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شریعتمداری از روحانی 
ناراحت شد و استعفا کرد
گفت  وگو با غالمعلی جعفرزاده

روحانی به مذاکره با
آمریکا امیدوار است

گفت وگو با فواد ایزدی

افق تیره
همکاری با اروپا
نصرت الّله تاجیک

بازی با بدعهد
رضا مجیدزاده

چرا رسانه های فارسی زبان خارج از 
کشور از به کار بردن ترکیب حمله 

تروریستی ابا می کنند؟

رسانه تروریست
چگونه شریعتمداری در آستانه 
استیضاح و استعفا قرار گرفت؟

برخی سلبریتی ها به
مراسم عزاداری اباعبدالّله 
شبهه وارد کردند ریشه حمله تروریستی اهواز فرقه ای نبود

نقشه نهایی ترامپ برای مواجهه با 
جمهوری اسالمی چیست؟

رئیس ستاد
به خانه می رود؟

از نیازمند برای نیازمند داعش
بازیگر نقش سعودی

تاکتیک
به جای استراتژی

آیا حسن روحانی همچنان به گفت  وگو با ترامپ امیدوار 
است؟ / سخنرانی روحانی در سازمان ملل مورد تحسین 
جناح های مختلف سیاسی قرار گرفت / در جلسه  شورای 

امنیت، فرانسه و بولیوی به انتقاد از آمریکا پرداختند و 
بریتانیا از دولت ایاالت متحده حمایت کرد

مذاکره  بدون 
عکس یادگاری؟



البرز  -  كتابخانه عمومي اميركبير كرج 

كتابخانه عمومي اميركبير كرج در ســال 1352 در زميني به مساحت 1500 متر مربع و زیربنای 
1472 متر مربع به بهره برداري رسيده است. این كتابخانه با بيش از 21 هزار جلد كتاب و بخش هاي 
ویژه  كودك و نوجوان، بخــش نابينایان و كم بينایان، بخش نوســوادان، بخش استان شناســي، 
ســالن هاي مجزاي  مطالعه ویژه آقایان و خانم ها و برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي، همه روزه 

پذیراي عالقه مندان كتاب و كتابخواني در تمامي گروه هاي سني است. سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

امينفاميلباغستاني،ايران
دومين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

������������������������������������������������ اسمش چيه؟  نام كتاب
سروده ��������������������� جعفر ابراهيمی و جمعی از شاعران
انتشارات������������������������������������������������������������� افق

�������������������������������������������۱۱۲ صفحه  تعداد صفحات

همزمان با هفته دولت كتابخانه های عمومی روستاهای بيدك، 
چناران شهر، قلعه ِجق، خرق، غالمان و كتابخانه مشاركتی 
روستایی كالته ابریشم در بخش جرگالن و كتابخانه مركزي 
مركزی آیت اهلل مهمان نواز بجنورد در استان خراسان شمالی؛ 
كتابخانه هاي عمومی فرهنگ روستای بيدگنه بخش مركزی 
مالرد و شهيد آوینی صفادشت در استان تهران؛ دومين كتابخانه 
عمومی سيار مشهد، كتابخانه عمومي ابن سينا در شهر انابد 

شهرستان بردسکن، كتابخانه عمومی فرهنگ جوین، كتابخانه 
عمومی آیت اهلل عطاردی قوچان، كتابخانه عمومی هشت بهشت 
شهر جدید گلبهار در استان خراسان رضوي؛ كتابخانه هاي عمومی 
روستای خنجشت شهرستان اقليد و ساختمان جدید كتابخانه 
عمومی امام جعفر صادق)ع( المرد در استان فارس و كتابخانه 
عمومی خيام در روستای حاضرميل شهرستان دهلران در استان 

ایالم توسط نهاد كتابخانه های عمومی كشور افتتاح می شوند.

افتتاح ۱۷ کتابخانه عمومی در 
نقاط مختلف کشور

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

هيچانه نوعی از شعر اســت كه در آن، معنا و مفهوم مدنظر 
شاعر نيســت و تنها خوش آوایی و دل نشــينی كالم، هدف 
شاعر از سرایش آن است، برخی معتقدند كه برای كودكان 
خردســال هيچانه ها مفيدترین قالب شــعری هستند و در 

پرورش تخيل ایشان بسيار مؤثر خواهند بود.
اشعار كتاب »اسمش چيه؟« از ميان اشــعار ۶ شاعر بنام و 
توانای معاصر انتخاب شده  اســت؛ هيچانه هایی هستند كه 
در آن شــاعر به انتقال محتوا و پيام نيز توجه داشــته است 
و همان لطيفی و خيال انگيــزی هيچانه را برای كودكان به 

ارمغان می آورند.

مصطفی رحماندوست، از شاعران مجموعه در مقدمه كتاب 
گفته است: برای سرودن شعرهای این مجموعه ده ها جلسه 
چندســاعته وقت گذاشــته ایم؛ ســروده های خویش را به 
داوری و نقد بی تعارف یکدیگر سپرده و سروده های بسياری 
را كنار گذاشته ایم و ســرانجام به این 25 قطعه شعر در این 

كتاب رسيده ایم.
این كتاب عالوه بر معرفی شــخصيت ها، اشــيا و جانداران 
مختلف به كودكان، با لحن موزون و جذاب خود، نشاط آور 
اســت و با نگاهی منحصربه فرد دنيای اطــراف بچه ها را در 

قالب شعر برایشان ترسيم می كند.
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

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 
اســالم، انقالب، امام و رهبری، آرمانش گسترش 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 ســنت گفت وگو 
میان فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، 
بر مرام مان مســتمر و دائم، بر چارچوب مان مستقر، بر آرمان مان مومن، بر 

مرزهایمان مراقب و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(-سیدمجتبیجاللزاده
بین الملل:  سعیده سادات فهری )دبیر(
سیاست خارجی:  حنیف غفاری )دبیر(
اقتصاد:  محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(
بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  نیما ملک نیازی
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روزهای باورنکردنی دالر

جلسه غیرمنتظره

تولد برجام منهای آمریکا
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هوشیاری، بیداری  و اقتدار ملت ایران
کردند که حاال هم زمان قاجار است. حاال هم زمان پهلوی است 
که مردم بیدار نبودند. امروز زمان بیداری مردم ماســت، زمان 
هوشیاری و شکوفایی ایمان است دراین کشور. و لهذا، می بینید 
که االن هر رادیویی را باز کنید از خارج، از هر گوشۀ عالم راجع 
به قضایای آمریکا و راجع به خضوع او در مقابل ایران صحبت 
می کنند و حرفها را هم می زنند. اضطراب در کلمات خود ریگان 
این قدر هســت، تناقض گویی، اضطراب هســت که انسان 
نمی تواند باور کند که یک آدمی که رئیس یک همچو کشوری 
هست و ادعایش آن قدر زیاد است، این قدر تناقض گویی، این 
قدر اضطراب، این قدر وحشت که او را گرفته است، امروز یک 
چیز مهمی است. نه فقط او را، کرملین هم همین طور است، 

اآلن تسابق می کنند تمام کشورهای بزرگ 
برای رابطه پیدا کردن با ایران، این چی است؟ 
این افراد ایران است؟ این جمعیت کثیر ایران 
است؟ ایران جمعیتی ندارد در مقابل عاَلم. این 
ایمان جوانهای ماست، این برکات رسول اکرم 
است، این برکات امام صادق است. این برکاتی 
است که چشم دنیا را خیره کرده است و همه را 
مضطرب کرده. آنهایی که گمان می کردند که 
با یک تشر ایران را می توانند چه بکنند، گمان 
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مذاکره  بدون عکس یادگاری؟

بازی با بدعهد

افق تیره همکاری با اروپا

دفاع از سینمای مقدس 

قرائت جدید

به رِه بادیه رفتن 

نگاه غربی به فوتبالی که اهل آدم کشی نیست
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روحانی به مذاکره با
آمریکا امیدوار است

گفت وگو با فواد ایزدی

افق تیره
همکاری با اروپا
نصرت الّله تاجیک

بازی با بدعهد
رضا مجیدزاده

چرا رسانه های فارسی زبان خارج از 
کشور از به کار بردن ترکیب حمله 

تروریستی ابا می کنند؟

رسانه تروریست
چگونه شریعتمداری در آستانه 
استیضاح و استعفا قرار گرفت؟

برخی سلبریتی ها به
مراسم عزاداری اباعبدالّله 
شبهه وارد کردند ریشه حمله تروریستی اهواز فرقه ای نبود

نقشه نهایی ترامپ برای مواجهه با 
جمهوری اسالمی چیست؟

رئیس ستاد
به خانه می رود؟

از نیازمند برای نیازمند داعش
بازیگر نقش سعودی

تاکتیک
به جای استراتژی

آیا حسن روحانی همچنان به گفت  وگو با ترامپ امیدوار 
است؟ / سخنرانی روحانی در سازمان ملل مورد تحسین 
جناح های مختلف سیاسی قرار گرفت / در جلسه  شورای 

امنیت، فرانسه و بولیوی به انتقاد از آمریکا پرداختند و 
بریتانیا از دولت ایاالت متحده حمایت کرد

مذاکره  بدون 
عکس یادگاری؟

آنها هم مسابقه می کنند با امریکا در رابطه با ایران.
چی است مسئله؟ چی شده است ایران؟ چه قصه ای در 
ایران واقع شده است که سابق چنانچه در زمان سالطین سابق، 
در زمان قاجار، در زمان پهلوی اگر یک کلمه در آنجا می گفتند، 
اینها تمام کنار می رفتند، اگر یک تشر می زدند آنها خلع سالح 
می شدند. چه شده است که حاال پاســدارهای ما هم اعتنا به 
آنها نمی کنند؟ برای اینکه آن وقت مردم را خواب کرده بودند. 
تبلیغات دامنه دار دشمنهای اسالم، مردم را خواب کرده بودند، 
از هم جدا کرده بودند، شهرها از هم جدا بود، احزاب مختلفه 
همه با هم مختلف بودند، حکومتها همه دست نشانده بودند. 
اما امروز مسئله این نیست، امروز ایران بیدار شده است امروز 

اســالم در ایران رواج پیدا کرده است. امروز حقیقت 
ایمان در ایران شکوفایی پیدا کرده است، اینها برکات 
ایمان است. غافل نباشید از این، برکات وحدت شما 
در تمام امور است. غافل از این وحدت نباشید، غافل 
از این حّظ الهی نباشــید. در عین حال انسان می بیند 
که در حالی که کاخ کرملین به لرزه در آمده است و کاخ 
سیاه سیاهپوش شده است و می خواهند توجیه کنند 
هی حرفهای خودشان را و هی از این ور به آن ور می زنند 
که توجیه کنند این خطایی که کردند و این کسی را که 
اینجا فرستادند و با رســوایی از اینجا بیرونش کردند، 

می خواهند توجیه کنند.



روزهای باورنکردنی دالر
قیمت ارز هفته گذشته جهش زیادی داشت

ارز یک هفته عجیب دیگر را هم پشت سر گذاشت. 
کســی باورش می شــود؟ دالر به 18 هزار تومان رســیده 
است. شــاید تا همین چند ماه پیش اوج پیش بینی ها این 
بود که نهایتا قیمت دالر به 10 یا 12 هــزار تومان خواهد 
رسید؛  اما حاال نمودار صعودی دالر آن چنان پرشیب است 
که خیلی ها پیش بینی عددهای بسیار باالتری را در آینده 

برای ارز دارند.
حاال که به اینجا رســیده هر کــس، دیگری را متهم 

می کند؛ برخی می گویند دولت، برخی می گویند مردم. 

  چه کسی مقصر است؟
شاید این گزینه مطرح شــود که علت صعود قیمت 
دالر به باالی 18 هزار تومان، نه در ســمت عرضه و بلکه 
در سمت تقاضاست. اما این تقاضا از کجا نشات می گیرد 
که در این حد به قیمت بی اعتناســت؟ یکی از تقاضاهای 
اصلی کشــور، واردات اســت. اما هنگامی که نرخ تا این 
حد باالست، جذابیت واردات نیز کاسته می شود. واردات 
با دالر 1۶ هزار تومان صرفه چندانی ندارد، به خصوص با 
این حجم از دست اندازهای گمرکی و ریسک انبارداری. 
مهم ترین تقاضایی که می تواند وضعیت فعلی را توضیح 
دهد این است که متقاضی ارز، قصدش تبدیل پس انداز 
ریالی به پس انداز دالری است. مطابق استدالل ناظران، 
رشــد نقدینگی، حجم ریال را افزایش می دهد و افزایش 
حجم ریال، قدرت خرید ریال را کاهش. در نتیجه طبیعی 
است که وقتی سود سپرده، کاهش قدرت خرید را جبران 
نکند، پول ملی به عنوان ابزار حفظ ســرمایه و پس انداز، 
مقبول عموم نباشــد. ناظران معتقد ند آنچه در حال وقوع 

اســت، بی اعتمادی عمومی بــه پول ملی اســت، اما نه 
به خاطر رشــد نقدینگی. سرعت رشــد نقدینگی در کشور 
همواره در حدود 2۵ درصد بــوده و در ماه های اخیر هم، 
اتفاق تــازه ای در این خصــوص رخ نداده اســت. از نظر 
ناظران، آنچه موجب وضعیت فعلی شــده، این است که 
اساسا خانوار به کار ایی حکمرانی اقتصادی و پول رسمی 

کشور  بی اعتماد شده است.

  روایت یک صعود
داســتان پر ماجرای بازار ارز تمامی ندارد؛ قیمت ها 
هر روز رکوردهای تازه ای به ثبت می رســانند و با نرخ های 
غیرمنطقی ســوار بر موج افزایشــی به پیش می رانند . نه 
صرافان بازار قادر بــه ارائه نرخ منطقــی و باثباتی در بازار 
هســتند و نه دولت قدمی موثر در راســتای قیمت گذاری 
صحیح آن برمی دارد. تنهــا دالالن بازار افســار افزایش 
قیمت ها را در اختیار گرفته اند و آن را به هر سو که بخواهند 
هدایت می کنند . به راستی در بازار ارز چه خبر است؟ دالر 
که تا چند روز پیش حول کانال 1۵ هزار تومان می چرخید ، 
یکباره و ظــرف دو روز وارد کانال 1۶ هزار تومان شــد و  با 
گذر از مــرز 18 هزار تومــان، تغییرات قیمتی وســیعی را 
به ثبت رساند . ســایر ارزهای بازار نیز با این موج افزایشی 
همراه شــدند و به رکوردزنی در قیمت های نجومی شــان 
ادامه دادند . در این بین اما ارائه ارز مسافرتی در بانک ها 
که طی مدت اخیر در دو بانک آغاز شــده بــود، اکنون با 
توجه به نوسان قیمت ارز تنها در یکی از بانک ها پرداخت 
می شود که این جریان با تشکیل صف های طوالنی همراه 

شده است . 

  اختالف قیمتی ارز مسافرتی 
از سویی به دلیل افزایش قیمت های لجام گسیخته 
در بازار ارز، اختالف ارز مسافرتی ارائه شده در بانک ها و 
بازار آزاد نزدیک به 1200 تومان و حتی باالتر است . در 
کنار بانک ها، برخی صرافی ها نیــز در بازار ارائه ارز، ارز 
خدماتی از جمله مســافرتی را انجــام می دهند که تقریبا 
هیچ اختالف قیمتی با نرخ بازار آزاد ندارد و البته همه روزه 
این ارز را به فروش نمی رسانند. اما روند تغییرات قیمتی 
بازار بیانگر آن است که آنچه بیش از پیش در شکل گیری 
قیمت های نجومی آن تاثیرگذار بوده، انتظارات قیمتی 
در آســتانه بازگشــت تحریم هــای آمریکاســت . بر این 
اساس افزایش نگرانی ها از بازگشــت تحریم ها مردم را 
وارد دور تازه ای در بازار ارز کــرده و ارزش دالر به عنوان 
دارایــی مطمئن را با افزایش قیمت های وســیعی همراه 

کرده است . 

  سکوت دولت
در این بین اما یک موضوع مبهم است؛ دلیل سکوت 
دولت چیســت؟ اگر نگاهی بــه عملکرد سیاســتگذاری 
ارزی دولت در طــول ماه های گذشــته بیندازیم، با حجم 
عظیمی از بخشنامه ها و دســتورالعمل های ارزی مواجه 
می شویم که به جای حل هیجانات قیمتی بازار و به تعادل 
رســاندن آن، به بی ثباتی های بیشــتری دامن زده است .  
بر این اســاس اگر روند تغییــرات قیمتی در بــازار ارز را از 
زمان تکیه دادن همتی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تا 
 امروز مورد بررســی قرار دهیم، با افزایش 7۵ درصدی در 
قیمت های بازار مواجه می شویم ، آن هم بعد از رونمایی از 
بسته های سیاستی جدیدی که به جای به تعادل رساندن 
قیمت ها، وبال گردن دولت و بازار شده است .  اما در این 
بین روند حرکت بازار ثانویه ارزی نیز گویای آن اســت که 
حتی تالش های دولت برای حل مشــکالت ارزی بازار با 
تکیه بر این بازار جدید ارزی نیز تنها راهی برای گســترش 
رانت خواری بــرای انحصارگران بازار بوده اســت . اما چه 
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چیز موجب آن شده که حتی روند تغییرات قیمتی در بازار 
ثانویه نیز قادر نباشــد برای به ثبات رســاندن قیمت ها در 

بازار ارز کاری کند؟

  تقاضای بازار آزاد به سمت بازار ثانویه 
هدایت شود

آن طور که فرهاد رمضان، کارشــناس بازار ســرمایه 
به »جهان صنعــت« می گوید، بــازار ثانویــه زمانی قادر 
است چهره حقیقی خود را در بازار نشــان دهد و به کمک 
بی ثباتی های قیمتی در بــازار آزاد ارزی بیاید، که بتواند با 
نظارت دقیق دولت، نقدینگی های شــکل گرفته در بازار 
آزاد را به ســمت خود هدایــت کند و از تقاضــای فیزیکی 
بازار بکاهد .  به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دالر نیز 
یک کاالســت که قیمت آن بر اســاس نیروهای عرضه و 
تقاضای بازار تعیین می شــود ، بنابراین قیمت ارز نماینده 
شــاخص تورم در اقتصاد کشور اســت و تغییرات قیمتی 
آن خود را در شاخص های تورمی نشان می دهد .  آن طور 
که فرهاد رمضــان بیان می کند، اگر سیاســت گذار ارزی 
قادر باشــد انتظارات ارزی مردم را به یک ســمت و سوی 
منطقی هدایت کند، می تواند بر شــاخص های تورمی در 
اقتصاد تاثیرگذار باشد .  وی راهکار عملی چنین سیاستی 
را شکست انحصارگری در استفاده عملی از صرافان بازار 
و ازدیاد تعداد صرافانی می داند که قادر باشــند نوســانات 
قیمتی بازار را کنترل کنند .  بــه اعتقاد رمضان، دولت باید 
به ابزارهایی متوسل شــود که تعداد مراجعات مردم برای 
خرید فیزیکــی ارز را کاهش دهد و بــا هدایت تقاضاهای 
فیزیکی بازار آزاد به ســمت بــازار ثانویــه ارزی، اقدام به 
نوســان گیری کند و تقاضای ارزی متقاضیان را از طریق 

بازار ثانویه پاسخ دهد . 

