دستگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید در برهه زمانی 
فعلی، صراحتا بدعهدی های آشــکار ایــاالت متحده در 
قبال توافق هســته ای را در معرض دید افکار عمومی دنیا 

به تصویر بکشند.   

چالش در آمریکا  
نگاهی به مجادله ظریف و تیلرسون 

حسین یاری
خبرنگار
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وندی شــر من، نامی  اســت کــه همــه ایرانیان آن 
را خوب بــه خاطــر دارند! عضو ارشــد تیــم مذاکره کننده 
هسته ای ایاالت متحده آمریکا در جریان مذاکرات 5+1، 
هم اکنون بــا حضور  ترامــپ در راس معادالت سیاســی و 
اجرایی ایاالت متحده، دیگر جایــی در وزارت امور خارجه 
این کشــور ندارد. هر چند کــه پس از امضــای برجام و در 
همان دوره اوباما نیز شــرمن به واسطه خستگی حضور در 
معاونت وزارت امور خارجه آمریکا، از این سمت کناره گیری 
کرد. در هر حال، شرمن طی روزهای اخیر هشدارهای تند 
و معناداری را به  ترامپ در خصوص خروج از برجام مخابره 
کرده است. این هشدارها از سوی کسی مخابره می شود که 
یکی از مهم ترین افراد دخیل در امضای برجام بوده است. 
در تازه ترین این هشــدارها، وندی شرمن با تاکید بر 
اینکه  ترامپ با رد برجام با آتش بازی می کند، هشدار داده 
اســت که عدم تا یید پایبندی ایران به توافق هســته ای و 

خروج از آن پیامدهایی گسترده در پی خواهد داشت. 
سرپرســت تیم مذاکره  کننــده آمریــکا در مذاکرات 
هسته ای ایران و گروه 1+5 با انتشار یادداشتی در روزنامه 
نیویورک تایمز، باوجود تاکید همیشگی ایران مبنی بر اینکه 
برنامه هسته ای این کشور همواره اهداف صلح آمیز داشته 
است، نوشت: »انتظار می رود رئیس جمهور  ترامپ از تایید 
مجدد پایبندی ایران به توافق هســته ای سال 2015 سر 
باز بزند. توافقی که یک دســتاورد دیپلماتیک بزرگ است 
و مانع از دســتیابی ایران به سالح هســته ای می شود! به 
نظر می آید که آقای  ترامپ به رغم ایــن واقعیت که ایران 
توافق را نقض نمی کند قصد دارد دســت به چنین اقدامی 
 بزند. در حقیقت افســران کلیدی کابینــه امنیت ملی وی 
به طور علنی تاییــد کرده اند که ایران بــه تعهداتش عمل 
می کنــد. آژانس بین المللــی انرژی اتمی  نیز که مســئول 
نظارت و راستی آزمایی این توافق اســت تاکنون در طول 
 دو سال گذشــته هشــت گزارش منتشــر و همین نتایج را

 اعالم کرده است.«

این ســومین هشــداری است که شــرمن به صورت 
صریح به  ترامپ مخابره می کند. اگرچه هشدارهای شرمن 
خطاب به  ترامپ مورد توجه بسیاری از رسانه های آمریکایی 
قرار گرفته است، اما در این خصوص نکاتی وجود دارد که 

نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. 
شرمن در یکی دیگر از موضع گیری های خود اظهار 
کرده اســت: »اگر آمریــکا توافقنامه هســته ای را نقض 
کند، اهرم فشــار بین المللــی اش را به عنــوان یک عضو 
کمیســیون مشــترک برجام برای نظارت بر اجرای توافق 
هسته ای از دست خواهد داد، این مساله همین طور موجب 
از دست رفتن اعتبار بین المللی آمریکا می شود. اگر دولت  
ترامپ لغو تحریم های هسته ای ایران را تمدید نکند، این 
به معنای نقض برجام خواهد بود. این مساله تبعات جدی 

به همراه خواهد داشت.«
واقعیت امر این است که  ترامپ با امضای تحریم های 
غیر هسته ای علیه ایران و اعمال فشار بر  تروییکای اروپایی 
جهت مذاکره مجدد بر سر توافق هسته ای، عمال برجام را 
زیر پا گذاشته است. به عبارت بهتر، نقض برجام از سوی 
آمریکا از مدت ها قبل صورت گرفته است. همچنین شرمن 
نباید این حقیقت را فراموش کند کــه در دوران حضور وی 
و همراهانش در وزارت امــور خارجه ایاالت متحده آمریکا 
نیز دولت اوباما دو بار برجــام را به صورت علنی نقض کرد. 
در جریان وضع محدودیت صدور ویزا برای کســانی که به 
ایران سفر می کنند، بند 29 برجام به صورت علنی نقض شد.

همچنین در جریان تمدید قانون آیسا و سنگ اندازی 
وزارت خزانــه داری دولــت اوباما در مســیر عادی ســازی 
روابط بانکی و اعتبــاری با ایران، عمال توافق هســته ای 
نقض گردید. در چنین شــرایطی، نباید ســخنان شرمن را 
به عنوان یک »حامی  توافق هســته ای« مــورد تحلیل و 
ارزیابی قرار داد. پس از سر کار آمدن دونالد  ترامپ در کاخ 
سفید، سناتورها و نمایندگان حزب دموکرات در دو مجلس 
ســنا و نمایندگان آمریکا )به غیر از برنی سندرز( به صورتی 
هماهنگ و یکپارچه به وضع تحریم های جدید علیه ایران 
رای دادند. این در حالی بود کــه افرادی مانند جان کری و 
وندی شــرمن )که در جریان ریز مذاکرات هســته ای قرار 

داشتند( نســبت به تناقض این اقدام با برجام آگاه بودند. 
به راســتی چرا شــرمن و دیگر اعضای تیــم مذاکره کننده 

هسته ای آمریکا در آن زمان سکوت کردند؟!
نباید این موضوع مهم را فراموش کرد که هر دو حزب 
اصلی ایاالت متحده آمریکا، چه در دوران ریاست جمهوری 
اوباما و چه در دوران ریاست جمهوری دونالد  ترامپ، ناقض 
توافق هســته ای با ایران بوده اند. شرمن هم اکنون بیش 
از آنکه به  ترامــپ بابت نقــض برجام اعتــراض کند، باید 
پاســخگوی عملکرد هم حزبی های خــود در داخل کنگره 
باشد. همان گونه که اشاره شد، وضع تحریم های به ظاهر 
غیر هســته ای علیه ایران، مصداق عینــی نقض ماده 29 
برجام بوده اســت. رای قاطع دموکرات ها به این موضوع 
نشان می دهد که در این خصوص البیگری موثری از سوی 

شرمن و همراهانش صورت نگرفته است. 
یکی از نکاتی که شــرمن در انتقادات خود از  ترامپ 
مطرح می کند، کاهش اعتبار بین المللی آمریکا در صورت 
خروج از برجام است. با این حال، شرمن خود نیز به خوبی 
می داند که تا همین االن نیز ایاالت متحده با جلوگیری از 
عادی ســازی روابط بانکی با ایران، عمال برجام را اجرایی 
نکرده است. یکی از افرادی که در این خصوص )جلوگیری 
از برقراری مجدد روابط بانکی با ایــران ( نقش موثری ایفا 
کرده است، جک لو، وزیر خزانه داری سابق ایاالت متحده 
آمریکا است. این فرد در دولت اوباما از هیچ گونه اقدامی  در 
راستای جلوگیری از اجرایی شدن برجام فروگذار نکرد. نکته 
قابل تامل اینکه افرادی مانند جان کری و وندی شرمن نیز 
نه تنها اقدامی  در مقابل جک لو و وزارت خزانه داری آمریکا 
صورت نمی دادند، بلکــه رویکــرد آن در مواجهه عملی با 
توافق هســته ای را مورد حمایت قرار داده و آن را به مثابه 
نقض برجام تلقی نمی کردند. در نهایت اینکه میان دو حزب 
دموکرات و جمهوریخواه در پروســه نقض برجام از سوی 
ایاالت  متحده آمریکا عمال تفاوتی وجــود ندارد. از این رو 
نباید اعتراضــات دیرهنگام و فعلــی دموکرات ها به  ترامپ 
بابت نقض برجام، دستگاه دیپلماســی و سیاست خارجی 
کشورمان را به محاسبه ای اشتباه در خصوص حزب رقیب  

ترامپ بیندازد.   

سعید سبحانی 
خبرنگار

هشدار به ترامپ
رمزگشایی از سخنان شرمن 
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طی روزهــای اخیر،  موضوع دخالــت کنگره ایاالت 
متحــده آمریــکا در خصوص برجــام و سرنوشــت توافق 
هســته ای با ایران،  پررنگ شده اســت. این روند،  پس از 
انتشار گزارش اخیر دونالد ترامپ تشدید شده است. سوال 
اصلی اینجاســت که اگر در نهایت کنگــره به عنون مرجع 
اظهارنظر در خصوص توافق هسته ای انتخاب شود،  چه 
روندی باید در این خصوص طی شود؟ آیا اساسا برجام در 
قالب یک معاهده در کنگره آمریکا به تصویب رسیده است؟ 
در این خصوص نکاتی وجود دارد که الزم اســت نسبت به 

آنها توجه داشت:
1- برجام در قالب یــک »معاهده« در ایاالت متحده 
آمریکا به تصویب کنگره نرسیده است. در ساختار سیاسی و 
تقنینی آمریکا، معاهدات بین المللی را سنا و عهدنامه های 
مالی را مجلس نمایندگان تصویــب می کنند. فراتر از آن، 
بر اســاس بند 2 ماده 2 اصل دوم قانون اساســی فدرال، 
رئیس جمهور با مشورت سنا  و کسب دو سوم از آرای موافق 
نماینــدگان حاضر، اختیــار الزم برای انعقــاد معاهدات را 
خواهد داشــت. با این حال، در قبال معاهــدات نظامی و 
امنیتی، دستان رئیس جمهور بازتر است و در این خصوص 

نیازی به تصویب کنگره نیست.
 2- وتوی مصوبات کنگره ایاالت متحده آمریکا یکی 
از اختیارات رئیس جمهور آمریکا اســت. بر این اساس هر 
گاه رئیس جمهور آمریکا یک مصوبــه کنگره را وتو نماید، 
نمایندگان کنگره )مجلــس نمایندگان و ســنای آمریکا ( 
می توانند در یک رای گیری مجــدد و تصویب آن مصوبه 
با دو ســوم آرا، وتوی رئیس جمهور را باطل اعالم کنند. در 
چنین صورتی طرح قانونی کنگره الزم االجرا خواهد شد و 
رئیس جمهور نمی تواند از اجرای آن سر باز زند. به عبارتی 
بهتر، اگر بیش از دو ســوم ســناتورها یــا اعضای مجلس 
نمایندگان، با قانونی موافق یا مخالف باشند، رئیس جمهور 

قدرت وتوی آن را نخواهد داشت. 
۳- در جریان تصویب برجام در ایاالت متحده، شاهد 
نقش آفرینی خاص ســنای آمریکا بودیم. در نهایت شاهد 
بودیم که با حمایت 42 سناتور دموکرات از برجام و مخالفت 
5۶ ســناتور دیگر بــا آن، توافق هســته ای از ســد کنگره 

گذشت. این در حالی بود که اوباما حتی با حمایت ۳4 سناتور 
نیز می توانست از اختیارات ویژه خود برای وتوی مصوبه سنا 
)در خصوص برجام ( استفاده کند. با توجه به عبور برجام از 
سد ســنا، دیگر نیازی به بررســی آن در مجلس نمایندگان 

آمریکا نیز نبود. 
4- هم اکنون، در صورتی که برجام به ســنا و مجلس 
نمایندگان ایاالت متحده آمریکا ارجاع داده شود، سناتورها 
و نماینــدگان وارد مرحلــه بررســی تعلیق یا وضــع دوباره 
تحریم ها می شوند. بدیهی اســت که رئیس جمهور فعلی 
آمریکا یعنــی دونالد  ترامپ نه تنهــا اراده ای مبنی بر وتوی 
مصوبه احتمالی مجلس ســنا و نماینــدگان در مخالفت با 
برجام ندارد، بلکه خود نیز طرفــدار وضع دوباره تحریم ها 
علیه ایران است. از این رو، مخالفت یک سوم سناتورها یا 
اعضای مجلس نمایندگان با سنا، دیگر برای حفظ توافق 
هسته ای کارســاز نخواهد بود. در این خصوص، موافقت 
اکثریت نســبی کنگره )50 درصد به عــالوه یک( با وضع 
دوباره تحریم ها علیه ایران، برای نقض برجام کافی خواهد 
بود. به عبارت بهتر، اگر 51 سناتور آمریکایی به وضع دوباره 
تحریم ها علیه ایران رای دهند و در مجلس نمایندگان نیز 
21۸ نفر مدافع وضع دوباره تحریم ها علیه ایران باشــند، 
برجام رسما لغو خواهد شد و تحریم های یکجانبه آمریکا بار 

دیگر برقرار خواهد شد. 
5- برخی منابع آمریکایی مدعی هستند که باتوجه به 
حمایت برخی جمهوریخواهان سنتی از استمرار وضعیت 
فعلی در قبال توافق هســته ای و مخالفــت احتمالی اکثر 
سناتورهای دموکرات با لغو برجام از سوی آمریکا، احتماال 
لغو برجام در ســنای آمریکا رای نخواهد آورد. در مجلس 
نمایندگان آمریکا نیــز تاکنون 1۸0 نماینــده دموکرات به 
صورت رســمی مخالفت خود را بــا تصمیــم  ترامپ مبنی 
بر خــروج از برجام اعــالم کرده انــد. طی روزهــای آتی، 
ممکن اســت برخی جمهوریخواهان سنتی )که نسبت به 
رویکرد  ترامپ در حوزه سیاست خارجی معترض هستند(، 
البی هایــی را با برخــی از اعضای جمهوریخــواه مجلس 
نمایندگان در مخالفت با لغو برجام صورت دهند. از ســوی 
دیگر، افــرادی مانند رکس تیلرســون وزیر امــور خارجه و 

جیمز ماتیس وزیــر دفاع آمریــکا نیز مخالــف لغو توافق 
هسته ای در شرایط فعلی هستند. از این رو، اختالف میان 
اعضای دولت  ترامپ بر سر لغو برجام می تواند به سناتورها 
و نمایندگان وابســته به حــزب جمهوریخواه نیز تســری 
یابد. اختالف میــان اعضای کابینه  ترامــپ در خصوص 
برجام بســیار پررنگ اســت. بســیاری از مقامات سیاسی 
و نظامــی در دولت  ترامپ بــا لغو برجام مخالف هســتند و 
معتقدند این اقدام،  منجر به ایجاد هزینه های سختی برای 
ایاالت متحده در نظام بین الملل خواهد شد. در این میان، 
 مقامات وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا نگران از 

دست رفتن متحدان این کشور هستند.
در نهایت اینکه ممکن است  ترامپ با آگاهی از امکان 
عدم برقراری مجدد تحریم ها علیه ایران توســط کنگره، از 
یک سو بخواهد خود را نسبت به وعده انتخاباتی خود مبنی بر 
لغو برجام متعهد نشان دهد و از سوی دیگر، کنگره را مسئول 
به نتیجه نرسیدن این موضوع معرفی کند. به عبارت بهتر، 
ممکن اســت  ترامپ تصمیم گرفته باشد تا با انداختن توپ 
برجام در زمین کنگره، پرونده برجام را ببندد. بدون شک، در 
آینده، ابعاد گسترده تری از این »بازی خاص« رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا فاش خواهد شــد. ترامپ هم اکنون 
گزارش خود در خصوص برجام را منتشــر کرده است.  نباید 
فراموش کرد که  ترامپ قصد ندارد به سادگی پرونده برجام 
را مختومه نماید! اصلی ترین تالش  ترامپ این است که بار 
دیگر با کمک کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص برجام 
وارد مذاکره شــود. با این حال وی هنوز چراغ سبزهای الزم 
را در این خصوص دریافت نکرده است. در چنین شرایطی 
الزم است ر صد هوشــمندانه رفتار ایاالت متحده آمریکا در 
قبال برجام در دستورکار دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی 
کشورمان قرار گیرد. برخی اظهارنظرهای دو پهلوی مقامات 
اروپایــی و از آن مهم تر، مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی)در خصوص بازرســی از اماکن نظامی ایران(،  نشان 
می دهد فشــارهای آمریکا بر اتحادیه اروپا و آژانس در این 
خصوص به قوت خود باقی است ؛  فشارهایی که در آینده ای 
نزدیک شاهد تشدید آن از سوی مقامات کاخ سفید و حتی 

کنگره ایاالت متحده آمریکا خواهیم بود.   

چراغ قرمز  
برای لغو برجام چند رای در کنگره الزم است؟
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اقدامات ســلبی دونالــد  ترامپ در قبــال توافق 
هسته ای با ایران به نقطه اوج خود رسیده است. 
در این میان، مقامات آمریکایی روی بازرســی از 
اماکن نظامی کشــورمان اصرار دارنــد. ارزیابی 
شــما از این رویکرد مقامــات آمریکایی و مطرح 
شــدن مباحث موجود در خصوص بنــد T توافق 

هسته ای چیست؟
   واقعیت امر این اســت که ایاالت متحده آمریکا 
به دنبال بهانه ای برای اجرا نکــردن برجام می گردد. طرح 
تفســیر جدید از بند T برجام، بهانه جدید آمریکایی ها برای 
اجرا نکردن توافق هسته ای محسوب می شود. مخالفان 
برجام در ایاالت متحده آمریکا به رئیس جمهور این کشور 
پیشــنهاد کرده اند که در ایــن خصوص روی بنــد T برجام 
مانوردهد. آنها به  ترامپ پیشنهاد داده اند تا از بند T مندرج 
در ضمیمه اول توافق هسته ای با ایران به عنوان بهانه ای 
برای بازرسی از ســایت های نظامی ایران اســتفاده کند. 
این در حالی اســت که چنین موضوعی اساســا امکانپذیر 
نیست و چنانچه بارها اعالم کرده ایم، ما به هیچ وجه اجازه 
 نخواهیــم داد از اماکن نظامی و دفاعی کشــور بازرســی 

صورت بگیرد.
ایاالت متحده آمریکا به دنبال بر هم زدن برجام است 
و در این خصوص به ابزار و بهانه ای استناد می کند. مقامات 
آمریکایی یک روز عنوان می کنند که باید الحاقیه به برجام 
اضافه شود، یک روز سخن از تجدید نظر در برجام می زنند، 

روز دیگر می گویند باید به برجام پیوســت اضافه شود و در 
حال حاضر نیز بر لزوم تفســیر مجدد بند T تاکید می کنند. 
این در حالی اســت که برجام عمال توافقی است که حدود 
و ثغور آن مشخص اســت. بر این اساس، ما معتقدیم باید 
آنچه که به تایید ایران و اعضای 1+5 رسیده است، اجرایی 
شود و دیگر اساسا این پرونده قابل مذاکره نیست. در این 
خصوص،  ترامپ و دیگــر مقامات آمریکایــی باید بدانند 
 که امکان مذاکره مجــدد در خصوص توافق هســته ای 

وجود ندارد. 
از ســوی دیگر، ما آمادگی داریم بــه توافق برجام تا 

برای مواجهه با اقدامات ضد برجامی  
ترامپ آماده ایم 

نقوی حسینی در گفت وگو با مثلث

نهایت برنامه زمان بندی شده آن هم با کمال همکاری ادامه 
دهیم. البته اگر ایاالت متحده آمریکا برجام را متوقف کرده 
یا از آن خارج شــود، به همین اندازه آمادگی وجود دارد که 
به شرایط قبلی بازگشــته و به کارمان با قدرت ادامه دهیم.
بنابراین، رویکرد ما در قبال توافق هسته ای کامال مشخص 
اســت. همچنین به ســود نهادهای بین المللی است که 
مطابق توافــق بین الملل برجام عمل کرده و نشــان دهند 
ضمن پایبندی به این توافقات برای مقــررات بین المللی 

ارزش و احترام قائل هستند. 
دونالد  ترامــپ و دیگــر مقامــات آمریکایی طی 
هفته های اخیــر هجمه های زیادی علیه ســپاه 
پاســداران انقاب اســامی صــورت داده اند و 
حتی در صددند نام ســپاه را در لیست گروه های 
تروریســتی بیاورند. نظر شــما در این خصوص 

چیست؟
   جمهــوری اســالمی ایــران تمامــی  اقدامــات 
رئیس جمهور ایاالت متحده و دیگــر مقامات آمریکایی را 
به صورتــی دقیق رصد می کند. چنانچه تا کنون مشــاهده 
کرده ایــم،  ترامپ اساســا درک صحیحی نســبت به نظام 
بین الملل و معادالت منطقه ندارد. بدیهی است که هرگونه 
اقدامی علیه سپاه پاســداران انقالب اســالمی، به مثابه 
اقدام آمریکا در حمایت از تروریست ها محسوب می شود 
و جمهوری اسالمی ایران نیز در مقابل این اقدام واکنشی 

جدی و قاطعانه نشان خواهد داد. 
جمهوری اسالمی ایران، کشوی قدرتمند در معادالت 
منطقه محسوب می شود. ما اساســا اجازه دخالت ایاالت 
متحده آمریکا در امور داخلی خود را نمی دهیم. دســت ما 
برای مقابله بــا اقدامات ضد ایرانــی رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا پر است و هر گاه الزم باشد، از ابزارهای خود 
در راستای دفاع از حقوق ملت ایران استفاده می کنیم. در 
اینجا نکته دیگری وجود دارد که الزم اســت نسبت به آن 
اشاره کنیم، اینکه  ترامپ به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه و 
نظام بین الملل است. اقدامات اخیر رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا نیز در همین راســتا قابــل تحلیل و ارزیابی 
اســت. آمریکا منافع خود در منطقه را در گرو ایجاد ناامنی 

و کشتار می بیند. 
به نظر می رســد میان اظهارات  ترامپ در جریان 
رقابت های انتخاباتــی ایاالت متحــده آمریکا و 
رویکرد عملی وی در عرصه سیاست خارجی این 
کشور، فاصله و شــکافی عمیق وجود دارد. نظر 

شما در این خصوص چیست؟
   دقیقا همین طور است. رئیس جمهو ر فعلی آمریکا 
در نطق های انتخاباتی اش از سیاست های مداخله جویانه 
و جنگ افروزانه آمریکا انتقاد می کرد. او منتقد هزینه های 
سنگین ایاالت متحده آمریکا در حوزه سیاست خارجی این 
کشور بود. حتی  ترامپ موضوع تمرکز بر معادالت سیاست 
داخلی آمریکا را مورد تاکید قرار می داد و به شدت معتقد بود 
که دیگر آمریکا درگیر مسائل بیرون از کشورش نمی شود.
وی سیاست خارجی روسای جمهور پیشین ایاالت متحده 
آمریکا را به دلیل صرف هزینه های سنگین مداخله گرایی 
در خارج از مرزهای آمریکا مــورد انتقاد قرار می داد. با این 
حال پس از ورود  ترامپ به کاخ ســفید، شاهد استمرار این 

روند از سوی وی بودیم. 
هم اکنون  ترامپ رویکرد مداخله گرایی و تنش آفرینی 
در مناسبات سیاست خارجی آمریکا را به مراتب بیشتر نسبت 
به روســای جمهور پیشــین آمریکا در پیش گرفته است. 
دلیل این موضوع نیز مشــخص اســت. الزم به ذکر است 
که اساسا تفاوتی ندارد، چه کســی در کاخ سفید به قدرت 
برسد و رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا شود، زیرا  این 
البی های صهیونیستی هستند که رفتار روسای جمهوری 

آمریکا را هدایت و مدیریت می کنند.

جوســازی های رئیس جمهــور ایاالت متحــده 
آمریکا علیه توافق هسته ای با ایران به نقطه اوج خود 
رسیده است. ادعای  ترامپ در خصوص عدم پایبندی 
ایران نســبت به توافق هســته ای در حالــی صورت 
می گیرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی  در هشــت 
گزارش پی در پی، پایبندی کشورمان نسبت به برجام 
را مورد تایید قرار داده اســت. از ســوی دیگر، سایر 
بازیگران بین المللی نیز اقدامات سلبی دولت  ترامپ 
در قبال توافق هســته ای را محکوم کرده و خواستار 
حفظ این توافق هستند. در این خصوص گفت وگویی 
با سید حســین نقوی حسینی ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 

صورت داده ایم که از نظرتان می گذرد.
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پشت پرده باخت کلینتون
هیالری کلینتــون، وزیر خارجه پیشــین و بانوی اول ســابق ایاالت متحــده آمریکا که در 
انتخابات اخیر ریاســت جمهوری این کشــور به رقابت با دونالد ترامپ جمهوریخواه پرداخت و 
در نهایت شکست خورد، در کتابی به نام»چه اتفاقی افتاد« به بررسی دالیل ناکامی اش در این 
ماراتن انتخاباتی پرداخت و از جمله به دخالت های روسیه و افشاگری های ویکی لیکس و جیمز 

کومی اشاره کرد. بین الملل

تیتر   یک

1

نیست، بلکه داستان و روایت من است.« برخی منتقدان 
معتقدند که بهتر بود نام ایــن کتاب از »چه اتفاقی افتاد« 
به »چه اتفاقی می توانست بیفتد« تغییر پیدا می کرد. چه 
اتفاقی می توانســت بیفتد اگر هیــاری کلینتون در مقام 
وزیر خارجه از ایمیل  شــخصی و سرور خصوصی استفاده 
نمی کرد؟ یا اگر رســانه ها تا این حد به پوشش این مساله 
نمی پرداختند؟ چه اتفاقی می توانست بیفتد اگر هیاری 
سخنرانی برای بانکداران وال اســتریت را »یک اشتباه« 
نمی خوانــد؟ چه اتفاقــی می افتاد اگر ســندرز باعث یک 
»لطمه طوالنی مدت« در جریان رقابت های مقدماتی که 
به نوشته کلینتون زمینه سوءاستفاده کمپین  ترامپ در پاییز 
سال گذشته را فراهم کرد، نمی شد؟ چه اتفاقی می افتاد 
اگر »جیمز کومی« مدیر سابق اف بی آی از اقدام کلینتون 
مبنی بر ارائه اطاعات طبقه بندی شــده به عنوان اقدامی 
» به شــدت ســهل انگارانه« نام نمی برد و متعاقبا ۱۱ روز 
پیش از انتخابات، آن نامه معروف خود را به کنگره ارسال 
نمی کرد؟ چه اتفاقی می افتاد اگر اوباما تهدیدهای رهبران 
جمهوریخواه را نادیده می گرفت و با قاطعیت بیشتری به 

آمیخته شده بود. مطالبی که هیاری در این کتاب به آن 
اشاره کرده است، شخصی ترین تجربه هایی است که وی 

تا کنون با مخاطبان خود در میان گذاشته است. 
هیاری کلینتون در بخش یادداشــت نویسنده این 
کتاب نوشته است: »این روایت من از آنچه اتفاق افتاد، 
است. این داستان چیزی است که من در جریان دو سال 
از فشرده ترین ســال هایی که تا کنون تجربه کرده بودم، 
دیدم، احســاس کردم و به آن اندیشــیدم. این داســتان 
چیزی است که من را به ســوی این مقطع از تاریخ آمریکا 
هدایت کــرد و چگونگی کنــار آمدن من با یک شکســت 
شــگفت آور را روایت می کند. این داستان نشان می دهد 
که من چگونه با مســائلی کــه برایم بیشــترین اهمیت را 
داشــتند دوباره ارتباط برقرار کرده و شــروع کردم به جای 
اینکه با پیشمانی به عقب نگاه کنم، با امید نگاهی رو به جلو 
داشــته باشــم. این همچنین داســتان اتفاقی است که 
برای کشــور ما افتاد، اینکه چرا تا این حد بین ما شــکاف 
وجود دارد و چــه کاری می توانیم بــرای آن انجام دهیم. 
این یک تشــریح جامــع از رقابت هــای انتخاباتی ۲۰۱۶ 

»هیــاری کلینتون« وزیــر خارجه پیشــین و نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در کتاب جدید 
خود با عنوان »چه اتفاقــی افتاد« برای نخســتین بار به 
جنبه هــای پنهــان احساســات و تفکراتی کــه در جریان 
یکــی از بحث برانگیزتریــن و غیرقابــل پیش بینی تریــن 
انتخابات در طول تاریخ تجربه کرده بود، اشــاره می کند. 
هیاری اکنون که از بار فشــارها و محدودیت های ناشی 
از حضور در عرصه سیاست تا حد زیادی فارغ شده است، 
در ایــن کتاب، شــما را با خود بــه درونی تریــن الیه های 
تجربه شخصی خود به عنوان نخســتین زنی که از طرف 
یکی از احــزاب عمده آمریــکا به عنوان نامــزد انتخابات 
ریاست جمهوری انتخاب شده بود، می برد؛ انتخاباتی که 
با خشونت، جنسیت گرایی، فرازهای پرهیجان و فرودهای 
نگران کننده، حاشــیه های بیش از متن، مداخله روســیه 
و در نهایت رقیبــی که همه قوانین را زیر پا می گذاشــت، 

آزاده کشوردوست
روزنامه نگار

 هیالری کلینتون در کتاب 
»چه اتفاقی افتاد« دالیل 
شکستش در انتخابات را 

توضیح می دهد

بازیگردانی 
مسکو
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عذرخواهی از زنان مدرن
مروری برکتاب تجربه های شکست 
انتخاباتی کلینتون

اشتباه تاکتیکی سندرز
چرا هیالری کلینتون 

شکست خورد؟

هیالری جنگ طلب
محمد مرندی درگفت وگو با مثلث

رای دهندگان نسبت به تاش روسیه برای تاثیر گذاشتن 
بر انتخابات هشدار می داد؟

کلینتون در کتابش به تمامی  این احتماالت اشــاره 
کرده و مانند بســیاری از ناظران به این نتیجه رســیده که 
توســط »یک  توفان تمام عیار« شکســت خورده است. 
این  توفان پیامد برخی اشتباهات )که برخی از آنها مربوط 
به خــود او هســتند( و همچنین برخی عوامــل پیش بینی 
نشــده بود که او را در برابر یک انتخابات ســهمگین قرار 
داد. کلینتون معتقد اســت که اگر هرکدام از این اتفاق ها 
نمی افتاد، می توانست حدود ۴۰ هزار رای در ویسکانسین، 
میشــیگان و پنســیلوانیا کــه در نهایت اختــاف بین دو 
کاندیدا را رقم زد، کســب کند.وزیر خارجه پیشین آمریکا 
در این کتاب به طور خاص به برخی از شاخص ترین دالیل 
شکســت خود اشــاره می کند. هرچند کلینتــون در برخی 
زمینه ها خود را مقصر می داند و مســئولیت شکســتش را 
می  پذیرد ولی معتقد است دو عامل خارجی در شکست وی 

نقش داشتند: ۱- روسیه ۲- شخص جیمز کومی
کلینتــون همچنین از افــرادی مانند برنی ســندرز، 

رقیب خود در انتخابات درون حزبــی به عنوان افرادی که 
ناخواسته روی شکست نهایی او تاثیرگذاشتند، نام می برد.
به اعتقاد کلینتون، برنی سندرز به طور مکرر وعده ها 
و پیشنهادهای عملگرایانه وی برای اصاحات گسترده تر 
زیرســاخت ها و بانک ها را بــا دادن وعده هایی بزرگ تر، 
خنثی کرده اســت. او در این باره می نویسد: »من همواره 
معتقد بــوده ام کــه دادن وعده هــای بــزرگ، زمانی که 
نمی دانید چگونه تصمیم دارید این وعده ها را محقق کنید، 
اقدام بسیار خطرناکی است. زمانی که به وعده های خود 
عمل نمی کنید، مردم نسبت به دولت بدبین تر می شوند.«
یکی دیگر از افرادی که کلینتون به آنها اشاره می کند 
و معتقد است می توانســتند برای جلوگیری از شکست او 
کاری انجام دهند، باراک اوباما رئیس سابقش بوده است. 
او تاکید کرده اســت که اگــر اوباما در برابــر دخالت های 
روســیه اقدام قاطعانه تــری انجام می داد، شــاید نتیجه 
انتخابات به گونه دیگری رقــم می خورد. »بعضی وقت ها 
به این فکر می کنم که چه اتفاقی می افتاد اگر باراک اوباما 
در پاییز ۲۰۱۶ یک سخنرانی تلویزیونی ملی ترتیب می داد 
و در آن به مردم هشدار می داد که دموکراسی ما در معرض 
خطر است؟... شاید تعداد بیشتری از آمریکایی ها نسبت 
به تهدیدی که در آن زمان وجود داشــت، آگاه می شدند؛ 