  قیمت گذاری در دست بازار آزاد
اما آن طور که به نظر می رســد سیاستگذاری دولت 
در بــازار ثانویه ارزی نتوانســته به گونــه ای هدایت کننده 
جریانات ارزی بازار باشــد کــه بتواند به کاهــش قیمت و 
حذف انحصارگری های بازار کمک کند . پیش از این دولت 
پیش بینی کرده بود که بازار ثانویه ارزی قادر خواهد بود با 
نیروهای عرضه و تقاضای صادرکننــدکان و واردکنندگان 
ارزی، نیروهــای هدایت کننــده قیمت ها در بــازار آزاد را 
نیز در اختیار بگیرد و قیمت های بازار آزاد را نیز به ســمت 

قیمت های تعیین شده در بازار ثانویه نزدیک سازد . 
اما آن طور کــه از تغییرات قیمتی بــازار برمی آید، تا  
امروز قیمت های بــازار آزاد بوده که هدایتگــر بازار بوده، 
البته  تفاوت قیمت وســیعی با قیمت های بازار ثانویه دارد 
و این تفاوت هر روز در حال پیشــی گرفتن است .  بر این 
اســاس روند تغییرات قیمتی در طول یک سال گذشته از 
این حقیقت تلخ پرده برمی دارد که هیچ یک از بخشنامه ها 
و دستورالعمل های سیاســتی دولت، قادر به ارائه برنامه 
مشــخص و قیمت گذاری صحیحی در بــازار نبوده و تنها 
تالشی نافرجام برای سرپوش گذاشــتن بر سیاست های 

پشت پرده دولت بوده است . 

  سخنرانی ترامپ دالر را گران کرد؟
ســید رضی آقامیری، عضو هیات نماینــدگان اتاق 
بازرگانی تهران می گوید: »افزایــش قیمت دالر ربطی به 
نطق ترامپ در سازمان ملل نداشت. اصال او چیز جدیدی 
نگفت که روی نرخ ارز تاثیری بگذارد. یعنی شاید اگر این 
حرف ها را هم نمی  زد نرخ ارز پایین نمی  آمد.« آقامیری در 
گفت وگو با »انتخاب«، درباره علت افزایش قیمت دالر و 
تاثیر کانال های تلگرامی دالل ها بــر این موضوع گفت: 
»اینکه بگوییم هیچ خبری بر افزایش قیمت دالر اثر ندارد، 
حرف درستی نیست  اما غیر از کانال ها، برخی منابع دیگر 

نیز اثرگذارند. در حال حاضــر این تنور مدام می تابد؛ مثال 
قیمت دالر در بازار 12 هزار تومان است اما 12 هزار و 800 
تومان اعالم می شــود. قیمت دالر صبح باال رفته بود اما 
اعالم کردند که همزمان با نطق ترامپ این اتفاق افتاده. 
افزایش قیمت دالر ربطی به نطق ترامپ نداشــت؛ اصال 
او چیز جدیدی نگفت کــه روی نرخ ارز تاثیــری بگذارد؛ 
یعنی شــاید اگر این حرف ها را هم نمی  زد، نرخ ارز پایین 
نمی  آمد.« این فعال اقتصادی ادامه داد: »در حال حاضر 
خیلی مســاله خبری یا روانی، نرخ ارز را باال نمی  برد؛ بلکه 
یک التهاب درونزاســت که در خودش تولید می شود. به 
نوعی از کنترل خارج شده و یک التهاب و نگرانی فراوانی 
در کســانی وجود دارد که اندک پولــی دارند و می خواهند 
به نوعی ارزشــش را حفظ کنند. عمده کسانی که به دنبال 
خرید ارز هستند، پول کمی دارند و می خواهند آن را تبدیل 
به ارز کنند. متاسفانه بازار چند نرخی  ارز باعث شده که چند 
نفری که می خواهند دالر تهیه کنند، تعیین کننده نرخ ارز 
شوند. در حالی که اگر همه اینها در یک شکل ارائه می شد 
چنین اتفاقی رخ نمی  داد. در حال حاضر، اگر مسافری یا 
بیماری از سر اجبار بخواهد دالر کاغذی تهیه کند باید راهی 
خیابان ها و صرافی ها شود  و چون عرضه دالر کاغذی کم 
اســت، نرخ دالر کاغذی باال مــی رود و باالرفتن نرخ دالر 

کاغذی روی دالرهای دیگر تاثیر می گذارد.«
او درباره پیش بینــی خود از قیمــت دالر در روزهای 
آینده گفت: »مســاله را بایــد این گونه طــرح کنیم که آیا 
می شود پیشــگویی کرد که تدبیری اتخاذ شود که شرایط 
را به گونه ای تغییر دهد که کســی عالقه ای به خرید دالر 
بیشتر نداشته باشد؟ اگر به این نکته توجه کنیم و اتفاقی 
بیفتد که آن اتفاق راحتی خیال در داخل کشور را به همراه 
داشته باشــد و مردم خیال شان راحت شــود که نروند دالر 
بخرند، تنها چیزی است که می تواند این روند را متوقف کند 
یا پایین بیاورد. ولی اگر هیچ اتفاقی نیفتد و فضای متشنج 
سیاسی و بین المللی باقی بماند یا تشدید شود، طبیعتا نباید 

قیمت دالر پایین بیاید.«

  تنگنای ارزی دولت
در این بین عده ای سیاســت های پشت پرده دولت 
در دســتکاری قیمت های بــازار ارز را اتهام زنی می دانند 
و معتقدنــد دولت نقشــی در افزایــش قیمت هــای بازار 
ندارد، این در حالی اســت که همه آنچه بر بازار ارزی مان 
گذشته، همه ریشــه در سیاست های پشــت پرده دولتی 
دارد که در تنگنای منابع ارزی اش گرفتــار  آمده و نگرانی 
از تنگ تر شــدن منبع درآمدی ،  دولت را به ســمت اتخاذ 

سیاست هایی از این دست کشانده است . 
اما روند تغییرات قیمتی بازار نشان دهنده این واقعیت 
اســت که نمی توان دورنمــای مثبتی از بــازار ارز تا زمان 
بازگشت تحریم ها داشت . بر این اساس هرچه به روزهای 

بازگشت تحریم های آمریکا نزدیک تر می شویم، بر میزان 
نگرانی از شرایط بی ثبات اقتصادی کشور افزوده می شود 
و همین موضوع تقاضا برای ارز را بــه عنوان  یک دارایی 
امن باالتر می برد . بر این اســاس باید در روزهای پیش رو 
و با سیاست هایی که آمریکا در قبال ایران  پیش می گیرد، 
منتظر افزایش قیمت های وســیع تری باشیم که دیگر نه 
سیاســتگذاری دولت قادر بــه کنترل آن خواهــد بود و نه 
بازار اقتصادی مان از این پس کشــش چنین نرخ هایی را 

خواهد داشت . 
بر این اســاس و با دورنمایی نه چندان مطلوب  که از 
آینده بازار ارز و بــه تبع آن آینده اقتصادی کشــور داریم، 
باید بــه زودی شــاهد افزایش قیمت های وســیع تری در 
بازار اقتصادی مان باشیم که معیشــت خانوارها را هدف 
قرار می دهد و به کوچک تر شــدن دوباره سفره اقتصادی 

خانوارها منجر خواهد شد . 

  مسائل سیاسی به قیمت ارز جهت می دهد
در همین حال، یک استاد دانشگاه با اشاره به جهش 
دوباره نرخ ارز به واکاوی علل موثر بر آن و همچنین قیمت 

واقعی دالر و یورو پرداخت . 
محمود باغجری، اســتاد دانشــگاه شــهید بهشتی 
با بیــان اینکه علت جهش قیمت دالر از گســتره مســائل 
اقتصادی بیرون است، گفت: »واقعیت این است که حاال 
این مسائل سیاسی هستند که به قیمت ارز جهت می دهند . 
بخشی از علل افزایش قیمت دالر که حاال از مرز 1۵ هزار 
تومان هم عبور کرده اســت به خاطر مسائل روانی است . 
در حالت عادی و تحت شرایط اقتصادی دالر نهایتا تا 8 یا ۹ 

هزار تومان و یورو تا 10 هزار تومان ارزش دارند .« 
او در ادامه بــا تاکیــد بر اینکــه ما در شــرایط عدم 
اطمینان به ســر می بریم، اظهار کرد: »در شرایط عادی 
فعاالن بازار نتایج را می دانند  ولی  بین انتخاب گزینه های 
مختلف مردد هستند؛ درحالی که در شرایط عدم اطمینان 
فعاالن اصال نمی دانند چه چیزی قرار است اتفاق بیفتد . 
در چنین شــرایطی این پارامترهای سیاســی هســتند که 
تعیین کننــده وقایع هســتند . اینجــا ما یک ســری بازنده 
خواهیم داشت، یعنی در چنین شرایطی که ارزش کاالها 
بیشتر از اندازه واقعی آنهاست ممکن است با بروز اتفاقاتی 
در دنیای سیاســت قیمت ها به حالت عادی خود برگردند 
و کسانی که روی دالر ســرمایه گذاری کرده اند دچار ضرر 
و زیان شــوند .«  این اســتاد دانشــگاه همچنین با اشاره 
به اثر حجم بــاالی نقدینگی بر افزایــش قیمت دالر بیان 
کرد: »اگر مردم همه حجم نقدینگی که در دســت دارند 
را بخواهند به بانک مرکزی بدهنــد و بانک مرکزی هم در 
قبال آن بخواهد ذخایر طال و دالر خود را به آنها بدهد، باز 
هم در بدبینانه ترین حالت قیمت دالر باید در بازه 1۴ هزار 

تومان ثابت بماند .«

گزارش ویژه

گفته  می شود  
یکی از دالیل افزایش 
قیمت ها تقاضای زیاد در 
بازار است
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جلسه غیرمنتظره
چهار الیحه جنجالی همچنان خبرساز است

یک جلســه غیرمنتظره در پارلمان؛  علــی الریجانی 
ناگهان دو الیحه جنجالی را به صحن آورد. در حالی اصالح 
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 
فراملی )پالرمو( و الیحه مبارزه با پول شویی در قالب گزارش 
کمیسیون قضایی مجلس در دستور کار  صحن قرار گرفت که 
پیش از این در برنامه هفتگی مجلس اشاره ای به قرارداشتن  
آن در دستور کار نشده بود. این موضوع با انتقاد شدید برخی 
نمایندگان مواجه شــد و آنها از هیات رئیسه انتقاد می کردند 
که چرا براســاس آیین نامه، هیات رئیســه ۴8 ساعت قبل از 
شروع جلســه نمایندگان را در جریان دستور کار صحن قرار 
نداده است؟ با این حال در نهایت الیحه پالرمو مورد بررسی 
و تصویب مجلس قرار گرفت. این الیحه پیش تر در مجلس 
تصویب شده بود اما شــورای نگهبان برخی ایرادات را به آن 
اعالم کرده بود. با هدف رفع ایراد شورای نگهبان، به انتهای 
بند یک ماده واحده، یک تبصره اضافه شــد. براســاس بند 
یک ماده واحده این الیحه، »جمهوری اسالمی ایران مفاد 
مواد 2، ۳، ۵، 10و 2۳ آن ]کنوانســیون[ را براساس قوانین 
و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر و 
اجرا خواهد کرد.« همچنین »در مواردی که اجرای بند یک 
ماده 1۴ مستلزم مصرف خالف شرع اموال باشد جمهوری 
اســالمی ایران به مفاد ایــن ماده در ایــن خصوص متعهد 
نخواهد بود.« در ماده 1۴ به موضوع انتقال اموال یا عواید 
حاصل از جرم که مصادره شــده اند، پرداخته شــده است. 
در جریان بررســی گزارش کمیسیون قضایی مجلس درباره  
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، 
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر طی اخطاری 

خطاب به هیات رئیســه اعالم کرد: الیحه مبارزه با جرایم 
ســازمان یافته در واقع پیوســتن به پالرمو اســت. شما 
نمی توانید این کنوانسیون را با شرط بپذیرید. وی افزود: 
براساس مفاد 1۹ و 20 کنوانسیون وین نمی توانیم هیچ 

شــرطی بگذاریم و شــروط ما در نهایت قابل اعمال 
نخواهد بــود. در ادامه الریجانی درپاســخ 
به اخطار این نماینده گفت:  »ما براســاس 
کنوانسیون وین می توانیم به این کنوانسیون 
با حق تحفظ الحاق شویم. می توانیم این 
را بپذیریم و اگر کشوری شروط ما را قبول 
نکرد، می تواند در آن زمینه با ما همکاری 
نکند، این از نظر مقررات اشکالی ندارد.«  
در نهایت نمایندگان با 1۴1 رأی موافق، 
۴۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع 
2۴۳ نماینده حاضر در مجلس، اصالح 
صورت گرفته در این الیحه را برای تامین 
نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند. 

همچنیــن  نماینــدگان مجلس در 
ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و 

حقوقی درباره الیحه اصالح قانون مبارزه با 
پول شویی به منظور رفع ایرادات آن، ماده ۴ این 

الیحه را مورد بررسی و تصویب قرار دادند که براساس 
آن قانون گذاران موافقت خود را با تشــکیل شــورای 

عالی مقابله و پیشــگیری از جرایم پول شویی و تأمین 
مالی تروریســم اعالم کردند. با اصالح ماده ۵ الیحه 
مذکور از سوی نمایندگان هدف، ساختار و ترکیب مرکز 
اطالعات مالی در چارچوب الیحه اصالح قانون مبارزه 
با پول شــویی مورد تصویب مجلس قرار گرفت. فراز 

اول ماده7 مکرر الحاقی به قانون مبارزه با پول شویی نیز برای 
تامین نظر شورای نگهبان،  اصالح و مصوب شد که به منظور 
اجرای این قانــون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریســم، 
ریاست ها و تصمیمات شورا، مرکز اطالعات مالی با ساختار 
و ترکیب مندرج در تبصره 2 این ماده زیر نظر شورا با وظایف و 
اختیارات  ذکر شده، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل 
شود. چرا 2 الیحه به مجمع تشخیص ارجاع شد؟ الریجانی 
در ادامه جلسه با بیان اینکه ایرادات دیگر شورای نگهبان نیز 
ایرادات شکلی است و نیازی به تصویب آن در صحن علنی 
نیست خطاب به نمایندگان اظهار کرد: »دو الیحه »الحاق 
ایران به کنوانسیون )پالرمو(« و »الیحه اصالح قانون مبارزه 
با پول شویی« برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
فرستاده می شود.« پیش از این مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در نامه ای به دبیر شورای نگهبان ایراداتی را درباره این 
دو الیحه اعالم کرده بود. رئیس مجلس در تشــریح دالیل 
ارجاع دو الیحه مذکور به مجمع از سوی وی  گفت: »درباره 
این دو الیحه، شورای نظارت مجمع تشخیص مالحظاتی 
داشت که آن را به مجمع داد. ضمن اینکه هم درباره الیحه 
الحاق به پالرمو و هم مبارزه با پول شــویی، معموال شــورای 
نظارت الیحه را در زمان بررسی، به کمیسیون ارسال می کند، 
اما این بار به شــورای نگهبان ارسال کرده اســت، بنابراین 
کمیســیون این موضوع را مدنظر قرار نداد و می توانست در 
نظر نگیرد، زیرا شــورای نگهبان باید اعالم نظر می  کرد.« 
وی افزود: »هم اکنون این دو الیحه برای بررسی بیشتر در 
صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده می شود 
زیرا آن مالحظات در کمیسیون مد نظر قرار نگرفت، ضمن 
اینکه می توانستند در نظر نگیرند به این دلیل که در اصل 
شــورای نگهبان باید نظر بدهــد.« رئیس مجلس 
یادآور شــد: »شــورای نگهبان می توانــد پس از 
تصویــب الیحه دربــاره آن به مجمع تشــخیص 
اعالم نظر کنــد، بنابراین در جلســه مجمع بحث 
شد، آقای رضایی گفتند که اگر شما 
این نظــر را قبول نداریــد، باید به 
مجمع بیایــد، این موضــوع در 
جلســه مجمع تشخیص بحث 
شــد، امــا اعضــای مجمــع 
روی ایــن اظهارنظــر ایــراد 
داشتند.« وی گفت: »پس 
از اینکه این لوایح در مجمع 
تشخیص مورد بررسی قرار 
گرفــت، اگر نظر شــورای 
نظارت درست بود، ِاعمال 
می شود، در غیر این صورت 
همان قانون مجلس مدنظر 

قرار خواهد گرفت.« 
 محمد دهقان، نماینده 
مردم چنــاران در مجلس در بخشــی 
از نطــق میان دســتور خــود با اشــاره 
به مصوبات گفــت: »اینکــه جمعی از 
نمایندگان و به ویژه هیات رئیسه مجلس 
مرتــب بــر تصویــب کنوانســیون های 
دیکته شــده توســط FATF تاکید کنند که 
همه مبادالت مالی ما برای بیگانگان شفاف 
شود اما در برابر شفافیت اطالعات مالی در 
داخل کشور مقاومت می کنند، جای تعجب 

دارد.« در همیــن حال فراکســیون اصالح طلــب امید که 
پیش تر موافقت خود را با پیوستن به FATF اعالم کرده بود، 
نیز از موافقت با الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی خبر 
داد. در عین حال رئیس مجلس شورای اسالمی گفت که دو 
الیحه مبارزه با پول شــویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می گیرد. 
تعداد آرای مخالفان به مــواد دو الیحه اصالح قانون مبارزه 
با پول شویی بین ۹ تا 2۵ رأی بود. ایرادهای شورای نگهبان 
به کنوانسیون پالرمو نیز به جز یک مورد، لفظی بود که نیاز به 

رأی گیری نداشت.