ما هرگز نخواهیم دانست.«
هیاری کلینتون در ادامه تشــریح دالیل شکســت 
خود به رویکرد جیمز کومــی  در ارتباط با بــه راه انداختن 
مجدد پرونده ایمیل ها اشــاره می کنــد. او حتی فصلی از 
این کتاب را نیز تحــت عنوان »آن ایمیل هــای لعنتی« 
به این مســاله اختصاص داده اســت. کلینتــون حتی در 
سخنرانی هایی که ماه ها بعد از انتخابات هم داشته است، 
 به »ترکیب نامه کومی  و افشاگری ویکی لیکس« به عنوان 
عامل اصلی شکست خود اشاره کرده است. او در این باره 
گفته اســت: »من در مســیر پیروزی بودم که ترکیب نامه 
کومی  و افشاگری ویکی لیکس، رای دهندگان را  ترساند. 
هکر های روسی که ایمیل های حزب دموکرات را در اختیار 
ویکی لیکس قرار دادند، دیگر عاملی بودند که به شکست 

من در انتخابات کمک کردند.«
کلینتون معتقد اســت کــه یک دلیــل اینکه کومی  
تصمیم گرفت به کنگره اطاع دهد که پلیس فدرال آمریکا 
به شــمار بیشــتری از ایمیل های کاندیدای دموکرات ها 
دست پیدا کرده اســت این بود که اعتقاد داشت کلینتون 
در این انتخابات پیروز می شــود و به نوعی نگران این بود 
که جمهوریخواهان به این اســناد دســت پیدا کرده و او 
را تحت فشــار و حمله قرار دهند. با این وجــود کومی  در 
جریان ســخنانی در ســنا، از اعام خبر تحقیقات مجدد 
درمورد ایمیل های هیاری کلینتون در آســتانه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ دفاع کرد و گفت که 
چنانچه انجام این تحقیقات را به اطاع عموم نمی رساند 
مرتکــب »پنهانکاری« می شــد. او در جلســه گزارش به 
کمیته قضایی مجلس ســنا تاکید کرد که اف بی آی در هر 
دو مورِد تحقیقات مربوط به ایمیل های هیاری کلینتون 
و تماس های کارزار و نزدیــکان دونالد  ترامپ با مقام های 
روسیه، هیچ اطاعاتی را برما نکرده است. همین مساله 
در مورد اوبامــا نیز صدق می کنــد. او به طور خصوصی به 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روســیه هشدار داده 
بود که مانع دخالت روسیه در روند انتخابات آمریکا شود اما 

 ترجیح داد به طور عمومی رویکردی تهاجمی تر اتخاذ نکند 
چرا که نمی خواســت در انظار عمومی به عنوان فردی که 

بی جهت از کلینتون حمایت می کند، دیده شود. 
»میچ مک کانــل« رهبر اکثریت ســنای آمریکا نیز 
پیش از این به دولت هشدار داده بود که اگر دموکرات ها در 
جریان کمپین انتخاباتی در ارتباط با روسیه به توافق های 
بزرگ تری برســند، آنها را به حمات حزبی متهم خواهم 
کــرد.  کلینتون در این باره نوشــته اســت: »مــن متوجه 
مشکات دولت اوباما بودم. میچ مک کانل آنها را تهدید 
می کرد و تصور همگی این بود که من برنده بی چون و چرای 
انتخابات هســتم.« هیاری کلینتــون در یکی از فصول 
میانی کتاب جدید خود که نســبتا مفصل هم هســت، به 
مساله »دخالت روســیه« در انتخابات نیز اشــاره کرده و 
معتقد است که مقام های مســکو به دنبال روی کار آوردن 
گزینه مورد نظــر خود بودنــد. او همچنین از این مســاله 
به عنوان یکی از عواملی که در شکستش تاثیر داشته  اند، 
نام می بــرد؛ »بیش از هر چیــز دیگری منتظــر این بودم 
که به والدیمیر پوتین نشــان دهم که تاش هایش برای 
تاثیر گذاشــتن بر انتخابات ما و روی کار آوردن یک مهره 
دست نشــانده به نتیجه نرسیده اســت. می دانم او باید از 
نتیجه ای که در نهایت رقــم خورد، لذت برده باشــد ولی 

پوتین هنوز آخرین لبخند خود را نزده است.«
جالب اســت که کلینتون تاش کرده اســت در این 
کتاب از پوتین چهره ای ضد زن  ترسیم کند.  او در صفحات 
این کتاب تشــریح می کند که قرار گرفتن در برابر رقیبی با 
ویژگی  های خاص دونالد  ترامپ چه حس و حالی داشــته 
است. همچنین درباره اشتباهاتی که در جریان رقابت های 
انتخاباتی مرتکب شد، چگونگی کنار آمدن با شوک ناشی 
از شکســت در انتخابات و اینکه چگونه بار دیگر توانست 
قوای خــود را جمع کرده و خــودش را پیدا کنــد، توضیح 
می دهــد. او در این کتــاب درباره چالش هــای »یک زن 
قوی بودن« در انظار عمومی، انتقادها درباره صدا، سن، 
ظاهر و اســتانداردهای دوگانه ای که در برخــورد با زنان 
در حوزه سیاســت وجود دارد، ســخن می گوید و در برخی 
مقاطع، دشــواری ها و چالش  هایی را که با سختی سپری 
کرده اســت، به زبان آمیختــه به طنز توضیــح می دهد. 
کلینتون در کتاب »چه اتفاقی افتاد« تشــریح می کند که 
چگونه انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا به توهینی به دموکراسی این 
کشور تبدیل شد.  »سارا لئونارد« تحلیلگر روزنامه گاردین 
معتقد است که لحن و ادبیات کلینتون در این کتاب، لحن 
فردی خسته است. او در واقع قالب فردی را به خود گرفته 
است که مخاطبانش برای او ســاخته اند. به طور خاصه 
می تــوان گفت که انتخابــات ۲۰۱۶ آمریــکا، انتخاباتی 
غیرقابل پیش بینی و تاریخی بــود و کتاب جدید هیاری 
کلینتون در حقیقت داســتان کمپین های های انتخاباتی 
و پیامدهای این انتخابات است؛ داستانی که بدون شک 
فصل مشترک بسیار مهمی  برای تمامی  مردم آمریکا است.

کلینتون برای چندین دهه است که جنسیت گرایی را به طور 
عمومی زنده نگه داشته است. با این وجود به نظر می رسد 
رای او در جنگ عراق، مانند شیء ناخوشایندی است که 
پشت فمینیســم پنهان می شــود و نباید فراموش کرد که 
اتخاذ رویکرد مشابهی توسط جان کری باعث شد وی در 
جریان مبارزات انتخاباتی توســط جمهوریخواهان مورد 
حمله قرار بگیرد و توسط چپ گرایان نیز نادیده گرفته شده 
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 ترامپ آغاز می شــود. او فصل آغازین کتاب را با اشــارات 
لطیف به کتاب هایی مثل ۱98۴ و بینوایان پر کرده است. 
همچون بیشــتر کتاب ها، در این فصــل آغازین تضادی 
عجیب را مشــاهده می کنید، از یک طرف می شــود لحن 
خودمانــی و غیررســمی فــردی را حس کرد که می شــود 
فنجانی قهوه با او نوشید و از سوی دیگر، حس می کنید که 
او روشنفکری مرفه است که برای گوشزد کردن هوشمندی 
خود به شما، به کتاب های دیگر ارجاع می دهد. این لحن 
تاثیری دوگانه خواهد داشت ؛ اول، گوشزد می کند که چرا 
نمی توانستم در جریان مبارزات انتخاباتی بایستم و سخنان 
کلینتون را گوش کنم. دوم، لحنش یادآوری می کند که او 
فردی است که هم می شود دوستش داشت و هم می شود 

از او متنفر بود.
ســه فصل بعدی کتاب به زندگی و ســابقه سیاســی 
کلینتون مربوط می شود. البته در این کتاب درباره مبارزات 
انتخاباتــی او، مثل فعالیت در آالباما، شــرکت در امتحان 
ورودی، مواجهــه همیشــگی او بــا تبعیض جنســیتی و 

عذرخواهی از زنان مدرن
مروری برکتاب تجربه های شکست انتخاباتی کلینتون

و به عنوان یک مهره کم وزن در نظر گرفته شود. کلینتون 
در بخشــی از کتاب خود در این باره نوشته است: »زمانی 
که بحث درباره تصمیم ها و اقدام ها جنجال برانگیزتر من 
مطرح می شــود – مانند دادن مجوز به جــورج بوش برای 
آغاز جنگ عراق- چرا من این قدر متفــاوت در نظر گرفته 
می شوم ولی به عنوان مثال، جو بایدن و جان کری این طور 
نیستند؟« هیاری کلینتون صفحات ابتدایی کتاب خود را 
به نحوه تصمیم گیری درباره حضورش در مراسم تحلیف 
 ترامپ اختصاص داده و درباره دشــواری های حضورش 
در این مراســم توضیح می دهد: »عمیق نفس می کشم. 
هوایی  که شش هایم را پر می کند، احساس می کنم. این 
کار درستی است که باید انجام شود. کشور باید شاهد آن 
باشد که دموکراسی ما همچنان به قوت خود باقی است، 
اهمیتی ندارد که این مســاله چقدر درناک اســت؛ بازدم 
عمیق. فریاد زدن را به بعد موکول کــن. من در چارچوب 
در، باالی پله هایی ایســتاده ام که به سکوی ادای سوگند 
ریاســت جمهوری ختم می شــود. منتظر مجری مراســم 
هستم که نام من و بیل را برای نشستن روی صندلی هایمان 
صدا کند. تصور خودم در هر جایی غیر از این مکان برایم 
ممکن اســت. مثا بالی؟ بله، بالی می تواند گزینه خوبی 
باشد. این یک سنت بود که من و بیل به عنوان بانوی اول 
و رئیس جمهوری سابق در مراسم تحلیف رئیس جمهوری 
جدید شرکت کنیم. من برای حضور یا عدم حضور در این 
مراسم هفته ها با خودم چالش داشتم. جان لوئیس اعام 
کرده بود که در مراســم تحلیف  ترامپ شــرکت نمی کند. 
این قهرمان حقوق مدنی و نماینده کنگره گفته بود در این 
مراسم شرکت نمی کند چرا که به دلیل شواهدی که درباره 
دخالت روسیه در روند انتخابات وجود دارد، رئیس جمهور 
منتخب را مشروع نمی داند. بســیاری از نمایندگان دیگر 
کنگــره نیــز در تحریم مراســم تحلیــف رئیس جمهوری 
منتخبی کــه از نظــر آنها متفــاوت بود، به جــان لوئیس 
پیوستند. بسیاری از دوستان و هواداران من هم خواسته 
بودند که آن روز در خانه بمانم. دوســتانم می دانستند که 
چقدر دشوار است که روی سکو  بنشینی و ببینی که دونالد  
ترامپ به عنوان فرمانده کل بعدی ما ســوگند یاد می کند. 
من متقاعد شده بودم که او یک تهدید آشکار و جاری برای 
کشــور و جهان بود. اکنون بدترین اتفــاق ممکن افتاده 
بود و  ترامپ داشــت می رفت که هدایت کشور را به دست 
بگیرد. من و بیــل با بوش ها و کارتر ها مشــورت کردیم تا 
ببینیم آنها چه تصمیمی  دارند. جورج دبلیو بوش و جیمی  
کارتر از جمله نخســتین افرادی بودند که بعد از انتخابات 
با من تماس گرفتند و این برایم ارزش زیادی داشــت... 
هــر دوی آنها می دانســتند که ایســتادن در یک صف در 
مقابل چشمان تمام مردم کشــور چه حسی دارد و جیمی 
 درد رد شدن را هم درک می کرد. ما دو نفر کمی در این باره 
همدردی کردیم. )جیمی! این بدترین اتفاق ممکن است. 
بله هیاری، همین طور اســت(. برای کســی پنهان نبود 
که هم جورج بوش و هم جیمی  کارتر از طرفداران دونالد 
 ترامپ نبودند... ولی آیا آنها به مراسم تحلیف می رفتند؟ 
بله.  این همان نیروی محرکه ای که را نیاز داشــتم به من 
داد. من و بیل به مراســم می رویم. این داســتان روندی 
است که من چگونه در تاریخ ۲۰ ژانویه در مراسم تحلیف  

ترامپ حاضر شدم.« 
او در نهایت بعد از اشاره به همه این مسائل، نوشته 
اســت که فارغ از همه اینها، آینده آمریــکا و تاش برای 
تکرار نشــدن برخی اتفاق هاســت که باید در اولویت قرار 

گیرد. او در این باره می نویسد:
»آنچه من از همــه اینها نتیجه می گیرم این اســت 
که دموکرات هــا باید تاش های مضاعفی برای پیشــبرد 
ایده های خاقانه و جسورانه ای که منافع تمامی  کشور را 

تامین می کند، انجام دهند.«   

آخریــن کتــاب هیــاری کلینتــون، »چــه اتفاقی 
افتاد؟«، در ماه ســپتامبر ۲۰۱7 منتشــر شــد. بســیاری 
می گویند که این کتاب، تاشی است برای تخریب چهره 
رئیس جمهور دونالد  ترامپ، برنی سندرز و رسانه های خبری 
مدرن. تــا حدودی می تــوان گفت که این حرف درســت 
اســت. ولی از دیگر جنبه ها، این کتــاب معذرت خواهی 
کلینتون از زنان مدرن اســت؛ در این کتاب صحبت هایی 
درباره  تردیدهای شــخصی و تأســف های کلینتون وجود 
دارد؛ همچنین در این کتاب، فهرســتی از اقداماتی آمده 
که باید توسط فردی انجام می شدند که رئیس جمهور نشد 

و نخواهد شد.
این کتاب با شــرح تجربه کلینتون از مراسم سوگند 
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خاصه ای از وضعیت خانوادگی، بخش هایی وجود دارد. 
این فصل ها همچون فصل آغازین کتاب، تحت تاثیر لحن 
سیاســی او قرار می گیرند. حتی وقتی او شوخی می کند یا 
درباره زندگی شخصی خود حرف می زند، حس می کنید که 

او به خاطر جذاب نشان دادن خود به آنها اشاره می کند.
ایــن فصــول خودبرترپنــداری کلینتــون را نشــان 
می دهند. کلینتون درباره سفرها، نویسندگان سخنرانی ها 
و مســئوالن روابط عمومی خود حرف می زند و به افرادی 
که مســئول آرایش مو و صورت او هستند اشاره می کند. تا 
حدودی چنین سخنانی عجیب و باورنکردنی هستند. این 
جزییات نشان می دهد  برای اینکه سیاستمداران یک قدم 
جلوتر از دیگران باشند و برای زیبا به نظر رسیدن )همچون 
دوران نیکسون که دلیل شکست او در برابر جان اف کندی 
را ظاهر بد او در تلویزیون می دانند( و برای آماده بودن برای 

هر شرایط، چقدر تحت فشار هستند.
با وجود ایــن، در این فصول مســأله ظریف آشــکار 
می شــود و آن هــم جنبــه انســانی کلینتون اســت که در 
مبارزات انتخاباتی او وجود نداشــت. او به ما درباره عاقه 
خود به برخی نوشــیدنی ها و  یوگا می گوید. او به ما درباره 
دوست داشــتنی بودن نوه اش و عاقه خود به دوستانش 
می گوید؛ او به ما درباره همراه داشــتن همیشــگی کتاب 
به دلیل عاقه خــود به مطالعه می گوید. این داســتان ها 

شــخصیت او را در کتاب پرورش می دهند. شــاید باید در 
دوران مبارزات خود درباره این جنبه شخصیت خود آشکارتر 
عمل می کرد. شاید افراد تصور کنند که بیش از آنچه فکر 

می کرده اند، کلینتون به آنها شباهت دارد.
عنــوان مهم تریــن فصل کتــاب عبارت اســت از: 
»زن بودن در دنیای سیاســت«. او این فصــل را اینگونه 
آغاز می کنــد: »در ایــن صفحه ها، من ســال ها ناامیدی 
خود از شــرایط دشــواری را روی صفحه مــی آورم که من 
و دیگر زنان باید در آن شــرایط قرار می داشــتیم؛ ولی در 
ایــن صفحات غرور و شــادی نیــز یافت می شــود«. این 
فصل بر اســتانداردهای دوگانه در دنیــای زنان حرفه ای 
تمرکز می کند، زیبا بودن ولی شــهوانی به نظر نرســیدن، 
باهوش بودن ولی  ترسناک نبودن و عاقه مند بودن ولی پر 
سر و صدا نبودن. تقریبا تمام آن کارهایی که مردان بدون 

نقش بازی کردن می توانند انجام دهند، زنان نمی توانند.
این فصل، هیــاری را زنی در دســترس دیگر زنانی 
نشان می دهد که می خواهند روزی قدرتمند شوند. در این 
فصل او همچنین با زنانی که آزار یا شرایط ناراحت کننده ای 
را با مردان تجربــه کرده اند همدردی می کنــد. او اینطور 
می نویسد: »فکر می کنم که این شرایط، مناسب نیست. 
در دومین مناظره انتخاباتی بودیم و مــن از دونالد  ترامپ 
پیشی گرفته بودم. دو روز قبل، دنیا یاوه های او را درباره گره 
زدن زنان شنیده بود. االن ما روی صحنه ای کوچک بودیم، 
هیچ اهمیتی نداشت که من کجا راه می روم، او از نزدیک 
مرا دنبال می کرد، به من خیره نگاه می کرد، ادا در می آورد. 
واقعا شــرایط ناراحت کننده ای بود. او تقریبا می خواســت 

گردن مرا بشکند. حس کردم پوستم گزیده می شود.«
دنیای سیاست را لحظه ای کنار بگذارید و سعی کنید 
فراموش کنید که او دونالد  ترامپ است. این شعار هر زنی 

است که در کنار یک مرد تحت فشار قرار گرفته است.
بقیه کتاب دربــاره اقداماتی اســت کــه او در نقش 
رئیس جمهور انجام می داد )اگر رئیس جمهور می شــد(؛ 
همین طور درباره اشتباهات او نیز صحبت شده است، گرچه 
او به خاطر ارتکاب اشتباه ها عذرخواهی نمی کند. او درباره 
خشونت مسلحانه، حقوق همجنس گرایان و حقوق افرادی 
که تغییر جنسیت داده اند )LGBTQ( و احیای اقتصادی از 

سال ۲۰۰8 صحبت می کند.
او همچنیــن در بخــش »آن ایمیل هــای لعنتــی« 
درباره تمــام ســاختارهایی صحبت می کند کــه همزمان 
فرو می پاشــند. او بــه خاطــر اســتفاده از ســرور غیر امن 
عذرخواهی نمی کند. او نباید از ســرور  غیر امن اســتفاده 
می کــرد، بســیاری از سیاســت مداران قبــل از او از 
ســرورهای غیر امن اســتفاده کرده اند و هنوز هم بسیاری 
 از آنها اســتفاده می کنند. با وجود این، او از رئیس ســابق
 اف.بی .آی یعنی جیمز کومی، روزنامــه نیویورک تایمز و 
کمیته جمهوریخواهــان انتقاد می کند و بــر این موضوع 
تمرکز می کند که آنها چطور این مسأله را در حد یک رسوایی 

ملی بزرگ کردند.
در بخــش »ترول هــا، بات هــا، خبرهــای جعلی و 
روســی های قرمز« او بر غوغای مداخله روس ها و خبرها 
تمرکز می کنــد. در حالی که او درباره رســانه های ســنتی 
می نویسد، بر وب سایت ها و خبرهای بدون منبع و ناموثق 
نیز تمرکز می کند. او برخی از عناوین احمقانه را فهرســت 

می کند:
او افسوس می خورد که روزنامه نگاری خوب با استفاده 
از نام روزنامه نگاری برای برچســب زدن بــر تمام خبرهای 
بیهوده و برای پنهان کردن حقیقت آلوده شده است. او در 

پایان فصل می نویسد:
»ما اآلن با چــه چیز مواجــه هســتیم؟ حمله ای به 
دموکراســی از سوی دشــمنان قســم خورده خارجی؟ که 
احتماال از ســوی تیم رئیس جمهور از آنها حمایت شــده؟ 

رسوایی آن جدی تر از رسوای واترگیت است.«
او با توصیــف لحظه های پایانی انتخابــات و مبارزه 
انتخاباتی کتاب خود را تمام می کند و دوباره به مردمی که 
از او حمایت کرده اند رو می کنــد. او در آخرین بخش های 
کتاب بر سخنرانی آغازین خود در مدرسه ولسلی تمرکز کرده 
است. این کتاب با این جمله پایان می یابد: »اآلن چه کار 
باید کنیم؟« فقط یک پاسخ برای این پرسش وجود دارد: 

باید به حرکت ادامه بدهیم.
در کتاب چه اتفاقی افتاد؟ کلینتون از آرزوی طوالنی 
که باید دوســت داشــته شــود پرده بر می دارد، آرزویی که 
هم زیباســت و هم زننده. در سه دهه گذشــته، او از مسیر 
مشــهورترین زن آمریکا بودن فاصله گرفتــه و چهره اش 
تخریب شده است. بدون شــک، تبعیض جنسیتی نقش 
مهمی  دارد و وقتی درباره استانداردهای دوگانه ای سخن 
گفته می شود که به ترامپ اجازه می دهد به زن گریزی اش 
ببالد، حق با کلینتون است؛ در عین حال  ترامپ نیز او را به 

بازی با گزینه جنسیت محکوم کرده است.
اینکه آیا درست است که نامزد ریاست جمهوری قبا 
بانوی اول آمریکا بوده باشد، برای کلینتون اهمیتی ندارد. 
ولی حرفه ادامه دار او در زندگی شــغلی همواره شمشیری 
دولبه بوده اســت. بلــه، او احتمــاال باتجربه تریــن نامزد 
ریاست جمهوری بوده اســت. ولی همین مسأله او را آماج 
انتقادات ناشی از شکست های نظام سیاسی آمریکا کرده و 
به ترامپ که خود یک میلیونر است اجازه داده تا کلینتون را 

که نمایانگر طبقه حاکم است به سخره بگیرد.
کلینتون می نویسد که گاهی اوقات ما نیاز داریم که 
کمی تفریح کنیم. تفریح ظاهرا به معنای کنسرت خصوصی 
در همپتون، همراه با ژان بــون ژاوی و پائول مک کارتنی 

است که در خیمه ای پر از چراغ های رنگی می نوازند.
برخاف اوباما، کلینتون نویســنده ای ذاتی نیست، 
نثر او به همواری راندن به ســمت باالتر اســت. او درباره 
همکاری با نویسندگان سخنرانی هایش برای تألیف کتاب 
سخن می گوید و همین همکاری در نثر اثر خود را نشان داده 
است. بارها سخنرانی ها تغییر پیدا کرده، زمانی که نظرات 
سیاسی کافی در آنها وجود نداشته است. روابط او با افرادی 
به اهمیت تیم کاینی، که قرار بود معاون اول او باشد، در حد 

یک سخنرانی کاهش پیدا کرده است.
کتاب چه اتفاقــی افتاد، حامیان کلینتــون را راضی 
می کند، ولی برای اطمینان بخشــیدن به آنهایی که به او 
اعتماد ندارند کار زیادی نمی کند. بخش بسیار جالب کتاب، 
توصیف او از آزمون سخت حضور در مراسم سوگند  ترامپ 
اســت. ولی حتی در اینجا نیز او روی سیاسی خود را نشان 
می دهد. بیل و من، هر دو ارغوانی پوشیدیم. این پوشش 
نشــان دهنده تعلق به دو حزب اســت )آبی به عاوه قرمز 

مساوی است با ارغوانی(.  

دنیای سیاست را لحظه ای کنار 
بگذارید و سعی کنید فراموش 
کنید که او دونالد  ترامپ است. 
این شعار هر زنی است که در 
کنار یک مرد تحت فشار قرار 
گرفته است
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شکســت هیـــــاری کلینتــــون در انتخابــــات 
ریاســت جمهوری نوامبــر ۲۰۱۶ ایاالت متحــده با ابهام 
تحلیلی در سطوح رسانه ای و سیاســتگذاری روبه رو شد. 
بخــش قابل توجهــی از مراکز ســنجش افــکار عمومی 
در آمریکا بــه این جمع بندی رســیده  بودنــد که هیاری 
کلینتون پیروز انتخابات خواهد بود. شــادی در مجموعه 
دموکرات ها قبــل از پایــان انتخابات ریاســت جمهوری 
وجود داشت. در سه روز آخر رقابت های انتخاباتی، روند 
ســنجش آرا و همچنین گرایش به دونالد  ترامپ افزایش 

بیشتری پیدا کرد.
در روزهای بعد از انتخابات، بســیاری از تحلیلگران 
درصــدد  ارزیابی دالیل اجتماعی و ســاختاری شکســت 

هیاری کلینتون برآمدند. در این ارتباط، هیاری کلینتون 
نیز کتابی را توسط انتشارات »سایمون و شوستر« با عنوان 

»چه اتفاقی افتاد؟« منتشر کرد. 
کتاب هیــاری کلینتون از این جهــت اهمیت دارد 
کــه جنبه های پنهان و پیــدای رقابت هــای انتخاباتی در 
ایاالت متحده را منعکس می ســازد. بخش قابل توجهی 
از حوزه هــای روشــنفکری، مجموعه هــای جنســیتی و 
گروه های مربوط به طبقه متوســط جامعــه آمریکا بعد از 
شکســت انتخاباتی هیاری کلینتون در وضعیت »شوک 

و ُبهت« قرار گرفتند.
ناشــر در مقدمه کتاب بــه این موضوع اشــاره دارد 
که: »این کتاب، شــما را با خود به درونی ترین الیه های 
تجربه شخصی خود به عنوان نخســتین زنی که از طرف 
یکی از احــزاب عمده آمریــکا به عنوان نامــزد انتخابات 
ریاســت جمهوری انتخاب شــده بود، می برد؛ انتخاباتی 
که با خشــونت، جنســیت گرایی، فرازهــای پرهیجان و 
فرودهــای نگران کننده، حاشــیه های بیــش از متن و در 

اشتباه تاکتیکی سندرز
چرا هیالری کلینتون شکست خورد؟

نهایت نقش یابی روســیه برای اثرگذاری بر افکار عمومی 
جامعه آمریکا همراه بوده است.«

رویکرد ناشر به این موضوع اشــاره دارد که هیجان 
کتــاب از ایــن جهــت زیاد اســت کــه الیه هــای درونی 
رقابت های انتخاباتی آمریکا را منعکس می سازد. هیاری 
کلینتون نیز در مقدمه کتاب به این موضوع اشاره دارد که: 
»کتاب را باید به عنــوان روایت من از آنچــه اتفاق افتاد، 
دانست. این داستان چیزی است که من در جریان دو سال 
از فشرده ترین ســال هایی که تاکنون تجربه کرده بودم، 
دیدم، احساس کردم و به آن اندیشیدم. این داستان چیزی 
است که من را به سوی این مقطع از تاریخ آمریکا هدایت 
کرد و چگونگی کنار آمدن من با یک شکست شگفت آور را 
روایت می کند. این داستان نشان می دهد که من چگونه با 
مسائلی که برایم بیشترین اهمیت را داشتند دوباره ارتباط 
برقرار کرده و شــروع کــردم به جای اینکه با پیشــمانی به 
عقب نگاه کنم، با امید نگاهی رو به جلو داشته باشم. این 
همچنین داستان اتفاقی اســت که برای کشور ما افتاد، 
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اینکه چرا تا این حد بین ما شــکاف وجود دارد و چه کاری 
می توانیم برای آن انجام دهیم.«

هیاری در آغاز کتــاب به این موضوع اشــاره دارد 
که آنچه تبیین گردیده را نمی تــوان به عنوان تحلیل روند 
رقابت های انتخاباتی آمریکا دانســت، بلکــه هیاری از 
مفهوم »روایت من« از رقابت های انتخاباتی یاد می کند. 
ارزیابی هــای سیاســی و اجتماعی جوامــع مختلف، این 
واقعیــت را منعکس می ســازد کــه طیف گســترده ای از 
عوامل، نقــش تعیین کننده ای در رقابت هــای انتخاباتی 
و نتایج حاصــل از آن خواهد داشــت. اصلی ترین دالیل 
شکست هیاری کلینتون در انتخابات ۲۰۱۶ را می توان 
بر اســاس روایت هیــاری و ســنجش تحــوالت آمریکا 
بر اســاس رویکرد ایرانی  تحلیل کــرد. اصلی ترین دالیل 
چنین شکست را می توان بر اســاس نشانه ها و قالب های 

روایتی ذیل بیان داشت.

1. رقابت هــای فشــرده درون کنوانســیون حــزب 
دموکرات و چالش های برنی سندرز

در دوران بعد از رقابت های انتخاباتی، این مســاله 
مطرح شد که اگر حزب دموکرات آمریکا به جای هیاری 
کلینتــون، کاندیدای دیگــری همانند »برنی ســندرز« را 
معرفی می کرد، شرایط متفاوتی در رقابت های انتخاباتی 
به وجود می آمد،  زیرا بسیاری از افرادی که در حوزه  پایگاه 
انتخاباتــی و طبقاتی برنی ســندرز قرار داشــتند، در روند 
رقابت های انتخاباتی آمریکا به دونالد  ترامپ رای دادند. 
سندرز دارای ویژگی های شــخصیتی مردم گرایانه بوده و 
می توانست در رقابت های انتخاباتی نوامبر ۲۰۱۶، دونالد  

ترامپ را با چالش های جدی روبه رو سازد.
درحالی که هیــاری کلینتــون روایــت متفاوتی را 
درباره کاندیداتوری ســندرز مطرح می کنــد. هیاری به 
این موضوع اشاره دارد که اگر برنی سندرز درباره برخی از 
موضوعات فردی و درون حزبی پافشاری زیادی نمی کرد 
و زودتر از زمان نهایی از هیاری کلینتون حمایت به عمل 
می آورد،  نتایج بهتری برای هیاری در انتخابات به وجود 
می آمد. اگرچه شــعار »با یکدیگر؛ قوی تر« به معنای آن 
بود که برنی سندرز و هیاری کلینتون جبهه متحدی علیه 
دونالد  ترامپ تشــکیل داده اند، امــا گروه های اجتماعی 
آمریکا بر اســاس قالب هــای فرهنگی و ادراکــی خود در 

انتخابات، کاندیدای نهایی خود را برگزیدند. 
در روایت هیــاری کلینتــون از نقش برنی ســندرز 
در شکســت خود، پافشاری و لجاجت ســندرز را به عنوان 
اشتباه تاکتیکی ناشی از کنش ناخودآگاه رقیب انتخاباتی 
خود در کنوانســیون حزب دموکرات می داند. واقعیت آن 
اســت که رقابت در هر مرحله  از فعالیت هــای انتخاباتی 
در آمریکا بســیار ســخت،  گزنــده و پرتنــش خواهد بود. 
هیاری انتظار داشــت که برنی ســندرز به عنــوان رقیب 
انتخاباتی خود از حزب دموکرات، بخشی از واقعیت های 
انتخاباتی و موقعیت خود را نادیــده گرفته و به این ترتیب 
بدون هرگونه رقابت در روند کنوانسیون های درون حزبی،  
پیروزی هیاری را قبل از برگزاری کنوانســیون ملی حزب 
پذیرا شود. هیاری کلینتون این موضوع را روایت می کند 
که برنی ســندرز و دونالد  ترامپ هــر دو وعده های بزرگ و 
غیرقابل اجرا را برای مردم تدارک دیده بودند. وعده های 
انتخاباتی برنی سندرز منجر به عدم انتقال بخشی از آرا ی 
نامبــرده در رقابت هــای انتخاباتی نهایی بــرای هیاری 

کلینتون  شده است.