 FATF وضعیت لوایح   
چهار الیحه مربوط به FATF شامل لوایح »اصالح قانون 
مبارزه با پول شــویی«، »اصالح قانون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم«، »الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با 
تامین مالی تروریسم« و »الحاق ایران به کنوانسیون سازمان 
ملل برای مقابله با جرایم ســازمان یافته فراملی - پالرمو« در 
ماه های اخیر بحث هایی را به همراه داشته است. از این چهار 
مورد، دو الیحه نخســت که به دنبال اصالح قوانین داخلی 
است به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. 
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین 
مالی تروریســم نیز با توجه به اعتراض ها و انتقادات برخی 
نمایندگان اصولگرا از تاریخ 20 خردادماه به مدت دو ماه در 
مجلس مسکوت ماند. الیحه الحاق ایران به پالرمو نیز پس 

از تصویب مجلس در شورای نگهبان بررسی شد.

   منتقدان و موافقان چه می گویند؟ 
باوجود انتقاداتی که در این بین برخــی به FATF دارند 
و مدعی هســتند که می توانــد جلوی کمک هــای ایران به 
محور مقاومت را بگیرد، حشــمت ا لله  فالحت پیشه، رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس گفت: 
»در جلســه اخیر در مجلس که با حضور وزرای امور خارجه 
و اطالعات و اقتصاد، رئیــس  کل بانک مرکزی، نمایندگان 
شورای نگهبان، سپاه و روسای کمیسیون های تخصصی و 
دو فراکسیون سیاسی مجلس به  دعوت آقای الریجانی برگزار 
شد، بحث اصلی درباره تصویب CFT یا همان الیحه پیوستن 
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود که پیرو این 
جلسه قرار شد الیحه دوباره به کمیسیون امنیت ارجاع شود.« 
فالحت پیشــه که با اعتماد گفت وگو کرده بود، اعالم کرد: 
»مسئوالن دستگاه اطالعاتی در جلسه  شنبه اعالم کردند که 
برخی دشمنان ما از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی 
مرتجعین تالش دارنــد که ایران با FATF قطــع ارتباط کند و 
همچنین برخی حضار به رویه دیگر کشورها اشاره کردند که 
با لحاظ حق الشرط هایی به این گروه اقدام مالی پیوسته ا ند. 
به هر حال کشورهای لبنان و سوریه که بعضی نسبت به قطع 
ارتباط ما با برخی گروه های حاضر در این کشــورها به  دلیل 
عضویت در FATF نگرانی دارند، خودشان عضو FATF هستند. 
هم  اکنون سوریه و لبنان و بسیاری از کشورهای دیگر عضو 
FATF هستند، بنابراین ضمن بهانه زدایی از دشمنان، سعی 
داریم بــا رعایت حق الشــرط های الزم در راســتای صیانت 
از حقوق مان اقدام کنیم. بحث »حق الشــرط« بر اســاس 
معاهده 1۹۶7 وین در حقوق معاهدات بین المللی پذیرفته 
است و نه مشکلی برای کشور ایجاد می کند، نه مشکلی در 
مسیر عضویت مان در FATF  بحث این است که اگر عضوی 
این حق الشــرط را نپذیرد، می تواند فقط بر حق الشرط یک 
تفسیر دیگر بگذارد و ســخت ترین اتفاق این است که برای 
مثال می گویند در مورد آن بند مشــخص بــا ایران همکاری 
نمی کنند اما هیچ کدام از این تفاســیر ناظر بر عدم عضویت 
ما در FATF نخواهد بود. ما به کســانی که دغدغه دارند حق 
 می دهیــم و ســعی می کنیم بــا تفحص های قوی تــر مانع

 از نگرانی ها  شویم.

گزارش ویژه
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تولد برجام منهای آمریکا 
بولتون به سختی علیه اروپا موضع گرفت 

تیم سیاست خارجی روحانی حاال امیدوار شده است. 
یک جلســه مهم در نیویورک برگزار شده که حاصلش یک 
بیاینه بوده اســت؛ بیانیه ای که برای اولین بار بعد از خروج 

آمریکا  از برجام صادر می شود. 
ماجرا از این قرار اســت کــه وز رای خارجــه 1+۴ در 
نیویورک جلســه ای را با محمد جواد طریف برگزار کردند. 
در این جلســه حرف های مهم میان طرفین رد و بدل شده 
است. حاصل آن یک بیانیه شــده که در مهم ترین بخش 
آن   آمده اســت: »اعضا از به روزســانی »قانون انســداد« 
اتحادیه اروپا  و اعطای مجوز به بانک سرمایه گذاری اروپا 
برای اینکه ایران نیز واجد شــرایط برای دریافت وام های 
خارجی محسوب شود و اینکه این به روزسانی در 1۶ مرداد 
اجرایی شــده اســت، اســتقبال کردند. اعضا تداوم تعهد 
خود به اهداف مندرج در بیانیه وزرای جلســه کمیســیون 
مشــترک در 1۵ تیرماه 1۳۹7، به ویژه پیگیــری اقدامات 
مشخص و موثر برای تضمین کانال های پرداخت با ایران 
و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصوالت نفتی و 
پتروشــیمی را مجددا مورد تایید قرار دادند. نظر به فوریت 
و ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشــنهادات 
عملی برای حفظ و توســعه کانال هــای پرداخت و به طور 
مشخص ابتکار تاسیس یک »سازوکار ویژه« برای تسهیل 
پرداخت های مربوط به صادرات )شــامل نفت( و واردات 
ایران که فعاالن اقتصادی را در تعقیب تجارت مشــروع با 
ایران مســاعدت کرده و به آنها اطمینــان مجدد می دهد، 
اســتقبال کردند. اعضا مجددا بــر اراده قــوی خود برای 
حمایت از فعالیت بیشتر برای عملیاتی کردن این »ساز و کار 

 ویژه« در کنار تداوم تعامل با شرکای منطقه ای و بین المللی
 تصریح کردند.«

این توافق البته با خشــم ایاالت متحده مواجه شده 
اســت. چنان که در مهم ترین واکنش به این ماجرا مشاور 
امنیت ملی کاخ ســفید طی ســخنانی تند و تیــز ادعاهای 
زیادی علیه ایران مطرح کرد و گفت کــه اگر تهران رفتار 
خود را تغییر ندهد، ایاالت متحده آماده است تا فشارهایش 
را بیشــتر کند. جان بولتون در نشســت گــروه ضدایرانی 
»اتحاد بر ضد ایــران هســته ای« )UANI(  در نیویورک، 
ایران را تهدیدی دائمی علیه آمریکا و همپیمانانش دانست 
و گفت: »اگر علیه ما و هم پیمانان مان قدمی بردارید و به 
شهروندان مان آسیبی برسانید، اگر به دروغ ها، کلک ها و 
فریب هایتان ادامه بدهید، به طور قطع با عواقب بسیار بدی 

مواجه خواهید شد.«
 بولتون در بخشی از سخنانش گفت که فشار آمریکا 
بر ایران  تا زمان توقف رفتار بی ثبات کننده اش ادامه خواهد 
داشت و افزود: »هر زمان به این نتیجه برسیم که ]ایران[ 
دارد فعالیت غنی ســازی خود را گسترش می دهد، ایاالت 
متحده آماده است که گزینه های گوناگونی را دنبال کند. 

هر کاری که الزم و مناسب باشد.« 
وی ادامه داد که رئیس جمهور آمریکا از 1۴ آبان ماه 
در نظر دارد تا عالوه بر تحریم های پیشــین، تحریم های 
جدیدی علیه ایــران اجرایی کند و افــزود: »تحریم های 
ما شــدید و بی رحمانه خواهد بــود. این یک کارزار فشــار 
حداکثری است.« بولتون با اشاره به اروپا گفت: »آنهایی 
که در این شــرایط می خواهند به ایران تســهیالت مالی و 

بانکی ارائه بدهند، باید خود را برای خطرات این کار آماده 
کنند«.

اما توضیحات عراقچی هم درباره این جلســه بسیار 
مهم بود. او در صفحه خود نوشت: »در پایان این نشست 
وزرای خارجــه ایران و کشــور های 1+۴  اقــدام به صدور 
بیانیه مشــترکی کردند که واجد نکات مهم و قابل توجهی 
است. در این بیانیه کشور های عضو برجام بر اجرای کامل 
و موثر این توافق از جمله در حوزه رفــع تحریم ها تاکید و 
اذعان کردند که رفع تحریم ها و برخورداری ایران از منافع 
اقتصادی حاصلــه، بخش کلیدی و حیاتی برجام اســت. 
وزرای خارجه در این بیانیه اظهار تاسف عمیق خود را نسبت 
به خروج آمریکا از برجام اعالم کردند و در یک مقابله آشکار 
با تحریم های یک جانبه آمریکا بر تعهدات خود مندرج در 
بیانیه قبلــی در تاریخ 1۵ تیــر ۹7 در موضوعاتی همچون 
حفظ و ارتقای روابط گســترده تر اقتصادی با ایران؛ حفظ 
و اســتمرار کانال های مؤثر مالــی برای تعامل بــا ایران؛ 
تداوم صــادرات نفت و میعانــات گازی، محصوالت نفتی 
و پتروشــیمی تاکید کردند. آنها همچنیــن تعهد خود را به 
پیگیری اقدامات مشخص و موثر برای تضمین کانال های 
پرداخت با ایران تکــرار کردند. نظر بــه فوریت و ضرورت 
حصول به نتایج ملمــوس، وزرای خارجه از پیشــنهادات 
عملی برای حفظ و توســعه کانال هــای پرداخت و به طور 
مشخص ابتکار تاسیس یک »سازوکار ویژه« برای تسهیل 
پرداخت های مربوط به صادرات )شــامل نفت( و واردات 
ایران  که فعاالن اقتصادی را در تعقیب تجارت مشــروع با 
ایران مســاعدت کرده و به آنها اطمینــان مجدد می دهد، 
اســتقبال کردند. آنها همچنیــن بر اراده قــوی خود برای 
حمایت از فعالیت بیشــتر برای عملیاتی کردن فوری این 
»ســازوکار ویژه« در کنار تداوم تعامل با شرکای منطقه ای 
و بین المللی تصریح کردند. بیانیــه وزرای خارجه ایران و 
کشور های  1+۴ دیگر کشــور ها را نیز به اتخاذ سیاست ها 
و ایجاد ســازوکار های مشــابه در روابط اقتصــادی خود با 
ایران تشویق کرده و خواهان حفظ و تقویت روابط دو جانبه 
اقتصادی با ایران و بسیج همه امکانات از جمله از طریق 
همکاری با کشور های ثالث برای عادی سازی موثر روابط 
تجاری و بازرگانی با ایران شده اســت که بیان آشکار اراده 
اعضا برای حفظ برجام است و آشکارا در مقابل اراده آمریکا 
برای نابودی برجام و اعمال مجدد تحریم ها بر ایران قرار 
دارد.« اما در اظهارنظری دیگر، محمد نهاوندیان، معاون 
اقتصادی رئیس جمهــور، هم  در جمع خبرنــگاران درباره 
ابتکار تاســیس ســازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای تسهیل 
پرداخت های مربوط به صادرات )شــامل نفت( و واردات 
ایران گفته است: »تصمیمی که توسط خانم موگرینی در 
توافق برجام اعالم شد، تصمیم پنج کشوری است که االن 
طرف ایران هســتند و این تصمیم قدمی مهم و رو به جلو 
است.« این ایده از مدتی قبل به عنوان یکی از راهکارهای 
عملیاتی برای رفع مشکالت تهدید آمریکا برای شرکت ها 
و بانک ها مطرح شــد و اکنــون نیز تصمیم اتخاذ شــده و 

اعالم شد.
 به این ترتیب نهاد ویژه مالی عهده دار این کار می شود 
و وجوه حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی ایران با این نهاد 
منتقل شود و واردات و تخصیص ها هم از طریق این نهاد 

عمل می کند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: با توجه به حمایت جدی 
دولت های پنج گانه و همچنین اتحادیــه اروپا از این نهاد 

مالی، تهدیدهای آمریکا روی آن اثر نخواهد داشت.
 با توجه به اینکه اروپایی ها اعالم کردند که کماکان 
در برجــام می ماننــد و تصریحــی کــه در اطالعیــه اخیر 
درباره عادی  ســازی تجارت و مبادالت اقتصادی با ایران 
 داشــتند، تعبیه نهاد مالی بــرای این کار قدمــی رو به جلو 

تلقی می شود.
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آیا هند خرید نفت از ایران را ممنوع کرده اســت ؟ این سوالی اســت که در روزهای اخیر 
در رســانه ها بســیار مطرح اســت.  یک  منبع آگاه دولت هند بر این باور اســت که دهلی نو به 
پاالیشگاه های این کشور نگفته است تا واردات نفت خام از ایران را متوقف کنند. رویترز در این 
مورد نوشته است: در حالی که اکثر پاالیشگاه های هندی در آستانه اعمال تحریم های آمریکا 
علیه ایران، واردات نفت خام را کاهش داده اند، یک منبع آگاه دولت هند تاکید کرد: دولت دهلی 
نو به پاالیشگاه ها نگفته است تا واردات نفت خام از ایران را متوقف  کنند.  ما روابط خوبی با ایران 
و آمریکا داریم و تصمیم ما تنها متکی به مسائل انرژی نیست. هند روابط نزدیکی با ایران دارد 
و در حال سرمایه گذاری برای ساخت و توســعه بندر چابهار است.  پیش بینی می شود این بندر 
رسما در سال 201۹ میالدی به بهره برداری برسد. ولی در عین حال، هند روابط و همکاری های 
نزدیکی نیز با آمریکا دارد و اخیرا یک قرارداد نظامی با ایاالت متحده امضا کرده است. هند از 

بزرگ ترین مشتریان نفتی ایران به شمار می رود.
 هند امیدوار است بتواند شامل معافیت های آمریکا در خصوص تحریم های نفتی ایران 
شود. رویترز قبل از این نوشته بود: پس از آنکه »شرکت کشیرانی هند« همکاری خود با ایران را 
به دلیل ترس از تحریم های آمریکا قطع کرد، دولت هند اجازه استفاده از نفتکش ها و بیمه های 
ایرانی را به شــرکت های نفتی خود می دهد.  این تالش دهلی نو به دنبال آن روی می دهد که 
خریداران چینی، انتقال نفت خریداری شــده از ایران را به کشتی های متعلق به »شرکت ملی 
نفتکش ایران« واگذار کردند. به نوشته رویترز، این اقدام چین و هند که بزرگ ترین خریداران 
نفت ایران هستند، نشان می دهد که اعمال تحریم های نفتی آمریکا از ماه نوامبر )آبان ماه( در 
قطع کامل ارتباط ایران با بازار جهانی نفت ناموفق خواهد بود. یک مقام »شــرکت کشتیرانی 
هند« به رویترز گفت: ما وضعیتی مشــابه )اغلب کشتیرانی های غربی( داریم چرا که حمایتی 
از ما نمی  شــود؛ لذا نمی  توانیم با ایران همکاری کنیم. رویترز به نقل از دو منبع آگاه که نامی از 
آنها نبرد، گزارش داد که شرکت کشتیرانی هند قراردادی تا پایان ماه اوت  با »شرکت پاالیشگاه 
و پتروشیمی مانگالور« برای انتقال نفت ایران به این شــرکت داشت که از تمدید آن منصرف 
شده است. همچنین این شــرکت پاالیشــگاهی با نفتکش های اروپایی نیز قراردادی داشت 
که براســاس آن این نفتکش ها باید ماهانه دو محموله نفتی ایران را به این پاالیشــگاه انتقال 
می دادند، اما اعالم کرده اند که از ماه ســپتامبر )ماه جاری میــالدی( محموله های ایرانی را 
حمل نمی  کنند. یک مقام دولتی هند گفت که وزارت کشــتیرانی این کشور اجازه خرید نفت از 
 ایران را به شــرکت های پاالیشگاهی براســاس »قرارداد هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد«

 داده است.
 این قراردادها به شــرکت های هندی این توانایی را می دهد که در زمانی که شرکت های 
حمل و نقل و بیمه غربی حاضر به پوشش این شرکت ها نیســتند، امکان خرید نفت از ایران را 
داشته باشند. شرکت های نفتی دولتی هند که در واردات ماه ژوئیه رکورد خرید روزانه 7۶8 هزار 
بشکه نفت از ایران را ثبت کردند، برنامه ریزی کرده اند که واردات نفت از ایران را در مابقی سال 
2018 و سال 201۹ به دو برابر افزایش دهند. در حالی که شــرکت های نفتی دولت هند برای 
سودرسانی به شرکت های کشتیرانی و بیمه این کشــور براساس قانون تنها مجاز به خرید نفت 
»تحویل روی عرشه« هستند، مقام دولتی هند گفت که دهلی نو این اجازه را به شرکت های خود 

داده است که از شرکت های کشتیرانی و بیمه ایرانی استفاده کنند. 