2. افشاگری جیمز کومی ، رئیس وقت اف.بی.آی
اف .بی.آی از موقعیت و جایگاه ســازمانی ویژه ای 
در ســاختار سیاســی و اجتماعی آمریکا برخوردار است. 
کارویژه اصلــی اف.بی.آی بــا امنیت داخلــی و ارتقا ی 

 موقعیت سیاســی ایــاالت متحــده پیونــد دارد. جایگاه
اف. بــی.آی در طول تاریخ سیاســی ایــاالت متحده در 
سال های بعد از جنگ دوم جهانی به گونه مشهودی ارتقا  
یافته اســت. بســیاری از موضوعات ضدجاسوسی که با 
امنیت ملــی آمریکا پیونــد دارد نیز در حــوزه فعالیت های 
ســازمانی اف.بــی.آی قــرار دارد. بنابرایــن چنیــن 
سازمان هایی می توانند به عنوان حافظ امنیت ملی کشور، 
در فضای رقابت های انتخاباتی بر افــکار عمومی جامعه 

آمریکا تاثیرگذار باشند.
»جیمز کومــی« رئیس وقت اف.بی.آی با انتشــار 
گزارشی به این موضوع اشاره داشت که هیاری کلینتون 
در دوران فعالیت خود به عنوان وزیــر امور خارجه ایاالت 
متحده، از ســرور شــخصی خود برای بررسی موضوعات 
سیاســت خارجی و ارائه رویکرد خود بهره گرفته اســت. 
هیاری کلینتون در روایت خود به این موضوع اشاره دارد 
که اقدام جیمز کومی  عامــل مخدوش کننده رقابت های 
انتخاباتی آمریکا بوده اســت. در گــزارش کومی،  افکار 
عمومی ایاالت متحده نسبت به هیاری کلینتون، نگرش 

بدبینانه ای  به دست آورد.  
بر اساس قواعد امنیتی و دیپلماتیک ایاالت متحده، 
تمامی  مقامات رسمی آمریکا می بایست دستورات سازمانی 
خــود را بر اســاس ســاختار بوروکراتیک تنظیــم نمایند. 
بهره گیری از سرویس ارتباطی برای مقامات رسمی کشور 
با ضرورت هــای امنیتی مغایرت دارد. هیــاری کلینتون 
گزارش جیمز کومی  را به عنــوان »یک  توفان تمام عیار« 

برای شکست خود روایت کرده است. 
علت اصلی چنین روایتــی را بایــد در محدود بودن 
تفاوت هــای آرای انتخاباتی هیاری کلینتــون و دونالد  
ترامپ در میشیگان، ویسکانســین و پنسیلوانیا دانست. 
گزارش جیمز کومــی،  رئیــس اف.بــی.آی را می توان 
در زمره عواملی دانســت کــه به گونه مشــخصی بر روند 
رقابت هــای انتخاباتــی و افــکار عمومی جامعــه آمریکا 
تاثیر به جا گذاشــت. هیاری این  توفــان را پیامد برخی 
از اشــتباهات ســازمانی و رفتار تاکتیکی خــود می داند؛ 
اشــتباهاتی که منجر به اثرگذاری بر حــدود ۴۰ هزار رای 
در »ویسکانسین«، »میشیگان« و »پنسیلوانیا«  شد که 
این تغییرات توانســت بر ســنجش آرا  و در نهایت »کارت 
الکترال« هر یک از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
تاثیرگذار باشد. هیاری این موضوع را روایت می کند که 
اقدام جیمز کومی  بیش از آنکه برای ایاالت متحده آمریکا 
امنیت سازی کند، اعتبار سیاسی و انتخاباتی وی را به گونه 
قابل توجهی کاهش داده و به این ترتیب زمینه شکســت 
انتخاباتی نامبرده را به وجود آورده است. درحالی که جیمز 
کومی  به ایــن موضوع اشــاره دارد که اگــر واقعیت های 
مربوط به ایمیل های هیاری با سرورهای شخصی را برما   
نمی کردند،  در وضعیت پنهان کاری قرار گرفته و این امر 

به عنوان جرم سازمانی محسوب می شود.

3. نقــش روســیه در شکســت انتخاباتــی هیالری 
کلینتون

انگاره مــردم و نخبــگان آمریکا نســبت به روســیه 

 همواره بر اساس نشــانه هایی از ابهام و تهدید همراه بوده 
است.

 هیــاری کلینتون تــاش دارد تا نقش روســیه در 
شکســت انتخاباتی خود را نیز برجســته ســازد. هیاری 
کلینتون انگشت اتهام را به سمت سازوکارهای اطاعاتی 
و جوسازی رسانه ای روسیه می برد. هیاری حتی از باراک 
اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتقاد می کند که چرا 
نامبرده در پاییــز ۲۰۱۶ در حمایت از هیاری ســخنرانی 
رسمی  در تلویزیون ملی آمریکا و در خطاب به مردم  نکرد؟ 
روایت هیاری بیانگر آن اســت کــه محافظه کاری 
باراک اوباما با اقدامات رسانه ای و فعالیت های اطاعاتی 
روسیه پیوند یافت و موقعیت هیاری را در افکار عمومی 
آمریکا با چالش  روبه رو کرد. هیاری تاش دارد تا فعالیت 
رسانه ای روسیه در مخدوش سازی چهره  خود را به عنوان 
نمادی از »تهدید علیه دموکراسی« معرفی نماید. هیاری 
به این موضوع اشــاره دارد که باراک اوباما می بایست در 
تلویزیون ملی آمریکا نســبت به تاش رســانه ای روسیه 
واکنش نشــان داده و آن را نماد تهدید امنیت ملی آمریکا 

معرفی نماید.
انتقاد هیاری کلینتون از بــاراک اوباما به این دلیل 
انجام می گیرد که هیاری انتظار داشت تا باراک اوباما از 
او حمایت بیشتر و موثرتری در انظار افکار عمومی جامعه 
آمریکا به انجام رســاند. هیــاری به این موضوع اشــاره 
دارد که باراک اوباما رئیس جمهور وقــت آمریکا مرعوب 
هشدارها و هیجان های تبلیغاتی »میچ مک کانل« رهبر 

اکثریت سنای آمریکا شده بود. 
مک کانل بــه بــاراک اوباما هشــدار داده بــود که 
رئیس جمهــور آمریــکا نمی توانــد در رونــد رقابت هــای 
انتخاباتی با رهبران کشــورهای دیگر در وضعیت تعامل 
قرار گرفتــه و از آنان بخواهد تا اقدام رســمی خــود را به 
انجام نرســانند. به هر ترتیب تضادهای روســیه و آمریکا 
در انگاره هیاری کلینتون به عنوان نمــادی از رویارویی 
جنســیت گرایانه  والدیمیر پوتین در برخورد با وی تبیین و 
تفسیر شــده اســت. هیاری چنین وضعیتی را به عنوان 

چالش های »یک زن قوی بودن« می نامد.

  نتیجه
روایت های ارائه شده از ســوی هیاری کلینتون در 
کتاب »چه اتفاق افتــاد؟« تبیینی از فرآینــد رقابت های 
انتخاباتی آمریکا بر اساس نقش  محوری کاندیدا، رقبای 
انتخاباتی کاندیدا، روســیه، باراک اوباما، جیمز کومی  و 
برنی سندرز بوده است. چنین رویکردی نشان می دهد که 
هیاری به هیچ وجه شکست سیاسی و انتخاباتی خود را 
بر اساس مولفه های اجتماعی نمی پذیرد. هیاری نقش 
عوامل نژادی، ظهــور گروه های محافظــه کار  و   الگوی 
رفتاری در ســمت بانوی اول و وزیر امور خارجه را در زمره 
عواملــی که شکســت وی را رقــم زد، مورد پذیــرش قرار 

نمی دهد. 
روایت هیــاری را باید نمادی از ساده ســازی علت 
شکست انتخاباتی در کشوری دانست که نقش مولفه های 
ارتباطی، رســانه ای و مراکز ســنجش افکار می توانست 
ادبیات و الگوهای انتخاباتی بهتری را برای وی رقم زند. 
ساده ســازی واقعیت ها و تبدیل آن به روایت بیش از آنکه 
انعکاس واقعیت های اجتماعی باشــد،  باید آن را نمادی 
از احساس و روحیه فردی هیاری دانست؛  الگویی که در 
روایت شکست خود بیان می دارد، زیرساخت کنش رفتاری 
وی در دوران انتخابات را منعکس می ســازد. ساده سازی 
هیچ گاه نمی تواند  رقابت انتخاباتی در جوامعی که پیوندی 
از کثرت گرایی و نخبه گرایی را منعکس می ســازد،  نتیجه 
مطلوبی برای انعکاس واقعیت های سیاســی و اجتماعی 

محسوب شود.  

هیالری به این موضوع اشاره دارد که اگر 
برنی ســندرز درباره برخی از موضوعات 
فــردی و درون حزبی پافشــاری زیادی 
نمی کرد و زودتر از زمان نهایی از هیالری 
کلینتون حمایت به عمل می آورد،  نتایج 
بهتــری بــرای هیــالری در انتخابات به 

وجود می آمد
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کتاب خاطــرات »چــه اتفاقــی افتــاد؟« هیاری 
کلینتون، نامــزد حزب دموکــرات و رقیب دونالــد  ترامپ، 
رئیس جمهور فعلی ایاالت  متحــده آمریکا، پرفروش ترین 
کتاب غیرداستانی در پنج ســال گذشته گشت. این کتاب 
که پیرامون انتخابات ســال ۲۰۱۶ آمریکا و حواشــی آن 
نگاشته شده، از دالیل شکست کلینتون در انتخابات اخیر 

پرده برداشته است. از نظر هیاری اظهارت جیمز کومی  
و افشــاگری های ویکی لیکس موجبات شکســت وی در 
انتخابات را فراهم کردند. همچنین دخالت های روس ها در 
این جریان تاثیر منفی بر آرا ی وی داشته است. باید گفت 
انتخابات سال ۲۰۱۶ ایاالت متحده آمریکا شرایط ویژه ای 
داشت و مواردی که هیاری کلینتون به آنها اشاره کرده در 
نتایج این انتخابات موثر بوده است. به هرجهت آشکار شدن 
عدم توجه هیــاری کلینتون در مقام وزیــر امور خارجه به 
مسائل امنیتی بر آرا ی  رای دهندگان تاثیر گذاشت. همین 
طور ناکامی های خانم کلینتون، به عنوان مثال اتفاقی که 
در شهر بن قاضی رخ داد و او نتوانســت به عنوان مسئول 
دستگاه دیپلماسی، امنیت جان یک ســفیر را حفظ کند و 
سفیر آمریکا در این شهر کشته شــد، بدون تردید در  آرا ی 
وی اثر گذاشت. اما مساله انتخابات ســال ۲۰۱۶ فارغ از 
این موارد بود، در واقــع اگر این اتفاقات نیــز رخ نمی داد 
هیاری کلینتون پیروز این انتخابات نمی شــد. اگرچه به 
لحاظ آمــاری، آرا ی مردمی  کلینتــون نزدیک به 3میلیون 
رای بیشــتر از دونالد  ترامپ بود و اگــر انتخابات آمریکا در 
هر کشور دیگری برگزار می شد، بدون در نظر گرفتن نظام 

الکترال، هیــاری برنده انتخابات بود امــا در یک تحلیل 
کلی باید گفت که نوعی خشم و نارضایتی طبقات فرودست 
و در حاشــیه مانده صحنه سیاســی ایاالت متحده آمریکا 
و دل بســتن این گروه پرشــمار به آینده بهتر توسط فردی 
ساختار شکن و دارای نگاه منجی وار به جامعه آمریکا  باعث 
شد دونالد  ترامپ پیروز انتخابات شود و کلینتون به عنوان 
نماینده طبقه حاکم بر کشور مورد انتقاد قرار بگیرد و شکست 
بخورد. همچنین تنش هایی که رخ داد، شورش ناراضی ها 
علیه سیســتم، دوقطبی شــدن جامعه و ناامیدی از وضع 
موجود موجب شــد تا نامزدی که به دفــاع از وضع موجود 
شــهرت داشــت از نامزدی که به برهم زننده  وضع موجود 

شهرت داشت، شکست بخورد. موضوع دیگری که باید به 
آن اشاره کرد طبق شواهد، روسیه در انتخابات اخیر آمریکا 
دخالت کرده همان طور که در انتخابات دور قبل نیز دست 
داشته اســت  اما این بدان معنا نیست که اگر دخالت های 

روسیه نبود، کلینتون پیروز میدان بود.
طبیعی اســت که نامزد بازنده به دنبال توطئه باشــد، 
همان گونه که از عنوان کتاب وی »چه اتفاقی افتاد« نیز 
می توان این چنین برداشت کرد که از نظر وی کلینتون برنده 
انتخابات بوده اما اتفاقاتی خــارج از کنترل مانع از به وقوع 
پیوستن این موضوع شدند. در این راستا انگشت اتهام به 
سمت روسیه رفته است. بنابراین می توان فرض کرد همان 
شیوه هایی که ایاالت متحده آمریکا طی سال های گذشته 
علیه بسیاری از کشورها برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات 
و پیروزی نامزد مورد حمایتش اســتفاده می کرده، روسیه 
نیز با استفاده از همین شگردها، شــیوه ها و قدرت جنگ 
سایبری توانست در انتخابات آمریکا نقش آفرینی کند. اما 
باید گفت در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا بســیاری 
از بازیگــران بین المللی و منطقه ای درصــدد تاثیرگذاری 
بودند، از نزدیکترین متحدان ایــاالت متحده مانند برخی 

وعده های بهتر  ترامپ
کلینتون به عنوان نماینده طبقه حاکم از رقیبش شکست خورد

از کشورهای عربی، اروپایی و اســرائیل گرفته تا برخی از 
کشــورهای منتقد و مخالف و رقیب آمریــکا. بنابراین این 
موضوع منحصر به روسیه نمی شود  اما فضای هیستریک 
ضد روس در آمریکا به وجود آمده و روسیه حساسیت برانگیز 
شده است. مزید بر اینکه اقدامات، ســخنان و رفتارهای 
دونالد  ترامپ و اطرافیانش که به خاطر عدم تجربه سیاسی 
بود، شــائبه دخالت روســیه را افزایش داده است. اگرچه 
نشانه های قوی از دخالت روســیه وجود دارد  اما این گونه 
نبوده است که پیروزی کلینتون حتمی  بوده ولی عزم و اراده 
پوتین، رئیس جمهور روسیه بر این تعلق گرفته که  ترامپ 
برنده این کارزار شود. بلکه غلیان داخلی در جامعه آمریکا، 
نارضایتی ها و سرخوردگی ها و فوران خشم توده در حاشیه 

قرار گرفته جامعه باعث شکست هیاری کلینتون شد.
از طرف دیگر کلینتون از برنی سندرز، به عنوان فردی 
که ناخواسته در شکست نهایی او تاثیر گذاشت، نام می برد. 
درواقع برنی سندرز چهره  لیبرال دونالد  ترامپ بود. یعنی هر 
آن چیزی که  ترامپ محافظه کار دست راستی در رقابت های 
انتخاباتی مطرح می کــرد، از زبان برنی ســندرز با ویرایش 
لیبرالی خارج می  شــد. بنابراین می توان گفت رویارویی که 
بین هیاری کلینتون و برنی سندرز در درون حزب دموکرات 
رخ داد لطمه ســنگینی به کلینتــون وارد آورد. ضمن اینکه 
افشاگری ویکی لیکس نشان داد که سران حزب دموکرات 
و رئیس کمیته ملی حزب دموکرات دبی واســرمن، تاش 
کردند تا به رغم تمایل بدنه حزب به برنی ســندرز، در نهایت 
کلینتــون را به عنوان برنــده انتخابــات درون حزبی معرفی 
کنند. این موضــوع به اعتبار حزب دموکــرات و اعتبار نامزد 
نهایی آسیب زیادی وارد کرد، اگرچه برنی سندرز از کلینتون 
حمایت کرد و از هوادارانش خواست تا در رویارویی کلینتون 
و  ترامپ، کلینتون را انتخاب کنند اما به نظر می رسد گروهی 
از رای دهندگان این درخواست را مورد اجابت قرار ندادند و در 
انتخابات یا به دونالد  ترامپ رای دادند یا شرکت نکردند؛ این 
اقدام باعث شد در چند ایالت سرنوشت ساز که به ایالت های 
زنگ زده معروفند به نامزد حزب دموکرات رای ندهند و نامزد 
حزب جمهوریخواه پیروز گردد. نکته دیگری که باید به آن 
پرداخت ادعای هیاری مبنی بر عــدم حمایت همه جانبه 
باراک اوباما از وی در انتخابات است. زیرا برخاف این ادعا، 
شواهد حاکی از این اســت که باراک اوباما و همسرش هر 
آنچه در توان داشتند برای پیروزی کلینتون به کار گرفتند. 
ضمن اینکه شــرکت نکردن جو بایــدن، معــاون اوباما در 
رقابت های درون حزبی، نشان داد اوباما، کلینتون را نسبت به 
معاونش ارحج دانسته است. اما از آنجایی که اوباما مسئول 
وضع موجود و حزب حاکم در آمریکا بود، حمایتش از نامزد 
دموکرات ها سبب شــد تا افراد مردد به سمت دونالد  ترامپ 
کشیده شوند. همچنین این انتقاد کلینتون از این جهت وارد 
است که اوباما زمانی که  تریبون رســمی آمریکا را در دست 
داشت می توانست نسبت به در خطر بودن دموکراسی هشدار 
دهد. اما شــاید رئیس جمهور تصور می کرد که بدون شک 
حزب دموکرات و کلینتون پیروز انتخابات اســت و نیازی به 
این قسم هشدارها و آگاهی دادن ها نیست. به هر جهت حتی 
اگر اوباما تبلیغات بیشتری برای کلینتون می کرد و قاطعانه تر 
مقابل روسیه ایستادگی می کرد نیز سرنوشت انتخابات عوض 
نمی شــد چون برای یک رای دهنده معمولی در شــهرهای 
کوچک که معیشت مناسبی ندارد، دخالت کشورهای دیگر 
در انتخابات اهمیت زیادی ندارد، بلکه برای یک شــهروند 
معمولی شغل، بیمه، آسایش و تفریح مهم است و کسی که 

وعده های بهتری می دهد انتخاب می شود.  

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا
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هیالری جنگ طلب
محمد مرندی درگفت وگو با مثلث

و  روســیه  دخالت هــای  کلینتــون  هیــالری 
افشاگری های ویکی لیکس را از مهمترین عوامل 
شکستش در انتخابات برمی شــمرد. به نظر شما 
چقدر این دو عامل در عدم پیروزی وی دخیل بودند؟ 
   در ابتدا باید گفت شواهدی دال بر دخالت روسیه 
در انتخابات ۲۰۱۶ آمریــکا وجود نــدارد. همان گونه که 
جولیان آســانژ، ســردبیر وبگاه ویکی لیکس نیــز اذعان 
داشــت، روس ها هیچ گونه دخالتــی در انتخابات آمریکا 
نداشتند. ضمن اینکه ایاالت متحده نیز سندی را در ارتباط 
با این ادعا ارائه نکرده اســت ، بنابراین این ادعا بی اساس 
است. اسنادی که ویکی لیکس منتشــر کرد نیز نشان داد 
که حزب دموکرات و هیاری کلینتون تبانی کردند تا سناتور 
برنی ســندرز در انتخابــات رای نیاورد. چــه اینکه اگر این 
تقلب صورت نگرفته بود امکان پیروزی سندرز در انتخابات 
بســیار زیاد بود، زیرا  ترامپ به دلیل فســادهای گسترده و 
افکار و رویکردهای نادرســتش یک کاندیدای ضعیف به 
حساب می آمد. اما از آنجایی که مردم از حاکمیت ناراضی 
بودند، برای رو برگرداندن از دموکرات ها و امثال کلینتون 
و اوباما به  ترامپ رای دادند. همچنین طبق نظرسنجی ها 
اگر سندرز کاندیدا بود بر  ترامپ پیشی می گرفت. بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که ویکی لیکس بــر آرا ی کلینتون 
تاثیر گذاشت اما در اصل مردم از حاکمیت ناراضی بودند. 
زیرا همان طور که اسناد نشــان می دهد هیاری کلینتون 
دارای فســاد مالی و اداری وســیعی اســت. در افشاگری 
ویکی لیکس عاوه بر اینکه تبانــی وی با حزب دموکرات 
اثبات شــد، نشــان داد که کلینتون و بنیادش برای ترتیب 
دادن ماقات با اشخاص، حکام و کشورهای مختلف پول 
دریافت می کردند. بنابراین از  آنجایی که فساد هیاری و 
همسرش بر هیچ کس پوشــیده نبود و او سمبل حاکمیت 
فاسد بود، مردمی  که از این سیستم ناراضی بودند به سوی  
ترامپ میلیاردری که فســاد اخاقی نیز داشــت، کشیده 
شدند. در حقیقت باید پذیرفت که نارضایتی عمومی مردم 
آمریکا نسبت به وضعیت موجود بسیار باالست. شکاف های 
اجتماعی که امروز در آمریکا وجود دارد و جامعه دوقطبی، 
محصول امروز نیست. طی دو تا سه دهه گذشته که آمریکا 
به سمت جهانی شدن پیش رفت، اقتصاد و سیاست های 
لیبرال، قشر متوسط جامعه را از بین برده، ثروتمندان غنی تر 
و تنگدستان فقیرتر شده اند؛ طی این فرآیند نیز نارضایتی 

مردم بیشتر شده و ما امروز شاهد عوارض و آثار آن هستیم. 
بنابراین می توان گفت سیاســت های لیبرال کلینتون که 
منجر به  بی عدالتی در جامعه گشــته؛ ادامه سیاست های 
اوباما، بوش، بیل کلینتون، ریگان و حتی کارتر بوده است.

در جایی دیگر از کتاب، کلینتون از افرادی مانند 
برنی سندرز، رقیب خود در انتخابات درون حزبی 
به عنوان افرادی که ناخواســته روی شکســت 
نهایی او تاثیرگذاشتند، نام می برد. تحلیل شما 
از این رویکرد چیست؟ آیا سندرز موجب کاهش 

آرا ی هیالری گشت؟
   برخــاف ادعــای هیــاری، برنــی ســندرز به 
مقابلــه با برخی اعمال نادرســت وی برنخاســت. اوال در 
قضیه تبانی حــزب دموکرات و هیاری و کنار گذاشــتن 
ســندرز، او ســکوت کــرد و حتی ایــن عمل وی خشــم 
برخی حامیانــش را نیــز بر انگیخت.  ثانیا اگرچه ســندرز 
می توانست ا ز موقعیت پیش آمده برای کلینتون در رابطه 
با افشاشدن فســاد اداری وی و نیز رسوایی ایمیل هایش 
به نفع خودش بهره گیرد  اما به حمایت از وی برخاســت. 
از ســوی دیگر هیاری کلینتون در مقابل سیاســت های 
ســندرز که در جهت کاهــش فاصله طبقاتــی و فقر بود، 
ایســتادگی کرد و سیاســت های لیبرال گذشــته را ادامه 
 داد بــه همین جهت مــردم ســندرز را که سیاســت های 
اصاحــات عدالت خواهانــه داشــت بــه وی  ترجیــح 

دادند. درواقع وقتــی کلینتون نتوانســت در برابر  ترامپ 
 بی تجربه بــا افکار و عقایــد خــاص و تعجب برانگیزش، 
 پیروز شــود؛ می تــوان به عمق مشــکات و فســاد وی 

و حامیانش پی برد. 
دکتر مرندی! به نظر شــما عملکرد باراک اوباما، 
رئیس جمهور پیشین آمریکا در جریان رقابت های 
انتخاباتی چگونه بود؟ زیــرا کلینتون در کتابش 
مدعی است که اوباما نیز قاطعانه به حمایت از وی 
در برابر روس ها برنخاسته و از  تریبون رسمی آن 
طورکه بایــد برای جانبداری از هیالری اســتفاده 

نکرده است.
   اتفاقا اوباما و دولتش نیز برخاف گفته کلینتون، 
ادعای دخالــت روســیه در انتخابات را مطــرح می کرد و 
ســعی در جوســازی به نفع هیاری  می کرد. اما باید گفت 
مطرح کردن دخالت روسیه در انتخابات آمریکا نیز اشتباه 
اســت، زیرا نشــان از ضعف سیســتم امنیتی و اطاعاتی 
ایاالت متحــده دارد، اگرچــه مدرکــی از دخالت روســیه 
در انتخابــات آمریکا نیــز موجود نمی باشــد. ضمن اینکه 
ویکی لیکس نیز تاکید می کند اســنادی که در اختیار دارد 
را برخاف ادعای آمریکایی ها از روسیه نگرفته است و باید 
به این نکته اشاره کرد که به طور کلی تا  امروز ویکی لیکس 
ثابت کرده است که گفته هایش نسبت به ادعاهای دولت ، 
اعتبار بیشتری نزد افکار عمومی دارد.همچنین باید ادعای 
دیگر کلینتون مبنی بر عدم حمایت باراک اوباما از وی را رد 
کرد، زیرا همان طور که دیدیم تمام حاکمیت و دستگاه های 
ذی ربط، از افراد مشهور و معروف آمریکا گرفته تا شخص 
رئیس جمهــور و دولــت از وی حمایت کردنــد. اما میزان 
نارضایتی مردم از وضعیت موجود و کلینتون به نمایندگی 
از آن حزب به حدی بود که کلینتون با همه این تشکیات 

نتواست بر  ترامپ شومن پیروز شود.
در نهایــت موضوع دیگــری که در کتــاب به آن 
پرداخته شــده اســت، نقش کلینتون در جنگ 
عراق و تاثیــر منفی آن بر آرا  و نظر مردم اســت. 

رویکرد شما در این خصوص چیست؟ 
   کلینتون فردی جنگ طلب و خشــن است. او در 
کارزار رقابت هــای انتخاباتی به گونــه ای صحبت می کرد 
که می خواهد وارد جنگ با سوریه شود. همچنین حمایت 
او از جنــگ عراق در ســال ۲۰۰3 نیز مزید بــر این جریان 
گشــت. بنابراین مردم آمریکا که از این همه جنگ و تنش 
خســته بودند برای فــرار از ایــن موقعیت بــه  ترامپ روی 
آوردند. درواقع انتخاب مــردم آمریکا بین بــد و بدتر بود، 
زیرا آنها عقیده داشــتند  ترامپ بد است اما کلینتون بدتر از 

او است.   

نامــزد  کلینتــون  هیــالری 
حــزب دموکــرات در انتخابــات 
ریاســت جمهوری 2016 آمریکا، 
در کتابــی با عنــوان »چــه اتفاقی 
افتاد؟« به واکاوی دالیل شکســت 

خود در انتخابــات اخیر پرداخته اســت. وی دخالت 
روسیه و افشــاگری های ویکی لیکس و جیمز کومی  
را دو عامــل تاثیرگذار در شکســت خــود می داند. در 
این راســتا گفت وگویی با ســید محمد مرندی، استاد 
دانشگاه تهران داشــتیم. به عقیده وی فساد اداری 
خانم کلینتــون و نارضایتی مردم آمریــکا از وضعیت 
موجود و حاکمیت، اصلی ترین علت شکســت وی در 

انتخابات است.
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جایگاه عزاداری محــرم در جامعه ایرانی و مردم آن، 
یکی از واالترین مناســبت ها یی اســت که هرســال  پاس 
داشته می شود. عاشورا نه تنها مناسبتی مذهبی است که با 
شیوه ها و سنت های ویژه خود، به صورت منظم و هرسال  
پاس داشته می شــود، بلکه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی 
نیز کارکردهای مهمی   دارد که انتقال این پیام ها و تقویت 
کارکردهای منبعث از آن، یکی از اهــداف مهم در جوامع 
اسالمی بوده است. در این راســتا  پس از پیروزی انقالب 
اســالمی و تشــکیل نظام جمهوری اســالمی نیز انتقال 
فرهنگ عاشــورا و تقویت کارکردهای حماســه عاشورا در 
جامعه اســالمی، یکی از مهم ترین مطالباتی بوده که در 
دستور نهادهای گوناگون قرار داده شده است. کارکردهای 
عاشورا عالوه بر آنکه در ایجاد پایداری و روحیه حماسه و 
جوانمردی و شــهادت طلبی، همواره نقش آفرین اســت، 
فرهنگی که در ســایه کارکرد آن، وحدت و انسجام را  بین 

اعضای جامعه مستحکم می کند. 
از ایــن رو و در ایــن پرونــده برآنیــم تــا باتوجــه به 
فرارســیدن ایام ســوگواری سیدالشــهدا و پررنگ شدن 

دوباره فرهنگ عاشورا در جامعه، نقش رسانه ملی به عنوان 
مهم ترین تریبون عمومی در کشورمان و برنامه ها یی که در 
این  تریبون ساخته می شود، را بررســی کنیم. برنامه های 
تلویزیون یکی از مهم ترین منابع انتقال فرهنگ عاشورایی 
به مخاطبینی است که هرسال  با تمام توان و انرژی سعی در 
احیای مردمی  این فضای مذهبی و اعتقادی  در میان خود 
دارند. عاشــورا نه تنها به عنوان یک واقعه تاریخ مذهبی، 
بلکه به عنوان یک فرهنگ و سبک زندگی  میان مسلمانان 
و خصوصا شــیعیان، الگو یی اســت که بیش از هزار سال 
است سرمشــق مردم این مرز و بوم برای زیست مسلمانی 

قرار گرفته است. 

  تریبون عاشورایی
عاشــورا همواره به عنوان مهم تریــن واقعه در طول 
تاریخ اســالم و تشیع شــناخته شده اســت. واقعه ای که 
سرمنشــا  بســیاری از وقایع و حوادثی در طول این سال ها 
شده که در نهایت منجر به تشکیل یک فرهنگ  طی سالیان 
شده است. فرهنگی که کارکردهای فراوانی در عرصه های 
فردی و اجتماعی داشــته و منشــا  حــوادث و جنبش های 
بسیاری در طول تاریخ اسالم شده است. نقشی که عاشورا 
در زندگی مسلمانان ایفا کرده  بی شک مدیون حرکت امام 

حسین)ع( و ایستادگی و مقاومت ایشان در برابر ظلم و جور 
حکومت یزید اســت. تاکنون صدها کتاب، مقاله، فیلم، 
شعر و اثر هنری در وصف نهضت عاشــورا خلق شده، اما 
جذابیت آثار تلویزیونی و سینما یی که در این زمینه تولید و 
پخش شده، بسیار  بیشتر از آثاری است که در دیگر شاخه ها  
قرار دارند. جذابیتی که موجب می شود مسلمانان خصوصا 
در ایام محرم، توجه ویژه ای به این آثار داشته باشند و منشا  

اثرات فراوانی در زندگی آنها به وجود آید.
یکــی از مهم ترین مراجــع تولید آثار عاشــورایی در 
کشور ما، صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران است. 
آثار عاشورایی به عنوان یکی از مهم ترین آثار مناسبتی در 
تلویزیون شــناخته می شــوند. آثاری که مخاطبان ایرانی 
میل زیادی به تماشا و اثرپذیری از آنان دارند. برنامه های 
مذهبی، ســریال های عاشــورایی، فیلم های ســینما یی 
عاشورایی، پخش مراسم  عزاداری و سخنرانی، ُجنگ های 
مذهبی و... از مهم ترین مواردی هســتند که  طی سالیان 
پس از انقــالب توجه زیادی به تولید و انتشــار آنها شــده 
است. برنامه هایی که در غالب موارد شاید از ماناترین آثار 

تلویزیون ایران نیز شده اند.
در این نوشتار برآنیم تا به نقش مهم رسانه در انتقال 

این پیام به مخاطبان بپردازیم.