در حالی که لفاظی های ترامپ علیه ایران ادامه دارد، یکی از سناتورهای آمریکایی ضمن 
خصمانه و فتنه انگیز خواندن سخنرانی جان بولتون علیه ایران، گفته است: »تام اودال نماینده 
نیو مکزیکو در مجلس سنای آمریکا از ارائه طرح عدم مجوز اعالن جنگ آمریکا با ایران بدون 
تایید کنگره خبر داد.« او با اشاره به سخنرانی خصمانه »جان بولتون« مشاور امنیت ملی ترامپ 
در اتحادیه مقابله با هسته ای شدن ایران که روز گذشته کنفرانس ساالنه شان را با حضور مقامات 
عالی رتبه دولت ترامپ برگزار کردند، گفت: »سخنرانی خصمانه و فتنه برانگیز بولتون، مشاور 
امنیت ملی ترامپ دلیل دیگری برای الیحه ای است که قرار است فردا به مجلس اعطا کنم.« 
اودال افزود: »با این الیحه مطمئن خواهیم شد که ترامپ بدون تایید کنگره وارد جنگ 
با ایران نخواهد شد.« مشاور امنیت ملی ترامپ در این سخنرانی به ایران هشدار داده و مدعی 
شده بود برای قاسم سلیمانی برنامه هایی دارند. »بولتون« در اظهاراتی بی اساس مدعی شد: 
»به گفته مقامات ایران ما »شــیطان بزرگ«، »ارباب عالم« و »ارباب جهنمی« هستیم.  در 
نتیجه من می توانم تصور کنم که آنها حرف های امــروز من را جدی می گیرند؛ اگر با ما روبه رو 
شوید یا با شرکای ما یا اگر به شهروندان ما آسیبی برسانید یا اگر به تقلب هایتان ادامه دهید، ما 

بسیار خشمگین خواهیم شد.« 
در همین حال یک سناتور آمریکایی از سیاست های دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
این کشور در قبال توافق هسته ای با ایران انتقاد کرده و خواستار بازگشت آمریکا به این توافق 
شده است.  »دیان فاینشتاین«، نماینده ایالت کالیفرنیا در سنای آمریکا در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »رویکرد تکروانه رئیس جمهور ترامپ در قبال ایران در حال شکست خوردن است.« 
ســناتور آمریکایی اضافه کرد: »متحدان ما معتقدند که توافق هسته ای ایران کارآمد است و 
بدون ما دارد پیش می رود.  وقت آن است به توافق هســته ای بازگردیم و با متحدانمان برای 
مقابله با رفتارهای ایران همکاری کنیم.« »اینشتاین یکی از اعضای حزب دموکرات است که 
پیش تر با خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران مخالفت کرده و خواستار همکاری با انگلیس، 
فرانسه و آلمان )سه طرف اروپایی برجام( برای محدود کردن فعالیت های موشکی و منطقه ای 
ایران شده است. توئیت ســناتور آمریکایی روز چهارشــنبه، یک روز بعد از توافق ایران و گروه 
موسوم به 1+۴ برای تدوین سازوکارهای مالی جهت حفظ توافق هسته ای برجام بعد از خروج 

آمریکا از آن انجام شده است. 

الیحه »ممنوعیت حمله نظامی 
ترامپ به ایران«  ؟

هند از ایران نفت می خرد؟

رویدادها
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یکی از نکات سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی ایراد اتهام در مورد علت گرانی نفت بود.  رئیس 
جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در جمع رهبران جهان گفت که اوپک دارد آنها را فریب 
می دهد.  او شکایت خود از اوپک را که بارها توئیت کرده بود به مجمع سازمان ملل آورد. ترامپ گفت: 
»اوپک و کشورهای عضو آن طبق معمول در حال غارت کل دنیا هستند و من این را نمی  پسندم.  هیچ 
کس این شرایط را دوست ندارد.« ترامپ پیش از این برخی کشورهای عضو اوپک مانند عربستان را 
گاو شیرده توصیف کرده و خواستار پرداخت هزینه های آمریکا بابت حمایت از این کشورها شده بود. 
»ما از بســیاری از این کشــورها رایگان دفاع می کنیم ولی آنها با فروش گران نفت از ما سوء استفاده 
می کنند.«این اظهارات ترامپ پس از این اعالم شد که اوپک، روسیه و چندین کشور دیگر تولیدکننده 
نفت به درخواســت او برای کاهش قیمت نفت و افزایش تولید آن بی اعتنایی کردند. ترامپ اوپک را 
عامل افزایش قیمت نفت به 70 تا 80 دالر در هر بشکه و میانگین قیمت داخلی بنزین به سه دالر در هر 
گالن می داند. این در حالی است که تصمیم ترامپ در ماه مه برای بیرون رفتن از معاهده اتمی 201۵ 
و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، سومین تولیدکننده بزرگ اوپک، عامل اصلی افزایش قیمت نفت 
است. دولت ترامپ در تابستان با منع خریداران نفت از داد و ستد با ایران تا ۴ نوامبر، قیمت ها را باالتر برده 
است.  این مهلت زمانی بازار را نگران کرده که آیا عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان نفت می توانند 
افت صادرات نفت ایران را در ماه آینده جبران کنند یا نه. هیلما کرافت، رئیس بخش استراتژی کاال در 
بانک آر بی سی گفت: »اوپک پاسخ خوبی داد. از زمان توییت کردن رئیس جمهور ترامپ و اجالس ماه 
ژوئن تعداد قابل مالحظه ای بشکه نفت در اختیار بازار قرار داده است.«او ادامه داد: »چالش واقعی 
برای اوپک و رئیس جمهور ترامپ این است که نفت زیادی نداریم. عربستان سعودی حدود ۳20 هزار 
بشکه از باالترین حد خود در 201۶ فاصله دارد و سوال این است که در کوتاه مدت چقدر می تواند تولید 
کند؟« قیمت نفت خام برنت پس از اینکه اوپک و متحدانش گفتند به توافق ماه ژوئن خود پایبند هستند 
به بیش از 82 دالر در هر بشکه رسید. ترامپ  گفت: »ما از آنها می خواهیم دست از باال بردن قیمت نفت 
بردارند.  ما می خواهیم قیمت را پایین بیاورند.  ما دیگر این قیمت  باالی نفت را تحمل نمی کنیم.« فالح، 
وزیر انرژی عربستان سعودی در روز یکشنبه گفت: »ادعای ترامپ در توییتر مبنی بر باال بردن قیمت 
نفت توسط اوپک درست نیست.« وی ادامه داد: »کارتل بر جوانب مهم تری از بازار نفت تمرکز کرده 
است؛ مانند اطمینان از ذخایر استراتژیک نفت خام.  مساله فقط تولید نفت نیست.  در 201۹ میزان 
تقاضا بیشتر ما را نگران می کند.«وزیر نفت، رئیس جمهور آمریکا و سیاست های اخاللگرانه او را دلیل 
افزایش قیمت نفت و بی ثباتی این کاال در بازارهای جهانی دانست. در تحولی دیگر در این مورد بیژن 
زنگنه در حاشیه هیات دولت با اشاره به اینکه اوپک با تمام توان و ظرفیت برای ایجاد ثبات در بازار نفت 
تالش می کند،  گفته است: »ترامپ درحال تالش برای کاهش جدی سهم صادرات نفت ایران بدون 
افزایش قیمت،  در بازار است که این اتفاق نخواهد افتاد.« وی با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش 
قیمت نفت و ثبات بازار،  باید آمریکا از دخالت های بیجا و تنش زا در منطقه مهم خاورمیانه دست بردارد، 
گفت: »رئیس   جمهور این کشور نباید مانع تولید و صادرات ایران شود و این موضوعی است که مکرون 
در  سخنان شب گذشته خود آن را بیان کرده است.« وزیر نفت با یادآوری اینکه اوپک در فعالیت های 
خود،  سازوکار ضمانت های اجرایی ندارد، ادامه داد: »در حال حاضر هیچ کدام از تولیدکنندگان نفت،  
توان تولید بیشتر از حجم فعلی را ندارند و حرف های مطرح شده بی اساس است.« زنگنه درباره  تأثیر 
بیانیه 1+۴ در صادرات نفت اضافه کرد: »این بیانیه را باید هر دو طرف عملیاتی کنند و اراده سیاسی نیز 

در این موضوع وجود دارد و اروپایی ها برای انجام آن جدی هستند.« 

پایان اعتماد ملی

چه کسی نفت را گران کرد؟

یکی از مهم ترین تحوالت در هفته قبل اســتعفای دســته جمعی در حزب اعتماد ملی بود. 
ماجرا از این قرار است که  110 تن از اعضای حزب اعتماد ملی در بیانیه ای اعالم کردند: برگزاری 
کنگره حزب، ناگزیر باید از سوی حجت االسالم منتجب نیا، قائم مقام قانونی این حزب انجام گیرد 
و برگزاری آن از سوی افراد دیگر، به جهت قانونی و عدم انطباق با اساسنامه، فاقد وجه رسمی خواهد 
بود. در بخش دیگری  از این بیانیه  آمده اســت: چنان که پیش از این اعالم شده است، روز ششم 
مهرماه، کنگره حزب اعتماد ملی برگزار خواهد شد؛ کنگره ای که روند برگزاری آن با اساسنامه حزب 
همخوانی نداشته و نتایج آن، پیشاپیش برای امضاکنندگان این نامه مشخص است.  ما نویسندگان 
بر این باور هستیم که برگزاری کنگره   حزب، ناگزیر باید از سوی حجت االسالم منتجب نیا، قائم مقام 
قانونی این حزب  انجام گیرد و برگزاری آن از ســوی افراد دیگر، به جهــت قانونی و عدم انطباق با 
اساسنامه، فاقد وجه رسمی خواهد بود. پس از اظهارات حضرتی، منتجب نیا که تا آن زمان قائم مقام 
حزب معرفی می شــد طی بیانیه ای خطاب به تمامی شــاخه ها و گروه های حزب اعالم کرد که تا 
انتخابات شورای مرکزی جدید انجام نشــود، هیچ یک از مصوبات شورای مرکزی وجاهت قانونی 
ندارد.  در همین حال اولین نشست شورای عمومی حزب منشــعب از اعتمادملی با شعار »راه نو، 

اعتمادی دوباره« دوشنبه  شب با ریاست حجت االسالم رسول منتجب نیا برگزار شد.  
منتجب نیا با تاکید بر اینکه باید در حزب جدید اخالق ســرلوحه کار ما باشد، گفت: »هدف 
ما از تاســیس حزب اعتمادملی حاکمیت اخالق  در مناسبات حزبی  و سیاسی  و تحکیم  یک فکر و 
اندیشه راهبردی در جریان اصالحات و کشور بود.  تمام تالش ما هم در این سال ها این بود که به 
اخالق  حزبی و این تفکر آسیبی نرسد، اما متاسفانه امروز به این نتیجه رسید ه ایم که امکان تعقیب  
آن اهداف اخالقی و  اندیشــه راهبردی  در حزب اعتماد ملی وجود  ندارد  و باید تشــکیالتی جدید 
راه اندازی کنیم تا متولی همان فکر و اندیشه باشد. ما خود را اصالح طلبانی اصیل، مدافع مردم، 
حامی آرمان های اولیه انقالب و نظام و البته منتقد وضع موجود می دانیم و همه تالش خود را برای 
اصالحات واقعی، کارآمد و شجاعانه به کار خواهیم بست و برای همه احزاب و اشخاص اصالح طلب 
و حتی مخالفان جریان اصالحات  احترام قائلیم، اما در عرصه سیاست، اهل مریدی و مرادی نیستم 
و مطیع کورکورانه هیچ محفل و کسی نمی شویم؛ زیرا  هویت مســتقل و بنیان فکری مستحکم و 
به روز و قابل دفاع داریم.« قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی درباره آنچه که  بر حزب  اعتمادملی در 
سال های اخیر گذشته است و لزوم تشکیل حزب جدی، گفت: »در تمام این سال ها ما در حزب، 
حامی اندیشه  آقای کروبی و تفکر اعتمادملی بودیم.  وقتی دیدیم که  دیگر در حزب اعتمادملی آن 
تفکر و منش سابق وجود ندارد، به پیشنهاد و اصرار دوســتان صادق از سراسر کشور بر آن شدیم 
که حزبی جدید تاسیس کنیم؛ حزبی با همه اصول و معیارهای تحزب که از صفر تا صد مسائل آن 
مبتنی بر قانون، مرامنامه و اساسنامه حزب و تبعیت از  خرد جمعی و رای اکثریت باشد و در آن مطلقا 
فردمحوری و مریدی و مرادی  وجود نداشته باشد، اما متاسفانه در برخی  رسانه ها نکته ای را دیدم 
که خیلی ناراحت شدم و آن نکته این بود که برخی خبر از تاسیس »حزب منتجب نیا« داده بودند … 
منتجب نیا با رد هرگونه فرد محوری در عرصه تحزب گفت: »اگر بناست کار حزبی و تشکیالتی کنیم 
دیگر فردگرایی مفهومی ندارد، بنابراین اگر حزبی تشکیل شــود، متعلق به همه شماست. حزب 
جدید چه در فرآیند تاسیس که شامل تعیین هیات موسس، تدوین مرامنامه و مانیفست و نقشه راه 
و اساسنامه و چه در فرایند مدیریت تا تشکیل کنگره بزرگ حزب و پس  از  آن کامال دموکراتیک و بر 

پایه خرد جمعی حرکت خواهد کرد.« 
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واکنش به ادعای ترامپ

هیلی علیه کری

ممنوع الخروج

جمله جنجالی

از چهره های مهم هفته گذشته  فرمانده کل سپاه است.  او با خطاب قرار دادن رئیس جمهوری آمریکا گفته است: »آقای ترامپ 
مردم ایران اطمینان دارند که ادعای درخواست مالقات رئیس جمهوری اسالمی ایران از شما هم یک دروغ بزرگ مثل دیگر دروغ های 
شماست.«  فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در سازمان ملل، حضار به سخنان سخیف شما خندیدند، تصریح کرد: »شما خنده های آنها را 
دیدید و شنیدید.  پیام این تمسخر، فروریختن پوشالی شما و انزوای بیشتر آمریکاست و این یک رسوایی بزرگ سیاسی بود.  مطمئن باشید 
مردم ایران و منطقه، به این اظهارات سراسر دروغ و مضحک شما نیز می خندند، لکن صدای خنده های آنان را از راه دور نمی  شنوید.  شما 
در حال کوچک شدن هستید و اگر این مسیر را ادامه دهید مطمئن باشید جهان با زوال زودهنگام آمریکا رو به رو خواهد شد.« فرمانده کل 
سپاه با خطاب قراردادن رئیس جمهوری آمریکا، گفت: »آقای ترامپف بدانید تا زمانی که ظلم و بیدادگری نظام سلطه با رهبری و هدایت 
نظام امپریالیستی شما ادامه دارد، رویه ایران و اکثریت قاطع مردم ایران تغییری نخواهد کرد، چون یکی از مولفه های عمده فرهنگ 

هر ایرانی، اقتدار همراه با ظلم ستیزی است.« 

سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز چهارشــنبه گفت مذاکرات جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا، 
با ایران، »ضدآمریکایی« اســت. هیلی گفت: »آنچه کری انجام داد، نه تنهــا بی احترامی به آمریکا بود، بلکه 
برای آمریکا مضر نیز بود.« او در ادامه ادعاهای خود افزود: »هنگامی که ما آنجا نشسته ایم و تالش می کنیم 
به گونه ای ایران به میز مذاکره بیاید که بداند باید آزمایش موشک های بالستیک متوقف شود، باید حمایت از 
تروریسم متوقف شود، باید فروش تســلیحات به حوثی ها پایان یابد، یک آمریکایی دیگر برود و بگوید نگران 
اینها نباشید؛ این اقدامی کامال غیرآمریکایی است.« این اظهارات در پی آن مطرح می شود که کری اعالم کرد 
با جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در ارتباط است.  کری متذکر شده است در حال »ارائه نکات آموزشی« به ایران 
درباره چگونگی رفتار با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیست.  با این حال، ترامپ مذاکرات کری با 

ایران را »غیرقانونی« خوانده و مدعی شده است این اقدامات، به مردم آمریکا آسیب می رساند.  

وزیر بهداشت که این روزها یکی از مسئوالنی اســت که با صبحت هایش جنجال به پا می کند، 
این بار در گفت وگو با یکی از هموطنان که با قاضی زاده هاشمی قصد درد دل داشت، جمله ای می گوید 
که مورد انتقاد بسیاری از جمله برخی از مسئوالن دولتی قرار گرفت. مرد میانسالی در یکی از شهرهای 
ایران از هزینه سنگین فیزیوتراپی گالیه می کند، اما وزیر بهداشت در پاسخ به گالیه این مرد می گوید 
که بهتر است خودش فیزیوتراپی کند و در ادامه توضیحاتی می دهد و با گفتن »خودت بمال« باعث 
خنده حضار می شود. این موضوع اگرچه در میان عامه مردم یک شوخی متداول عنوان می شود اما 
به سبب مسئولیت آقای وزیر و حرفه طبابت وی مورد انتقاد جدی افکار عمومی در شبکه های مختلف 

اجتماعی قرار گرفت.

از  قضائیــه  قــوه  ســخنگوی  محســنی اژه ای،  غالمحســین 
ممنوع الخروج بودن رئیس سابق بانک مرکزی خبر داده است.  اژه ای تاکید 
کرده است: »یک بار از سیف تحقیق شــده و اگر الزم باشد بار بعدی هم 
تحقیق می شود و پرونده هم در حال رسیدگی است زیرا متهمان دیگری از 
کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد و پرونده در حال تحقیقات 

است و این فرد ممنوع الخروج است.« 

چهره ها



»دونالد ترامــپ« رئیس جمهوری آمریــکا در جریان 
سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستاوردهای 
خود را بیشــتر از همه دولت های گذشــته این کشور دانست 
که این ادعا بــا خنده حاضــران مواجه شــد. وی در ابتدای 
سخنرانی خود با برشــمردن اقدامات دولتش گفت: »دولت 
من در کمتر از دو سال، دستاوردهای بیشــتری از تقریبا هر 
دولت دیگری در تاریخ آمریکا داشته است.« این ادعا موجب 
خنده دیپلمات های حاضر در محل سخنرانی شد و زمانی که 
ترامپ بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد، صدای خنده تمامی 
سالن را در برگرفت. رئیس جمهوری آمریکا که در پخش زنده 
مورد تمسخر سران و نمایندگان دیگر کشورها قرار گرفته بود، 
سخنرانی خود را قطع کرد و گفت: »انتظار چنین واکنشی را 
نداشــتم، ولی ایرادی هم ندارد.« اما این خنده تمسخرآمیز 
حضار در جریــان ســخنرانی دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
آمریکا، در هفتاد و سومین نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، بازتاب گسترده ای در رسانه های آمریکا و جهان 
داشت. رئیس جمهور آمریکا در آغاز سخنرانی خود در مجمع 
عمومی سازمان ملل در اظهاراتی تکراری، مدعی شد دولت او 
به دستاورد هایی بیش از تمام دولت های تاریخ آمریکا رسیده 
اســت. پس از این اظهارات رئیس جمهور آمریکا، مقامات 
حاضر در نشســت با صدای بلند شــروع به خندیدن کردند. 
ترامپ که از خنده حاضران در جلسه شوکه شده بود، در ادامه 
گفت: »انتظار چنین واکنشی را نداشتم، ولی  اشکالی ندارد.« 
جاش لدرمن، کارشناس سیاســی آمریکایی و خبرنگار سابق 
آسوشیتد پرس، در صفحه توئیتر خود نوشت: »به یاد ندارم 
در سخنرانی های مجمع عمومی ســازمان ملل متحد کسی 
به اظهارات رؤسای جمهور پیشــین آمریکا که جنبه شوخی 
نداشته است، خندیده باشــد.« شبکه تلویزیونی الجزیره نیز 
نوشــت زمانی که ترامپ اعالم کرد: »دولت من در مدت دو 
سال به موفقیت هایی دســت یافته که در دولت های پیشین 
آمریکا سابقه نداشته اســت« باعث خنده حاضران در سالن 
شد. لس آنجلس تایمز نوشت ترامپ پس از ادعای دستیابی 
به موفقیتی بیش از دولت های پیشین آمریکا خنده حاضران 
در مجمع عمومی سازمان ملل را برانگیخت. هافینگتن پست 

نیز نوشت الف زنی رئیس جمهور آمریکا درباره موفقیت های 
دولتش باعث شــد مجمع عمومی ســازمان ملل درســت در 
مقابل چشــمان ترامپ به او بخندد. خبرگزاری رویترز نوشت 
هنگامی که ترامپ ادعا می کرد موفقیت های دولتش بیش 
از هــر دولت دیگــری در تاریخ آمریکاســت، صــدای خنده 
حضار شنیده شــد. ان. پی. آر. )رادیو عمومی ملی آمریکا( 
نیز در صفحه توئیتر خود نوشــت اظهــارات ترامپ مبنی بر 
اینکه دولت وی در مدت دو ســال به موفقیت هایی بیشتر از 
دولت های پیشین آمریکا دست یافته، خنده حاضران در سالن 
را به همراه داشــت. ایندیپندنت هم در پایــگاه اینترنتی خود 
نوشــت پس از آنکه دونالد ترامپ در سخنرانی اش در مجمع 
عمومی سازمان ملل مورد تمسخر ســران و نمایندگان دیگر 
کشور ها قرار گرفت، کاربران شــبکه های اجتماعی توئیت 
 چهار سال پیش او را بازنشر کردند که در انتقاد از اوباما گفته 
بود: »رئیس جمهوری نمی خواهیم که مایه خنده همه جهان 
باشد«. اما رسانه های روسیه  سخنان رئیس جمهوری آمریکا 
را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ویژه تمسخر 
و خنده حاضران وقتی عملکرد خود را خارق العاده خواند، مورد 
توجه قرار دادند. خبرگزاری تاس نوشت: »زمانی که ترامپ از 
دســتاوردهای دولت خود در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل سخن می گفت بسیاری از حاضران در نشست با صدای 
بلند می خندیدند. ترامپ گفت که دولت وی در طول دو سال 
به دستاوردهایی دست یافته است که دولت های قبلی ایاالت 
متحده در مدت مشــابه دســت نیافته بودند.« رسانه روسی 
افزود: »ترامپ از خنده حاضران غافلگیر شد و گفت که انتظار 
چنین واکنشی را نداشته است.« شــبکه تلویزیونی روسیه1 
هم با پخــش تصاویر خنده بلند حاضران در ســازمان ملل به 
سخنان ترامپ گفت که یک بار دیگر سران کشورهای عضو 
سازمان ملل نشان دادند که کشور میزبان را دوست ندارند. در 
گزارش این رسانه همچنین به خنده هیأت آلمانی به سخنان 
ترامپ اشاره شد زمانی که ترامپ می گفت آلمان بیش از هر 
زمانی خود را به روسیه در موضوع انرژی وابسته کرده است، 
اگر مسیر فعلی را ادامه دهد. شبکه تلویزیونی راشاتودی نیز 
با پخش بخش هایی از سخنان ترامپ گفت: »وقتی ترامپ 

اعالم کرد که در طول کمتر از دو ســال به نتایج خوبی دست 
یافته است که پیشینیان وی در مدت مشابه به آن دست نیافته 
بودند صدای خنده حضار بلند شــد.« رســانه روســی افزود: 
»ترامپ خاطرنشان کرد که انتظار چنین واکنشی از حاضران 
در سازمان ملل را نداشته اما اشکالی هم ندارد.« راشاتودی 
خاطرنشــان کرد: »رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود 
همچنین از فعالیت اوپک انتقاد کرد و از آلمان هم خواســت 
سیاست خود را تغییر دهد تا به روسیه وابسته نشود.« شبکه 
دوم تلویزیــون دولتی روســیه نیز گفت: »شــرکت کنندگان 
در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل از سخنان ترامپ با 
خنده و اســتهزا اســتقبال کردند.  رهبر آمریکا گفت که وضع 
در این کشــور با روی کار آمدن دولت وی چه تغییراتی کرده 
و دستاوردهای به دست  آمده بیشتر از نتایج به دست  آمده در 

دوره دولت های قبلی آمریکا بوده است.«
در تحولی دیگــر »دیویــد ناکامــورا«، در تحلیلی در 
پایگاه اینترنتــی روزنامه واشنگتن پســت درباره ســخنرانی 
جنجالــی »دونالد ترامپ«، رئیس جمهــور آمریکا در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد که با واکنش تمسخرآمیز سران 
و دیپلمات های بلند پایه کشور های جهان روبه رو شد، چنین 
نوشت: »آنها فکر می کنند ما احمق هستیم که این ایده هرگز 
درست نبوده اســت، اما آنچه  ترامپ بیان داشته است درباره 
روسای جمهور پیشــین آمریکا بود. این اولین باری است که 
من شاهد بوده ام مردم واقعا به یک رئیس جمهور خندیدند. من 
فکر می کنم این موضوع وی را به طور کامل دیوانه می کند و 
تمامی چیزهایی را که باعث احساس عدم امنیتش می شود، 

تشدید می سازد.« 
برای ترامپ، لحظه ای که حضار به او خندیدند، نه تنها 
شرم آور بود، بلکه یکی از اظهارات افسانه ای رئیس جمهوری 
را که بنا به داده های آماری فکت چکــرز ) که همه اظهارات 
و بیانیه های دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا را تجزیه و 
تحلیل می کند( از زمان تصدی قدرت در کاخ سفید تا کنون، 
بیش از ۵000 ادعای دروغ یا گمراه کننده را مطرح ســاخته 
است،  یک باره نابود ســاخت.  حال که در آســتانه انتخابات 
میان دوره ای کنگره آمریکا قرار داریم، ترامپ فهرست طویلی 
از دستاوردهای دولت خود را آماده ساخته است، حتی اخیرا 
در جایی که برای مبارزات انتخابات میان دوره ای حضور یافته 

بود، درباره دستاوردهای دولت خود کامال رجزخوانی  کرد. 
در انجام این کار، ترامپ به طور معمول و همیشه ادعا 
کرده  که موفقیت های بزرگی را به دست آورده و خود را از حیث 
سابقه تاریخی، در رده بزرگترین رهبران جهان قرار داده است. 

خنده به آقای پرزیدنت
سخنرانی ترامپ با تمسخر حضار مواجه شد

13 شماره 415   | مثلث  



فضای مجازی
پست برانکو 
برای 
شهدای حادثه 
تروریستی اهواز

حسام الدین 
آشنا مشاور روحانی 
در چند توییت به 
اظهارات ترامپ 
در مجمع عمومی 
سازمان ملل واکنش 
نشان داد.

یک 
کاربر فضای 
 مجازی 
در توییتر با 
انتشار تصویری 
از یک شهید 
حادثه تروریستی 
اهواز که تولدش 
پایان جنگ 
و شهادتش 
آغاز جنگ بود 
را به اشتراک 
گذاشت.

یک فعال 
فضای مجازی 
در توییتر با 
انتشار تصویری 
از خط محرمانه 
آیت الله مصباح 
یزدی که زمان 
پهلوی آن را 
ابداع کرده بود، 
نوشت

محمدرضا 
زائری در صفحه 
شخصی خود در 
توییتر با انتشار 
تصویری از نخست 
وزیر سابق انگلیس 
در مترو نوشته 
بود: تو رو به خدا 
یکی به من بگه این 
عکس فوتوشاپیه! 
نخست وزیر سابق 
انگلستان در متروی 
لندن، صندلی هم 
برای نشستن ندارد!

واکنش ها به سخنرانی روحانی

المیرا شریفی مقدم 
مجری و گوینده شبکه خبر 
در صفحه شخصی خود در 
توییتر به افزایش قیمت دالر 
در بازار واکنش نشان داد.

مهدی محمدی 
کارشناس و تحلیل گر مسائل 
سیاسی در صفحه شخصی 
خود در توییتر درباره برجام 
اروپایی نوشت

غالمعلی حداد عادل نماینده سابق مجلس شورای اسالمی در توییتر 
درباره تشییع باشکوه پیکر شهدای  خادثه تروریستی رژه اهواز نوشت

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای 
اسالمی خطاب به علی الریجانی درباره الیحه مبارزه با جرائم سازمان 
یافته و پیوستن به پالرمو نوشت
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حرف روز 

مسیر ما روشنه باید 
مقاومت کنیــم و از روی 
قــدرت مذاکــره کنیم. 
اینکه اروپا حتی با حرف 
از آمریکا جدا شده برای 
قدرت ماست و اگر قدرت 
نداشتیم حرف هم خرج 

نمی کردند. 

ما برای کســب استقالل کشــور هزینه باالیی 
داده ایم و از دســت دادن آن برایمان بسیار سنگین 
اســت.  گرچه به سیاســت داخلی آقای روحانی نقد 
دارم، اما در سیاست خارجی بسیار عالی عمل کرده. 

شــورای امنیت به خصوص آمریکا و انگلیس 
و فرانســه ســعی دارن با ریــاکاری و گرفتن ژســت 
ضد تروریســت از واکنــش ایــران به ایــن عملیات 
تروریســتی کم کننــد. واال مثل روز مشــخصه این 
کشــورها حامی اصلی این تروریســت ها در منطقه 
و حتی سراســر دنیا هســتند ولی به زودی این باران 
موشک های آتشین ماست که این سگ های وحشی 
 تروریســت در منطقه را تا اســفل ســافلین همراهی 

خواهد کرد. 

به جای پرداخت وام باید قیمت مســکن رو 
اصالح کرد. چرا مردم باید ســودجویی یه عده را 
تامین کنن ؟ قیمت مسکن دســت یکسری انبوه 
ساز دالل و واســطه افتاده که البته ساخت و ساز 
شغل دومشون هست.  چرا مسکن رو نمی فروشن 
چون احتیاجی به پولش ندارن.  خالی رهاش کردن 
چون درآمدشون جای دیگرس حاال هر چی باالتر 
بره بهتر.  اتفاقا کســی که شــغلش انبوه ســازی 
باشه مســکن رو به قیمت پایین می فروشه چون 
باید بدهی هاش رو بده و ســرمایه اش رو نقد کنه.  
به جای پرداخت وام های کالن که کمر مردم رو از 
دو جهت می شکنه باید قیمت مسکن اصالح بشه. 
اگر بگردید می تونید بفهمیــد خیلی از خونه های 
ساخته شده متعلق به بانک هاست که اونام دلیلی 
برای فروش ندارن.  سرمایشــونه و هر روزم باالتر 
میره.  نه مسکن، هر بازاری فقط با مبارزه با فساد 

اصالح خواهد شد.

وقتی روحانی از لزوم وفای به عهد صحبت 
میکنــه، حس عجیبی بهم دســت میــده و خیلی 
عصبانی میشم، آخه چطور کسی که به هیچکدام 
از وعده ها و عهدهای انتخاباتی خود عمل نکرده، 

می تونه از وفای به عهد حرف بزنه.

رئیس جمهور خیلــی مودبانه و بــا زیرکی از 
منافع ایران دفاع کرد نه اینکه مثل بعضی ها از روی 
خامی بره اونجا با شعار های تند جامعه جهانی رو بر 
ضد ما تحریک کنه یا مثل ترامپ بشه مضحکه و 

باعث خنده.

بازار هیجانی دالر معیار حق و باطل؟ منصف 
باشیم.  روســیه و ترکیه در اثر تحریم های دالری 
ارزش پول هاشــون افتاده منتها باید تسلیم یک 

روان پریش دیوانه به اسم ترامپ شوند؟

این بیانیــه دادن ها کنتور نمی  انــدازه.  اگه 
راست می گید چرا بانک دویچه آلمان حتی برای 
ایرانی هــای مقیم آلمان حســاب بانکــی هم باز 
نمی  کنه؟ یا اینکه چرا پول خرید نفت و هزینه های 
سفارتخونه ها به صورت چمدانی جابه جا می شه؟ 
هر وقــت یک ایرانــی تونســت از اروپا بــه ایران 
از طریــق بانک پــول جابه جا کنــه اون وقت تازه 
ادعاتون صحت داره و باید دید این همه تعهدات 
سنگین ارزش این آب نبات چوبی رو داشته یا نه. 

حاال که حتی همون آبنبات چوبی رو هم ندارید. 

به مخارج نیویورک داریم زندگی می کنیم با 
روزی دو دالر.  و فردایی که میشه یک دالر. 

تکلیــف شــرکت های اروپایــی کــه دارن 
یکی یکــی از ایران خــارج می شــن و بهانه اونها 
تحریم های آمریکاست چی میشــه.  نباید یه بند 
در این بیانیــه به ایــن موضوع مهــم اختصاص 
می یافــت.  البته باز هــم کلی گویی شــده و هیچ 
راهکار عملــی در این بیانیه ارائه نشــده اســت.  
همش شــده وعده ســر خرمن که تا االن یکیشم 
اجرایی نشــده.  اینا منتظرن قطعه  آخر پازل یعنی 
FATF هم تصویب بشه و با خیال راحت ضربتشون 

رو به ایران بزنن. 