سریالپردهخوانی
مروریبرنقشرسانههایسنتیدرانتقال
پیاموفرهنگعاشورابهمردم

قابحماسه
عزاداری محرم شاید مهم ترین مناسک شیعیان طی سالیان دراز بوده باشد. سنتی که به گواه 
روایات و احادیث، حتی پیش از تولد امام حسین)ع( و خانواده اش، در میان انبیای الهی جاری 
بوده است. پرداختن به فرهنگی این چنین ریشه دار و مطلوب از سوی عموم مردم، همواره یکی 
از دغدغه های حوزه فرهنگ و اجتماع بوده است؛ فرهنگی که امروز بازتاب اصلی آن را در رسانه 
شاهدیم و تالش انتقال این پیام به مخاطبان را یکی از دعاوی اصلی فضای رسانه می دانیم.در این 
پرونده به جایگاه فرهنگ عاشورا در رسانه و تولیدات هنری به خصوص آثار تلویزیونی پرداخته ایم. فرهنگ

تیتر اول

نفیسه رحمانی
خبرنگار
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  فرهنگ مسجدی
برای تحلیل نقــش مهم رســانه ها در انتقال وقایع و 
فرهنگ عاشورا، نیازمند آن هستیم که ابتدا به شیوه های 
ارتباطات در جامعه ســنتی بپردازیم. فرهنگ شــفاهی و 
ارتباطات رو در رو، مهم ترین ویژگی رســانه ها در گذشــته 
اســت . زمانی که فرهنگ به شکل امروز نوشــتاری نبود و 
شــکل های مختلفی از ارتباط برای مردمان هر ســرزمین 
ارزش و اعتبار داشت ؛ ارزشی که می توانست با عامه مردم 
ارتباط برقرار کند.  مردم در جوامع ســنتی ارتباط رو در رو را 
یکی از مهم ترین و مقبول ترین نوع ارتباط می دانستند و به 
سبب بهره نداشتن از سواد کافی برای مطالعه یا در دسترس 
نبودن ابزارهای ارتباط جمعی همچون رادیو و تلویزیون، 
این نوع ارتبــاط را بر دیگــر انحا ی آن  ترجیــح می دادند. 
شــاهد این ادعا نیز نقل های فراوان تاریخی و داستانی از 
حضور مردم در کاروانسراها، میدان های عمومی، بازارها 
و فضاهایی چون قهوه خانه ها برای گذران اوقات فراغت، 
ارتباط عمومی، معاشــرت و مهم تر از این ، آگاهی افزا یی 
بود. این حضور نه تنها موجب گذراندن اوقات فراغت آنان 
می شد، بلکه به اطالع رسانی و یادگیری و تبادل تجربه نیز 

کمک شایانی می کرد. 
شبکه ارتباطی قهوه خانه ای شــاید مهم ترین شبکه 
ارتباطی تا پیش از ورود  تریبون هــای مخابره اطالعات و 
رسانه های امروز بود. این شبکه ارتباطی اگرچه طی قرن ها 
پایدار بود اما در گذر زمان و سال ها متحول شد و رسانه های 

نوین از دل آن پدید آمدند.
مهم ترین  تریبون های آگاهی رسانی در فضای ارتباط 
قهوه خانه ای عبارت بود از  مســجد، حسینیه و قهوه خانه. 
محل ها یی که همواره و  طی سال، چه در مناسبات شهادت 
و چه در اعیاد، پذیرای میهمانان و مخاطبانی بود که برای 
آنها به فراخور ایام، برنامه ها یی نیز ترتیب دیده بود. تعزیه، 
پرده خوانی، نقالی، هیات و... از مهم ترین برنامه ها یی بود 

که در این اماکن برای مخاطبان عرضه می شد.
مسجد ، یکی از مهم ترین مجامع عمومی مسلمانان 
از ابتدای رســالت پیامبر اکرم تا  امروز اســت. مجمعی که 
گردهمایی هــای فــراوان در آن منجر به دســتاوردهای 
گرانبهایی برای اسالم و مسلمانان  طی تاریخ شده است. 
هجرت رسول اکرم)ص( به مدینه به معنای ایجاد مرکزیت 
و پایگاهی حکومتی برای اسالم بود. حکومتی که مرکز آن 
در مســجد به عنوان نقطه ثقل و تجمع مسلمانان گذارده 
شد. ســنتی که پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( نیز توسط 
ائمه اطهار)ع( پیگیری شد و همواره تاکید زیادی بر حضور 

مسلمانان در مسجد شده است. 
مبتنی بر همین زاویه نگاه بود که برنامه های رســول 
خدا از  تریبون مسجد اعالم و مردم برای مراسم عبادی گرد 
هم جمع می شدند. آنان حتی درباره مسائل جامعه اسالمی 
در این مکان به مشورت می پرداختند. این امر موجب شد 
به تدریج مسجد به پایگاهی رسانه ای نیز تبدیل شود و مردم 

خبرها را در این مکان دریافت کنند. 
در تاریخ آمده اســت که حاکمان و همچنین بزرگان  
جامعه اسالمی، سخنرانی های مهم خود را در این اماکن 
ایراد می کردند و حتی برای آگاه کــردن مردم از رویدادی 
مهم، آنان را به حضور در مسجد فرا می خواندند. امری که 

در فضای امروز جامعه، به ندرت شاهد وقوع آن هستیم!
اطالع رســانی دربــاره واقعه عاشــورا به عنوان یکی 

از مهم ترین نقاط عطف تاریخ اســالم نیز، ســالیان سال 
اســت که از  تریبون مســجد اتفــاق می افتــد. در جریان 
عاشــورا، مســجد به عنوان یک رســانه، نقش مهمی  در 
انتقال پیام این واقعه مهم داشته است. حضور پیشوایان 
دین بر منبرها و ســخنرانی های افشــاگرانه درباره ماهیت 
قیام امام حســین)ع(، مســاجد را همواره به مرکزی برای 
اطالع رســانی به مــردم بدل کرده اســت. چنــان که اگر 
حکومت جابر بنی امیه اجازه نوشــتن درباره اصل رویداد را 
به کسی نمی داد، همین انتقال شــفاهی واقعه عاشورا در 
مساجد و سخنرانی ها، موجب انتقال آن به مردم و آگاهی 
آنان شد. برپا یی مراسم مصیبت خوانی و ذکر حوادثی که 
در عاشورا گذشت نیز یکی از مهم ترین برنامه های مسجد 
برای انتقال پیام عاشــورا بود. تشکیل مجالس سوگواری 
سابقه ای طوالنی در تاریخ اســالم دارد، اما مرثیه سرایی و 
روضه خوانی به شکل کنونی چند قرن سابقه دارد. گویندگان 
با تشریح وقایع عاشورا و فلسفه قیام امام حسین )ع( به مردم 
آگاهی می دهند و نوحه خوانان با حزن و اندوه، آن حوادث 
جانکاه را با شعر برای مردم می خوانند و به مراسم سوگواری 
شور و حال دیگری می بخشــند. مجالس روضه خوانی در 
چند قرن گذشته در مساجد، تکیه ها و حسینیه ها برپا شده 
و به عنوان رسانه ای دینی در بین توده های مردم در شهرها 
و روستاهای ایرانی عمل کرده اســت. در واقع شروع این 
مجالس همواره از سوی مساجد و در این  تریبون های مهم 
بوده  و رفته رفته به دیگر تکایا و حســینیه ها نیز تسری پیدا 

کرده است. 

  پرده خواِن کربال
یکی دیگر از مهم ترین ابزارهای انتقال پیام عاشورا 
در ایران که جنبه عمومی در میان مردم داشــته، هنرهای 
دیداری و نمایشی در اماکن مختلف بوده است. ایرانیان از 
دیرباز به هنر نمایش عالقه فراوانی داشته اند و شکل های 
متنوعی از این هنر در ایران رواج داشته است. پژوهشگران 
این عرصه معتقدند که هنر نمایش حزن انگیز مذهبی، تنها 
در ایران به وجود آمده که کشــوری اســالمی بوده است. 
هنری که ایرانیــان با اســتفاده از گذشــته تاریخی خود، 
توانســتند آن را با دین اســالم پیوند بزنند و هنری آ یینی و 
مذهبی را از دل آن بیافریند. هنر نمایش ایران با تاثر عمیق 
ایرانیان از واقعه کربال گره خورده و توانسته است تعزیه را 
به وجود آورد.  تعزیه به معنی سوگواری برای یادبود عزیزان 
از دست رفته است و در اصطالح، نمایشی مذهبی است که 
در جریان سوگواری های ماه محرم برای نشان دادن ارادت 
مردم به اولیا ی دین برگزار می شــود. شــکل رسمی آن از 
حدود قرن چهارم هجری قمری- دهم میالدی- آغاز شد و از 
همان ابتدا مردم به طور گسترده در آن شرکت می کردند. در 
این مجالس ابتدا حوادث واقعه کربال ذکر می شد و سپس 
دســته هایی با ترتیب و آداب خاص در شــهر می گشتند و 
به عزاداری می پرداختند. بعدها با روی کار آمدن سلســله 
صفویه، جریان سرودن اشعار دینی و به نظم د رآوردن واقعه 
کربال، گسترش فراوانی یافت. رشد جنبه نمایشی در تعزیه 
به واســطه این اشــعار، با به کار گرفتن موســیقی ایرانی و 
نقاشی های بزرگ همراه شد و آن را تبدیل به رسانه ای قوی 

در ابالغ پیام عاشورا به مردم کرد. 
پرده خوانی، نوعی نمایِش مذهبی ایرانی اســت که 
یکی دیگر از  تریبون های انتقال پیام عاشورا در جامعه سنتی 
ایرانی بوده است. در این نمایش کسی با عنوان پرده  خوان 

از روی تصویرهای منقوش بر پــرده، مصائب اولیای دین 
ـ به ویژه اولیای مذهب شــیعهـ  را بــا کالم آهنگین روایت 
می کند. پرده  خوانی هنری کالمــی  و تصویری و برآمده از 
نقالی و نقاشی مردمی است. پیشینه تاریخی آن را می توان 
با نوعی قوالی-نقالی توأمان موسیقی و آواز- در ادوار پیش 
از اسالم مربوط دانســت که پس از ورود اسالم به ایران، 
به دلیل محدودیت  های موســیقی، به نوعــی نقالی ملیـ  
مذهبی تغییر یافته است؛ به ویژه در زمان صفویه که انواع 
نقالــی مذهبی-روضه   خوانی، حمله  خوانــی، پرده  داری، 

صورت  خوانی و سخنوری- شکل گرفت.
درباره موقعیت تاریخی پرده  خوانی به عنوان یکی از 
مهم ترین  نمودهای ارتباطات قهــوه خانه ای، حد فاصل 
گذار از برگزاری مراســم عــزاداری عمومی مــاه محرم در 
دوران صفویه، به برگزاری نمایش مذهبی تعزیه در دوران 
قاجاریه و یکی از منابع تحول و تکامل تعزیه اشاره کرده اند. 
اما برخی دیگر، به عکس، نقوش پرده را  ترجمان نمایش 

تعزیه در قالب هنرهای دیداری و رهاورد تعزیه می  دانند.
به هرحال آنچه مهم تر از این تقدم و تاخر زمانی است 
اینکه پرده خوانــی یکی از مهم ترین هنرها یا رســانه های 
انتقال فرهنگ عاشورایی در دوران گذشته است. آنچه از 
تاریخ اسالم که در این شــیوه به مخاطبان عرضه می شده 
 یکی از ماناترین سبک انتقال داده به مخاطبان کم بهره از 

سواد و دانش بوده است.
با نگاهی کلی به تاریخ طوالنی هنر تعزیه و پرده خوانی 
و هنرها یی از این دست، می بینیم که شیوه های ارائه پیام 
در این رســانه های ســنتی دینی، از تنوع منحصر به فردی 
برخوردار است و در هیچ  یک از رسانه های مشابه مشاهده 
نمی شود. استفاده از شــیوه های متنوع و نزدیکی به زبان 
مخاطب موجب شــده که این هنرها برگی نویــن در عالم 
ارتباطات و رسانه های دینی باشند. عنصر موسیقی و کالم 
منظوم همراه با آواز، بهره گیری از اســتعاره و زبان اشاره و 
کنایه و اجرای آن در تکیه ها، میادین و اماکن عمومی از آن 
رسانه ای  بی نظیر ساخته که توانسته است عالوه بر ایران، 
حتی در کشــورهای دیگر نیــز عالقه منــدان و مخاطبان 

بسیاری پیدا کند.

  کالم آخر...
آنچه از بررســی کارکرد رسانه های ســنتی در جوامع 
اسالمی و در مورد واقعه کربال به دست می آید این است که 
این ارتباطات با مشــخصه های فرهنگی هر کشور و ملتی 
هماهنگی داشــته، اما از ویژگی های ثابتــی نیز برخوردار 
است. ویژگی اصلی رسانه های سنتی، نقش علمای دینی 
و خطیبان در آن اســت که با برقراری مجالس ســخنرانی 
و ســوگواری در میان مردم، توانســته اند نقــش ارزنده ای 
در ماندگاری پیام عاشــورا داشــته باشــند. مخاطبان این 
رســانه ها نیز عامه مردم بوده و هســتند که به دلیل عالقه 
به نهضت امام حسین )ع( در مجالس عزاداری آن بزرگوار 
فعاالنه حضور می یابند. اگر تا دیروز مردم عالقه به نقالی 
و شبیه خوانی و تعزیه و هنرهایی داشــتند که در کنار لذت 
دیدن و شــنیدن، از آگاهی نیز برخوردار باشــند، امروز نیز 
همین مطالبه به حوزه دیگری مثل سینما و تلویزیون انتقال 
پیدا کرده است. مردم تمایل دارند که در مناسبات مذهبی 
در کنار لذت بردن از سریال ها و فیلم ها، به فرهنگ مذهبی 
و اعتقادی شان نیز مروری داشته  و از این راه کسب آگاهی 

داشته باشند.  

سیمای عاشورایی
مروری بر موفق ترین آثار عاشورایی در سیما

آثار عاشورایی خوب در تلویزیون داشته ایم
گفت وگو با امیر عبدالرضا سپنجی
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نمره ای در حوزه قدم برداشتن در مســاله عاشورا و کربال 
به خود می دهیم؟ وقتی نســبت به دهه اول محرم خود را 
نقد کنیم آن وقت می توان فهمید کــه از دهه های بعدی 
و در کل از ادامه این دو ماه چه استفاده ای خواهیم کرد. 

اگر از رســانه های دیگــر فاکتــور بگیریم، این 
قضیــه در خــود تلویزیون و بــه ویــژه در میان 

برنامه های این دهه چگونه بوده است؟
  اما اگر بخواهیم به وضعیــت تلویزیون بپردازیم 
باید به ماهیت این رســانه در چند ســال اخیر در دنیا نگاه 
کرد. ماهیت تلویزیون نه به عنوان رسانه ملی در جمهوری 
اسالمی بلکه به مثابه یک رسانه کلی تر در چند سال اخیر 
در دنیا تحت الشــعاع فضای مجازی قرار گرفته اســت. 
مردم با پررنگ شــدن فضای مجازی اســتقبال می کنند 
که بتوانند خبری را در کمتــر از 30 ثانیه ببیند و یا حتی این 
اختیار را داشــته باشــند که آن را ببینند. بنابراین و به دلیل 
پیدایش شبکه های مجازی کارکرد تلویزیون نسبت به چند 
سال پیش متفاوت شــده و نفوذی که در جامعه ما داشته 
دســتخوش تغییر شده اســت. من دوســتانی دارم که در 
مغازه، بوتیک، فروشگاه و یا در هر مکان دیگری مشغول 
به کار هستند و در گذشته داشتن تلویزیون برای آنها یک 
الزام بود و نبودش می توانست حوصله بر و یا کسل کننده 
باشــد اما اکنون همه نقش تلویزیون را یک گوشی تلفن 
همراه به عهده گرفته است و برای دوستانم همین موبایل 
کافیست و حتی باز هم وقت کم می آورند. حاال باتوجه به 
تغییراتی که در این چند ســاله در حوزه فضای مجازی راه 
افتاده است باید در نظر گرفت به همین نسبت دیده ایم که 
ایام مختلف محرم و غیر محرم در تلویزیون چقدر می تواند 

در این مسیر موثر باشد. 
اگر کمی به عقب برگردیم، تلویزیون در یکی دو سال 
اخیر به واسطه تغییر و تحوالت مدیران سازمان و شبکه ها 
و گروه ها دســتخوش تغییراتی شده اســت. از طرفی هم 
ممکن است این تغییرات موجب نوعی  بی ثباتی شده باشد. 
می توان گفت متاسفانه نوعی افت کیفیت را در برنامه های 
مذهبی تلویزیون مخصوصــا در ایام فاطمیــه و یا محرم 
شاهد بوده ایم. ما در برنامه های مناسبتی از مواردی مثل 
فرم و ساختار غافل می شویم چون فکر می کنیم به اندازه 
کافی محتوا داریــم. من در این چند ســاله ارتباط زیادی 
با هیات های دانشــجویی داشته ام و خوشــبختانه هیات 
ثابتی هم نمی روم و می بینم این هیات های دانشجویی هر 
سال یک پله جلوتر هستند. این خیلی خوشحالم می کند 
که این هیات ها خود را به سیدالشــهدا مدیون می دانند و 
دغدغه دارند و به شکلی پویا در این زمینه حرکت می کنند. 
با این حال این حرکت به ســمت تفاوت و پویایی هنوز در 
تلویزیون اتفاق نیفتاده اســت نه اینکه من برنامه ســازان 
را متهم به کم کاری کنم اما خالئی احســاس می شود در 
برنامه های دینی، ما می توانیم فضا را بــرای جوانانی که 
دغدغه دینی دارند باز کنیم. من خودم در برنامه »ســمت 
خدا« همیشه درخواست داشته ام از اطرافیان و دوستان 
و گفتــه ام که از نقدها اســتقبال می کنم. مــن معتقدم ما 
محتوای معارفی به اندازه کافــی داریم اما راه درازی را در 
مسیر معارفی خود داریم و از خود مدیران هم بپرسید همین 
را می گویند که هنوز راه درازی وجود دارد. اتفاقا همه اعم 
از مدیر و برنامه ساز و کارگردان و... تالش دارند که حرکتی 
شکل بگیرد ولی متاســفانه حرکت ما در این سال خیلی رو 
به جلو نبوده است چه در حوزه ســریال چه در حوزه پخش 

برنامه های ترکیبی.
چقدر ایــن شــیوه از پرداخت برنامه مناســبتی 
تلویزیون را درست می دانید؛ اینکه کل تاسوعا 
و عاشورا آنتن تلویزیون با برنامه های آرشیوی و 

پخش زنده از مراسم ها و آیین ها پر شود؟ 
  مسلما فضای هیات اقتضای خود را دارد و نفسی 

عطیه موذن
خبرنگار

منتظرتلویزیوننباشید

گفتوگوبانجمالدینشریعتی

اعظم راه را رفته اند و این کار ما را تا حدی ساده می کند که 
بتوانیم در همین مسیر گام برداریم و به برکت آه و اشک و 
هیات ها و روضه هاست که تاثیر سخن، برنامه و محتوای 
ما را چندین برابــر می کند. ایام محرم فرصت نابی اســت 
که در اختیار ما قرار گرفته و در وهله اول تمام کسانی که 
وظیفه تبلیغ دین را بــر عهده دارند و هیات ها، مســاجد، 
اهالی ســینما، مطبوعات و رســانه ها و همه مدیوم های 
رســانه ای باید از این فرصت طالیی ســود گیرند و در آن 

سهیم باشند و فقط تلویزیون را مسئول ندانند. 
متاسفانه اتفاقی که افتاده این است که تمام نگاه ها 
به ســمت تلویزیون و صداوسیماســت و اینکه این رسانه 
در مناســبت های مختلــف و در رویدادهــای مختلف چه 
کرده اســت، اما من در وهله اول می خواهم روی سخنم 
را به رسانه های مکتوب معطوف کنم و درخواست کنم که 
رسانه های مکتوب و غیرمکتوب نیز انگشتشان را به سمت 
خودشــان بگیرند. ما باید هرکدام به عنوان یک مخاطب 
یک شهروند و یا به عنوان فعال رسانه ای و هرکسی که در 
هر جایی هستیم هر ســال خود را نقد کنیم که امسال چه 

مــن از شــما به عنــوان نماینده نســل جــوان و 
دغدغه مند نسبت به مسائل و معارف دینی سوال 
می کنم و دوســت دارم بدانــم به نظر شــما که 
اکنون 8 سال اســت با یک برنامه معارفی به طور 
ثابت میزبان مردم هستید چقدر تلویزیون در این 
چند سال در حوزه معارف و مســائل دینی به طور 
عام و به طور خاص در محرم امســال و دهه اول 
موفق عمل کرده است؟ چقدر تلویزیون توانسته 
نســبت به  ترســیم و  ترویج مفاهیم عاشورایی 
گام های جدید بــردارد که البته فــرض خود من 
است که در این زمینه شکست هم خورده است. 
  ابتدا باید به یک مقدمه اشــاره کنــم که به نظرم 
واقعه کربال و ایام محرم به خودی خود پتانسیل و ظرفیتی 
برای همه کســانی اســت که دغدغــه دینــی دارند. خود 
امام حســین)ع( در حوزه دین و حرکت در سیر حق بخش 
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که آنجاست متفاوت است و شــاید خودم هم قبال قائل به 
این نکته بودم که این مراســم ها و مداحی ها را به صورت 
حضوری باید رفت، اما یــک نکته هم هســت و اینکه در 
این صورت دیگر چگونه می تــوان از آیین عزاداری مردم 
اردبیل، یزد، بوشــهر و... با خبر شــد. این شــوق و شور 
در عزاداری ها را کــه همه یک پارچه و یکدســت و متحد 
می بینم این برای من جذابیــت دارد ولی این حدی دارد و 
نباید از صبح تا شــب آنتن تلویزیون به این شیوه پر شود. 
یک ویژگی نمایش این آیین ها و ســخنرانی های مختلف 
برای خود من اســت که من شاید نرســم که هر سال یزد 
بروم یا نمی توانم در یک لحظــه از منبرهای مختلف بهره 
ببرم اما نمایش و مرور اجمالی آنها خیلی کمک می کند که 
بتوانم اطالع پیدا کنم. بنابراین خود من یکی از مخاطبان 
عزاداری های آیینی هستم که تلویزیون در این ایام پخش 
می کند و همراه با این عزاداری ها و مداحی ها گاهی گریه 
کرده ام و یا به وجد آمده ام، اما همچنــان معتقدم که باید 

کنترل و حد و و اندازه آنها دست تلویزیون باشد. 
دقیقا منظور همین است که کنترل شوند و بیش از حد 
نباشد. باید جایگاه رسانه ای مثل تلویزیون با یک هیات و 
منبر متفاوت باشد این رســانه خیلی بیش از اینها پتانسیل 
دارد که تنها به این تصاویر زنده و آرشــیوی منحصر شود 
و اتفاقا همین ســوژه ها را بیشــتر به صورت نمایشی باید 

کار کند. 
باتوجه به محتوای غنی ای که از واقعه کربال داریم، 
قدم به قــدم از ایام محرم بــرای ما درس اســت؛ حرکت 
مسلم بن عقیل، نامه هایی که نوشــته شد، حکایت حر و 
دیگر شخصیت های کربال، سخنان حضرت زینب)س( 
اینها هرکدام کلی پیام اســت و حــرف دارد اما چند درصد 
از کارگردانــان مــا دغدغه دارنــد که مثــل »مختارنامه« 
را بســازند. من ابا دارم بگویم که تنها تلویزیون مســئول 
است و افراد زیادی را در ســاخت چنین پروژه هایی دخیل 
می دانم. ســاخت پروژه های نمایشــی بزرگ، منابع مالی 
فراتلویزیونی نیاز دارد... سریال هایی چون »امام علی« 
و »مختارنامه« و حتی سریال های کوچکتری مثل »شب 
دهم« برای  ترویج این فرهنگ و نمایش آن اتفاق بســیار 
موثر هســتند و اتفاقا بانیانی باید باشــند تا در این زمینه ها 
سرمایه گذاری کنند. پروژه های اینچنینی نیازمند حمایت 
همه جانبه نهادها و سازمان هاست و همه نباید از تلویزیون 

توقع داشته باشند. 
برای خود من ســکانس نماز ظهر عاشورا که داوود 
میرباقری در »مختارنامه« به تصویر کشید یکی از زیباترین 
و تاثیرگذارترین سکانس هاست و من هر بار این صحنه را 
مرور می کنم و این یاران را تصور می کنم از خودم و بودنم 
شرمنده می شوم. ممکن است من بارها در تاریخ شرح این 
اتفاقات کربال را خوانده باشم اما سکانس هایی مثل اینکه 
در کمترین زمان و بیشترین تصویر همه اتفاق را شرح داده 
است باعث می شود شما جلو بیفتید و این فرصت طالیی 
است. این صحنه های نمایشی می توانند تاثیری بگذارند 
که شــاید چندین ساعت ســخنرانی و کتاب نتواند. کاری 
که »شــیار143« درباره مادران شــهدا انجام داد به طور 
مثال یکی از آن آثار ماندگاری اســت که با هزاران ساعت 
ســخنرانی و توضیح و شــرح نمی توان به تصویر کشید و 
اینها قابلیت های تصویر اســت اما متاسفانه ما کمتر بهره 
می گیریم و کمتر فیلمســازان و کارگردانان دغدغه مندی 
مثل میرباقری داریم که این اتفاقات را به تصویر بکشند. 

مشکل اینجاســت که این صحنه های نمایشی 
حتی در سطح پایین تر مثل انیمیشن و یا در آثار 
نمایشــی کم هزینه تر هم اتفاق نمی افتد تا من 
مخاطبی که در یک جامعه اسالمی زندگی می کنم 
بتوانم آرشــیوی غنی از این اتفاق داشته باشم 
و به طور مثال دســت به انتخاب بزنــم که درباره 

فالن شــخصیت و یا فالن اتفاق از کربال سراغ 
قالب مســتند یا انیمیشــن یا یک اثر داستانی و 

نمایشی بروم. 
  بله خود من خیلی دوســت داشــتم که امسال در 
محرم یک نفر بیایــد و از ابتدا تاریخ کربال را شــرح دهد. 
اتفاقا در ایــن واقعــه شــخصیت ها و اتفاقات بســیاری 
هســتند که برای مخاطب جذاب اســت و هرکدامشــان 
قصه هایی دارند که پــر از درس و حکایت و تاثیر اســت. 
رجز خوانی هایی که در کربال اتفاق افتاده و یا دیالوگ های 
عاشــقانه و عارفانه ای که از طرف شــخصیت هایی چون 
جون و یا زهیر بیان شده همه زیبایی هایی دارند که صدها 
فیلم و نمایش و ســریال می تــوان از آنها ســاخت و بارها 

می توان آنها را تعریف کرد و لذت برد. 
من هر ســال در این ایام کتاب »فتح خون« شهید 
آوینی را باز می کنم و هر سال آن را می خوانم و اتفاقا هر بار 
هم به جلوه های جدیدی از این کتاب دست پیدا می کنم. 
شهید آوینی در این کتاب سخنان بسیار ماندگاری را بیان 
کرده و متاسفانه در این زمانه دســت ما از افرادی چون او 

کوتاه است. 
تلویزیون حتی به عنوان یک رســانه تبلیغی هم 

من ندیده ام کتاب هایی اینچنینی را تبلیغ کند. 
  البته من باز هم بیان می کنم که مشــکل فقط از 
تلویزیون نیست و در این مساله مشــکل را به روزنامه ها و 
سایر رســانه ها هم مرتبط می دانم. حتی اگر بخواهیم به 
عقب تر برگردیم باید انگشت را به سوی آموزش و پرورش 
گرفت و خانواده هایی که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را به 
فرزندان نیاموخته اند. این فرهنگ در ما رشد نکرده است و 
خود من همیشه بسیاری کتاب دارم که مثل آینه دق جلوی 
من هســتند که باید بخوانم و با خود می گویــم چرا آنها را 
نخوانده ام. اتفاقا این بازخوانی واقعه کربال همان شعوری 
است که باید به آن رسید و همیشه منتظریم یک نفر بیاید 
و این شعور را برای ما تبیین کند. اتفاقا من می گویم منتظر 
تلویزیون نباشــید، خود مخاطب باید به سمت این شعور 
حرکت کند. تلویزیون هم وقتی رشد می کند که جامعه رشد 
کند. خود تلویزیون تالش بســیاری دارد که جایگاهش را 
ارتقا دهد اما مردم چقدر تالش می کنند که همســو با آن 

ارتقا یافته و رشد کنند. 
البته فکر می کنم شــاید بتــوان در جایگاه های 
دیگری بــا این حرف شــما موافق بود امــا اتفاقا 
تلویزیون قرار نیســت همپای مردم رشــد کند 
تلویزیون باید جامعه اش و ذوق و ســبک زندگی 
مردمش را تغییر دهد پس باید از آن جلوتر باشد 
و به همین دلیل اســت که باید از مغــز متفکرها 
از کارشناســان و متخصصــان و از اســتادان 

حوزه های مختلف بهره بگیرد. 
  من کامال با شما موافقم اما سخنم این است که 
تلویزیون تا حدی ایــن تالش را می کند امــا به طور مثال 
برنامه هایی که محرم امســال داشــت چقدر باعث شــده 
ما حرکت کنیم؟ عطــش مخاطب ما چقدر اســت و چقدر 

مطالبه گرانه پیش می رود. 
بله این را قبول دارم که نوعی رخوت در فرهنگ 
ما وجــود دارد که کمتر ســمت مطالعه و تحقیق 
و... می رویم و اصال شاید مخاطب هم از همین 
ســطح ظاهری و روتیــن برنامه هــای تلویزیون 

راضی باشد. 
  نباید راضی بود، من معتقدم اگــر برنامه ای مثل 
»ســمت خدا« اینقدر مخاطب دارد پس این یک دغدغه 
است. وجه اشــتراک من به عنوان مجری و مردم جامعه، 
دین اســت و پرداختن به این مقوله در برنامه باعث شــده 
مخاطبان از دغدغه هایش استقبال کنند. درحالی که شاید 
مردم تا چند سال پیش می گفتند چه کسی حوصله برنامه ها 

و مباحث دینی را دارد.
بله و البته متاســفانه ما یک برنامه داریم که مثل 
»ســمت خدا« به این جایگاه رســیده و 8 ســال 
دوام آورده اســت. چنین برنامه هایی مثل »این 
شب ها« باید حتی سعی کنند که برای ماندنشان 

روی آنتن تالش کنند.
  این برنامه ها پتانسیل و ظرفیت ما هستند. آقای 
رکنی تهیه کننــده برنامه »ســمت خدا« مثالــی می زند و 
معتقد اســت که ما در صنعت تولید فیلم و سریال هرچقدر 
پیش برویم باز هــم به غرب نمی رســیم. امکانات و توان 
ما با آنها رقابت نمی کنــد چون خود غــرب آورنده و خالق 
این صنعت است و همیشــه یک گام جلوتر خواهد بود اما 
آنچه که در دنیا عرضه نمی شود دین است و ما نمی توانیم 
منتظر باشیم که »ســمت خدا«یی عرضه شــود و بعد ما 
از آن بهره بگیریم. مــا یک تنه داریم این بــار را بر دوش 
می کشــیم و تالش می کنیم معارف و مســائلی را مطرح 
می کنیم که در هیچ کجای دیگر جهان بیان نمی شود. ما 
معتقدیم  ام القرای جهان اسالم هستیم و به همین دلیل 
باید به معارف دینی در بهترین شکل خود بپردازیم و البته 
ســازندگان فیلم و ســریال ها هم نباید خود را کنار بکشند 
اما تولید برنامه هایی مثل »ســمت خدا« برندهایی است 
که مختص خودمان اســت. ما با کمال افتخار هم اکنون 
مخاطبانی از کالیفرنیا، کشــورهای اروپایــی و آمریکایی 
داریم که برنامه ما را می بیننــد و به طور مثال بیان می کنند 
که در ایامی مثــل محــرم و فاطمیه ســخنرانی ندارند که 
به مســاجد آنها برود و از کربال و معارف اســالمی سخن 
بگوید و حتی اطالع می دهند که چگونه به جای سخنران 

برنامه های ما را پلی می کنند. 
»ســمت خدا« احســاس تکلیف دارد که اگر امروز 
مخاطبانی هســتند که جلیقــه نجــات می خواهند و یک 
روایت و یک نکته لطیف می توانــد آنها را از این بحران ها 
بیرون بکشد کمکشان کند. ما در طول روز چند هزار پیام 
داریم که تمام آنهــا را هم می خوانیم و ایــن حجم از پیام 
برای برنامه ای که نه جایزه دارد نه از سلبریتی ها و چهره ها 
کمک گرفته اســت و موضوع آن هم معارف است خیلی 

امیدوارکننده است. 
هنوز هم امــا معتقدم ایــن برنامه ها کافی نیســت. 
برنامه هــای دینــی مــا باید بــه ســمت سریال ســازی و 
مستندســازی برود؛ ســریال هایی که مســتقیم معارف را 
بیــان نکنند. حتی مردم مــا باید در پردیس ها و ســینماها 
فیلم دینی ببینند و برنامه ســازانمان باید احساس کنند این 
تکلیف روی دوش شان است تا ان شاءالله به لطف و کرم 
خود سیدالشــهدا)ع( بتوانیم این راه را ادامه دهیم و خود 

ایشان بر ما در ادامه راه نظر کنند.  

 نجم الدین شریعتی؛ نامی  است که این روزها و 
این سال ها به گوش همه آشناست. مجری نام آشنای 
برنامه ســمت خدا که هر روز ظهر از آنتن شبکه سوم 
سیما به خانه های مردم می رود. برای ارزیابی عملکرد 
برنامه های تلویزیونی در جریان انتقال پیام عاشــورا 

به سراغ وی رفتیم.

2

تلویزیــون تــا حــدی این تــالش را 
می کند، اما به طور مثــال برنامه هایی 
که محرم امسال داشت چقدر باعث 
شــده ما حرکــت کنیم؟ ما احســاس 
تشــنگی نمی کنیم. عطش مخاطب 
ما چقدر اســت و چقــدر مطالبه گرانه 

پیش می رود؟
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 اهمیت پرداخت به واقعه عاشــورا و فرهنگ منبعث 
از آن، در فضای تفکر شیعی، امری است که امروزه برای 
همگان روشن و مبرهن است. چه از این رو که این سوژه ها 
همواره و در میان مســلمانان از جذابیتی خاص برخوردار 
بوده انــد و مخاطبــان زیــادی را همراه خود ســاخته اند. 
مخاطبانــی کــه در این تولیــدات در پــی اهدافی خاص 
بوده اند؛ یکــی بنیان عقایــد دینی خــود را در این روایات 
جسته و دیگری اساس مســلمات تاریخی را مورد ارزیابی 

قرار داده است.
 عده زیادی هم در ایــن بین بوده اند که در ســالروز 
مناسبات گوناگون مذهبی همراه این تولیدات شده اند و در 
کنار احساسات و مناسکی که در مراسمات گوناگون پیگیر 
شــده اند، شــاهد روایاتی بوده اند که برای آنها بازخوانی 

می شده است.
در این نوشــتار مرور کوتاهی بــر موفق ترین آثار 
تولیــدی مذهبی و خصوصا با تکیه بر فرهنگ عاشــورا 
داشته ایم. فرهنگی که سالیان درازی است مهم ترین 
و برجســته ترین بنیان اعتقادی مردمان این مرز و بوم 
را تشــکیل داده و زندگی آنان را سمت و ســو بخشیده 

است.

  مختارنامه
مختارنامه؛ شاید نزدیک ترین و موفق ترین نمونه اثر 
عاشورایی در سیمای ایران بوده است. سریالی 40 قسمتی 
که در واقع داســتان آن از دوران امامت امام حسن)ع(، 
آغاز می شد و تا پس از خونخواهی مختار ادامه می یافت.

مختارنامه یک مجموعه تلویزیونی پیرامون زندگی 
و قیام مختار ثقفی بــه کارگردانی داود میرباقری اســت. 
این ســریال به داســتان انتقام گیری مختار ثقفی مکنی 
بن ابواســحاق، که پس از حادثه عاشــورا به خونخواهی 
شهدای کربال و امام حســین)ع( بر می خیزد، می  پردازد. 
این سریال در 40 قســمت ۶0 دقیقه ای از صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی ایران پخش شد و قســمت آخر آن در 

تاریخ ۷ مرداد 13۹0 به پایان رسید.
روند تولید این ســریال از مرداد ماه 1٣٨٣ آغاز و در 
مرداد ماه 1٣٨٨ به پایان رســیده اســت. همچنین درباره 
بودجه تهیه این فیلم، نقل قولی از داوود میر باقری وجود 
دارد که مجموعه هزینه های ایــن مجموعه تلویزیونی را 

رقمی  حدود ٢0میلیارد تومان اعالم کرده است.

  معصومیت از دست رفته
نام اثر دیگری از داوود میرباقری است. معصومیت 
از دســت رفته هرچند به صورت مســتقیم روایتی از واقعه 

عاشورا و شهادت سیدالشــهدا برای مخاطب بازگو نکرده 
است، اما در حاشــیه این حماسه بزرگ گردیده و داستانی 

مهم از جریان جنایات امویان را بیان کرده است.
معصومیت از دست رفته؛ جنایت و مکافات دینداران 
عصــر امــوی، در مواجهه بــا واقعــه کربال را بــه تصویر 
می کشد. محور این سریال، شــخصیتی ساختگی به نام 
شوذب از یاران ســابق امام علی )ع( اســت که اکنون در 
کوفه خزانه  دار امویان شده و حیله  گری زنی یهودی باعث 
نابــودی زندگی خانوادگی  اش شــده و او را هرچه بیشــتر 

همرنگ حاکمان بنی امیه می  کند.
داســتان ایــن ســریال، به ســده نخســت هجری 
بر می  گردد و با محوریت شــخصیتی به نام شوذب شکل 

می گیرد.
شــوذب از یاران حضرت علی)ع( است، وی اکنون 
خزانه دار کوفه و امویان شده است. میرباقری شوذب را در 

میانه عشق بین دو زن ترسیم می کند.
اولین زن ماریا است که زمانی مسیحی بوده است و 
خاطرات شیرینی از دوران خالفت حضرت علی)ع( دارد. 
مالقات با شوذب، ماریا را به یاد حضرت علی)ع( می  اندازد 

و همین به تدریج عالقه او را به شوذب شکل می  دهد.
اما زن دوم یــک یهودی اســت به نام حمیــرا که با 
شــمایل کولی  وار خویش، دل شــوذب را می  فریبد و او را 
به تدریج با وسوسه به راهیابی بیشــتر به دستگاه خالفت 

امویان، از ایمان دور می  سازد.
معصومیــت از دســت رفته؛ روایت یک داســتان و 
دوراهی اســت. ســویی از این دوراهی به ســعادت ختم 
می شود و سویی به شــقاوت، شــوذب باید بین این تنگنا 

راهی را برگزیند. 

سیمای عاشورایی
مروری بر موفق ترین آثار عاشورایی در صدا و سیما

احمدرضا کالنتری
خبرنگار
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شــوذب نهایتا با ماریــا ازدواج می کند امــا به دلیل 
رفت وآمدهای مکرر حمیرا نســبت به او  بی محبت شــده 
و ماریا او را تــرک می کند. پوســته داســتان معصومیت 
از دست رفته، هرچند روایتی از یک عشق دوسویه است، 
اما در واقع موقعیت شغلی و حکومتی شوذب بیانگر فساد 
امویــان و تاریخ اجتماعی و سیاســی آن برهــه از تاریخ و 

همچنین قیام عاشورا است.
معصومیت از دست رفته، جنایت و مکافات دینداران 
آن زمان در مواجهه با حادثه کربال را به تصویر می کشد. 
لغزش شخصیت اصلی داستان در واقعه کربال و سکوت 
وی در برابر امویان سال  ها بعد فرجامش را نشان می دهد.
بیان غیرصریــح معصومیــت از دســت رفته درباره 
واقعه کربال منجر به این شــده کــه در ژانر بندی این آثار، 
نقش برجســته تاریخ تحلیلی در برابــر روایتگری تاریخ به 
صورت صرف را مــورد توجه قرار دهیم. وجــه ممیزه این 

اثر میرباقری در برابر مختارنامه همین تحلیلگری است.

  شب دهم
شــب دهم مجموعــه ای تلویزیونی بــه کارگردانی 
حسن فتحی است که در سال 13۸0 ساخته و به مناسبت 
ماه محرم در نوروز ســال 13۸1 از شــبکه 1 صدا و ســیما 

پخش شد.
داســتان از این قرار اســت که در اواخــر حکومت 
رضاخان، فردی به نام حیدر خوشمرام که از اشرار است، 
خواهان ازدواج با دختری از تبار قاجار می شود و آن دختر 
شرط ازدواج با حیدر را اجرای تعزیه در 10 شب ماه محرم 
قید می کند، اتفاق هایی که در جریان تعزیه برای حیدر رخ 
می دهد شــخصیت او را دگرگون می کند و انسانی پاک و 

با ایمان می شود.
داستان با ممنوعیت تعزیه در اواخر دوران رضاخان 
و تالش حیدر برای احیای این سنت عاشورایی به مقصود 
ازدواج با دختر قاجار آغاز می شــود. امــا در میانه راه و در 
جریان شنیدن تعزیه و حماسه عاشورا توسط حیدر از سوی 
بازیگران تعزیه، او نیز دچار تحول شده و جان خود را در راه 

احیای این رسم عاشورایی از دست می دهد.

  سفر سبز
یک ســال پس از تولید و پخش ســریال شب دهم 
از صداوســیمای جمهــوری اســالمی ایــران، ایــن بار 
محمدحسین لطیفی دست به کار شد و در فضای فرهنگ 
عاشــورا و عزاداری محــرم ســریالی تولید کــرد. آذر   ماه 
1٣٨1 همراه با پخش ســریالی بود که داستان جدید آن و 
بهره گیری اش از بازیگرانی محبوب منجر به دیده شــدن 

بیشتر این سریال شد.
سفرسبز؛ داستان دنیل جوانی خوش پوش با ظاهری 
آراسته است که در ایران متولد شده، ولی از همان کودکی 
به آلمان منتقل و تحت سرپرستی خانواده ای آلمانی قرار 
می گیرد. او بعد از دیدن خوابی مشکوک تصمیم می گیرد 

به ایران بیاید و خانواده واقعی اش را پیدا کند.
دنیل در طول این مســیر با تحــوالت زیادی مواجه 
می شــود. تحوالتی که در بســتر محرم و جریان مناسک 
آن روی می دهــد. در طول مســیر پیدا کــردن مادرش با 
ماجراهای فرعی زیادی روبه رو می شــود تــا اینکه نهایتا 
گذشته دنیل کشف و معلوم می شود او فرزند زن و شوهری 
دانشــجو و مبارز در زمان انقالب اســالمی ایران بوده که 
توسط کسی به ساواک معرفی می شوند و فرزندشان )که 

همان دنیل است( هم به آلمانی ها فروخته می شود. 
تحوالت روحی و اعتقادی دنیل یکی از نقاط عطف و 
فرهنگی مهم این سریال است که در زمان خود عده زیادی 

را به سوی جذب کرده بود.

  پریدخت
پریدخت؛ ســریالی از سامان مقدم اســت که شبیه 
به سریال شــب دهم به صورت محتوایی و گذرا به جریان 
عاشورا و محرم اشاره داشته و روایتی درباره جایگاه فرهنگ 

عاشورا در میان مردم پرداخته است. 
پریدخت را می تــوان یکی از ســریال های ماندگار 
تلویزیون برای ماه محرم دانســت که توانست گریزی به 
تاریخ معاصر ایران در ســده اخیر بزند و در حقیقت روایتی 
عاشــقانه  - عامیانه در دل محرم و اعتراض های مردم در 

زمان رژیم ستمشاهی بود.
داســتان از این قرار بود که زندگــی دختر حاج میرزا 
یکی از سرشناسان مومن شهر است که از سال 1314 رقم 
می خورد؛ داستان با فراز و فرود زندگی پریدخت جلو می رود 

تا فاجعه مسجد گوهرشاد و کشف حجاب رقم می خورد.
مرحلــه دوم زندگــی پریدخت بــا تبعید رضاشــاه و 
روی کارآمدن محمدرضا پهلوی آغاز می شــود. قصه ای 
که تا بعد از کودتای 2۸ مرداد ادامه می یابد. مثلث عشقی 
مبهم میان پریدخــت، نــادر و نصرت، جوهره داســتان 
بود؛ نصرت با چله نشــینی در خانه میــرزا دلباخته دختر او 
می شــود و نادر خان زاده ای که از دختــر مورد عالقه اش 

دور می شود.
پریدخت تالش کرد تا قصه های روزمره زندگی مردم 
را با تحوالت تاریخی آن دوره پیونــد بزند و نقطه قوت آن 
هم همین نکته بود که با بازی متفاوت بازیگران آن به ویژه 
لیال حاتمی، علی مصفا، داریوش ارجمند، کامبیز دیرباز و 

مهرداد ضیایی به نتیجه رسید.
جریان داشتن داستان در بستر محرم و عزاداری های 
صورت داده شــده در دهه اول این ماه، اشاره های زیادی 

به ایســتادگی مــردم در دوران اختناق ستمشــاهی دارد؛ 
ایستادگی ای که ناشی از فرهنگ عاشورا و جریانی است 

که در آن حماسه واقع شده است.

  دو طفالن مسلم
سید مجتبی یاسینی سریال طفالن مسلم را در کمتر 

از دو سال و طی سال های 13۸۶ تا 13۸۷ ساخت. 
طفالن مســلم با وجود ۹ بار بازنویســی و بازی موثر 
جهانگیر الماسی در نقش قاضی شریح، قاضی کوفه که 
نقش منفی اش خیلی ها را یاد نقــش منفی اش در پس از 
باران می انداخــت، اما در مابقی نقش ها دچار افت شــد. 
شاید اوج این افت در شخصیت  پردازی و قصه  سازی برای 
ابراهیم و محمد، دو پسر مسلم بود که نه، چندان همراهی 
مخاطب را در پی داشــت و نه فضای به شدت مثبت شان، 

مخاطب را تحت تاثیر قرار می  داد. 

  آخرین دعوت 
حسین سهیلی زاده سریال آخرین دعوت را ساخت تا 
به نوعی زمان حال را به آنچه در دوران امام حسین)ع( در 
سال ۶1 هجری وجود داشــت پیوند دهد. یوسف - فرامرز 
قریبیان - نماینده سابق مجلس در جاده ای به طور اتفاقی 
سر از کوفه ســال ۶1 هجری در می آورد. کوفه ای که در 
آستانه میهمان کشی است. سریال 13 قسمتی سهیلی زاده 
برش هایی مداوم بین زمان گذشته، قصه یوسف در کوفه 
و زمان حال و تالش نزدیکان یوســف برای پیدا کردن او 
بود. البته این برش ها و فضای نامتعارف برای بیننده سنتی 

تلویزیون جالب به نظر نمی رسید.

  ثاراهلل
ثارالله - با نام قبلی: امام حســن)ع( -یک مجموعه 
تلویزیونی متوقف شــده بــه کارگردانی شــهریار بحرانی، 
نویسندگی مجتبی فراورده، عبدالحمید قدیریان و شهریار 
بحرانی و تهیه کنندگی محسن علی اکبری است که پخش 
شــد. این مجموعه قرار بود در 13 قســمت تهیه شــود. 
این مجموعه بودجه ای یک میلیــارد تومانی در 13۸1 در 
لوکیشــن هایی حوالی یزد کلید خورد. فقط بعد از گذشت 
چهار ماه از آغاز فیلمبرداری و در شــرایطی که حدود 100 
دقیقه مفید هم فیلم گرفته شده بود به دالیلی نامعلوم پروژه 
تعطیل شد. این مجموعه ســریالی درباره حسین بن علی 
بود. داســتان این مجموعــه از حرکت حســین بن علی از 
مکه به سمت کربال آغاز می شــد و بعد از واقعه عاشورا به 
پایان می رسید. در طی مسیر حرکت وی با شخصیت های 

گوناگونی دیدار کرده و برخی به وی ملحق می شدند.  

 بیان غیرصریح »معصومیت از دست 
رفته« درباره واقعه کربال منجر به 
این شده که در ژانر بندی این آثار، 
نقش برجسته تاریخ تحلیلی در برابر 
روایتگری تاریخ به صورت صرف را 
مورد توجه قرار دهیم
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به نظــر می رســد اساســا سیاســتگذاری در 
برنامه هــای صداوســیما دیده نمی شــود و این 
عدم سیاستگذاری در ایام مذهبی و مناسبت ها 
هم دیده می شود. این روزها که در ایام محرم به 
سر می بریم، برنامه ها و سریال های تلویزیونی 
رویکرد و نگاه خاصی ندارند و ما به رغم اینکه بارها 
از تغییر سبک زندگی مخاطبان سخن گفته ایم 
به طور مثال از مفاهیم عاشــورایی که می توانند 
نقطه اتکای مهمی  در تغییر افکار و سبک زندگی 
و پیشبرد جامعه به ســوی اخالق باشند بهره ای 
نبرده ایم. به نظر شما چرا این سیاستگذاری در 

صداوسیما وجود ندارد؟
   سیاســتگذاری موفق وقتی انجام می شــود که 
از صاحب  نظران آن حوزه استفاده شــود، درحالیکه ما در 
ســازمان صداوســیما صاحب نظران را در اتاق فکرهای 
صداوســیما نمی بینیم و خود مدیران هم اذعان دارند که 
این اتفاق رخ نداده اســت. زمانی آقــای صوفی، معاون 
رادیو در صداوســیما،  من و چند نفر از متخصصان حوزه 
ارتباطــات را دعوت کرد و طی جلســه ای نقطه نظرات ما 
را پرســید. آن زمان قول دادند که این جلسات به صورت 
مداوم برگزار شــود و ما هم ایده های خــود را بیان کردیم 
اما دیگر هیچ جلســه ای برگزار نشد. ما اســتادان بزرگی 
در عرصــه ارتباطات کشــور داریــم و چندین نفر ســرآمد 
هستند اما از این کارشناســان و متخصصان در هیچ یک 
از اتاق های فکر صداوســیما بهره ای گرفته نمی شــود. 
در حالی که افراد درجه چندم در شوراهای سیاستگذاری 
حضور دارنــد، لفظی که این روزها بیشــتر در دهان مردم 
افتاده »ژن خوب« است و گویا در سازمان صداوسیما هم 

این بحث ژن خوب و مدیریت های رفاقتی، فراوان وجود 
دارد. با این حال وقتی یک ســازمان رســانه ای ارتباطش 
با افراد رســانه ای کــه تدریــس و پژوهش دارنــد منقطع 
می شــود، چندان نمی تــوان از آن انتظار مهمی  داشــت 
و توقعات هم در همین حد اســت که اصطالحــا آنتن پر 
شود. من تا به حال ندیده ام که کارشناسان و متخصصان 
حوزه رســانه، در صداوسیما برنامه ای داشــته باشند یا در 
تیم برنامه سازی حضور داشته باشند. درحالی که مثال در 
آلمان، پروفسوری آلمانی را می شناختم و تجربه ای از نوع 
کار وی داشتم که رسانه های آلمان به اعتبار جایگاه وی در 
حوزه علم ارتباطات برنامه های تلویزیونی در اختیار او قرار 
می دادند تا به عنوان یک صاحب نظر خودش مصاحبه کند 
و برنامه سازی انجام دهد. اما اکنون در سیاستگذاری های 
رسانه ای کشور و صداوســیما، کارشناسان و متخصصان 
برجسته حوزه رسانه چه جایگاهی در این سیاستگذاری ها 
دارند؟ هفته پیش دیدم حجت االسالم زائری را به یکی از 
شوراهای اندیشه ورزی در شــبکه های سیما دعوت کرده 
بودند که این خیلی خوب است، اما آیا فقط با حضور یک 
نفر همه مسائل حل می شود؟حضور ایشان مغتنم است، 
اما خیلی خوب خواهد شد که از کارشناسان رسانه ای مبّرز 
در همه بخش های سازمان و شــوراهای اندیشه ورزی و 

سیاستگذاری استفاده شود. 
این سیاستگذاری های رســانه ای درباره برنامه های 
مذهبی هــم روشــن نیســت به رغــم اینکــه مــا در یک 
جامعه مذهبی و اســالمی زندگی می کنیم و کارشناســان 
و متخصصــان زیــادی هســتند کــه می تواننــد در امور 
رســانه ای به ســازمان کمک کنند اما جای خالی آنها هم 
در سیاستگذاری ها به شدت احساس می شود درحالی که 

آثار عاشورایی خوب در تلویزیون داشته ایم
 گفت وگو با امیر عبدالرضا سپنجی

صداوسیما از این کارشناسان فقط در برنامه های مناسبتی 
و آموزشی بهره می گیرد و به طور مثال دهه اول محرم را با 
قرار دادن یک میکروفون در برابر کارشناس به راحت ترین 
شکل ممکن آنتن را پر می کند و کل برنامه های رسانه ملی 
به نمایش تصاویــری از عزاداری، مداحی و ســخنرانی ها 

منحصر می شود. 
خاطرم هســت ســالی در ایام محرم و حتی روزهای 
تاسوعا و عاشورا آنتن با برنامه های زنده پر بوده است، این 
درحالی بود که آنتن در ایــن ایام به پخش زنده عزاداری ها 
از شهرهای مختلف ایران اختصاص یافته بود. این گونه 
پخش کردن برنامه های مذهبی برای چنین مناسبت هایی 
کافی نیست. حتما این آیین ها و ســوگواری ها برای همه 
ما اهمیت دارد، مردم ما دیندار هســتند و این آیین ها الزم 
است تکریم شــود، اتفاقا مساله این نیســت که رسانه به 
این آیین ها  بی اعتنا باشد اما باید برنامه ریزی روشنی وجود 
داشــته باشــد تا مفهوم اصلی این آیین ها برای مخاطب 
مشخص شده و آموزش داده شــود. در صداوسیما بحث 
مخاطب شناســی باید به عنوان یک اصــل در نظر گرفته 
شــود، بحث »اثر بومرنــگ« یکی از مباحــث مهم حوزه 
ارتباطات اســت که در صداوســیما باید به آن توجه شود و 
مصداقش این است که اگر پیامی بیش از حد تکرار شود، 
تاثیر معکــوس خواهد داشــت. مخاطب وقتــی فرمی از 
عزاداری یا مراســم یا گفت وگو را به شــکل مکرر بشــنود 
 و ببیند نســبت به آن محتوا سست شده و ســراغ شبکه ها 

و محتواهای دیگر می رود.
مدیران و سیاســتگذاران صداوســیما بایــد متوجه 
باشند که محتوایشان متناسب با این رسانه تصویری باشد. 
دوره هایی بود که ما سریال هایی مثل »شب دهم« را در این 
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ایام می دیدیم. به طور مثال استفاده درست از محتواهایی 
مثل سخنرانی، در همان حسینیه و مســجد و حضور پای 
منبر اتفاق می افتد، نه در تلویزیون یا رادیو. صداوســیما 
 بــرای انتقــال محتــوای مذهبــی الزم اســت خالقیــت 

به خرج دهد. 
ما معتقد هســتیم که مفاهیم عاشورایی گستره 
و ظرفیت وسیعی برای پرداخت، آموزش و رشد 
دارند، تلویزیون چه طراحی ای می تواند داشــته 
باشــد که بهتر بتوانــد این مفاهیــم و ظرفیت را 
به تصویر بکشــد، بشناســاند و یا فرهنگ آن را 

نمایش دهد؟
   رســانه های حرفه ای دنیا معمــوال از کارکردهای 
قالب های مســتند بهره می گیرند و برای فرهنگ ســازی و 
اینکه مخاطب از مفهوم و مغز یک آیین و پدیده مطلع شود 
از کارشناســان هم اســتفاده می کنند. اینجا هم گاهی ما 
می بینیم که مثال شبکه 4 از کارشناسان و متخصصان برای 
چنین میزگردهایی دعوت می کنــد. اما یک نکته در اینجا 
وجود دارد که باز هم مانع از استقبال مخاطب می شود و آن 
این اســت که حلقه میهمانان و کارشناسان این میزگردها 
و گفت وگوها بسته اســت. به طور مثال افرادی هستند که 
10 سال است در این گفت وگوها شرکت می کنند و هر سال 
حرف هایشان را بیان می کنند و طبیعتا یک نفر وقتی بارها 

موضوعی را بیان کند، به تکرار می رسد.
بخشی از جامعه ما ممکن است نسبت به مسائل 
مذهبی کمتر دغدغه ای داشته باشد و یا حداقل 
به اصطالح موضع گیری منفی ندارد و خاکستری 
است، اما چقدر فکر می کنید مخاطب دغدغه مند 
که به دنبال شناخت آموزش مسائل دینی است در 
ایامی مثل محرم می تواند از تلویزیون اطالعات و 

محتوای مورد نظرش را دریافت کند؟ 
   بحــث مخاطب پنــداری همیــن مســاله را بیان 
می کنــد، اینکه پنداره مدیــر و برنامه ســاز از مخاطبان، با 
ماهیت واقعــی مخاطب تفــاوت می کند. اگر ما نســبت 
به مخاطب، شــناخت داشــته باشــیم می توانیم برنامه ها 
و طراحی هــای خود را بر آن اســاس تنظیم کنیــم. امروز 
برنامه های صداوسیما چندان جوابگوی مخاطب عالقه مند 

و دغدغه مند در حوزه عاشورا هم نیست. 
من معتقدم شــاید بیــن 5 تا 10 درصــد از مخاطبان 
دغدغه منــد بتوانند محتــوای دینی مــورد نظر خــود را از 
صداوسیما دریافت کنند. محتوای مورد استفاده بزرگساالن 
که طبق نظریه »استحکام« در علم ارتباطات پیش می رود 
و فرد بالغ، به دنبال دیدگاه و محتواهایی اســت که بتواند 
اندیشه و عقاید قبلی خود را تقویت کند. برای کودکان هم 
که حساس ترین قشر جامعه ما هســتند، هیچ برنامه ریزی 
روشــنی در این زمینه وجود نــدارد. کــودکان از تلویزیون 
تاثیرپذیــری جدی دارنــد، درحالی که محتوایــی که باید 

برایشان تولید شود موجود نیست. 
شــبکه نهال، انیمیشــن ها و کارتون هــای زیادی 
پخش می کند، اما به طور مثال برای دختر خردســال من 
برنامه های ترکیبــی و مذهبی تلویزیون که مختص ســن 
 او در این شــبکه پخش می شــود، جذابیتی ندارد و از آنها

 استقبال نمی کند. 
چقدر خود شما نگران آموزش های مذهبی و دینی 

فرزندانتان از طریق تلویزیون هستید؟
   من اساس مذهبی شــدن را در فضای خانواده و 
مدرسه می دانم و چندان امیدی به تلویزیون برای مذهبی 
شــدن فرزندان این ســرزمین ندارم، تالشــم نیــز بر این 
بوده اســت که فرزندانم را در مدارس خوب ثبت نام کنم. 
تلویزیون، در حوزه های مذهبی و با شرایط فعلی اش اگر اثر 
منفی نگذارد، اثر مثبتی هم نخواهد داشت و من حتی سعی 
می کنم زمان تماشای تلویزیون را در خانواده ام محدود کنم 

تا فرزندانم بتوانند زمان بیشتری برای آموزش از روش های 
دیگر داشته باشند.

 چرا تلویزیــون کــه ادعاهای زیــادی در عرصه 
آموزش و پرورش مخاطب در یــک جامعه دینی 

دارد به نظر شما نمی تواند موفق عمل کند؟ 
   مــا به بیــان حرف هــای زیبــا عــادت کرده ایم.  
متخصص بیان حرف های قشنگ شــده ایم، درحالی که 
عمل کردن  مــان به آن حرف هــا در حد زیر صفر اســت. 
در رســانه هم به همین ترتیب عمل می کنیم و ســخنان و 
شعارهای  مان درنهایت موعظه های خوبی هستند، ولی به 
عمل منجر نمی شود. نبود حرفه ای گری، نبود برنامه ریزی، 
عدم شناخت رسانه ای مثل تلویزیون و ویژگی هایش و البته 
عدم اســتفاده از متخصصان امر باعث می شــود که دچار 
مشکل شویم. ما نتوانستیم نسلی از مدیران و برنامه سازان 
حرفه ای و جوان را تربیت کنیم و به همین دلیل اســت که 
دائم از مدیران و برنامه  ســازان قدیمی  و بازنشســته بهره 

می گیریم.
فکــر می کنیــد در ایــن ایــام برنامه شــاخصی 
داشــته ایم که بتواند به عنوان یک برنامه مهم و 
شــاخص تغییری حتی کوچک در اندیشه و نگاه 

مخاطب ایجاد کرده باشد؟ 
   من به شــخصه  ترجیــح می دهم برای به دســت 
آوردن محتوای مورد نظرم خودم به عزاداری بروم. شــاید 
در شب های احیا بیشتر بتوانید از رسانه استفاده کنید، اما 
در ایام عزاداری تلویزیون برای من بیشتر به عنوان موزیک 

متن روشن بود و کمتر از آن بهره می گرفتم. 
شــاید بهترین ســریالی کــه مناســبتی مــاه محرم 
کار شــد ســریال »شــب دهم« بود و یکی از برنامه های 
گفت وگومحوری که فضــای متفاوتی هم داشــت و البته 
امسال تولید نشــد »این شــب ها« با اجرای رضا درستکار 
بود که به دلیل دعوت از بعضی از میهمانان و شکل گیری 
فضای گفت وگوهای متفاوت می توانست بیشتر مخاطب 
را راضی کند. تلویزیون باید سراغ قصه گویی برود. همه ما 
از کودک تا بزرگسال قصه را دوست داریم و برایمان جذاب 

است، حتی سخنرانان خوب کارشان را معموال با حکایت ها 
و تمثیل ها شــروع می کنند. رســانه تلویزیــون باید از این 
ظرفیت های داســتان گویی و رنگ و لعاب های تصویری 

بهره بگیرد. 
در تفاوت ســریال و فیلم با تاک شو یک نکته وجود 
دارد و آن فراگیری هنر نمایشــی است که ســریال را اکثر 
افراد در ســنین مختلف می تواننــد ببینند اما تاک شــوها 
ســنین محدود و مخاطبان محدودتــری دارند مخصوصا 
وقتی به مقوالت تخصصــی و مذهبی می رســند اما برای 
جذب طیف بیشــتر مخاطبان بهتــر می توان از ســریال 
بهره گرفت و ســاخت و پخــش مکرر آثاری مثل »شــب 
 دهم« و »مختارنامه« توانســته این جذابیت و استقبال را 

ثابت کند. 
حتــی مــن مســتندی دیــدم کــه دربــاره مداحان 
قدیمی تهران بود و تلفیقی از عکس و گفت وگو و نریشــن 
داشت و این مجموعه مستند هم کار خوب و متفاوتی بود و 
فکر می کنم در فضای  بی پولی سازمان اینها آثار متفاوتی 

هستند.
چقدر محتوایی که در گفت وگوها مطرح می شود 
می تواند پاسخگوی سواالت ذهنی مردم باشد؟

   در اینجا می توان از برنامه »این شــب ها« دوباره 
مثال زد که موضوعات خوبی را مطرح می کرد و حتی گاهی 
با بعضی از مســائلی کــه فکر می کنیم خط قرمزی اســت 
مماس می شد. من باز هم به مساله مخاطب سنجی اشاره 
می کنم که ما ابتدا باید بدانیم مردم ما چه می خواهند و چه 
دغدغه و نیازی دارند و بعد به آنها بپردازیم. وقتی سواالت 
را از دل جامعه استخراج کنیم و بعد کارشناس به آنها پاسخ 
گوید چنین برنامه ای بیشتر مورد توجه مخاطب خواهد بود. 
برنامه »این شب ها« به دلیل خالقیت و دغدغه و مطالعات 
آقای درستکار و تیم سازنده برنامه تقریبا توانست مخاطبان 
خود را داشته باشــد که البته این برنامه هم نتوانست خیلی 
فراگیر شــود و دایــره میهمانانــش محدود شــد. یکی از 
ویژگی های جذاب کننده چنین برنامه هایی این اســت که 
بتوانیم دیدگاه های مختلف را در آن وارد کنیم و بعد به آنها 
جواب دهیم اما ما نگرانی داریــم و این دیدگاه ها را مطرح 

نمی کنیم. 
کار رسانه این است که قضاوت را به مخاطب بسپارد. 
وقتی مــا می خواهیم جای مخاطب حــرف بزنیم تصمیم 
بگیریم و به نتیجه برسیم به هدفمان نمی رسیم و مخاطب 
از رسانه فاصله می گیرد. مسئوالن نگرانی دارند و این باعث 

شده تا فضا بسته شود.  

امیر عبدالرضا سپنجی؛ رئیس سابق پژوهشکده 
مطالعات فرهنگی و ارتباطات و عضو شورای پژوهشی 
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی بوده 
است. سپنجی یکی از صاحب نظران در حوزه رسانه 
و محتوای رسانه است که درباره نقش رسانه ملی در 

انتقال فرهنگ عاشورایی با او به گفت وگو نشستیم.