سیاســت های آمریکا علیه کشــورمان را همه 
می دانیم. در مجمع عمومی سازمان ملل قرار نیست 
آمریکا تغییر موضع دهد اما رفتارها وسخنان رهبران 
مهم است، چرا که انعکاس بین المللی می یابد واز دل 
آنه مواضع دولت ها مشخص می شود اما اینکه دولت 
ما در عین مشکالت ودشواری هایی که پیش رو دارد 
از دولت های دیگر حمایت می کند یک حرکت زیرکانه 
ونشان از قدرت وتاثیر گذاری ما در عرصه بین المللی 

و منطقه است.
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یکی، دو هفته گذشته بود که باز هم استوری یکی 
از بازیگران سینما در اینستاگرام خبرساز شد و البته همین 
خبرســازی، دســتمایه مهمی به اهالی فرهنگ رســاند. 
دستمایه ای که نشان از انحطاط و فرهنگ عمومی 
از یک سو و البته 
زنــگ خطری 
نیز  بلنــد  

گفتارها

نفیسه رحمانی

روزنامه نگار

به حســاب می آید. نازنین بیاتی در صفحه شخصی خود 
در اینستاگرام این طور نوشت   »محرم، به جای پرداخت 
میلیاردهــا تومان به مداحــان برای گریاندن شــما آن را 

هزینه خنداندن یتیمی کنید.«
متنــی یــک خطــی کــه واکنش هــای زیــادی 
را به خــود برانگیخــت. البتــه او پس از گسترده شــدن 
در  را  دیگــری  اســتوری  واکنش هــا،  ایــن  مــوج 
صفحــه خــود قــرار داد کــه بــا لحنــی طلبکارانــه 
بــود. کــرده  عقب نشــینی  خــود  قبلــی  موضــع   از 
بیاتــی در اســتوری دوم این چنین نوشــت: »دوســتان 
عزیزی که از محرم و امام حسین شلوغ کاریشو بلدین... 
من نــه توهین بــه این مراســم کــردم نه گفتــم بده... 
منظورم به کســانیه که غذا نذری میدن برا چار نفر شکم 
ســیرتر از خودشــون... همونایی که یخچال شــون 
پر از غــذای نذریه... کســایی کــه بعد 
از خوردن غــذا و چــای، رحم به 
رفتگــرا نمی کنــن، خیابونــا پر از 
اشــغال همین ظرف و لیواناس... 
هرکســی غیر اینا عمل می کنه حسین 
 یــارش باشــه، ســفرش پربرکت...«

مرور همین دو نوشــته از یک ســلبریتی 
ز  ا نشــان   ، ســینما و  مجــازی  ی  فضــا
وضعیــت نامطلــوب ایــن پدیــده در جامعه 
ما دارد. کنشــگرانی که بدون هیــچ فکر و البته 
رعایت آدابی، در فضــای عمومی رفتــار می کنند 
نیازمند توجه بیشــتری از منظر آکادمیک هســتند. 
ریشــه های این رفتار درکجاســت؟ ســهم اجتماع در 
 پروارکــردن ایــن ســلبریتی ها و رفتارهــای یک جانبــه 

آنها چقدر است؟
آنچه درباره زاویه نگاه محافــل آکادمیک به مقوله 

سلبریتی وجود دارد این است که  تا همین اواخر و پیش از 
گستردگی جدی شبکه های ارتباط اجتماعی، حلقه  های 
دانشــگاهی، نگاه جدی به مفهوم ســلبریتی نداشــتند. 
شهرت و ســلبریتی بودن، موضوعاتی مبتذل و دم دستی 
تلقی می  شــدند؛ موضوعاتی که برای درک جامع جهان 
اجتماعی اهمیتــی نداشــته و از این رو اهالی اندیشــه 
 نیز اهمیــت چندانی برای ایــن موضوع قائــل نبودند. 
شــاید همیــن توجــه جامعــه دانشــگاهی بــه مقوله 
ســلبریتی و عالقه عمــوم مردم به این مفهــوم، منجر 
به این شد که مردم شوق ولع آمیزی به این افراد نشان 
دهند و از سوی دیگر نیز ســرآمدان جامعه شناسی نیز از 
این موج عقــب بمانند. در واقع جامعه شناســی این ایده 
که ســلبریتی ارزش مطالعــه دارد را، در دهه اخیر جدی 
گرفتــه و از همیــن رهگذر اســت که اندوختــه چندانی 
برای ارائه در این زمینه ندارند. از ســوی دیگر نیز ارتباط 
مردم و ســلبریتی ها به قدری وثیق و جدی شــده بود که 
جامعه شناســان نمی  توانســتند راهکار تــازه ای برای آن 

بیندیشند.
مرور آثار پیشــینی امــا نشــان از آن دارد که برخی 
از اهالی اندیشــه، پیش از این جامعه شناســِی شهرت و 
سلبریتی را پیشــنهاد داده و درباره آن کارهایی کرده اند. 
 همچنین جریان هایی در ســایر رشــته  ها نظیــر ادبیات، 
مطالعات رســانه  ای و فرهنگی و حتی روان  شناسی ایجاد 
شــده بود که جامعه شناســان را برای توجه به این پدیده 

مدرن فراگیر دعوت کردند.
مفاهیمی نظیــر طبقه، منزلــت و حزب کــه در آثار 
اندیشــمندانی همچــون وبر به آنها اشــاره شــده؛ واجد 
کاربردهــای امــروزی از موضــوع ســلبریتی هســتند. 
همچنیــن مفهــوم کاریزمــا، دربرگیرنــده درون مایه ای 
اســت که می تــوان آن را به روشــنی در ســلبریتی دید. 

برخی هنرمنــدان مثــل خانــم بهنوش طباطبایــی  و یا خانــم مینا وحید مثــل تمام 

دوســتداران امــام حســین)ع( در ســنت های دهــه محــرم مشــارکت کردنــد 

. بودنــد  حاضــر  مــردم  کنــار  بی مایــه  ســلبریتی های  برخــی  برعکــس  و 
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ســلبریتی محل لبریز شــدن کاریزمــا در جامعــه معاصر 
اســت. مفهومی که با طبیعت واقعی افراد سر وکار دارد و 
حتی در انواع دیگری از خود، یــک دلیل قانع کننده نظیر 
قدرت، مذهــب یــا... دارد. در فقدان این دســت افراد 
اما، ســلبریتی  ها به میــدان  آمده اند. ســلبریتی هایی که 
در دنیای امروز ما که مراجع علمــی و ادبی هیچ ارتباطی 
با مردم ندارند، جــای سیاســت دان ها و اقتصاددان  ها، 
جامعه  شــناس  ها و شــاعران را گرفته  انــد. بــرای همین 
اســت که آنان در عصر ما نقــش  مهمی برعهــده دارند. 
نقشی که در بیشــتر مواقع شــاید ارتباطی با تاثیرگذاری 
درســت در اذهان عمومی ندارند و اتفاقا نقش این تاثیر 
را نیز بر جای می گذارند. اینجاســت که عــده ای بر این 
باورنــد اساســا  نقش اصلــی ســلبریتی، انحــراف افکار 
 مردم اســت؛ خواه آنان خود از این موضوع آگاه باشــند، 
خواه نه! این انحراف که  تا به حال در رفتار بسیاری از این 
چهره ها مشاهده شده، دو شکل آشکار و پنهان دارد. در 
شکل آشکار آن، سلبریتی در ارتباط مستمر با فرد، به یکی 
از اشــخاص مهم زندگی او تبدیل می  شــود که در بخش 
قابل توجهی از زندگی روزمره، ذهن او را درگیر خود می کند 
و دیگر جایی بــرای موضوع  های اصلی باقی نمی   گذارد. 
نتایج تحقیقات در ایاالت متحده نشــان می  دهد کسانی 
که بیشترین عالقه  را به سلبریتی  ها دارند، همان کسانی 
هســتند که کمتریــن دغدغــه  سیاســی و مشــارکت در 
 انتخابــات را دارند و با کمترین احتمال به شــرایط جامعه  

خود اعتراض می کنند.
  به همین خاطر اســت که جورج مونبیــوت، فعال 
سیاســی و روزنامه نــگار بریتانیایــی می گویــد: »اگــر 
می خواهی مردم خاموش و بی  دغدغه باقی بمانند، روزی 
چند بار عکس تیلور ســوئیفت را به آنان نشان بده!« این 
درست همان چیزی است که درباره وضعیت سلبریتی های 
جامعــه ایرانی می توان به آن اشــاره کــرد. وضعیتی که 
هــواداران یک بازیگــر، خواننده یــا... در اینســتاگرام 
او را فالــو کرده و به طــور روزانه، چندین بــار از احواالت 
سلبریتی مورد عالقه شــان باخبر می شوند. در این حالت 
مخاطب به قدری درگیر زندگی روزمره و نمایش هایی که 
سلبریتی از زندگی خود دارد، می شود که اصال کنش های 
مناســب و اصلی را از یاد می برد. او به قدری در این فضا 
غرق می شــود که حتی به اشــتراک گذاری پســت هایی 
می پردازد که اعتقــاد چندانی به آنها نــدارد. نمونه مهم 
و بارز ایــن ادعا، همیــن اســتوری نازنین بیاتــی و رواج 
پیام های این چنینی در اینســتاگرام شــده است. محرم 
امســال، در فضای اینســتاگرام شاهد اشــتراک گذاری 
 دائــم پیام هایــی بودیــم کــه طعنه هــای مشــخصی

 به ماجرای عزاداری و نذری داشت.
 ایــن در حالی بــود کــه بســیاری از چهره هایی که 
پیام هــای این چنینــی را در صفحه خود داشــتند، هم در 
مراسم های عزاداری شرکت داشــتند، هم به نذری دادن 
پرداختند و هم این متن ها را به اشتراک گذاشتند؛ تناقض 
مهمی که نمی  توان پاســخ مستدل و اکادمیکی برای آن 
غیر از آرزوی شباهت به سلبریتی ها یافت.حال آنکه این 
بسیاری از نذری دهندگان نیازمندانی هستند که خود بانی 

کمک به نیازمندان می شوند.
توهم بزرگ سلبریتی  شــدن، جوانان امروز جامعه 
ما و دیگر جوامع را به شکل گسترده ای فراگرفته است. 
برای نمونه، نظرســنجی  ای در این باره نشــان می دهد 
که ۵۴ درصد نوجوانان 16 ســاله  بریتانیایی می  خواهند 
سلبریتی شوند. جوانانی که در این ســن و موقعیت باید 
فکــر کنش های منظــم سیاســی و اجتماعی را در ســر 
داشته باشــند، به زندگی ســلبریتی گونه می اندیشند. آیا 
این زندگی و ایــن آرزو، فرصتی برای کنش سیاســی یا 

اجتماعی باقی می گذارد؟ 

نمایِش نمایش!
سلبریتی ها از جان ما چه می خواهند؟ 

در ســالیان اخیر و با گسترش اســتفاده از شبکه های 
اطالعاتی و رســانه ای همراه، تحوالت تازه و شــگرفی در 
عرصه فرهنگ جامعه ایرانی به وقوع پیوســته که تحلیل و 
ارزیابی آن برای همگان مشکل اســت. چه از این رو که در 
این راه، پیمایش ارزش  ها و نگرش  ها در نوبت های مختلف 
و توســط مراجع گوناگونی صورت داده شــده کــه هرکدام 
نتایج مهم و البته متغیــری را به ما نشــان می دهد. یکی از 
مهم ترین گزاره  هایی که در این پیمایش ها تا حدود زیادی 
تکرار شــده و البته رصد فضای فرهنگی جامعه امروز نیز به 
روشــنی آن را تایید می کند، جابه جایی یــا تغییر گروه های 
مرجع در جامعه ایرانی است. دکتر هادی خانیکی در توضیح 
این گزاره می گوید: »جابه جایی یا تغییــر گروه های مرجع 
به این معناست که  گروه  هایی که بیشــترین تاثیرپذیری را 
دارند، سخت جابه  جا شــده  اند. گروه اول مرجع، معلمان و 
پایین ترین گروه هم کاسبان هستند. البته گروه اول مرجع 
به این معنا نیســت که هر اتفاقی در جامعه ما با نظر معلمان 
می  افتد. فرهنگ غیررسمی در جامعه در بسیاری از زمینه ها 
تاثیرگذارتر از فرهنگ رسمی است. در فرهنگ رسمی معموال 
هر سیاست  گذاری فرهنگی به دنبال تعیین الگو و ترویج آن 
اســت اما در فرهنگ غیر رســمی که حتی به فرهنگ پست 
 نیز نزدیک می شود، قدرت ســلبریتی ها بیشتر می  شود.«
ســلبریتی ها، نمایندگان متکثــری از فرهنگ غیررســمی 
هســتند که امروزه در همه جا حضور دارنــد و ردپای آنها در 
همه  حوزه ها به روشنی دیده می شود. این افراد که از رهگذر 
ترویج شبکه های اجتماعی و رسانه ای، توانسته اند جایگاه 
قابل توجهی در رواج و طرد ارزش ها یا تاثیرگذاری کیفی بر آنها 
 داشته باشند به قدری متکثر شده اند که دنبال کردن غالب آنها 
از توان مخاطبان عادی شبکه های مجازی نیز بیرون است. 
به هرحال توجه به این پدیده های فرهنگی یا اجتماعی که 
امروزه بســیاری از اهالی هنر، دانشگاه، سیاست و...  را نیز 
به ســمت خود جذب کرده اند، یکی از مهم ترین بایسته ها 
در مطالعات فرهنگی اســت. شاید اینســتاگرام مهم ترین 
شبکه مجازی به حساب  آمده برای فعالیت سلبریتی ها باشد. 
ادعایی که گزاره های آکادمیک و موجود در پیمایش های 
اجتماعی نیز آن را تایید می کنند. اهالی مطالعات اجتماعی 
و فرهنگی بر این باورند که از منظر ارتباطی نتایج تحقیقات و 
پرسش ها، نشان می  دهد فعالیت سلبریتی  ها در اینستاگرام 
بیشــتر از سایر شــبکه های مجازی دیده می  شــود. انتشار 
عکس  های شــخصی و غیررسمی، اشــتراک گذاری  ها، 
درددل  ها و خبررســانی از اندرونی هایی که برای هواداران 
همیشه جذاب و جالب بوده، شاید مهم ترین راز این حضور 
باشــد. به این دلیل که جذابیت بصری عکس و تاثیر روانی 
این رســانه در ذهن مخاطب یکی از مهم ترین دالیل رواج 
اینستاگرام آن هم در جامعه ای شــبیه  ایران است. از سوی 
دیگر فقدان وجود خط قرمزهای قانونی و عرفی که در جامعه 
ایرانی شاهد آن هستیم، اینستاگرام را تبدیل به پدیده جذابی 
کرده که زندگی ای موازی این سلبریتی ها و هواداران شان  را 
بدون توجه به آنچه در بیرون امکان نمایش آن را ندارند، رقم 
زده است. از این حیث فضایی که در اینستاگرام جاری است 
و زندگی که کاربران این شبکه مجازی از خود بروز می دهند، 

شــاید به قدری متفاوت از واقعیت باشد که فرهنگ دیگری 
را برای آنان رقم زده است. فرهنگی که البته هنوز به صورت 
کامل به عرصه زندگی روزانه این کاربران و کنشــگران وارد 
نشده است. ساخت و پرداخت همین نوع از فرهنگ عمومی 
است که امروز و در جامعه ایرانی، مساله سلبریتی ها را مهم 
کرده است. آنها هر روز مشغول نمایش های مختلفی هستند 
که هرچند در عمل نیز بدان پایبند نباشند، اما نفس انجام این 
نمایش را یکی از قسمت ها و سنت های مهم این فرهنگ به 
حساب می آورند. فرهنگی که برای بقا در فضای سلبریتی ها، 
باید ظاهرا به آن پایبند بود. در واقــع همین مفهوم نمایش 
است که اصل و اســاس این اکت ها و کنش ها را در بر دارد 
و آنها را سمت و سو می دهد. نمایشی شدن یا پررنگ شدن 
نمایش، منطق ارتباطات امروز و نقطه کانونی آن است. در 
نگاه آکادمیک، این نمایش مجموعه  ای از تصاویر نیست، 
بلکه یک رابطه اجتماعی بین اشــخاص است که براساس 
تصاویر شکل می گیرد. بنابراین تصاویر بیشتر با هم صحبت 
می کنند. سلبریتی به عنوان کارگردان این نمایش، در قالب 
تصاویری که به مخاطب عرضه می کند، در پی القای مفهوم 
و معنایی اســت که حتی شــاید خود به صورت کامل قبول 
نداشــته و به آن عمل نکند.  این وضعیت تا جایی در جامعه 
ایرانی فراگیر شــده که حتی می توان در عرصه سیاست نیز 
شاهد آن بود. سلبریتی هایی که خود را کنشگر حوزه سیاست 
می پندارند، انگاره های ساخته  شده از واقعیت را چنان نمایش 
می دهند که بزرگ  تر یا کوچک تر می شوند. پس در این روش، 
آنچه  دیده می  شود اهمیت یافته و اولویت پیدا می کند. این 
شیوه از نمایش به صورت مستقیم سلیقه مخاطب را نشانه 
رفته و در نتیجه خواسته های او از سیستم سیاسی را نیز متاثر 
خواهد کرد. سلبریتی گری محصول صنایع فرهنگی است 
که نمی  توان خیلی به آن انتقاد کرد؛ زیرا بخشــی از زندگی 
فرهنگی امروز شده که نمی  توان از آن اجتناب کرد.  از سوی 
دیگر و در رسانه هایی که در اختیار سلبریتی هاست و به نوعی 
تریبون رسمی آنان به حساب می آید، مولفه دیگری نیز وجود 
دارد. مولفه ای به نام اقتصاد که می تواند رابطه زندگی امروز 
و حضور ســلبریتی در آن را به روشــنی توضیح دهد. در این 
فضا، دارندگی برازندگی اســت و به اختصــار نوعی تنزل در 
اقتصادی شدن زندگی روزمره دیده می شود. این سلبریتی ها، 
از رهگذر همین گزاره اســت که هر روز و هر ساعت، دست 
به تبلیغ محصوالت مختلفی می زنند کــه در اکثریت موارد 
اطالع درستی از کیفیت آن ندارند. همچنین کمپانی های 
تولید محصوالت نیز برای بازاریابی و جلب مشتری، ناگزیر 
از روی آوردن به این تریبون ها هســتند و حتی برای این کار 
هزینه های هنگفتی نیز به ســلبریتی ها پرداخت می کنند. 
سلبریتی بودن یک جریان خیلی عادی و طبیعی نیست، بلکه 
جریانی است که سعی می کند در درون خود با مکانیزم  هایی 
خود را به نوعی بر سبک زندگی مسلط کند. اگر تا پیش از عصر 
شبکه  های اجتماعی، ســلبریتی ها محصول کمپانی  های 
بزرگ فیلمسازی یا صنایع فرهنگی یا وضعیت  های ورزشی و 
هنری بودند، امروزه خوِد پدیده های ارتباطی مانند اینستاگرام 
می توانند خلق منزلت و برازندگی کنند یعنی سلبریتی  می  سازند 
و دوباره آن را بازتولید می  کننــد! در این حالت کمپانی های 
بزرگ و تولیدکنند. هستند که در برابر سلبریتی های ساخته 
دست اینستاگرام زانو زده و خواستار همکاری آنان با اقتصاد 
نزدیک به سقوط شان هستند؛ چیزی که امروز با یک سرچ 
ساده در صفحات اینستاگرامی این افراد می توان به سادگی 

آن را دریافت. 