4

کار رسانه این است که قضاوت را به مخاطب بسپارد. 
وقتی ما می خواهیم جای مخاطب حرف بزنیم، تصمیم 
بگیریم و به نتیجه برسیم، به هدفمان نمی رسیم و 
مخاطب از رسانه فاصله می گیرد

گ
هن
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اعتراض به حکم صادره
در یک روند طبیعی حقوقی، زمانی پای دادگاه عالی ورزش به میان می آید که یکی از 
طرف های دعوا به حکم صادره اعتراض داشته باشد. در اکثر قریب به اتفاق احکام دهه 
اخیر، باشگاه ها رای های صادره را قبول کرده اند ولی می گویند نداریم بدهیم. حال اینجا 
اگر شکایتی تسلیم کاس شود، متشاکی، نه باشگاه بلکه خود فدراسیون و سازمان لیگ 
خواهند بود و به آنها گفته خواهد شد که شما حق نداشتید از اعمال تنبیهات علیه باشگاهی 

که محکوم شده چشم پوشی کرده و برای آنها دوباره مجوز حرفه ای صادر کنید.
ورزش

صرفا به عهده باشگاه بوده و فدراسیون فوتبال به هیچ وجه 
مجاز به دخالــت در روند رســیدگی پرونده های انضباطی 
نیست.« البته تاج اعالم نکرد که کدام باشگاه های ایرانی 
در فیفا پرونده انضباطی دارند اما روشــن بود که به جز دو 
تیم لیگ برتری همه تیم ها به نوعی با این مســاله دست 
به گریبان هستند و خطر کسر امتیاز آنها را تهدید می کند.

در نامه تاج به صراحت آمده بود: »در صورت پیگیر 
نشدن به موقع برای ارسال مدارک و مستندات و پاسخ به 
دعاوی مطرح شــده در مهلت تعیین شــده  یا عدم اجرای 
احکام صادره ظــرف مهلت مقرر از ســوی ارکان قضایی 

در این نامــه مهدی تاج عنوان کــرده بود: »باتوجه 
به وجود دعــاوی حقوقی و پرونده هــای متعدد انضباطی 
بین المللی مربوط به باشــگاه های فوتبال ایران در ارکان 
قضایی فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( و لزوم پیگیری 
پرونده ها توسط باشــگاه ها به منظور انجام اقدامات موثر 
و جلوگیری از بــروز محرومیت های غیر قابــل جبران و با 
در نظر گرفتن این موضوع که این دعاوی ناشــی از یک 
رابطه حقوقی اســت که فدراســیون فوتبال در آن سمتی 
ندارد، بدین وسیله به اطالع می رساند مسئولیت پیگیری 
پرونده های حقوقی مطروحــه از ابتدا تا مرحله صدور رای 

محرومیــت ناشــی از بدهکاری؛ اگــر فیفا مــدارا با 
فوتبال ایران را کنار بگذارد، این محرومیت های سنگین، 
تازه ترین بحــران فوتبال ایران طی ماه هــای آینده خواهد 
بود. به خصوص اینکه فدراسیون فوتبال هم بعد از اینکه در 
چند نوبت به باشگاه ها درباره بدهکار بودن شان تذکر داد، 
حاال به طور کامل خود را کنار کشــیده و مسئولیت هر نوع 

محرومیتی را متوجه باشگاه ها کرده است.
چندی پیش فدراسیون فوتبال با انتشار اطالعیه ای 
اعالم کرد در موضوع بدهی های بین المللی باشــگاه های 

فوتبال ایرانی دخالت نخواهد کرد.

تیتر   یک

بدهکاران 
FIFAّ و  AFC نقشه های زیادی  

برای فوتبال ایران دارند 

1
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AFC زوری ندادرد
گفت وگوی مثلث  با دکتر حسن غفاری

بین المللی مســئولیت عواقب آن به عهده باشــگاه های 
مربوطه بوده و امکان دفاع فدراسیون از باشگاه ها میسر 

نیست.«
این نامه در حالی منتشــر می شــد که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به باشگاه های ایرانی هشدار داده بود تا پایان 
شهریور مهلت دارند بدهی های خود را تسویه کنند. هر چند 
این مهلت تمدید شــد اما نه برای مدتــی طوالنی. در غیر 
این صورت تیم های ایرانی کار سختی برای دریافت مجوز 
حضور در مســابقات فصل آینده لیــگ قهرمانان خواهند 
داشت و حتی این احتمال وجود دارد که محرومیت های 

ســنگینی فوتبال ایران را در بر بگیرد. در کنار اشــکاالت 
ســاختاری فوتبال ایران و البته بدهی های معوقه سنگین 
داخلی، پرسپولیس تنها یک بدهی جاری دارد که دادگاه 
عالی ورزش درباره آن حکم صادر کرده است. بدهی مربوط 
به دســتیاران مانوئل ژوزه اســت که رقم آن نزدیک به 2 
میلیارد تومان برآورد شده و قرمزپوشان برای دریافت مجوز 
حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در فصل پیش 
رو، باید این بدهی را تعیین تکلیف کنند تا مشــکلی برای 

حضور در فصل آتی مسابقات نداشته باشند.
 وضعیت باشگاه استقالل اما از دیگران حادتر است. 
آبی ها باید سه ایراد سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال آسیا 

را برطرف کنند.
 اولین نقص مدارک استقالل به مشکالت این تیم 

در پرونده هلمنکه باز می گردد و مسئوالن این باشگاه باید 
 AFC مدارک مذاکره و حل مشــکل این بازیکــن را برای
ارســال کنند که این موضوع باتوجه به اینکه آبی ها بدهی 

این  هافبک را پرداخت کردند، کار سختی نیست. 
دومین مشــکل اســتقاللی ها ارائه برنامه توســعه 
جوانان اســت که مدیران اســتقالل این نقص را برطرف 
کردنــد. ســومین گام مدیران اســتقالل اما بــه موضوع 
شــکایت کاوه رضایی و تیموریان باز می گردد. در پرونده 
کاوه رضایی باتوجه به اینکه مرجع قانونی هنوز درباره این 
بازیکن حکمی  نداده، اســتقاللی ها مشــکلی برابر کاوه 
رضایی ندارند امــا در پرونده تیموریــان وضعیت متفاوت 
اســت. باتوجه به اینکه حکم کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال برای تیموریان صادر شده، آبی ها باید رضایت این 
بازیکن را کسب کنند و پرداخت پول  یا قسط بندی تنها راه 

استقاللی ها است.
 تراکتورســازی و نفــت تهران نیز شــرایطی مشــابه 
سرخپوشــان دارنــد. قرمزهــای تبریــزی بایــد معوقات 
بازیکنان خارجی خــود را پرداخت کنند و نفــت تهران نیز 
شرایطی مشابه داشته و کار ســختی برای دریافت مجوز 
و مدرک های مورد نظر AFC دارند. طلبکاران داخلی این 
دو باشــگاه هنوز برای دریافــت مطالبات خــود به مراجع 
بین المللی مانند AFC گزارش نداده اند اما این دو باشــگاه 
در بحث های داخلی نیز باید خیلی زود مشــکالت خود را 

حل کنند.
 طبق قوانین فدراسیون فوتبال آسیا، اگر هر یک از 
تیم هایی که مجوز حضور در لیگ قهرمانان را کسب کردند 
اجازه حضور در مســابقات را کسب نکنند، تیم های بعدی 
مجوز حضور در مسابقات را کســب می کنند و مدارک این 

تیم ها بررسی می شود. این روند تا تیم هشتم لیگ فوتبال 
ایران ادامــه دارد )طبــق قوانین AFC نیمــی  از تیم های 
لیگ، هشت تیم از شــانزده تیم( و در شرایطی که هشت 
تیم اول نتوانند مجوز های مورد نظر AFC را کســب کنند، 
سهمیه فوتبال ایران به دیگر کشورها منتقل خواهد شد. به 
این ترتیب در صورتی که یکی از چهار نماینده حال حاضر 
این مجوز ها را کسب نکند، به ترتیب تیم های ذوب آهن، 
ســپاهان، پیکان، استقالل خوزســتان و گسترش فوالد 
در اولویت برای حضور در مســابقات لیگ قهرمانان آسیا 

هستند.
با توجه به سخت گیری AFC این احتمال وجود دارد 
که حداقل یک یا دو تیم از نمایندگان فوتبال ایران مجوز 
حضور در لیگ قهرمانان را کسب نکنند. مدیران و معاونان 
نمایندگان ایران در واکنش به این تهدیدات از مشکالت 
 بی پولی ســخن گفته و کمبــود منابع را دلیــل اصلی این 

موضوع معرفی کرده اند.
 حذف تیم های ایرانی به دلیل مشکالت مالی اتفاق 
جدیدی در فوتبال ایران اســت و احتماال بــا وقوع چنین 
اتفاقی شــاهد حضور دیگر نهادها بــرای کمک به تامین 
منابــع مالی فوتبــال خواهیم بــود. پیــش از این مجلس 
شــورای اســالمی برای حل و فصل موضوع حق پخش 
میان صــدا و ســیما و فدراســیون فوتبال ورود کــرده اما 
هنوز درآمدی نصیب فوتبالی ها نشــده  و در صورت حذف 
یکی از دو تیم ســرخابی و افزایش نارضایتی ها، احتماال 
تدابیر جدیدی برای مشکالت مالی این ورزش پرطرفدار 

اندیشیده خواهد شد.
 موضوع بدهی باشــگاه های ایرانــی و پرونده های 
متعــدد انضباطــی فوتبــال ایــران در فیفــا در حالی که 
می رفت دوباره به دســت فراموشی سپرده شود، نامه مهم 
کنفدراسیون فوتبال آســیا به دبیرکل فدراسیون خیلی ها 
را نگران کرد. کنفدراســیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای 
به محمدرضا ساکت درباره مکاتبات طلبکاران باشگاه ها 
اعالم کرد در حال حاضر کمیته تعیین وضعیت بازیکنان 
فدراسیون فوتبال ایران مرجع ذی صالح جهت رسیدگی 
به این موضوعات است. دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با ارسال نامه ای به محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون 
درخصوص مکاتبات طلبکاران باشــگاه ها اعالم کرد در 
حال حاضر کمیتــه تعیین وضعیت بازیکنان فدراســیون 
فوتبال ایــران مرجع ذی صــالح جهت رســیدگی به این 

موضوعات است.
متن نامه به شرح زیر است:

»دبیــرکل محتــرم فدراســیون فوتبــال جمهوری 
اسالمی ایران

اظهارنظر کنفدراســیون فوتبال آســیا درخصوص 
مکاتبات طلبکاران باشگاه ها

این نامه در پاســخ به نامه مورخ 26 سپتامبر 2017 
)4 مهر( شما در خصوص موضوع فوق ارسال می شود.

مــا از اظهــارات شــما مبنی بر مســئولیت داشــتن 
کمیته انضباطی و استیناف فدراسیون جهت رسیدگی به 
اختالفات مالی بین افراد و باشــگاه ها آگاه شــدیم که در 
حال حاضر کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون شما 
مرجع ذی صالح جهت رسیدگی به این موضوعات است. 
ما همچنین متوجه شدیم که کمیته استیناف شما و دادگاه 

CAS مراجع رسیدگی بعدی  هستند.
 بــه منظــور حمایــت از تالش هــای ارکان فوق در 

 موضوع بدهی باشگاه های ایرانی و پرونده های 

متعدد انضباطی فوتبال ایران در فیفا در حالی که 

می رفت دوباره به دست فراموشی سپرده شود، 

نامه مهم کنفدراســیون فوتبال آسیا به دبیرکل 

فدراسیون خیلی ها را نگران کرد. کنفدراسیون 

فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به محمدرضا ساکت 

درباره مکاتبات طلبکاران باشــگاه ها اعالم کرد 

در حال حاضر کمیته تعیین وضعیت بازیکنان 

فدراسیون فوتبال ایران مرجع ذی صالح جهت 

رسیدگی به این موضوعات است

شب نشینی
افکار عمومی رفتار بازیکنان پرسپولیس در ابوظبی را 

تقبیح کرد
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فدراســیون شــما، ما تمام شــکایاتی  که علیه باشگاه ها 
دریافت می کنیم را برای شما ارسال می نماییم. لطفا از این 
موضوع اطمینان حاصل نمایید که شکایت های فرستاده 
شده توسط AFC به شما، به اولین رکن یا همان کمیسیون 
بدوی و اســتیناف بخش صدور مجوز فدراســیون ارسال 
شود تا اینکه به باشــگاه های بدهکار که مشکالت بدهی 
خود را حــل نکرده اند، مجــوز حرفه ای داده نشــود. این 
موضوع همچنیــن به AFC کمک می کند تا متوجه شــود 
که به کدام باشگاه ها به اشــتباه مجوز داده شده  و پرونده 
آنها را به کمیته کنترل ورود )بررســی صالحیت(  یا کمیته 

انضباطی AFC ارجاع دهد.
از شما به دلیل حمایت  تان از تالش های AFC جهت 
نظارت و مدیریت بدهی های معوقه باشــگاه ها در فوتبال 

آسیا سپاسگزاریم.« 
اما هفته گذشــته سایت ورزش ســه به رمزگشایی از 
پاسخ AFC به دبیرکل فدراسیون فوتبال پرداخت و نوشت: 
»نه تنها AFC حاضر نیست از پیگیری شکایات داخلی از 
باشــگاه ها صرف نظر کند، بلکه در صورت اعطای مجوز 
به باشگاه های مساله دار، فدراسیون را نیز مورد مواخذه و 

تنبیه قرار خواهد داد.«
»اگر بخواهیم باشــگاه های بدهکار را به لیگ برتر 
راه ندهیم تیمی نمی ماند. دو تیم می مانند که باید 16 بار 

با هم بازی کنند.«
ایــن اظهارنظــر عجیــب از آن مهــدی تاج اســت 
که بیســتم فروردین ماه امســال به زبــان آورد؛ طرح این 
استدالل برای توجیه مماشات فدراسیون و سازمان لیگ 
با باشگاه های بدحســاب، قدمتی چندین و چند ساله دارد 
و رئیس امروز فدراســیون فوتبال در ابتدای ســال 1396 
همان صحبتی را تکرار کرد که اهل فوتبال از گذشــته ها 
به شــنیدنش عادت دارنــد. اینکه باشــگاه ها برای صاف 
کردن بدهی ها نیاز به زمان دارند. در عین حال در تمام این 
ســال ها نه تنها از بدهی های انباشته شده هیچ باشگاهی 
کاسته نشد، بلکه تعهدات مالی آنها همچنان سیر صعودی 

را طی می کنند.
اما ســه ماه بعــد یعنی بیســت و ســوم مــرداد ماه، 
مهدی تاج حرف هایــی زد که جامعه فوتبــال برای اولین 
بارمی شنید:  »ما می توانیم لیگ را با 10، 12 و حتی هشت 
تیم برگزار کنیم. ما باید لیگ را با تیم هایی برگزار کنیم که 

مجوز حرفه ای دارند.«
این تغییر لحن یا موضع در قبال باشگاه های بدهکار، 
بیش از آنکه نشــات گرفته از یک تغییر رویکرد داوطلبانه 
از سوی سیاست گذاران فدراسیون و وزارت ورزش باشد، 
ریشه در تغییر نوع بازرسی های AFC دارد که از »صوری« 

به »واقعی« تبدیل شده اند.
این توصیفی اســت که می توان از وضعیت آشفته 
حاکم بر فدراســیون کرد که در برابر فشــارهای ناشــی از 
سیاســت های جدیــد و جهانی فیفــا، ســعی در مقاومت 

حداکثری دارد تا  از شدت و حدت سخت گیری ها بکاهد.
طی ماه های اخیر، به مــوازات رایزنی های مهدی 
تاج با شیخ ســلمان برای خرید زمان و مهلت بیشتر برای 
تکمیل پرونده های مالی باشگاه ها، مسئوالن فدراسیون 
به دنبال راهکارهای حقوقی هم گشته اند تا حداالمکان 
از شعاع نظارتی و َحکمیت AFC بکاهند. این را با استناد 
به پاسخ کنفدراسیون آســیا به دبیرکل فدراسیون فوتبال 

می گوییم.
از پاســخ نامه کنفدراسیون فوتبال آســیا به دبیرکل 
فدراسیون، این گونه برمی آید که آقای ساکت طی نامه ای 
خبر ا ز اســتقرار و اســتحکام کمیته جدیدی به نام کمیته 
تعیین وضعیت، مطابق با آ یین نامه فیفا داده اســت با این 
مضمون که وجود ساختار حقوقی جدید مشکالت گذشته 
را از بین خواهد برد، روند حقوقی هم می تواند طبق سلسله 

این روزها مساله بدهی باشگاه های فوتبال ایران 
به سوژه اصلی رسانه ها تبدیل شده است. 

 ببینیــد، بدهی ها دو نوع اســت. یــک نوع بدهی 
داریم که پای مربیان و بازیکنان خارجی در میان اســت. 
مرجع رســیدگی به این بدهی ها فیفا است نه AFC. فیفا با 
تمام قدرت با باشگاه های بدهکار برخورد می کند و به طور 
کامل طلب بازیکنان یا مربیان خارجی را از این باشگاه های 

بدهکار می گیرد.
اگر باشگاه ها نتوانند به وعده مالی ای که داده اند 

عمل کنند چه خواهد شد؟
 در این صورت فیفا از این باشــگاه ها امتیازاتی را 
کسر می کند و در صورتی که بدحسابی این باشگاه ها ادامه 
پیدا کند یا بدهی ســنگینی را نپردازند آنها را از پنجره نقل و 
انتقاالت محروم می کند. اگر ماجــرا از این فراتر برود هم 
ممکن است باشگاه به دســته پایین تر ســقوط کند و این 
به طور طبیعی ســنگین ترین حکمی  است که یک باشگاه 
می تواند با آن روبه رو شود. بنابراین فیفا به طور حتم حق را 

به صاحب آن می رساند.
اخیرا AFC نامه ای به فدراســیون فوتبال نوشته  
و تاکید کرده   مهلتی که فدراسیون فوتبال ایران 
برای تسویه بدهی باشــگاه های بدهکار ایرانی 
خواسته بود رو به اتمام است و در نتیجه سونامی  
محرومیت ها در راه خواهد بود. نظر شما چیست؟

AFC زوری ندارد
گفت وگوی مثلث

 با دکتر حسن غفاری

مراتب بدوی - استیناف در داخل فدراسیون ایران حل شود 
و راه شــکایت به دادگاه عالی ورزش )کاس( هم همیشه 
باز خواهد بود. بنابراین نیازی بــه دخالت حقوقی AFC در 

جریان پرونده های داخلی نیست.
در متن پاسخ AFC آمده است: »ما از اظهارات شما 
مبنی بر مســئولیت داشــتن کمیته انضباطی و اســتیناف 
فدراســیون جهت رســیدگی به اختالفات مالی بین افراد 
و باشــگاه ها آگاه شــدیم که در حال حاضر کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان فدراسیون شما مرجع ذی صالح جهت 
رســیدگی به این موضوعات اســت. ما همچنین متوجه 
شــدیم که کمیتــه اســتیناف شــما و دادگاه CAS مراجع 

رسیدگی بعدی است.«
اما مسئوالن AFC سعی دارند به فدراسیون بقبوالنند 
که عمل شان خیر است و این نظارت »به منظور حمایت 
از تالش هــای ارکان فــوق در فدراســیون شــما« بوده 
و روند مطلوب این اســت کــه ما »تمام شــکایاتی را که 
علیــه باشــگاه ها دریافــت می کنیم برای شــما ارســال 
می نماییم.« در این نامه اکیدا از فدراســیون خواســته 
شــده مجوز حرفه ای به باشــگاهی که مشکالت بدهی 
خود را حل نکرده اســت ندهد اما آنچه  بیــش از هر چیز 
باید اهالی فدراســیون را نگران کند جمله آخر آن است: 
»این موضوع همچنین بــه AFC کمک می کند تا متوجه 
شــود که به کدام باشــگاه ها به اشــتباه مجوز داده شده 
است.« این به آن معنی اســت که کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نه تنها حاضر نیســت از پیگیری شکایات داخلی از 
باشگاه ها صرف نظر کند، بلکه در صورت اعطای مجوز 
به باشگاه های مساله دار، فدراسیون را نیز مورد مواخذه 
و تنبیه قرار خواهد داد. نکتــه مهم دیگر این نامه اذعان 
فدراســیون به حق طلبکاران ورزشــی داخلــی به طرح 
دعوی در دادگاه عالی ورزش در لوزان ســوئیس است ؛ 
حقی که مطابق قوانین به رسمیت می شناسد ولی دوست 
ندارد در داخل به اصطالح جار بزنند. چون اگر قرار باشد 
همه شاکیانی که احکام قطعی را از کمیته های مربوطه 
گرفته اند ولی همچنان از وصول مطالبات خود عاجزند، 
بروند به کاس شکایت کنند که در این صورت چیزی تغییر 

نخواهد کرد.
در یک روند طبیعی حقوقی، زمانی پای دادگاه عالی 
ورزش به میان می آید که یکی از طرف های دعوا به حکم 
صادره اعتراض داشته باشد. در اکثر قریب به اتفاق احکام 
دهه اخیر، باشگاه ها رای های صادره را قبول کرده اند ولی 
می گویند نداریم بدهیم. حال اینجا اگر شــکایتی تسلیم 
کاس شــود، متشاکی، نه باشــگاه بلکه خود فدراسیون و 
سازمان لیگ خواهند بود و به آنها گفته خواهد شد که شما 
حق نداشتید از اعمال تنبیهات علیه باشگاهی که محکوم 
شده چشم پوشــی کرده و برای آنها دوباره مجوز حرفه ای 

صادر کنید.
ســوال اصلی اینجاســت؛ چــه چیزی مــا و AFC را 
توجیه می کند که مقدمات باز شدن چنین پرونده هایی در 
کاس فراهم شود؟ واقعیت این است که در این آشفتگی، 
فدراسیون فوتبال تنها نیست و کل افکارعمومی فوتبالی 
به نوعی درگیرند. درســت یا غلط، به نفع فوتبال یا به ضرر 
فوتبال، به صالح یــا... همه بحث هــای الزم و مفیدی 
هســتند و در خالل آنهــا می توان مفاهیمی  چــون منافع 
فوتبال، منافع ملی و مدیریت ورزشی را دوباره تعریف کرد. 
ولی دیدگاه های شــخصی ما هر چه باشــند خللی در عزم 
فیفا به برقراری انضباط مالی در همه فدراسیون ها ایجاد 
نخواهند کرد. با این رویه شاید بیش از دو تیم از لیگ یک 
امســال به لیگ برتر راه یابند. شاید هم چشــم انداز آینده 
لیگ برتر با »10، 12 و حتی هشت تیم« چنان که مهدی 
تاج هشــدار داده بیش از آنکه فکر می کنیــم به واقعیت 

نزدیک باشد.  
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 AFC زوری نــدارد. منظورم از زور قــدرت اجرایی 
است. تا جایی که من می دانم AFC هیچ قدرت اجرایی در 

این زمینه ندارد.
در مورد بدهی های داخلی مکانیزم رســیدگی به 

شکایت ها چگونه است؟
 در مــورد بدهی های داخلــی که نــوع دیگری از 
بدهی ها اســت ماجــرا متفاوت اســت. در واقع مســئول 
رســیدگی به ایــن پرونده هــا فدراســیون فوتبال اســت. 
کمیته های مسئولی در فدراسیون فوتبال باید وجود داشته 
باشد که عین فیفا عمل کنند. متاســفانه کمیته های ما در 
فدراســیون فوتبال تا کنون این وظیفه را بــه خوبی انجام 
نداده اند. باشگاه هایی هستند که بیش از 30 یا 40 طلبکار 
دارند. فدراســیون یا ســازمان لیگ ما به رغم وجود چنین 
شاکی هایی اتفاقا به باشــگاه های بدهکار اجازه داده تا در 
لیگ و مســابقات مختلف شــرکت کنند. این رسم غلطی 
است. چرا باید بازیکن یا مربی خارجی حق خودش را بگیرد 
چون مرجع رسیدگی به پرونده شــان فیفا است و بازیکن یا 
مربی داخلی ما به حق خودش نرســد چون قرار اســت در 

اینجا به پرونده اش رسیدگی شود. این کار درستی نیست.
این ضعف از کجا نشأت می گیرد و آیا این ضعف 
به میزان بدهکار شدن باشگاه ها در عقد قرارداد 

با خارجی ها تاثیر گذار است؟
 این مســاله به طــور مســتقیم به ضعــف کمیته 
انضباطی و اســتیناف ما برمی گردد که تــا کنون به وظیفه 
اصلی خودشــان عمل نکرده اند که اگر به وظیفه شان به 
درستی عمل می کردند باشگاه های ما در مورد عقد قرارداد 
با مربیان یا بازیکنان خارجی هم همواره احتیاط می کردند 
و درباره مبلغی با خارجی ها به توافق نهایی می رسیدند که 
بتوانند به آن عمل کنند. در واقع کمیته انضباطی و استیناف 
باشگاه ها را بد عادت کرده است. چون آیین نامه های مراجع 
انضباطی و قضایی فدراسیون فوتبال ما چندان مطابقتی با 

آیین نامه های فیفا ندارد یا دست کم ضعف هایی جدی دارد. 
البته من این آیین نامه ها را ندیــده ام اما حدس می زنم که 
این آیین نامه هایی که ما استفاده می کنیم ضعیف هستند.

بنابراین ســخت گیری ها و تعییــن ضرب االجل 
برای تسویه حساب با شاکیان کار درستی است؟
 اساسا من موافق این سخت گیری ها هستم. همه 
آنهایی هم که دوست دارند فوتبال ایران پیشرفت کند باید از 
این نوع سخت گیری ها استقبال کنند. چرا باید حق افرادی 
که در فوتبال ما زحمت می کشــند پایمال شود. چرا باید به 
قراردادهایی که با هزار و یک جور مانور رسانه ای و تبلیغاتی 
آنها را امضا کرده ایم عمل نکنیم و نام کشــورمان را بدنام 
کنیم و به بدعهدی معروف شــویم. ما یکی از کشورهایی 
هستیم که متاسفانه بیشترین پرونده را از لحاظ انضباطی در 
فیفا داریم و اگر فیفا با تمرکز بیشتری به پرونده های شاکیان 
فوتبال ایران توجه کند اصال معلوم نیست که بتوانیم ادامه 
دهیم یا خیر. ما با بازیکنی که خودمان هم بهتر می دانیم 
فقط می خواهیم یــا می توانیم ۵00 میلیــون به او بدهیم 
را با هزار  ترفند پای عقد قرارداد می کشــیم و بــا او قرارداد 
1/۵میلیاردی امضا می کنیم و بعدا خیلی راحت به خودمان 
اجازه می دهیم که بگوییم پولش را نمی دهیم. اصال چنین 

مساله ای برای فیفا قابل قبول نیست. 
چندی پیش برای تسویه حســاب باشــگاه های 
بدهکار ایرانی ضرب االجل تعیین کرده بود. نظر 

شما چیست؟
 من این نامه را درک نمی کنم. چون کنفدراسیون 
فوتبال آسیا برای برخورد با باشگاه های بدهکار اساسا زور 

یا قدرتی ندارد.
شما گفتید برخی فدراسیون ها بدون دخالت فیفا 
می توانند پرونده مربیان یا بازیکنان خارجی شان 

را نیز مورد رسیدگی قرار بدهند. چرا؟
 این فدراســیون ها آیین نامه های خــود را به فیفا 
فرســتاده اند. آنها هم دیده اند که ایــن آیین نامه ها دقیقا 
با آنچه که فیفا می خواهد مطابقــت دارد. در نتیجه به آن 
کشــورها یا بهتر بگویم فدراســیون ها اجــازه داده اند که 
خودشــان به همه پرونده های انضباطی شــان رســیدگی 
کنند. در حال حاضر ما بیش از 100 پرونده شکایت در فیفا 
داریم. بالطبع فیفا در مورد ما به این جمع بندی نمی رسد که 
خودمان به این پرونده ها رسیدگی کنیم. بنابراین خودش 
درباره این پرونده ها تصمیم می گیرد. اما در مورد کشورهایی 
که در این مورد خوش حساب بودن خودشان را ثابت کرده اند 
مساله فرق می کند. فیفا این حق و حقوق رسیدگی به پرونده 
شاکیان را به آنها واگذار می کند تا خودش با خیال راحت به 

توسعه فوتبال بیندیشد. 
پــس تهدیدهایــی کــه از ســوی AFC در قالب 
نامه هایی که به فدراســیون فوتبال می فرســتد 

چه معنایی دارد؟
 AFC .این مساله به الیسنس باشگاه ها برمی گردد 
تصمیم می گیرد که الیسنس شرکت در مسابقات قهرمانی 
آسیا را به این باشگاه ها بدهد یا خیر. فکر نمی کنم AFC در 
این زمینه کاری انجام داده باشد. یعنی اینکه آیین نامه ای 
را در هیات رئیسه خود به تصویب رسانده باشد که اگر فالن 
باشگاه ها در ایران، عربستان، عمان یا سوریه یا هر کشور 

آســیایی دیگر به بازیکن یا مربی داخلــی اش بدهی دارد 
نباید در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. ال اقل من عقیده 
دارم که چنین چیزی نیست و AFC چنین آیین نامه ای را به 
تصویب نرسانده اســت. به همین دلیل است که ما شاهد 
ضرب االجل هــای متعدد هســتیم. با بیشتر شــدن تعداد 
شــکایت ها به AFC آنها قطعا به این نتیجه می رسند که در 

این زمینه وارد عمل شوند. 
و بعد چگونه وارد عمل خواهد شد؟

 AFC با فیفــا هماهنگ می شــود که مســئولیت 
رسیدگی به این پرونده ها را بر عهده بگیرد. با هماهنگی که 
به عمل می آورد فیفا این اجازه را به AFC می دهد که خودش 
به موضوع بدهی باشگاه های کشورهای عضو رسیدگی و 
حکم صادر کند. به نظر من این اتفاق خوبی اســت. برای 
فوتبال کشورهایی مثل ما اتفاق خیلی خوبی است. در این 
صورت روسای باشگاه های ما می دانند که نباید بیش از حد 
خرج کنند چون پول برای خودشان نیست و به بیت المال 

تعلق دارد.
آیا می توان از نامه ای که اخیرا AFC خطاب به دبیر 
کل فدراسیون فوتبال نوشــته رمز گشایی کرد؟ 
خیلی ها این نامه را واکنشی به نامه احتمالی آقای 

ساکت می دانند. نظر شما چیست؟
 من نمی توانم به این ســوال شــما به طور روشن 
جواب بدهــم اما برای شــما یک مثال می زنــم. چندین و 
چند بار در جلســات AFC تاکید کردم که تیــر دروازه های 
زمین استادیوم آزادی استاندارد نیست. چرا؟ چون این تیر 
دروازه ها تو پر بودند و این خیلی خطرناک بود. چون اگر سر 
بازیکنی به این تیرها برخورد می کــرد کارش تمام بود. هر 
چقدر که هشدار دادم کســی به حرفم گوش نکرد. دست 
آخر به دوستان ناظری که برای یکی از بازی ها  به استادیوم 
آزادی آمده بودند، گفتم که آنها در این زمینه هشدارهایی 
بدهند. به آنها گفتم اگر اتفاقی بیفتد خود شــما مســئول 
خواهید بــود چون به درســتی نظارت نکردیــد. من حرف 
خودم را از زبان آن آقایان ناظر مطرح کردم. نمی دانم چقدر 
این مثالم روشن بود یا اصال ربطی به سوال شما داشت یا 
خیر اما امیدوارم که مساله را درست مطرح کرده باشم. به 
نظرم وقتی در داخل به حرف فدراســیون چندان اهمیت 
نمی دهند بعید نیســت که دوســتان ما از AFC هم کمک 
گرفته باشند. البته این کار غلطی نیست و در نهایت به نفع 

فوتبال خواهد بود. 
آیا در مــورد پرونده بدهی باشــگاه های ایرانی به 
بازیکنان و مربیــان خارجی فیفــا تجدید نظر یا 

مدارایی را در دستورکار قرار خواهد داد؟
 من فکر می کنم مــا در مورد مربیان یــا بازیکنان 
خارجــی ضررهــای بســیار زیــادی خواهیــم کــرد. اگر 
بــا خارجی هــای فوتبال مــان قراردادهایی بســته ایم که 
نمی توانیم به وعده مان عمل کنیم بعدهــا فیفا هرگز با ما 
مدارا نخواهد کرد. مگر  تراکتورسازی طعم این محرومیت 
را نچشید؟ مگر پرسپولیس محروم نشد؟ برای فیفا پیشرفت 
و بهبود فوتبال در اولویت است و کاری به این موضوع ندارند 
که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس یا استقالل از آنها ناراحت 

شوند یا خوششان بیاید. 
آیــا فدراســیون فوتبــال می توانــد در چنیــن 
مواقعی حامی  باشــگاه ها باشد و از فیفا تقاضای 

تجدید نظر کند یا مهلت تازه ای بخواهد؟
 هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. خود فدراسیون 
فوتبال در پرونده های زیادی که خود من شاهدش بوده ام 
باخته است. چندین مربی ملی از فدراسیون شکایت کردند 
که در همه آنها طرف بازنده فدراســیون فوتبال ایران بود. 
بنابراین باید به شما بگویم در 97 درصد از شکایت خارجی ها 
علیه فوتبال ایران با حکمی  به ضرر ما ختم شده است و ما 

به ندرت پیش آمده که برنده این پرونده ها باشیم.  

گفت وگو با دکتر حســن 
غفاری همــواره جالــب توجه 
اســت. نایب رئیــس اســبق 
فوتبــال غــرب آســیا دربــاره 
نامــه AFC خطاب بــه دبیرکل 
فدراســیون فوتبال و موضوع 

بدهی باشــگاه های ایرانی حرف های جالبی را مطرح 
کرده است. متن گفت وگوی مثلث با وی را می خوانید. 
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»من شــب می آمــدم البی هتــل، می دیــدم برخی 
از بازیکنــان به دنبال مســائل دیگــری بودنــد و به جای 
استراحت، به سر و وضع خود می رسیدند. به موهایشان ژل 
زده اند. می رفتم باال و نیم ساعت بعد می آمدم، می دیدم دو 
نفر دیگر در البی نشسته اند. ماموران حراست هم که کنار 
تیم بودند، شب ها بیرون بودند و دیر به هتل می آمدند. به 
آنها می گفتم کجا بودید؟ می گفتند رفتیم سراغ بازیکنان 
که در خیابان بازیکنی نباشد! جای تاسف بود که یک ملت 
این طور برای تیم ملی سکته می کنند اما برخی از بازیکنان 
این قدر بی اهمیت هســتند. نه به خاطر من و فدراسیون، 
بلکه به خاطر خودشان و ملتی که عاشقان هستند، باید به 
تیم ملی اهمیت بدهند. مســابقات شروع شد و ما در گروه 
اول شدیم. فقط یک مســاوی با تایلند داشتیم که خیلی 
چیزها کنارش است. بازیکنانی که به ظاهر ساکت بودند، 
چــه زیرآبی هایی که می رفتند. دو ســال بعــد از انقالب، 
من مدتی در امارات کار می کــردم و به همین خاطر من را 
می شــناختند. بعد از تســاوی با تایلند، یکی از خبرنگاران 
اماراتی گفت کــه چندتا از بازیکنان ایران، ســاعت چهار 
صبح به اشتباه به هتل خبرنگاران آمده بودند و پولی برای 
برگشتن به هتل نداشــتند و ما برای آنها تاکسی گرفتیم. 
من که دستم را بو نکرده بودم و همان بازیکنان را در بازی 
با تایلند در ترکیب گذاشتم. نمی دانستم که آنها استراحت 
نکرده اند. همه این اتفاقات منجر به این می شــود که من 
بی لیاقت هستم. بازیکنی از من می خواست برای خرید به 
او اجازه خروج از هتل بدهم و من هم چون بازی نداشتیم 

به او اجازه می دادم اما من نمی دانم که او به خرید می رفت 
یا نه. اینجا بحث شــرف و جوانمردی آن بازیکن در میان 
اســت. او به ملت و مملکت خود تعهدی دارد. می گویند 
تو باید پاسبان می شدی اما اگر من پاسبان هم می شدم، 

دنبال دو، سه نفر می رفتم نه 22 نفر.«
این اظهارات از آن جالل طالبی اســت؛ ســرمربی 
اسبق تیم ملی که هفته گذشته در گفت وگو با ایسنا پشت 
پرده هایی از دوره مربیگری اش در تیم ملی را فاش کرد. اما 
با شدت گرفتن اقدامات غیر ورزشی و زننده برخی بازیکنان 
فوتبال که بیشــتر وقت خــود را به جــای تمرین کردن در 
سفره خانه ها یا میهمانی های شبانه می گذرانند، رسانه ها 
نیز این روزهــا درباره تبعــات این رفتار هشــدارهایی را به 
باشــگاه ها مخابره می کنند. البته این اولین بار نیست که 
مردم از فوتبالیســت ها ناامید می شــوند و این دلســردی 
تا گســتره خود فوتبال هم پیش می رود. آنجــا که برخی 
بازیکنان با ارتکاب اعمالی غیر ورزشــی باعث می شوند تا 
افکار عمومی نسبت به فوتبالیست ها بیش از پیش بدبین 
شــود. البته برخی که موضوع قلیان  کشــیدن بازیکنان را 
کمی جدی تر نقد می کنند، معتقدند کــه این افراد عملی 
غیراخالقی انجام می دهند و باید به شدت تنبیه شوند. در 
سوی مقابل، هستند عده ای از مقامات مسئول که خیلی 
راحت سعی می کنند رفتار زشت این بازیکنان را توجیه کنند 
و زرد بودن رســانه ها را عامل اصلی پرده بــرداری از چنین 

ماجراهایی برشمرند.
تازه ترین حاشــیه در این مورد به قلیان کشــیدن دو 

فوتبالیســت پرسپولیسی برمی گردد. فرشــاد احمدزاده و 
کمــال کامیابی نیا که طی بازی های اخیر پرســپولیس در 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا هرگز در حدو اندازه های 
خودشان ظاهر نشــدند و ناامیدکننده بودند بعد از شکست 
سنگین تیم شــان برابر الهالل عربستان در دوبی تصمیم 
گرفتند بازی ضعیف شان را با حاشیه ای مخرب کامل کنند. 
در این تصویر که کانال تلگرامی  روزنامه خبر ورزشی 
آن را منتشــر کــرد دو بازیکــن پرســپولیس در  حــال 
قلیان کشــیدن مشــاهده می شــوند. کمال کامیابی نیا و 
فرشاد احمدزاده بازیکنانی هستند که تصویرشان در یکی 
از کافه های دوبی شکار شــده و احتماال این تصویر و این 
اتفاق کــه پس از باخت ایــن تیم مقابــل الهالل و حذف 
تقریبی آن از لیگ قهرمانان آسیا رخ داده است، حواشی 
و انتقادهای بســیاری را برای آنها به دنبال خواهد داشت. 
شکســت ســنگین پرســپولیس مقابل الهالل عربستان 
در نیمه   نهایی لیگ قهرمانان آســیا، حواشــی فراوانی را 
به دنبال داشته است و اکنون انتشار تصویری که در آن به 
نظر می رسد فرشــاد احمدزاده و کمال کامیابی نیا در حال 
کشیدن قلیان هستند، حاشــیه در اردوی پرسپولیس را به 
اوج خود رسانده است. فرشاد احمدزاده و مهدی طارمی  که 
قصد تکذیب این خبر را داشتند بدتر توجه رسانه ها را جلب  و 
موضوع را جنجالی تر کردند. البته قلیان کشیدن بازیکنان 
پرسپولیس تهران که این روزها سر و صدا به پا کرده است 

به طور دائم میان بازیکنان فوتبال ما پیش می آید.
این اولین بار نیســت که مســاله قلیان برای فوتبال 

نشینی شب 

افکار عمومی رفتار بازیکنان پرسپولیس در ابوظبی را تقبیح کرد
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ایران به دردسری بزرگ تبدیل می شود و بی تردید آخرینش 
هم نخواهد بود. حتی در خارج از ایران هم این استعمال 
دخانیات از بالوتلــی گرفته تا خیلی هــای دیگر با چالش 
روبه رو بــوده اســت. در فوتبال ایــران بــرای همین تیم 
پرسپولیس و تیم ملی امید ماجرای قلیان کشیدن محسن 
مســلمان و مهدی طارمی  حتی به برنامه 90 کشیده شد و 
رسوایی بزرگی به همراه داشــت. جنجال بازیکنانی که در 
کیش قلیان کشیده و حتی پولش را حساب نکرده بودند تا 
رسوایی ایجاد شود. جالب اینکه به صاحب کافه رستوران 
گفته بودند: »شــما باید خیلی هم خوشــحال باشــید که 
بازیکنان تیم ملی به اینجا می آیند و قلیان می کشــند و چه 
تبلیغی بهتر از ایــن!  « هنوز خیلی ها فرامــوش نکرده اند 
که صاحب همان کافه رستوران معروف در کیش با برنامه 
 90تماس گرفت و این حرف ها را به زبان آورد و حتی تاکید 
کرد که فیلم قلیان کشــیدن این بازیکنان را هم در دست 
دارد. در همان برنامه علیرضــا منصوریان که در آن مقطع 
سرمربی تیم ملی امید بود ابتدا این ماجرا را تکذیب کرد اما 
بعد از دقایقی خودش با برنامه  90 تمــاس گرفت و درباره 
این ماجرا گفت: »بله، خبر درست بوده دو نفر از مجموعه 
ما بوده اند که دوستان آنها هم از خارج اضافه شده اند. من 
از همین جا از همه مردم عذر خواهی می کنم. آنها جوانی 

کرده اند. ما باید مدیریت بیشتری می کردیم.«
علیرضــا منصوریــان یــک روز بعــد در مصاحبه ای 
به طور مفصــل در این بــاره صحبت کرد و بــه صراحت از 
اشتباهات خودش در گذشــته پرده برداشت که در اوایل 
دهه 80 وقتی کاپیتان استقالل قلعه نویی بوده ، سرمربی 
مچش را در حین قلیان کشــیدن گرفته است. در اردوی 
پیش فصل تیم وقتی سرمربی قبل از هرچیز به کاپیتانش 
گفته بوده مراقب تیم باشــد چون شــنیده جوان ترهایش 
گاهی قلیان می کشند و کاپیتان قول داده بود مراقب همه 
باشد! قلعه نویی او را تعقیب کرده  و در یکی از جگرسراهای 
کشتارگاه قلیان را دستش دیده بود . در استقالل باز هم از 
آن اتفاق ها افتاده بود. در همان سال چند بزرگ تر تیم، در 
فصلی که تیم قهرمان شد، در اردوی میان فصل تیم، در 
کیش درحال قلیان کشی بودند که سرمربی وارد اتاق شان 
شده بود. با همه اینها مســاله قلیان امروز در فوتبال ایران 
به معضلی بزرگ تبدیل شده است. کافی است جست وجو 
کنید و به اسم خیلی از ستاره های فوتبال برسید. تاسیس 
سفره خانه های ســنتی این روزها در فوتبال ایران به یکی 
از مهم ترین مشغله های مربیان و بازیکنان فوتبال تبدیل 

شده است.
در این بین هستند بازیکنانی که به دور از دروغ پردازی 
و تکذیب واقعیت هــا برخوردی صادقانه با مســاله قلیان 
داشته اند. صادقانه ترین روایت درباره قلیان کشی را مهدی 
کیانی گفته اســت. اینکــه قبال در مقطعــی به طور تفننی 
قلیان می کشیده اما بعد از کسب آگاهی درباره معضالت 
و بیماری هایی کــه قلیان به همراه مــی آورد یک بار برای 

همیشه این عمل غیر ورزشی را کنار گذاشته است. 
در ماجرای اخیر قلیان کشیدن فرشــاد احمدزاده و 
کمال کامیابی نیا کار را به جاهای باریک کشانده و بسیاری 
از هواداران پرســپولیس از این بابت خشمگین شده اند. 
یکباره تصویری مثل تصویر احمدزاده و کامیابی نیا منتشر 
می شود. کاری که سبب می شود او دست به تکذیب بزند. 
در اینستاگرام اســتوری تکذیب بگذارد و بعد استوری اش 

را پاک کند!
خبرآنالیــن در این بــاره نوشــته اســت: »خیلی از 
بچه های گرافیســت مطبوعاتــی بعد از دیــدن تصاویر، 
باتوجه به کیفیت عکس و شرایط قرار گیری نی های قلیان، 

احتمال فتوشاپ بودن تصاویر را خیلی کم دانسته اند.«
امــا واکنــش مدیــران باشــگاه پرســپولیس بــه 
قلیان کشیدن این بازیکنان در دوبی آن هم بعد از شکست 

ســنگینی که تیم شــان برابر الهالل متحمل شد بیش از 
هر چیز دیگری دردناک اســت. آنجا که محمد ترکاشوند 
در مقام توجیه این عمل زشــت برمی  آید و وقتی با سوالی 
درمورد قلیان کشیدن کامیابی نیا و احمدزاده روبه رو می شود 
اینگونه واکنش نشــان می دهد:» قلیان کشیدن بازیکن 
به من ربطی ندارد و مســاله شخصی او اســت، اما ماندن 
بازیکن هــا باتوجه به اینکــه تمرین  پنــج  روز تعطیل بود، 
طبیعی بــود. اتفاقــا پندار خمارلــو همان موقــع از برانکو 
پرســید ایرادی نــدارد که بازیکن هــا در دوبــی بمانند که 
برانکو اعالم کرد آنها تعطیل هستند و هرجا که می خواهند 
بروند.« صحبت های ترکاشوند از این جهت بسیار عجیب 
اســت که معموال در تمام دنیا وقتی بازیکنان یک تیم که 
خالف عرف رفتار کنند از ســوی باشگاه جریمه می شوند. 
صحبت های ترکاشــوند نشــان می دهــد که در باشــگاه 
پرسپولیس اراده ای برای حل رفتار غیرحرفه ای بازیکنان 
وجود ندارد و باشگاه تصمیمی  برای جریمه این بازیکنان 
ندارد. باید دید در شــرایطی که پرســپولیس در یک بازی 
انتقاد آمیز نتوانست عملکرد خوبی برابر الهالل عربستان 
به جا بگذارد، بازیکنان این تیم چگونه بدون در نظر گرفتن 
مســائل حرفه ای به انجام عمل غیراخالقی و غیرورزشی 
پرداخته اند و باشــگاه پرســپولیس بعــد از انتقاد شــدید 
هواداران در شبکه های اجتماعی چه واکنشی به این ماجرا 

نشان خواهد داد.
در مــورد ماجرایی که پیــش از این بــرای بازیکنان 
تیم ملی امید در جزیره کیش رخ داده بود کمیته انضباطی 
حکمی  صــادر کرد کــه آن بازیکنــان فقــط از حضور در 
تیم هــای ملــی محــروم شــدند امــا می توانســتند برای 
باشگاه های خود بازی کنند. همچنین از کارلوس کی روش 
نیز خواسته شــد تا اطالع ثانوی آن بازیکنان را به اردوی 
تیم ملی بزرگســاالن دعوت نکند. عده ای معتقدند این بار 
هم بازیکنان پرسپولیس به نوعی نمایندگان فوتبال ایران 
بودند نه فقط بازیکنان پرســپولیس و قلیان کشــیدن این 
بازیکنان در دوبی خالف قانون و عرف بوده است. بنابراین 
بازیکنانی که مرتکب این اشتباه شده اند باید تنبیه شوند. 
البته بدیهی اســت که واکنش احمــدزاده و کامیابی نیا و 
همه آنهایی که پیش از این با مســاله قلیان کشیدن درگیر 
بوده اند جز تکذیــب و انگ زدن به رســانه ها چیز دیگری 
نیست همان طور که در آن مقطع پیام صادقیان به عنوان 
بازیکن تیم ملی امید درباره اتفاقــات اردوی جزیره کیش 
و قلیان کشــیدن برخی بازیکنان اظهار  بی اطالعی کرد و 
گفت اصال دوست ندارد وارد این ماجرا  شود این بار مهدی 
طارمی، فرشــاد احمدزاده و کمال کامیابی  نیــا نیز چنین 

واکنش های مشابهی نشان داده اند.
ایــن در حالی اســت کــه قلیان کشــیدن بازیکنان 
پرســپولیس به ســوژه شــبکه های اجتماعی تبدیل شده 
و اســتقاللی ها از ایــن بابت پرسپولیســی ها را ســرزنش 
می کنند. با این حال چه کسی است که نداند مساله قلیان 
تنها بــه بازیکنان پرســپولیس مربوط نمی شــود. چندی 
پیش اســتقالل با مربیگری منصوریان در لیگ قهرمانان 
آسیا شکست ســنگینی را متحمل شــد تا حسن روشن در 
مصاحبه ای به صراحت از بداخالقی برخی بازیکنان پرده 
بردارد و بگوید: »آقایان چرا پنهان شــده و جواب مردم را 
نمی دهید؟ من به دلیــل رفت و آمدی که بــه دوبی دارم، 
خبرهای عجیبی پس از بازی و شکست 6 بر یک استقالل 
برابر العین امارات شــنیدم. اینکه چند بازیکن اســتقالل 
پس از پایان بازی، مشــغول قلیان کشیدن بودند. عکس 
قلیان کشیدن استقاللی ها را داشتم، اما آنها را پاک کردم 

چرا که نمی خواستم آبروی کسی برود.«
نمونه ایــن اتفاقات در فوتبال ایران بســیار اســت. 
دی ماه 92 در آســتانه دربــی 78 ســید مهدی رحمتی نیز 
با این حاشــیه تیمش را در شــرایط ســختی قرار داد تا در 

نهایت در مصاحبه ای بگوید: »عادت ندارم دروغ بگویم و 
نمی خواهم بگویم که هیچ وقت قلیان نکشیده ام ولی این 
مساله شخصی است. حرف من این است اگر قرار باشد در 
زندگی آدم های معروف و مشهور کنکاش بشود چیزهایی 
از داخل آن بیرون می آید که خیلی بدتر از قلیان کشــیدن 

است!«
در آن مقطع یکی از رســانه های نزدیک به باشــگاه 
پرســپولیس عکس رحمتــی در حــال کشــیدن قلیان را 
روی جلد روزنامــه برده بود که رحمتی دربــاره اش اینگونه 
واکنش نشان داد: »این عکس مال امروز و دیروز نیست 
و مربوط به  شــش،هفت سال پیش اســت. شما خودتان 
بهتر می دانید از این مدل عکس هــا در اینترنت و فضای 
مجازی بسیار زیاد است و اگر هر آدم عاقل و با شعوری به 

این عکس نگاه کند متوجه می شود که واقعی نیست.«
مســاله قلیان کشــیدن فرشــاد احمــدزاده و کمال 
کامیابی نیا در دوبــی که یکی از اقدامــات غیر حرفه ای و 
زشت در فوتبال به حســاب می آید در حالی خشم خیلی ها 
را باعث شده که اتفاقاتی از این دست در فوتبال ما کم رخ 
نداده. هنوز خیلی ها فراموش نکرده اند که برخی بازیکنان 
تیم ملی شب قبل از بازی سرنوشت سازی که قرار بود برابر 
بحرین برگزار کنند به جای استراحت در هتل به میهمانی 
شــبانه رفتند تا فردای آن روز بحرینی ها با پرچم عربستان 
مقابل چشــم مان هلهله کننــد. ماجرایی کــه هیچ وقت 
جزییات آن فاش نشد اما چه کسی است که نداند فوتبال 
ایران از دیرباز اســیر چنین حاشــیه ها و بداخالقی هایی 
بوده که گاه باعث شــده تیم ملی یــک مملکت از راهیابی 
به جام جهانی بازبماند. در جام ملت های آسیا در لبنان نیز 
همین طور. در آنجا نیز بازیکنان تیم ملی رفتاری مشــابه 
این بداخالقی ها از خود نشان دادند تا تیم ملی نتواند خود 
را به قهرمانی آسیا برســاند. با این حال فرشاد احمدزاده و 
کمال کامیابی نیا به جای پذیرفتن اشتباه خود رسانه ها را 
محکوم می کنند. مهدی طارمی  در صفحه اینستاگرامش 
با خط کشــیدن دور قلیان ها می خواهد ثابت کند  عکسی 
که در رسانه ها منتشر شده فتوشاپ است. به نظر می رسد 
نه باشگاه پرسپولیس و نه فدراسیون فوتبال هیچ اراده ای 
برای برخــورد با چنین معضالتــی ندارنــد. وزارت ورزش 
نیز در شــرایطی کــه درگیر عــزل و نصب روســای برخی 
فدراسیون ها ســت اصال عالقه ای به ورود به این مسائل 
از خود نشان نداده است. گویا برای وزارت ورزش کنار زدن 
مصطفی میرســلیم از فدراســیون غریق نجــات به بهانه 
بازنشســته بودنش و مســائلی از این دســت اهمیتش به 
مراتب باالتر از این است که بازیکنان پرسپولیس به عنوان 
نمایندگان فوتبال ایران در سفره خانه ای در دوبی بنشینند 
و بعد از یک باخت ســنگین و نا امید کننده قلیان بکشند. 

حیف.  

 سرمربی اسبق تیم ملی که 
هفته گذشته در گفت وگو با 
ایسنا پشت پرده هایی از دوره 
مربیگری اش در تیم ملی را 
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هنرمند جهان شناور 
ایشی گورو؛ برنده نوبل ادبیات را بشناسیم 

»نوبــل ادبیات بــه »ایشــی گورو« می رســد که در 
رمان های پراحساسش از شکاف زیرین حس خیالی ما از 
ارتباط با جهان پرده برداشته اســت.« این بیانیه از کمیته 
جایزه نوبل پایان همه گمانه زنی هایی بود که از قبل درباره 
برنده جایزه نوبل ادبیات امسال به گوش می رسید. خیلی ها 
فکر می کردند که این بار نوبت  هاروکی موراکامی  است که 
جایزه نوبل را به خود اختصاص داد اما این جایزه به کسی 
رسید که الاقل از نظر ریشه و اصل با موراکامی  یکی است. 
او هم اصلیتی ژاپنی دارد، هر چند خودش هم اعتراف کرده 
که کمتر فرهنگ کشــور مادری خود را می شناسد و بیشتر 
آشنا با فرهنگ انگلیسی است. انتخاب ایشی گورو پس از 
باب دیلن می تواند یک پیام خاص را به دنبال داشته باشد، 
جایزه نوبل باز هم به ادبیات همه فهم بازگشته است چرا که 
ایشی گورو رمان نویس است و رمان هایش هم رمان هایی 
نیســتند که فقط به درد گروهی خاص یا فقط روشنفکران 
بخــورد، او قصــه می نویســد و قصه هایی سر راســت هم 
می نویســد و اتفاقا قصه های خیلی تلخ هم نمی نویســد، 
رمان هایی که شاید به اندازه موراکامی  هوادار نداشته باشد 
اما در تاریــخ ادبیات دارای اهمیت ویژه ای هســتند. خود 
موراکامی  در مقدمه  مجموعه  مقاالتش در باب آثار ایشی 
 گورو می نویســد: »هریک از رمان های ایشی  گورو گامی 
 جدید است... و هر بار که کتابی تازه از او به چاپ می رسد 

خودم را با عجله به کتاب فروشی می رسانم...«

  ایشی گورو کیست؟
کازوئو ایشی گورو در ســال ١٩٥٤ در ناکازاکی ژاپن 
به دنیا آمد اما شــش سال بیشــتر در ژاپن زندگی نکرد و در 
ســال ١٩٦٠ با خانواده اش به انگلســتان رفت. مهاجرتی 
که بعدها ایشی گوروی داســتان نویس را به نویسنده ای از 
تبار مهاجرهای معروف ادبیات جهان بدل کرد؛ مهاجرانی 
که می توان از بیــن آنها می توان به کنــراد یا ناباکوف هم 
اشــاره کرد. اینها مجبورند بین فرهنگ مــادری و فرهنگ 
میزبان پلی برقرار کنند و دچار همان چیزی می شــوند که 
دریابنــدری در مقدمه کتاب »بازمانــده روز « به آن نگاه از 
بیرون به ظرافت های زبانی می گوید. او مدرک کارشناسی 
رشته انگلیسی و فلسفه را از دانشگاه »کنت« دریافت کرد 
و بعد از یک سال مشــغولیت به داستان نویسی، دوباره به 
تحصیل روی آورد و مدرک کارشناســی ارشــد نویسندگی 
خالق را از دانشگاه »ایست آنگلیا« کسب کرد. او از سال 
۱۹۸۲ شهروند انگلیسی محسوب می شــود. او بعدها در 
سال ۱۹۸۹ برای اولین بار به زادگاهش ژاپن برگشت. گفته  
می شــود گورو برای اولین بار از طریق کتاب درسی خود از 
جریان بمباران اتمی  شــهر محل تولدش توسط نیروهای 
آمریکایی مطلع شــد. او هنگام بحث درباره میراث ژاپنی و 

تاثیر آن بر تربیتش می گوید: »من کامال مثل انگلیسی ها 
نیستم، چون پدر و مادری ژاپنی در خانه ای ژاپنی زبان مرا 
بزرگ کرده اند. پدر و مادرم فکر نمی کردند که قرار اســت 
مدتی به این بلندی در این کشور زندگی کنیم. آنها احساس 
مسئولیت می کردند که ارتباط مرا با ارزش های ژاپنی حفظ 
کنند. من پیشینه ای متمایز دارم. جور دیگری فکر می کنم 

و دیدگاه هایم اندکی با بقیه فرق دارد.«
ایشی گورو اسمی  ژاپنی دارد. حروف اسمش در ژاپنی 
به معنای سنگ و ســیاه هســتند. دو رمان اول او در ژاپن 
اتفاق می افتند، با این حال خود او در مصاحبه های متعدد 
تاکید کرده که با ادبیات ژاپن آشنایی چندانی ندارد و آثارش 
شباهتی به ادبیات ژاپن ندارند. ایشی گورو در مصاحبه ای 
در ســال ۱۹۹۰ می گوید:  »اگر اسم مســتعاری انتخاب 
می کردم و شــخصی دیگر پیدا می کردم که از عکسش به 
جای عکس خودم استفاده کنم، مطمئنم کسی به ذهنش 
نمی رســید که بگوید این آدم مرا یاد فالن نویســنده ژاپنی 

می اندازد.«

  آثار گورو
ایشــی گورو جایزه نوبــل ادبیــات را از آکادمی  نوبل 
 ســوئدی به خاطر مجموعه آثارش کســب کرد که شامل 
هفت رمان و یک مجموعه داســتان  کوتاه می شــود. آثار 
ایشی شامل رمان ها، فیلمنامه ها و داستان های کوتاهش 
می شــوند. رمان هایی چــون منظــر پریده رنــگ تپه ها، 
هنرمندی از جهان شناور، بازمانده روز، تسلی ناپذیر، وقتی 
یتیم بودیم، هرگز رهایــم مکن و غول مدفــون نام دارد و 
داستان کوتاه های وی شامل شام خانوادگی، دهکده پس 
از تاریکی و… می شــود. از رمان های بازمانده روز و هرگز 
رهایم مکن، اقتباس سینمایی صورت گرفته است. ژاپنی، 
زبان مادری  کازوئو ایشی  گورو است اما او هیچ وقت به این 
زبان ننوشت. با این حال زادگاهش منبع الهام او شد و در دو 
رمان اولش، »منظره پریده رنگ تپه ها« و »هنرمند جهان 
شــناور« )۱۹۸۶( که نامزد دریافت جایزه بوکر شــد، ژاپن 
پس از جنگ را روایت کرد: »می خواستم خاطره کشورم را 
زنده کنم، زیرا فکر می کردم در حال ناپدید شدن است.« 
به جز »منظره رنگ پریده تپه ها«، همه رمان ها و مجموعه 
داستان های کوتاه او نامزد جایزه های معتبر ادبی شده اند. 
مهم تر از همه، چهار کتاب »هنرمندی از جهان شناور«، 
»بازمانده  روز«، »وقتی یتیم بودیم« و »هرگز رهایم مکن« 

همگی نامزد دریافت جایزه بوکر بوده اند.
نکته جالب این است که تقریبا همه کتاب های ایشی 
گورو به زبان فارسی  ترجمه شده اند: »بازمانده روز« را نجف 
دریابندری  ترجمه کرده، »وقتی یتیم بودیم« به ترجمه مژده 
دقیقی، »هرگز ترکم مکن« به ترجمه »مهدی غبرایی«، 

»شبانه ها« به  ترجمه علیرضا کیوانی نژاد، »غول مدفون« 
به  ترجمه امیرمهدی حقیقت، »هنرمندی از جهان شناور« 
به  ترجمه یاسین محمدی و »تسلی ناپذیر« به ترجمه سهیل 
سمی  آثار ایشی گورو هستند که به فارسی  ترجمه شده اند. از 
بعضی از این آثار هم بیش از یک  ترجمه فارسی وجود دارد، 
مثل »غول مدفون« که سهیل ســمی  هم آن را به فارسی  
ترجمه کرده و مجموعه داســتان »شبانه ها« که با  ترجمه 

خجسته کیهان هم منتشر شده است.
بیشتر تألیف های ایشــی گورو، از زبان اول شخص 
برای مخاطب نقل می شود و کاستی های شخصیتی راوی 
نمودی بارز دارد. شیوه مرسوم ایشی گورو در رمان هایش 
این اســت که به راوی فرصــت و اجازه آشکارســازی این 
ویژگی ها را بــه  تدریج در خالل داســتان می دهد و همین 
امر، موجب ایجاد احساس دلسوزی و گاه  ترحم در مخاطب 
می شود که نتیجه آن، دیدن ایرادهای آشکار و نهان راوی 
برای مخاطب است، البته درعین حال با او حس همدردی 
نیز می کنــد. داســتان های او اغلب بــدون نتیجه گیری 
مشخصی هستند و مشکل های پیش روی شخصیت های 
داســتان هایش، در گذشــته مدفون هســتند و حل نشده 
باقی می مانند. بیشتر شخصیت های رمان های ایشی، در 
فرجام، به این نتیجه می رسند که باید گذشته را بپذیرند و با 
آن بسازند تا به نوعى آرامش ذهن برسند؛ این یعنی همه چیز 
نیمه کاره و بی نتیجه می ماند. منتقدان ژاپنی بر این باورند 
که متأثر از ســبک داستان نویســی »تأنی زاکى« است، 
ولی خودش مى گوید بیشــتر تحت تأثیر فیلمسازانى مانند 
»یاسوشیرو اوزو« و »میکیو ناروسه« بوده است. از میان 
نویسندگان غیرژاپنى نیز متأثر از نویسندگان شهیری چون 

داستایوسکی، مارسل پروست و… است.

  واکنش 
»کازوئو ایشــی گورو« پس از اعالم نامش به عنوان 
برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۷ گفت: »اول فکر کردم خبر 
جعلی است، آن هم در این دوره زمانه خبرهای ساختگی زیرا 
به خود من خبر نداده بودند. با خودم فکر کردم روش معمول 
این است که ابتدا به خود برنده، خبر را می دهند. بعد که ناشر 
آثارم زنگ زد و به من خبر را داد و وقتی رسانه ها زنگ زدند، با 
خودم گفتم شاید خبر درست باشد. من پا جای پای بزرگ ترین 
نویسندگان تاریخ گذاشته ام. کسب جایزه نوبل، افتخاری 
بزرگ و به معنای آن اســت کــه من پا جای پــای بزرگترین 
نویســندگانی که تاکنون زیسته اند، گذاشــته ام. جهان در 
وضعیتی بسیار ناپایدار است و من امیدوارم تمام جوایز نوبل، 
نیرویی باشــند برای پیش بردن دنیا به سمتی مثبت. عمیقا 
تحت تاثیر قرار می گیرم اگر به نحوی بخشی از این َجو باشم 

و به مثبت  شدن فضا در این زمان بی ثبات کمکی کنم.« 
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داســتان صعود به جام جهانی یک شــکل نیســت، 
یک گونه نیســت...، 3۲ بلیت وجود دارد فقط 3۲ بلیت و 
یک عالمه تیم و کشــور که برای رســیدن به این 3۲ بلیت 
می جنگند، بعضی ها این بلیت را آســان به دســت آوردند، 
آنقدر قوی بودنــد، آن قدر خوب ظاهر شــدند که ســریع 
یکی از تیم هایی لقب گرفتند که به روســیه رسیدند، یکی 
از این تیم ها برزیــل بود و دیگری تیم ملی کشــور  مان که 
از دردسرها و اســترس های صعود خالی بودند و خیلی زود 
چمدان ها را بستند، بعضی از تیم ها هم صعودی طوالنی تر 
داشــتند اما بعضی از صعود تبدیل به یک حماســه شــد، 
به یاد ماندنــی و تاریخی... اینکه صعودها ماندگار شــد را 
می توان از صدای گزارشــگرهای این مســابقات فهمید، 
شــاید کلمات را نمی دانســتیم اما در زبان عربی گزارشگر 
مصری تا کلمات التین گزارشــگر آرژانتینی شور و شعفی 
بود که نمی شد از کنارش آسان گذشــت... ما به 4 صعود 
می پردازیم، چهار صعودی که برای مردم کشــورهای آن 
شــروع یک جشــن بزرگ بود،این صعودها بــرای فوتبال 
ایــران یاد آور یــک روزخاص اســت، بله! هشــتم آذر... 
نگاهی داریم به ۸ آذرهای دیگران در امسال، صعودهای 

همیشه ماندنی...