محمدرضا یزدان پناه

روزنامه نگار
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انتخاب های کاذب 
بررسی رواج سلبریتی بازی در فرهنگ ایرانی

 با گفتار شفاهی دکتر هادی خانیکی

درباره ســلبریتی ها، باید بــه چند نکته مهــم و البته 
مقدماتی اشــاره کرد. بحث اول در این بــاره؛ جریان چند 
مرحلــه  ای انتقال پیــام یا گروه هــای مرجع اســت که به 
خصوص در ارتباطات سیاســی ســال 1۹۴۲ بسیار جدی 
گرفته می شــود، بعد از آن الزارســفلد مطرح می کند که 
افکار عمومی به صورت یکپارچه و واحد ساخته نمی شود، 
بلکه توسط گروه های مرجع )دارای تعریف های سیاسی 

و اجتماعی( شکل می گیرد.
پیمایش ارزش ها و نگرش ها نشــان می دهد که در 
جامعه ما گروه های مرجع یعنی گروه هایی که بیشــترین 
تاثیرپذیری را دارند، ســخت جابه جا شــده اند. گروه اول 
مرجع، معلمان و پایین ترین گروه هم کاسبان هستند؛ البته 
گروه اول مرجع به این معنا نیست که هر اتفاقی در جامعه 
ما با نظر معلمــان می افتد. در ایــران می توان جابه جایی 
ستاره ها را مشاهده کرد، اتفاقا چند نفر که با من پایان نامه 
داشــتند موضوع شــان در این رابطه بود که ســتاره های 
مرد یــا ســتاره های زن در دهه های مختلــف تحت تاثیر 
چه کســانی بوده اند و چه ویژگی هایی داشــته اند و چطور 
در فیلم های سینمایی بازنمایی می شــدند. اگرچه سلطه 
صنایع فرهنگی قدمتی طوالنی دارد اما بحث سلبریتی ها 
با ظهور و گســترش شــبکه های اجتماعی و مهم شــدن 
 فرهنــگ غیررســمی  در برابــر فرهنــگ رســمی اهمیت 

پیدا کرد.
فرهنگ غیررســمی در جامعه در بسیاری از زمینه ها 
تاثیرگذارتر از فرهنگ رســمی اســت، در فرهنگ رسمی 
معمواًل هر سیاســت گذاری فرهنگی به دنبال تعیین الگو 
و ترویج آن اســت امــا در فرهنگ غیر رســمی که حتی به 
فرهنگ پســت نیز نزدیک می شــود، قدرت ســلبریتی ها 
بیشــتر می شــود. از منظر ارتباطی نتایج نشــان می دهد 
فعالیــت ســلبریتی ها در اینســتاگرام دیــده می شــود، 
البته ذیــل پدیــده ســلبریتی ها، میکرو ســلبریتی ها هم 
اهمیــت پیــدا کرده انــد و ســلبریتی های غیررســمی و 
رواج سیاســت مشهور شــدن به هر قیمتــی و بحث های 
 مارکتینــگ و تجاری شــدن جــزو بحث هــای مطــرح

 شده است.
یکــی از قوی تریــن مبانــی نظــری کمک کننده به 

تبیین ارتباطی مســاله ســلبریتی ها، بحث جامعه نمایش 
یــا جامعه تماشــایی »گــی دبور« ا ســت. از نظــر من از 
ایــن زوایه می توان تــا حد زیــادی به بحث ســلبریتی ها 
ورود کــرد. می تــوان از ویژگی هــای شبکه ای شــدن 
جامعه و رسانه ای شــدن سیاســت، فرهنــگ، اقتصاد و 
حتــی در این اواخــر تلگرامی شــدن سیاســت، فرهنگ 
و اقتصــاد صحبت کــرد. در اینجــا نقطــه کانونی بحث 
نظری مفهــوم نمایشی شــدن اهمیت پیــدا می کند. در 
 این رابطه می تــوان به ده نکته مهم و اصلــی توجه کرد؛

نکته اول توجه به مفهوم نمایش بــه عنوان منطق دنیای 
ارتباطی امروز اســت یعنی نمایشی شــدن یا پررنگ شدن 
نمایش، منطق ارتباطات امروز و نقطه کانونی آن اســت. 
نمایش به عنوان ممتازترین حس انسانی به حس بینایی که 
انتزاعی ترین و فریب خورده ترین حس منطبق با واقعیت 
است، رســیده اســت یعنی به میزانی که شــنیده حذف و 
دیده پررنگ می شــود. به همان دلیل هم انتزاعی شــدن 

برجسته تر می شود.
نکته مهم دیگر مواجه شــدن با جدایی بین واقعیت 
و بازنمایی یا ترجیح نمود به بود اســت. در شــرایط اکنون 
جامعه ما به درستی گفته می شود، تصور از امنیت مهم تر 
از خود امنیت اســت؛ تصور ما از جامعه ناامــن و بی آینده 
به ناامنی و بی آیندگی منجر می شــود بــه عبارتی نمودها 
اهمیت بیشــتری از بــود دارد و این یک ویژگــی مهم در 
سلبریتی ها ست. وقتی قضیه مرحوم پاشایی رخ داد بعضی 

از جامعه شناسان برجسته ما واقعا عصبانی شده بودند که 
سهم آقای پاشایی در موســیقی ایران چقدر است که باید 

این قدر به آن پرداخت.  
از نظر من ســلبریتی گری محصول صنایع فرهنگی 
اســت که نمی توان خیلی به آن انتقاد کــرد؛ این اهمیت 
نمود نســبت به بود اســت. در رســانه به وجــوه اقتصاد و 
روابطه بین اقتصاد توجه کمی داریم در حالی که سلبریتی 
محصول نوعی تســلط اقتصاد بر زندگی است و به عبارت 
دیگر اینجا ترجیح  داشــتن بر بودن اســت. یعنی اصال به 
فلســفه و منطق آن کار نداریم، دارندگی برازندگی اســت 
و به اختصار نوعی تنزل در اقتصادی شدن زندگی روزمره 
دیده می شــود. همچنین تمایل پیدا کردن »داشتن« بر 
»بودن« نکته مهم دیگری است که درباره یک سلبریتی 
باید به آن توجه کرد. در جامعه امروز ســلبریتی بودن یک 
جریان خیلی عادی و طبیعی نیســت، بلکه جریانی است 
که سعی می کند در درون خود با مکانیزسم هایی خود را به 

نوعی بر سبک زندگی مسلط کند.
نکته هفتم جزو ویژگــی فناورانه ســلبریتی در حوزه 
ارتباطات است . اگر تا پیش از عصر شبکه های اجتماعی، 
ســلبریتی ها محصــول کمپانی هــای بزرگ فیلمســازی 
یا صنایــع فرهنگــی یــا وضعیت هــای ورزشــی و هنری 
بودند، امروزه خوِد پدیده های ارتباطی مانند اینســتاگرام 
می توانند خلــق منزلــت و برازندگی کنند یعنی ســلبریتی  
می ســازند و دوبــاره آن را بازتولید می کنند. ســلبریتی ها 
استاندارد شده نیســتند مثال اگر بخواهیم براساس زبانی 
انتخاب کنیم می بینیم که کسی وضعیت سلبریتیک پیدا 
می کند کــه خیلی خوش قلم نیســت، هر امــر روزمره ای 
 می تواند به سلبریتی در دو ســوی تولیدکنندگی و بینندگی 

تبدیل شود.
به این ترتیب سلبریتی ســاخته و پرداخته دو طرف 
و غیر استاندارد اســت. مســاله ازخودبیگانگی تماشاگر 
را هم می توان بــه موضوع اضافه کرد، یعنــی ما در حوزه 
ســلبریتی باید به مخاطبان و کاربران توجــه کنیم چراکه 
مخاطــب و کاربر هم هرچه بیشــتر نظاره گر ســلبریتی ها 
می شــود کمتر از جنبه های واقعی زندگی لــذت می برد، 
به عبارتــی نوعــی شــکل گرفتن از خود بیگانگی اســت 
کــه ســلبریتی و مخاطــب را درون خــود قــرار می دهد. 
نقد ســاختاری بــه عنــوان محصــول تولیــد و محصول 
ســرمایه داری در ایجاد ســتاره کاالها نقش دارد و نوعی 
مبتذل ســازی اســت که در نقد فرهنگ ســرمایه داری و 
صنایع فرهنگی مطرح شــده و وفور کاال به وفور سلبریتی 
 منجر می شــود، در نتیجه امکان انتخاب هــای کاذب را 

به وجود می آورد.
آخریــن نکتــه اینکــه  بــا ســرعت و شــدت تغییــر 
و حتی افشــایی که در جریان سلبریتی ســازی و اشــاعه 
ســلبریتی ها به وجود می آیــد امکان حاکمیــت یک نوع 
فرهنگ نیســت یعنی شــتاب و شــدت تغییر مرتب باعث 
کاهش شــدت نگرانی ها در مورد اشــاعه ســلبریتی گری 
شــود. اگر بخواهیم در نســبت بین ســلبریتی به عنوان 
یک فرآورده و محصول تولید شــده توســط شــبکه ها در 
فضای مجازی صحبت کنیم، وجود سلبریتی ها در غیاب 
فرهنگ مدنــی و نهادهای مدنــی می تواند یــک تهدید 
برای جامعه محسوب شــود اما اگر جامعه فعال باشد خود 
 سلبریتی ها نیز به عنوان بخشــی از فرهنگ مورد نقد قرار 

گرفته می شوند.
ســیر کردن ســلبریتی ها به ســمت نوعــی ابتذال، 
سطحی شــدن، زیرزمینی شــدن و امثال آن نگران کننده 
اســت اما در مقابل حضور آنهــا در فرهنگ زنــده ، منتقد 
و آزاد می توانــد بخشــی از آن فرهنــگ و ویژگی هــای 
 جامعــه شــبکه ای شــود و اثــرات مثبتــی در جامعــه

 داشته باشد.

ســیر کردن ســلبریتی ها به ســمت نوعــی ابتذال، 
سطحی شدن، زیرزمینی شدن و امثال آن نگران کننده 
است اما در مقابل حضور آنها در فرهنگ زنده ، منتقد و 
آزاد می تواند بخشی از آن فرهنگ و ویژگی های جامعه 

شبکه ای شود
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از منازعه تا معامله  ماکرون و ترامپ 
تاملی برگزارش سی ان ان در خصوص سخنان رئیس جمهور فرانسه 

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه روزهای پر 
فراز و نشــیبی را ســپری می کند. وی از یک سو دست به 
معامالت پشــت پرده گســترده ای با دولت ترامپ بر ســر 
مسائل جاری در منطقه )خصوصا در قبال سوریه و ایران ( 
زده است و از سوی دیگر، ســعی دارد در کسوت یک رهبر 
مستقل خود را وارد معادالت جهانی سازد. ماکرون در یکی 
از گام های خود، ســعی کرد ســخنرانی ترامپ در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد را به چالش کشیده و از اینکه 
رئیس جمهور آمریکا »ملی گرایی« را مبنای عمل خود در 
قبال جامعه جهانی معرفی کرده است، ابراز تاسف کند. با 
این حال مشخص نیست که آیا دیگر بازیگران غربی حاضر 
خواهند بود در غیاب ایاالت متحده و دولت ترامپ، فرانسه 
و رئیس جمهور آن را به عنوان رهبر خود در منازعات پیچیده 

امروزی بپذیرند؟ 

  روایت سی ان ان از رویکرد 
چندجانبه گرایانه ماکرون

ســی ان ان در گــزارش اخیــر خــود در خصــوص 
رئیس جمهور فرانسه، به ایســتادگی وی در مقابل رویکرد 
یکجانبه گرایانه ترامپ اســتناد کرده و عمال از ماکرون به 
عنوان نماد چندجانبه گرایی نام برده اســت. سی ان ان در 

این خصوص می نویسد:
»امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه  سه شنبه در 
جریان سخنرانی خود در سازمان ملل متحد، سیاست های 
جاری در ایــاالت متحده آمریــکا تحت رهبــری ترامپ را 
به چالش کشــید و عمال در کســوت یک رهبر بین المللی 
)با اســتناد به رویکرد چندجانبه گرایی( عــرض اندام کرد. 
ماکرون در سخنان و مواضع خود بارها به صورت مستقیم 
به ایاالت متحده آمریکا اشــاره کرد و سیاست های دولت 

ترامپ را در خصوص مسائلی مانند ایران )برجام ( و تغییرات 
آب وهوایــی و رهبری پروســه صلح خاورمیانــه به چالش 
کشید. سخنان ماکرون در حالی صورت گرفت که ترامپ 
در ســخنرانی خود، بر ملی گرایی، به عنــوان محور اصلی 
حرکت آمریکا در جهان، تاکیــد کرده و چندجانبه گرایی در 
نظام بین الملل را به چالش کشیده بود. در حالی که ترامپ 
قصد داشت از اســتقالل و ملی گرایی کشورش به عنوان 
مولفه ای شــاخص یاد کند، ماکرون در ســخنانش تاکید 
کرد که تنها در سایه رویکرد جمعی و هماهنگ می توان از 
حاکمیت و برابری افراد حمایت کرد. این اظهارات ماکرون 
با تشویق دیگر اعضای سازمان ملل متحد همراه شد. وی 
بر همکاری میان دولت ها و ملت ها برای حل بحران های 
جهانی تاکید کرد. رئیس جمهور فرانسه در سخنانش تاکید 
کرد که ملی گرایی همواره با شکست رو به رو می شود. او در 
راستای تایید فرضیه خود، به تجارب تاریخی اروپا و جهان 
)از جمله جنــگ جهانی( اشــاره کرد. بر همین اســاس، 
رئیس کاخ الیزه تاکید کرد که توافقنامه های دوجانبه دیگر 

نمی  تواند برای حفظ صلح و امنیت بین المللی موثر باشد. 
او در جریان موضوع مهاجرت نیز بر مدیریت جمعی 
این بحران تاکید کرد و بســتن مرزها )به ســبک و سیاقی 
که ترامپ به آن در ســخنرانی خود اشــاره کرد ( را رویکرد 

صحیحی ندانست. «

  آیا ماکرون از ترامپ فاصله گرفته است؟
مطابق آنچه از گزارش سی ان ان بر می آید، ماکرون 
از ترامپ فاصله گرفته و سعی در رهبری بازیگران غربی )در 
غیاب دولت ترامپ ( دارد. اما بازی رئیس جمهور فرانســه 
در زمین ترامپ، موضوعی نیســت که بتوان به سادگی از 
کنار آن گذشــت. اگرچه ماکرون از سیاســت های ترامپ 
در قبال ایــران انتقاد کرده اســت، اما در ایــن حوزه، کاخ 
الیزه  کماکان به بازی مستقیم خود در زمین ایاالت متحده 
آمریکا و دولت ترامپ ادامه می دهد. شــواهد و مستندات 
موجود نشــان می دهد که امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانســه قصد دارد در یک »بازی از پیش تعیین شــده«، 

ترجمه و تحلیل: سعید سبحانی 

روزنامه نگار 

بار دیگر موضوع »توافق مکمــل برجام« را  مطرح کرده و 
سپس از واشنگتن خواهش کند تا در صورت موافقت ایران 
با تحدید توان موشکی و منطقه ای خود، بار دیگر به توافق 
هسته ای باز گردد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال 
در این خصوص می نویســد:  »امانوئل ماکرون قصد دارد 
بار دیگر پیشنهاد خود برای »تقویت برجام« را تکرار کند. 
او این پیشنهاد را که از آن به عنوان »توافق مکمل برجام« 
هم یاد می شــد چند ماه پیش هنگام خروج آمریکا از برجام 
مطرح کرد و  آمریکا خواست به برجام پایبند بماند  تا طرف ها 
به تفاهمی مشــترک برای محدود کردن برنامه موشــکی 
و فعالیت هــای منطقه ای ایران برســند.« همان گونه که 
روزنامه وال اســتریت ژورنال نیز تاکید کرده اســت، طرح 
موضوع »تکمیل توافق هسته ای«، مدت هاست از سوی 
فرانســوی ها مطرح شــده و این روند پس از خروج ایاالت 
متحده آمریکا از برجام نیز ادامه داشــته است. درست در 
شــرایطی که برخی دولتمردان ما با افتخار از نواخته شدن 
ساز ناکوک اروپاییان و دولت ترامپ )در خصوص برجام ( 
ابراز خرسندی می کنند، معامالت پشت پرده دیگری میان 
آمریکا و اروپا شکل گرفته است. اگرچه دولتمردان ما  روی   
سخنان دونالد ترامپ در نشست شورای امنیت تمرکز کرده 
و در انتظار تحلیل محتوای سخنان وی هستند اما این بازی 
در قالب یک تقســیم کار و هم افزایی مشــترک میان کاخ 
ســفید و کاخ الیزه،  به امانوئل ماکرون سپرده شده است. 
این موضوع در قبال سیاست های منطقه ای مشترک ایاالت 
متحده آمریکا و فرانسه نیز صدق می کند. هم پیمانی کاخ 
الیزه با کاخ ســفید در قبال ســوریه و حملــه نظامی به این 
کشــور، موضوعی نیست که بتوان به ســادگی از آن عبور 
کرد. این مساله نشــان می دهد که فرانسه هنوز نتوانسته 
است در کســوت یک بازیگر مســتقل در نظام بین الملل 
ایفای نقش کند، چه رســد به آنکه بخواهد خود را در قالب 
یک »رهبر بین المللی« به دیگــر بازیگران جهان معرفی 
کند. بدون شک، میان گفتار مقامات فرانسوی در خصوص 
لزوم پایندی به چندجانبه گرایی و عمل آنها فاصله بســیار 
زیادی وجود دارد. همین رویکرد سینوسی و پارادوکسیکال 
سبب شــده  تا کســی از امانوئل ماکرون به عنوان فردی 
قدرتمند در نظام بین الملل یاد نکند. بدیهی اســت که در 
چنین شــرایطی بزک چهره رئیس جمهور فرانســه توسط 
رسانه هایی مانند ســی ان ان نیز نخواهد توانست تاثیری 
در ذهنیت افکار عمومی غرب نسبت به وی به وجود آورد. 