  آرژانتین 
وقتی دروازه آرژانتین در ثانیه 4۰ دیدار مقابل اکوادور 
باز شد، شاید خیلی ها کار آلبی سلسته را تمام شده دانستند 
اما معجزه همان نزدیکی ها بود.  فقط چند دقیقه کافی بود 
تا امید به اردوی آرژانتین برگردد.  دقیقه ۱3 بود که مسی پا 
به توپ شد، دی ماریا را از سمت چپ راهی محوطه جریمه 
کرد و خودش را به سرعت به مقابل دروازه رساند.  پس پیش 
از اینکه مدافعان اکوادور متوجه شوند، توپ از بین پاهای 
بانگرا رد شده بود.  مسی برای تکمیل حماسه خود دو گل 
دیگر هم زد تا روسیه از حضور این فوق ستاره محروم نباشد.  
مسی در لحظه موعود از راه رسید و آرژانتین را نجات داد تا 
نه فقط آرژانتینی ها، که همه فوتبال دوستان دنیا نفسی به 
راحتی بکشند؛ چه اینکه تصور جام جهانی بدون او، برای 
هر هواداری سخت بود.  مســی پس از بازی گفت: »عدم 
حضور آرژانتیــن در جام جهانــی دیوانه وار بــود.  این تیم 
شایســته صعود بود. همواره از ما انتقاداتی مطرح بود که 
در 3 فینال پیاپی ناکام بودیم.  مدتی از رسانه ها و مردم به 
دور بودیم.  فکر می کنم این پیروزی باعث شــد نزدیک تر 
باشیم.  اگر همه دســت در دســت پیش برویم، همه چیز 
آسان تر می شود.  نهایت به سختی به جام جهانی رسیدیم و 
امیدواریم که بتوانیم جام را کسب کنیم.  البته حاال از صعود 
لذت می بریم و قدم به قدم آماده می شــویم.  تیم ما تغییر 

خواهد کرد و پیشرفت را خواهیم دید.«
درخشش مسی یک نفر دیگر را هم بسیار خوشحال 
کرد.  خورخه سامپائولی، سرمربی آرژانتین مدعی شد که 
این مسی نبود که به مردم آرژانتین، جام جهانی را بدهکار 
بود بلکه این فوتبال بود که به مســی جام جهانی را بدهکار 
بود: »باید به او کمک کنیم که در جام جهانی بدرخشد.  از 
اینکه او را در ترکیب تیمم دارم هیجان زده هستم. آرژانتین 
امروز گام بســیار بزرگی برداشــت.  امیدوارم بــا زمانی که 
در اختیار ماســت بتوانیم تیم را مثل امــروز رقابتی و برای 

جام جهانی آماده کنیم.«

  مصر 
حاال هواداران فوتبال مصر می توانند شکرگزار باشند 

8 آذر آنها 
تیم هایی که با حماسه به جام جهانی رسیدند 

که در دهه ای زندگی می کنند که توانستند عالوه بر قهرمانی 
تیمشان در قاره آفریقا صعود تیمشان را پس از نزدیک به 3۰ 
سال دوباره با چشم ببینند آخرین بار مصر در جام جهانی ۹۰ 
در این تورنمنت حاضر شده بود. این تیم بارها در رسیدن به 
جام جهانی ناکام ماند که مشــهورترین آن به بازی پلی آف 
۲۰۰۹ با الجزایر برمی گردد. اما مصر باالخره به جام جهانی 
رسید، اتفاقی که سرانجام بعد از ۲۸ سال رخ داد و فراعنه با 
پیروزی خانگی برابر کنگو، یک بازی زودتر از اتمام مرحله 
مقدماتی جام جهانی در قاره آفریقا، به تورنمنت روسیه راه 
پیدا کردند. به ثمر رساندن گل پیروزی در دقیقه ۹۵ توسط 
محمد صالح باعث شــد که این برد حتی حماسی تر شود.  
بعد از این برد، قاهره، پایتخت مصر و سایر شهرهای این 
کشور غرق در جشن و شادی شده است و مردم در خیابان ها 

به اســتقبال این لحظه رفته اند. محمد صالح بازیکن تیم 
لیورپول دربــاره حس و حال ایــن روزهایش گفت:» برای 
من یک رویا بود که ســرانجام بــه واقعیت پیوســت، چه 
به عنوان یک فوتبالیست چه به عنوان یک شهروند مصر و 
چه به عنوان یک هوادار.  من افتخار می کنم که توانستم 
با دو گلی که به ثمر رســاندم ملت مصر را خوشحال کنم.  
زمانی که برای زدن ضربه پنالتی قدم برمی داشتم به هیچ 
چیزی فکر نمی کردم اما پنالتی را گل کردم و بازی را بردیم.  
سکوت تماشــاگران پس از گل کنگو سخت ترین لحظه 
زندگی من بود اما خدا را شکر می گویم که در پایان توانستم 
آرزوی دوران بچگی خود را ببینم.«مصری ها این صعود را 
مدیون مربی آرژانتینی خود، هکتور کوپر هستند که گفته 

بود برای فشار خون باال دارو مصرف می کند. 

  ایسلند 
حاال آن تشــویق در روســیه هــم انجام می شــود. 
ایســلندی ها که پدیده رقابت های یــورو ۲۰۱۶ بودند، در 
گروهی که کرواسی و ترکیه در آن حضور داشتند توانستند 
به عنوان اول گروه دست پیدا کنند و به طور مستقیم راهی 
جام جهانی شوند.  نمی  توان از نقش هیمیر هالگریمسون، 
ســرمربی این تیــم در صعــود تاریخــی ایســلندی ها به 

جام جهانی گذشــت.  او که پس از جدایی الرس الگربک 
حاال به تنهایی هدایت تیم ملی کشــورش را برعهده دارد، 
در گذشته یک دندان پزشــک نیمه وقت بوده است و حاال 
نخستین صعود تاریخ تیم ملی کشــورش به جام جهانی را 
رقم زده است! این صعود تاریخی به رقابت های جام جهانی 
ســرزمین یخی را به کشــوری با کمترین جمعیت در میان 
تیم های تاریخ جام جهانی مبدل کرد.  پیش از ایســلند که 
تنها 33۵ هزار نفر جمعیت دارد،  ترینیــداد و توباگو با ۱. 3 
میلیون نفر در رتبه نخست این لیست بود و ایرلند شمالی با 
۱. ۸۵ میلیون نفر، اسلوونی با ۲. ۰۸ میلیون نفر، جاماییکا 
با ۲. ۸۹ میلیون نفر و ولز با 3. ۱ میلیــون نفر در رتبه های 

بعدی حضور داشتند. 

  پاناما 
کاستاریکا ابتدا با یک گل از پاناما پیش افتاد ولی این 
گابریل تورس بود که دقیقه ۵3 کار را به تســاوی کشــاند.  
گلی مشکوک که نباید پذیرفته می شد.  داور توپی که اصال 
از خط عبور نکرده بود را گل اعالم کرد.  اشتباه داوری باعث 

شد پاناما به بازی برگردد و با گل دقیقه ۸۸ سند صعود خود 
به جام جهانی را امضا کند. این شــروع یک خبر بود چرا که 
با شکســت غیرمنتظره آمریکایی ها و پیــروزی هندوراس 
و پاناما، آمریکا حذف شــد تــا پس از 3۲ ســال، آمریکا از 
صعود به جام جهانی باز بماند.  پاناما با برد برابر کاستاریکا و 
به دست آوردن ۱3 امتیاز، در رتبه سوم ایستاد و برای اولین 
بار در تاریخ فوتبال به جام جهانی رســید. این مساله آنقدر 
برای کشــور کوچک پاناما مهم بود که رئیس جمهور این 
کشور بعد از برد تیم ملی فوتبال این کشور مقابل کاستاریکا 
و صعود به جام جهانی یک روز تعطیل عمومی اعالم کرد. 
او در توئیتر خود نوشــت: »صدای ملت در بزرگداشت روز 
تاریخی شــنیده شــد.  فردا روز تعطیلی ملی است.  فردا با 
خانواده خود جشن بگیرید.  مدارس خصوصی و دولتی نیز 

تعطیل خواهند بود.« 
پاناما شاید گمنام ترین تیم حاضر در جام جهانی باشد؛ 
تیمی بدون حتی یک ســتاره بــزرگ، بازیکنانی که نهایت 
آرزویشــان بازی در تیم های منطقه آمریکای شمالی باشد 
و معروف ترین بازیکن آنها یعنی گابریل در لیگ ســوئیس 
بازی می کند اما این تیم کوچک با مربی گمنام خود به لطف 
دیواری که مکزیکی ها مقابل آمریکا کشــیدند، حاال لذت 

حضور در جام جهانی را تجربه خواهند کرد. 
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لشکر شهدا  
یک نقاشی با محوریت شهید حججی 

خاتون  
نمایشی درباره حضرت رقیه )س(

»به زودی لشکر شهدا« دومین اثر نقاشی عبدالحمید 
قدیریان با موضوع شــهادت پاســدار مدافع حرم شــهید 
محســن حججی در نگارخانه ســوره حوزه هنری رونمایی 
شد. این تابلوی نقاشــی در ابعاد ۱۵۰ در ۱۲۰ سانتی متر و 
با تکنیک رنگ و روغن تهیه شده اســت. قدیریان در این 
اثر تالش کرده تا نگاه آســمانی به شهادت شهید حججی 
را به تصویر بکشــد. او درباره این اثر گفته است: »شهید 
حججی سبب شد تحولی فرهنگی در کشور به وجود آید و 
این ناشی از نگاه آســمانی اش بود. هدف اصلی ام در این 
نقاشی دعوت مردم برای تماشای بیشتر آسمان و آدم های 
آسمانی است. شــهید حججی و دیگر شهدا یک فرصت 
فرهنگی ناب را برای هنرمندان ایجاد کرده اند و هنرمندانی 
که خواهان به روز شدن و پیشروی در هنر هستند، می توانند 
از آنها الهام بگیرند. من دو تابلو مربوط به شــهید حججی 
کشیدم اما همین جا اعالم می کنم که منظور من شخص 
شــهید حججی به تنهایی نیست. شــهید حججی نمادی 
از فعالیت های یک شخص در راســتای برنامه های الهی 
است. ما شهدای بسیاری همانند ایشان داریم که هر کدام 

به نحوی ارزشمندی خودشان را دارند.«
قدیریــان با تاکیــد بر اهمیــت جایــگاه موضوعات 

نمایش »خاتون« به نویسندگی و کارگردانی حسین 
عالم بخش از ۲3 مهرماه در تاالر اندیشــه  حــوزه هنری به 
صحنه می رود. ایــن نمایش روایتی از وقایع خرابه  شــام و 
شــهادت حضرت رقیه)س( اســت. »خاتون« محصول 
مشترک حوزه هنری و ســومین سوگواره خمســه در سال 
گذشته بود که در نهایت در قالب این سوگواره روی صحنه 
رفت. در آن نمایش که در آذرماه سال ۹۵ در تاالر اندیشه 
روی صحنه رفت، پونه عبدالکریم زاده، افشین سنگ چاپ، 
کیمیا مالیی، لیال بوشــهری، علی یعقــوب زاده، محمد 
ســاربان و محمود راســخ فر بازی کرده بودند. عالم بخش 
در اجرای تازه از نمایش خود عالوه بــر ایجاد تغییراتی در 
طراحی و ساختار اجرایی اثر، از حضور بازیگران جدید نیز 
بهره برده است. در اجرای »خاتون« بازیگرانی چون جلیل 
فرجاد، صفا آقاجانی، افشین سنگ چاپ، سیروس اسنقی، 
بهار ارجمند، علــی برجی، زهرا اویســی و کیمیا مالئی به 

ایفای نقش می پردازند.
عالم بخــش کارگردان این نمایش بــا تاکید بر اینکه 
در نمایش »خاتون« به مســائل پیرامــون وجود حضرت 
رقیــه )س( پرداخته می شــود، گفته اســت: »نمایش با 

حماسی مانند شهید حججی زاویه دید در این آثار را بسیار 
مهم می داند: »موضوعات حماسی همانند عاشورا، دفاع 
مقدس و شــهدای مدافع حرم همانند هر موضوع بشــری 
دیگر باید تبیین شود تا امکان فهم و درک برای آن فراهم 
آید. چرا که هر موضوعــی در حیطه انســانی دارای ابعاد 
گوناگونی است. برای مثال شهید حججی که نمونه بارزی 
در اتفاقات اخیر است را در نظر می گیریم. تصور می کنیم 
که تلویزیون می خواهد یک سریال در مورد ایشان بسازد. 
باید توجه داشت که از چه نظر و جایگاهی می خواهد این 
کار را انجام دهــد. یعنی زاویه نگاه به زندگی این شــهید و 
این شخصیت از چه سویی می خواهد انجام شود. آیا منظر 
دنیایی، حماســی، یک تصویر ُحزن انگیز یا ارتباط ایشان 
با آســمان ها را می خواهند نمایش دهند؟ هنرمند باید این 
مفهوم را درک کنــد که موضوعــات دارای ابعاد گوناگون 
هستند و تالش کند بهترین و متعالی ترین ابعاد را انتخاب 
و به ســوی آن گام بردارد؛ چرا که در ارائــه و تولید یک اثر 
هنری، مهم ترین مساله آن منظری است که هنرمند به آن 
سوژه نگاه می کند. شــهید حججی در راستای برنامه های 
خداوند قرار بــود در این مقطع زمانی مطرح شــود و ما باید 
در ثبت چنین فضایی تالش کنیم. من در آثارم مخاطب را 

بخش هایی مســتند از حضــرت رقیه و واقعه شــام همراه 
است. ما در تمام این سال ها بیشتر ذکر مصیبت از اتفاقات 
شام داشتیم و حتی درباره ُدردانه امام حسین)ع( که در آنجا 
کشته و به شهادت رســید در قالب یک کار نمایشی اثری 
دیده نشده است. از جمله اینکه اهل بیت پیامبر)ص( چرا 
در خرابه رفتند؟ آیــا اصال خرابه ای وجود داشــته یا خیر؟ 
وضعیت سیاسی شام در آن زمان به چه صورت بوده؟ اسرا را 
چرا آنجا نگه نداشتند یا نکشتند؟ یا موارد دیگر که در تاریخ 

پنهان مانده است.
 بیان ایــن مباحــث در قالــب هنــر تئاتــر می تواند 
آگاهی افزا و تاثیرگذار باشــد. این اثــر محصولی از کتب 
موثق درباره حضــرت رقیه )س( اســت و رویکرد تاریخی 
درباره وقایع مهم دوران شهادت امام حسین )ع( دارد. در 
واقع کنکاش تاریخی در باب اثبات وجود یکی از فرزندان 
ایشان یعنی حضرت رقیه )س( دارد. در این نمایش تالش 
کردیم برخی وقایع پس از عاشورا را تبیین و تشریح کنیم. 
در آیین و مذهب خود داریم که کســی که اجازه دهد به او 
ظلمی  شــود، خود مقصر و خطاکار اســت و بایــد دید چرا 
حادثه کربال ایجاد می شود و نیاز به بررسی و کنکاش دارد. 
این داستان نخســت به این موضوع اشاره می کند که اگر 
ایشان به شــهادت نمی رســید جان اهل بیت)ع( به خطر 
می افتاد. دوم اینکه دفن او در خرابه های کنار کاخ به دستور 
امام سجاد )ع( منجر به زیر سوال رفتن حکومت یزید شد.«
او در پاسخ به این سوال که از چه منابعی برای نگارش 
نمایشنامه استفاده شده، جواب داده است: »درباره تاریخ 

دعوت می کنم تا به آسمان نگاه کند و فکر می کند این همان 
فضا و نگاهی است که در آثارمان بسیار کم داریم. توجه به 

این فضا باعث تحول در جامعه می شود.«
عبدالحمید قدیریان سال ۱33۹ در تهران متولد شد 
او بنا به عالقه خود به نقاشی در سال ۱3۵۷ وارد دانشکده 
هنرهای زیبا )دانشــگاه تهران( گردید. وی ســال ۱3۸۰ 
مدرک فوق لیســانس )کارشناسی ارشــد( خود را در رشته 
نقاشی از دانشکده هنر دریافت کرد و در سال ۱3۸۹موفق 
به کسب گواهی درجه یک هنری در رشته طراحی صحنه 
و لباس از وزارت ارشاد اســالمی گردید. او از سال ۱3۶۰ 
به عنوان نقاش فعالیت حرفه ای خویش را آغاز و بعد از آن 
در سال ۱3۶۵ فعالیت سینمایی را با فیلم سینمایی گذرگاه 
به عنوان گریمور شروع کرد. قدیریان در سال ۱3۶۶ با فیلم 
سینمایی هراس در عرصه طراحی صحنه و لباس مشغول 
کار شــد و آثار متعــددی را تا امــروز طراحی کرده اســت. 
عبدالحمیــد قدیریان هنرمندی متعلق بــه جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی است که در حوزه های متعددی از نقاشی 
تا مجسمه سازی و سینما فعالیت داشته و همواره موضوع 
اصلی که مطرح می کند بنیان های تفکری جبهه فرهنگی 

انقالب است. 

صحیح عاشورا منابع زیادی وجود دارد، از بحاراالنوار گرفته 
تا کامل بهایی و کتب خطی مثل لهوف، که خیلی ها اصال 
سراغ شان نمی روند و به منابع دم دستی و ذکر مصیبت اکتفا 
کرده اند اما ما با تحقیق و پژوهش به سراغ این نمایشنامه 
و کار سریالی رفته ایم تا بتوانیم درس های درست کربال و 
اطالعات صحیح را منتقل کنیم. اساتیدی که سال  پیش 
به دیدن کار ما آمدنــد می گفتند که همه تئاتــر دیده اند با 

ویژگی های خاص خودش.«
افشــین ســنگ چاپ بازیگر نمایش »خاتون« هم 
پیش از این درباره این نمایــش گفته بود: چند وقتی درگیر 
ماجرای امام حســین )ع( بودم و می گفتم کــه با حرفه ام 
برای آن حضرت چه کار می توانم بکنم و در همین دوران 
بود که با آقای عالم بخش آشنا شدم و دیدم که با این تئاتر 
می توانم به نوعی دین خود را به اباعبدالله الحسین)ع( ادا 
کنم. خوشحالم که دو سال است توسط این نمایش با واقعه 
عاشورا بیش از پیش آشنا شده ام و قرار است این ماجرا به 
همین دو سال ختم نشود. امیدوارم هر بار که جلوتر می رویم 
فضای پربار تری داشته باشیم. این اثر تئاتر است. کاراکتر، 
صحنه، نور و قصه دارد و دالیل ایجاد احساسات بارز گفته 
می شود و در آن حرف بزرگ و جهانی دارد. همچنین از نگاه 
دیگر می بینیم که وقتی حرف امام حسین)ع( پیش می آید، 
هر آدمی  ســر تعظیم فرود می آورد. امام حســین)ع( هم 
حرف جهانی و بزرگی دارد. امیدوارم تماشاچی بیاید و اثر را 
ببیند و سالن پر شود و تماشاگران ببینند از وقایع مذهبی هم 

می توان اثر نمایشی خوب تولید کرد.« 

دیدار
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رقص روی یک پا 
خاطرات جانباز 70 درصد از روزهای اسارت 

زندگی زیباست 
چاپ سوم کتابی درباره شهید آوینی 

کابوس 
آمریکایی از 
نگاه تایم

اکونومیست 
به ماجرای 
استقالل 
کاتالونیا 
پرداخته است

سیاست گذاری 
تلویزیونی از 
نگاه اشپیگل

پیشخوان جهانی

»این قصه ها را با مشــقت فــراوان خوانــدم چون دیگر 
توانی نداشــتم  اما چون کارها درباره مدافعان حرم بود بر خود 
فرض می دانستم که آنها را تصحیح کنم و زودتر به دست ناشر 

برسانم.«
 این جمالت یعنی »عطــر عربی« آخرین یــادگار فیروز 
زنوزی جاللی، نویســنده نامدار تازه درگذشــته بــرای ادبیات 
داستانی ایران است. این مجموعه را این نویسنده برجسته، دو 
ماه پیش از فوت، در مقام دبیر مجموعه بازخوانی و تایید کرد 
و برای چاپ به شهرستان ادب ســپرد. »عطر عربی«  آخرین 
فعالیت جدی زنوزی جاللی در عرصه داستان قلمداد می شود. 
این نویسنده که در سال های پایانی عمر خویش با بیماری 
سختی دســت و پنجه نرم می کرد پیش از آنکه توان خود را از 
دست بدهد، این داســتان ها را با دشــواری خوانده بود. او به 
عهد خود وفا کرد و دو ماه پیش از فوت، کتاب را به ناشر سپرد. 

مجموعه داســتان » عطر عربی« که به زندگی و زمانه رزمندگان مدافع حرم می پردازد در 
انتشارات شهرســتان ادب منتشر شــد. این مجموعه، چهارمین مجموعه »قصه زمانه« 
شهرستان ادب و شــامل چهارده داســتان کوتاه به انتخاب فیروز زنوزی جاللی است که 
در ۲۲۸ صفحه منتشر شده و به بازار کتاب آمد. نویســندگان این داستان های خواندنی، 

به زندگی مدافعان حــرم در میــدان جنگ و بیــرون از میدان 
می پردازند. چگونگی حضور در میدان جنگ، مسائل سیاسی، 
اجتماعــی و فرهنگــی پیرامون ایــن دفاع مقــدس، تاثیرات 
حضور در جنگ بر زندگی خانواده هــای رزمندگان مدافع حرم، 
مســائل محور مقاومت و به طور کلی زندگــی و زمانه مدافعان 
حرم درون مایه اصلی این داستان هاست. داستان های »عطر 
عربی« را نویســندگان خوش فکر و توانمند مرتبط با موسســه 
فرهنگی هنــری شهرســتان ادب نوشــته اند.  از میــان پنجاه 
داستان کوتاه بررسی شــده برای انتشار در عطر عربی، زنده یاد 
فیروز زنوزی جاللــی ۱4 داســتان را برای این کتــاب برگزیده  
است. نویسندگان این داستان های برگزیده عبارت اند از حامد 
جاللی، پرســتو علی عسگرنجاد، شــروین وکیلی، امیرحسین 
روح نیا، زهــره عارفی، نرگــس روزبهانی، زهــرا ثابتی، مهدی 
نورمحمدزاده، اعظم عظیمــی، ابراهیم اکبری دیزگاه، مهدی 
کفاش، علی اصغر عزتی پاک، محمدقائم خانی و سیدحسین 
موسوی نیا. نویســندگان این داستان های خواندنی، به زندگی 
مدافعان حــرم در میدان جنگ و بیرون از میــدان می پردازند. 
چگونگی حضور در میدان جنگ، مســائل سیاســی، اجتماعی و فرهنگــی پیرامون این 
دفاع مقدس، تاثیرات حضــور در جنگ بر زندگــی خانواده های رزمنــدگان مدافع حرم، 
مســائل محور مقاومت و به طور کلی زندگــی و زمانه مدافعان حــرم درون مایه اصلی این 

داستان هاست. 

عطر حرم 
آخرین یادگاری مرحوم زنوزی جاللی

چاپ ســوم کتاب »زندگی زیباســت« روایتی از حیات شهید ســیدمرتضی آوینی از 
سوی دفتر نشر معارف روانه بازار کتاب شد. کتاب »زندگی زیباست؛ روایتی از حیات شهید 
سید مرتضی آوینی« که مفصل ترین کتاب درباره حیات شهید آوینی است با روایتی مستند و 
داستانی، با استفاده از خاطرات و گفت وگوهای غالب افرادی که با این اندیشمند و هنرمند 
برجسته انقالب اسالمی مرتبط بودند، تا زوایای مختلف زندگی این را به مخاطبان بشناساند.
در بخشی از مقدمه نویســنده می خوانیم: »ُجدا از خاطرات دور کودکی و فیلم های 
روایت فتحی که شب جمعه ها همه را میخ کوِب تلویزیون می کرد و ازشان اشک می گرفت، 
جدا از چهره گیرای مرتضی آوینی که از نوجوانی ما را شیفته خود کرده، جدا از آینه جادوی او 
که فتح باِب همه ما بوده است در ورود به هنر انقالبی، جدا از موسیقی سحر آمیز روایت فتح 
که با تمام سادگی اش دل انسان را می لرزاند، اولش قرار بود که یک تحقیق کوتاه و جمع و 
جور باشد در مورد شخصیت فکری و فرهنگی مرتضی آوینی. دنبال کتابی بودم که در آن، 
کسی مبتنی بر یک تحقیق جامع همه زندگی آوینی را روی دایره ریخته باشد، اما نبود. بعدها 
فهمیدم که برای خیلی شخصیت های مهِم دیگر هم این اتفاق نیفتاده است. غصه ام شد. 
به سرم زد که این کار را انجام دهم. اولش به هر کسی که می گفتم می خواهم چنین کاری 
را انجام دهم جدی نمی گرفت. حتی بعضی ها تا همین آخرش هم جدی نگرفتند. بماند. 
تحقیقاتم حدود یک سالی طول کشید. خیلی سخت بود، چون تقریبا از صفر شروع کرده 
بودم و کم کم باید همه آنهایی را که به مرتضی ربطی داشتند پیدا می کردم. نکته ای که کار 
را سخت تر می کرد آن بود که عده ای از نزدیکان آوینی حتی حاضر نبودند اندک صحبتی از 

او بکنند. نه تنها با من، که تقریبا با هیچ کس...«

کتاب »رقص روی یک پا« خاطرات شفاهی اسماعیل یکتایی لنگرودی، آزاده و جانباز 
۷۰ درصدی دوران دفاع مقدس اســت که به قلم مصطفی مصیب زاده به نگارش درآمده و 

توسط انتشارات سوره مهر به عنوان اثر ملی منتشر شده است.
 دفاع مقدس بخش بزرگی از تاریخ این مرز و بوم اســت، آن قدر بزرگ که اگر بگوییم 
به اندازه تمام تاریخ ایران حرف دارد، زیاده گویی نکرده ایم. حال سوال اینجاست که دفاع 
مقدس را می توان نوشت یا می توان به تصویر کشید؟ شاید نه؛ مگر اینکه در دل آدم هایی 

باشیم که خودشان دریادل بودند و میان معرکه حضور داشتند.
 اسماعیل یکتایی یکی از همین آدم هایی اســت که با حضور در فضاهای مختلف، 
جنگ را با گوشت و پوست خود لمس کرده است. یکتایی دو سال و نیم از عمر خودش را در 
اردوگاه های عراق سپری کرد. کسی که حتی در دوران اسارت هم امید را از یاد نبرد و با تمام 
فشارها و شکنجه ها، تا جایی که می توانســت زندگی را برای خود و هم بندانش آسان کرد. 
او در طول دوران اسارت درس خواند و درس داد، شکنجه شد و خم به ابرو نیاورد. تا آخرین 
لحظه مبارزه کرد و به امید آزادی، روزهای تلخ تنهایی را پشــت ســر گذاشت تا شهریورماه 
۱3۶۹ که لحظه رهایی فرا رســید. »رقص روی یک پا«، حاصل پنجاه ساعت گفت وگوی 
نویسنده با یکتایی اســت که در آن سعی شــده بدون دخل و تصرف در گفته های راوی و با 
نهایت امانت داری و همچنین با زبانی ســاده و روایت محور پیش برود. خاطرات این کتاب 
صرفا چیدن کلمات در کنار یکدیگر نبوده، بلکه همواره سعی بر رونمایی و شناساندن بخش 
کوچکی از تاریخ این مرز و بوم است. تاریخی که ریشه در اعتقادات ما دارد و شناخت زوایای 
پنهان آن می تواند مردم این سرزمین را با بخشی از تاریخ دفاع مقدس کشورمان آشنا کند. 
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هشــتاد  و چهارمین جلســه هیات مدیــره موسســه 
اعتبــاری کوثر بــا حضور دکتــر ابراهیــم محمــود زاده، 
 مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری کوثر؛ در 
این جلسه عملکرد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه های 

انسانی و مدیریت شعب استان تهران تشریح شد.

  کاهش تصدی گری رمز تحقق
 اقتصاد مقاومتی است 

دکتــر محمــودزاده، مدیرعامــل جدیــد ســازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مســلح در اولین حضور خود در 

نسخه جدید همراه بانک موسسه اعتباری کوثر ویژه 
سیستم عامل اندروید و IOS ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی موسســه اعتبــاری کوثر؛ 
حســین نجفی مدیر فناوری اطالعات کوثر با اشــاره به، 
به  روز رســانی ابزارهای بانکــداری الکترونیــک و ارائــه 
خدمات کارآمدتر و فراگیر در کوثر گفت: »نســخه جدید 
همراه بانک کوثر مخصــوص سیســتم عامل IOS با رفع 
خطاهــا و بهبود عملکرد سیســتمی  در ســایت موسســه 
 اعتباری کوثر به نشــانی www.kosarfci.ir بارگذاری شده 

است.«
نجفی افــزود: »نســخه جدیــد همراه بانــک کوثر 

جلسه هیات مدیره موسســه اعتباری کوثر اظهار داشت: 
»استراتژی در سازمان های یادگیرنده و جوانی مانند کوثر 
باید توسعه ای باشد. در این راستا آموزش جوانان متعهد و 
متخصص به عنوان محرکه اصلی در فرآیند رشــد و تعالی 

سازمان حائز اهمیت است.«
وی افزود: »در بخش های حقوقی، مالی و اقتصادی 
تجربه و تخصص سرمایه های انسانی در پیشبرد اهداف و 

بهبود عملکرد سازمان انکار ناپذیر است.«
دکتر محمودزاده بر اســاس نامگذاری ســال 96 از 
ســوی مقام معظم رهبری با عنوان »اقتصــاد مقاومتی، 
تولیــد و اشــتغال« خاطر نشــان ســاخت: »کاهــش 
تصدی گری دولــت یکــی از گام های مهم در دســتیابی 

مخصوص سیســتم عامــل اندروید بــا قابلیت های جدید 
شامل افتتاح حساب اینترنتی، رفع خطاها و بهبود عملکرد 
سیستمی  به روز رسانی شده و مشــتریان گرامی  می توانند 
از طریق ســایت موسســه اعتباری کوثــر و نرم افزارهای 
کافه بــازار، ایران اَپس و گــوگل پلی همراه بانــک کوثر را 

دریافت نمایند.«
مدیر فنــاوری اطالعات موسســه اعتبــاری کوثر با 
تشــریح خدمات همراه بانک کوثر بیان داشــت: »برنامه 
همراه بانک کوثر روی تمامی  گوشــی های هوشــمند که 
دارای سیستم عامل ios و اندروید 4.4 به باال هستند، قابل 

نصب و اجرا است.«

 به اهــداف اقتصــاد مقاومتی و رشــد بخــش خصوصی 
اســت.«مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی نیروهای 
مسلح با اشاره به عملکرد مناسب کوثر در نظام بانکی کشور 
تصریح کرد: »در مجموعه هــای اقتصادی از جمله کوثر 
فرصت ســعی و خطا کردن نداریم و می توانیم با پشتوانه 
نیروی انســانی کارآمد، جوان و چابک و تبیین استراتژی 
و رویکردهای عملیاتی بهینه به اهداف تعیین شده و رشد 

مورد انتظار دست یابیم.«
وی در پایان به بیــان انتظارات خــود از تیم اجرایی 
موسســه پرداخت و گفت: »تقویت گروه های کارشناسی 
به منظور مدیریت منابع و ارائه مشــاوره های مالی باید در 

اولویت فرآیند های اجرایی موسسه قرار گیرد.«

هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره موسسه اعتباری کوثر
برگزار شد

همراه بانک کوثر به روز رسانی شد

بازار
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