صحبت های ماکرون در جلسه شــورای امنیت خود 
می تواند شاهدی بر فاصله گرفتن او  با ترامپ هم باشد.
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حسین یاری

روزنامه نگار

حنای بی رنگ جان کری 
وقتی »بدهکار« در کسوت »طلبکار« قرار می گیرد

»جان کری« وزیر امور خارجه اسبق ایاالت متحده 
آمریکا طی روزهــای اخیر در کســوت یکــی از منتقدین 
برجسته سیاست خارجی دولت ترامپ ایفای نقش می کند. 
او اخیرا در نقد سیاست های کاخ سفید در قبال ایران اظهار 
نموده است: »ترامپ می خواهد فشــار قدرتمندانه ای بر 
ایران وارد کند تا نظام را ســاقط کند. این یک اســتراتژی 
است... من کامال صریح و بی پرده می گویم که ایرانی ها به 
این توافق پایبند بودند اما ما نه. با خروج ترامپ از این توافق 
ما آن را نقض کردیم... همه آنچه  رهبر انقالب اســالمی 
درباره آمریکا از آن ابراز نگرانی می کرد ترامپ با رفتارهایش 
تایید کرد.« در خصوص اظهارات جان کری نکاتی وجود 

دارد که نمی  توان به سادگی آنها را نادیده انگاشت:
وزیر امــور خارجه اســبق ایاالت متحــده آمریکا  در 
سخنان خود استراتژی »ســاقط کردن حکومت ایران« را 
به یک »تاکتیک مقطعی« تقلیل داده و ســپس ترامپ را 
متهم به »افراط« در تقابل با نظام ایران کرده است اما این 
استراتژی ۴0 سال اســت که به یکی از محورهای اصلی 

سیاســت خارجی ایاالت متحده آمریکا تبدیل شده و 
هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه نیز نسبت 

به آن پایبند بوده اند. در این معادله، اساســا 
تفاوتی میان جیمی کارتر، کلینتون، اوباما 

و ترامپ وجود نداشــته و ندارد. در جریان 
فتنه سال 1388، باراک اوباما و هیالری 

کلینتون با تمامی قوا بــه میدان  آمده و 
پروژه »ساقط ســازی نظــام ایران« را 
کلید زدند اما مقهور پیوند ملت و نظام 

ایران شده و زمین بازی را موقتا ترک 
کردند. پس از آن نیز اوباما با وضع 
تحریم های ظالمانه یکجانبه علیه 
کشورمان، ســعی کرد تا شکست 
تمام عیار خود در برابر ملت و نظام 
ایران را جبران کند اما در این مسیر 
نیز موفق نشد. متعاقب این مساله، 
مقامات آمریکایــی درصدد آن بر 
آمدند تا از اســم رمز »برجام« در 
راستای »تحدید قدرت هسته ای« 
و  »منطقــه ای«  متعاقبــا  و  

»موشکی« ایران استفاده کرده و با 
بی خاصیت و تهی ساختن قدرت ایران 

از درون، ضرب آسیب پذیری کشورمان 
را در برابر خود و متحدان کاخ سفید افزایش 

دهند. با این حال هشیاری و تدبیر رهبر حکیم 
انقالب از یک ســو و افشــای زودهنگام چهره 
شــیطان ) که متعاقب بدعهدی هــای برجامی 
آمریکا رخ داد ( این پروژه پیچیده طراحی شده 

را نیز متوقف ساخت. 
بر خالف آنچه جان کری سعی در القای 
زیرکانــه آن دارد، »خروج ترامــپ از برجام« 
تنها نقطه آشکارساز بدعهدی آمریکا در قبال 

توافق هسته ای محسوب نمی  شود. به عبارت بهتر، نقض 
توافق هسته ای در همان دوران حضور اوباما و جان کری 
در کاخ ســفید رخ داد. گویا وزیر امور خارجه اسبق آمریکا 
فراموش کرده است که وی و همراهانش در همان بحبوحه 
اجرایی شدن برجام، قانون »اعمال محدودیت در  صدور 
ویزا برای کســانی که به ایران ســفر می کننــد« را اجرایی 

کردند. این قانون  نقض صریح برجام محســوب می شــد 
اما جان کری با البی گری های پشــت پرده خود با فد ریکا 
موگرینی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا سعی 
کرد آن را مغایر با برجام نشان ندهد! نقطه اوج عهدشکنی 
آمریکا، تمدید قانون آیســا بــود. حتما آقــای جان کری 
قول های دروغین خود به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران 
را در این خصوص هنوز به یاد مــی آورد. فراتر از آن، جان 
کری در اقدامی مشــترک با »جک لو« وزیــر خزانه داری 
وقت آمریکا، مانع از عادی ســازی روابط بانکی و اعتباری 

اروپاییان و دیگر بازیگران بین المللی با ایران شد.
 در چنین شــرایطی وزیر امور خارجه اســبق ایاالت 
متحده آمریکا بدون آنکه به جرایم علنی خود در قبال برجام 
و عهد شــکنی دموکرات ها در این خصوص اشاره ای کند، 

صرفا انگشت اتهام خود را به سوی ترامپ دراز می کند! 
اگر کسی متن کلی توافق هســته ای میان ایران و 
اعضــای 1+۵ را مطالعه کند، به خوبــی در می یابد که تیم 
مذاکره کننده هســته ای وقت آمریــکا آن را در قالب یک 
توافق ابطال پذیر ) توسط دولت های بعدی آمریکا( تنظیم 
کرده اند. تعبیه »مکانیســم ماشــه« در برجــام در همین 
راســتا قابل تحلیل اســت. از ســوی دیگر، منوط کردن 
اجرایی شــدن برجام به امضای رئیس جمهــور آمریکا نیز 
یادگاری جان کری، وندی شــرمن و ســوزان رایس برای 
دونالد ترامپ و جان بولتون بوده است. به راستی در چنین 
شرایطی جان کری چگونه می تواند نقش خود را در ابطال 
توافق هســته ای منکر شــود؟! البته مخاطبان  اظهارات 
اخیر کری، ملت ایران نیستند. او این اظهارات را در فاصله 
حدود دو مــاه باقیمانده تا انتخابات میــان دوره ای کنگره 
) مجلس نمایندگان و ســنا ( و با هدف متفاوت جلوه دادن 
خود و  هم حزبی هایش با تیم فعلی حاکم بر کاخ ســفید بر 
زبان رانده است. با این حال کری در کنار این هدف اصلی، 
نیم نگاهی نیز به افراد خوش باور و فریب خورده ای 
در داخل ایران دارد که هنوز تصور می کنند میان 
دموکرات ها و جمهوریخواهان بر سر مواجهه با 

ایران تفاوت وجود دارد.
جــان کــری در قســمتی دیگــر از 
سخنانش، به ســخنان رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران ) در خصوص بی اعتمادی 
به آمریکا( اشــاره کرده اســت. وزیر امور 
خارجه اســبق آمریــکا معتقد  اســت که 
»خروج ترامپ از برجام« موید ســخنان 
رهبر انقــالب مبنــی بــر »بی اعتمادی 
به آمریــکا« بــوده اســت. واقعیت امر 
این اســت که »بدعهــدی آمریــکا در 
برجام« که وجه اشــتراک  هر دو حزب 
دموکــرات و جمهوریخواه محســوب 
می شود، از همان ســال 13۹۴ ) زمان 
اجرایی شــدن برجام ( نمــود پیدا کرد 
و ســخنان و هشــدارهای صریح رهبر 
حکیم انقالب اســالمی ایــران را مورد 
تایید قــرار داد.  از ایــن رو »جان کری« 
و »اوبامــا« نیز دقیقا به ماننــد »ترامپ«، 
نمادهــای نقض عهــد و فریبــکاری ایاالت 
متحده در برجام محسوب می شوند. بر خالف 
آنچه جان کری ســعی در القای آن دارد، کبوترها 
و بازهای آمریکا هر دو قطعــات اصلی پازل »مواجهه 
با ایران قدرتمند« محسوب می شــوند. ملت ایران، متاثر 
از فرمایشات رهبر انقالب اسالمی، تفکیک  تمایزی میان 
دو حزب سنتی آمریکا قائل نیســت و هر دوی آنها را نماد 
دشــمنی کامل ایاالت متحده با ایران اســالمی می داند. 
 در این معادله، »کــری« و »ترامپ« دو روی یک ســکه

 محسوب می شوند.
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علیرضا نادری

روزنامه نگار 

استکهلم علیه اروپای واحد 
چرا نخست وزیر سوئد برکنار شد؟

انتخابات سراســری ســوئد با همه فراز و نشیب های 
خود به پایان رسیده  اما تبعات آن همچنان خود را در فضای 
سیاسی ســوئد نشــان می دهد. برکناری نخست وزیر سوئد 
)استفان لوفون( توســط پارلمان این کشــور نشان دهنده 
همین مساله اســت. هرچند حزب دموکرات سوئد )وابسته 
به جریان راست افراطی( نتوانســت به عنوان حزب اصلی 
و اول در انتخابات برگزیده شــود، اما توانست حدود 17/6 
درصد آرای عمومی را کسب کرده و به عنوان یک »بازیگر 
تعیین کننده« در عرصه سیاســی و اجتماعی سوئد حضور 
یابد. فارغ از خطراتی که افزایش قدرت حزب دموکرات )به 
رهبری جیمی آکســون( برای جامعه چند فرهنگی سوئد به 
همراه دارد، نمی توان از تاثیر مســتقیم افزایش تصاعدی 
آرای این حزب بر معادالت فرهنگی و سیاسی اروپای واحد 
چشم پوشی کرد. در این خصوص نکاتی وجود دارد که الزم 

است مورد توجه قرار گیرد:
ائتالف راســت میانه )به رهبری حزب محافظه کار(  
و چــپ میانه )به رهبــری سوســیال دموکرات ها( تاکنون 
دو بازیگر اصلی در حوزه سیاســی و رفاهی ســوئد بوده و 
دغدغه مشــترک این دو نیز حفظ ســاختار »دولت رفاه« 
در این کشور بوده است. با این حال هم اکنون دو جریان 
سنتی قدرتمند در ســوئد، وجود یک »عامل مزاحم« را به 
خوبی در کنار خود حس می کنند. حزب دموکرات سوئد در 
انتخابات سراسری سال ۲010 توانست با کسب حدود ۵ 
 )Riksdag( درصد آرا  برای نخستین بار وارد پارلمان سوئد
شود. این حزب در انتخابات سراســری سال ۲01۴ آرای 
خود را به حدود 13 درصد افزایش داد و هم اکنون نیز موفق 
به کسب 17/6درصد آرای عمومی شــده است. این روند 
صعودی می تواند در انتخابــات آتی، حزب دموکرات را به 
قدرتمندترین و مردمی ترین حزب سیاسی در سوئد تبدیل 
کند. خصوصا آنکه حزب دموکرات ســوئد در حال حاضر 

به شــدت روی   بحران مهاجرین در این کشــور مانور داده 
و خواستار »یکدست سازی ســوئد«  بر اساس آموزه های 

ملی گرایانه شده است. 
حزب دموکرات ســوئد در درون جامعه ســوئد دست 
به یارگیــری گســترده ای زده اســت.  این حزب از شــاخه 
جوانان قوی و پر تحرکی برخوردار بــوده و رویکردی کامال 
ناسیونالیســتی دارد. آنها خــود را طرفــدار محافظه کاری 
سوســیال معرفــی می کنند. رویکــرد ناسیونالیســتی و 
ضدمهاجرتی شدید حزب دموکراتیک ســوئد سبب شده تا 
عماًل هیچ یک از احزاب این کشــور مایل بــه ائتالف با آن 
نباشــند. »بنژامین تیتلباوم « محقق مطالعــات نوردیک، 
از حزب دموکرات ســوئد بــه عنوان حزب »ناسیونالیســت 
رادیکال« یاد می کند. شــاید این تشــبیه بتواند به وضوح 
گویای رویکرد سیاسی و ملی حزب دموکراتیک سوئد باشد . 
حزب دموکراتیک سوئد سیاســت مهاجرپذیری و ادغام در 
این کشــور را به شــدت مورد انتقاد قرار می دهد. این  حزب  
معتقد است که شهروندان سوئدی نباید هزینه مهاجرت افراد 
غیر بومی در این کشور را بپردازند و از این رو مهاجرت به سوئد 
باید متوقف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا، پیروزی جریان راست افراطی و تسلط آن بر معادالت 
داخلی ســوئد را یکی از اصلی ترین اهــداف خود می داند. 
رئیس جمهور آمریکا )که از مخالفان اروپای واحد محسوب 
می شود( معتقد است که فروپاشی سیاسی سوئد، به عنوان 
نماد شاخص یک جامعه چندفرهنگی در اروپا، به مثابه نقطه 

آشکار ساز سقوط و مرگ اتحادیه اروپا محسوب می شود. 
حزب دموکرات سوئد به شدت با موجودیت اروپای واحد 
مخالف بوده و بر اساس رویکرد ناسیونالیستی خود مخالف 
همگرایی با دیگر بازیگران اروپایی  است. این حزب خواهان 
تجدیدنظر در عضویت در اروپای واحد اســت. از این رو هر 
اندازه اقبال عمومی نسبت به حزب دموکرات سوئد افزایش 
یابد، به همان اندازه مردم این کشور بیشتر از اتحادیه اروپا 
فاصله خواهند گرفت. فراتر از آنچه ذکر شد، حزب دموکرات 
سوئد با حفظ ســاختار دولت رفاه در ســوئد )به شیوه فعلی( 
مخالف است. حزب دموکرات خواســتار کاهش مالیات بر 
درآمد افراد مســن و همچنین افزایش وام و یارانه مســکن 

برای آنهاست. این حزب خواستار تخصیص اضافه بر درآمد 
شهرداری ها برای کمک به افراد سالمند برای بهبود کیفیت 
زندگی آنهاست. همین مساله سبب شده است تا مخالفان 
حزب دموکرات، آن را نســبت به نگاه پوپولیســتی در قبال 
»دولت رفاه« محکوم کرده و نگرانی خود را بابت راهیابی این 

حزب به راس هرم قدرت در استکهلم نمایان سازند. 
بخش اعظمی از رای شــهروندان ســوئدی به حزب 
دموکرات، معلول ناتوانی و ناکامی احزاب سنتی این کشور 
در مواجهه با بحران های اجتماعی در این کشــور اســت. 
دقیقا مشابه این روند در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
نیز شکل گرفته است :راهیابی حزب جایگزینی برای آلمان 
)AFD( به پارلمان این کشــور و پیروزی حزب »آزادی« در 
انتخابات سراســری اتریش نشــان دهنده گذار شهروندان 
اروپایی از احزاب ســنتی محسوب می شــود. »بازگشت به 
ملی گرایی« پدیده فراگیری اســت که بیــش از هر چیزی، 
نشان دهنده ناکامی احزاب سنتی و همگرای اروپایی در اقناع 
شهروندان )نسبت به عملکرد خود( است. بی دلیل نیست که 
بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا، قدرت یافتن ملی گرایان را 

پیش در آمدی برای مرگ اتحادیه اروپا تلقی می کنند. 
انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲01۹، آوردگاه حساس 
و تعیین کننده دیگری برای قاره ســبز محســوب می شود. 
بدیهی است که اگر سیاستمدارانی ناتوان مانند آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
نتوانند اقدامی در راستای »ایجاد تحول زیرساختی در اروپا« 
و »گذار از وضعیت موجود« به دســت خــود صورت دهند، 
آنگاه شــهروندان اروپایی تکلیف آینده این قاره را مشخص 
خواهند کرد. نباید فراموش کرد که »اروپای متحد یکدست « 
از حدود 10ســال قبل تا کنون، به کلیــد واژه ای »تزیینی« 
تبدیل شده و نمودی عینی ندارد. استمرار این روند، اروپای 
متحد را برای همیشه به یک »خاطره« تبدیل خواهد کرد؛ 
خاطره ای که مسلما بســیاری از شهروندان اروپایی تمایلی 

نسبت به مرور آن نخواهند داشت.
در نهایت اینکه افزایش آرای حزب دموکرات ســوئد 
در انتخابات سراسری این کشــور، به مثابه پتکی بود که از 
سوی وایکینگ ها بر سر اتحادیه اروپا فرود آمد. این موضوع 
نشان می دهد که حتی »تمایل عمومی نسبت به حفظ دولت 
رفاه« نیز نتوانســته به عاملی در راستای »تمایل مطلق  به 
بازیگران سنتی« در سوئد تبدیل شــود. از این  رو در تحلیل 
وضعیت »اروپای امــروز«، نمی  توان به ســادگی از نتایج 
انتخابات سراسری سوئد و افزایش آرای ملی گرایان در این 

کشور گذشت. 
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سیاست

ترور؛ 9 صبح

تروریست های تکفیری جنایت بزرگی در خوزستان مرتکب شدند
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استعفای محرمانه
محمد شریعتمداری کابینه روحانی را ترک می کند؟

استیضاح قطعی است
گفت وگوی مثلث با محمدعلی پورمختار
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ترور؛ 9 صبح 

تروریست های تکفیری جنایت بزرگی در خوزستان مرتکب شدند

اما چهارمین تروریســت ســاعتی بعد بر اثر شــدت جراحات 
در بیمارستان می میرد؛ تروریســت هایی که ابتدا عنوان شد 
وابسته به گروهک االحوازیه هستند. چه ساعتی بعد از حمله، 
یعقوب حر التسطری سخنگوی این گروهک در گفت وگو با  
شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال اعالم کرد: »مقاومت ملی 
االحواز که نهاد عام تر و شــامل چند گروه است مسئولیت را 
قبول می کند.این عملیات جزئی از مقاومت مشروع ما است 

و هیچ شهروند عادی هدف قرار نگرفت.«

  بازی جدید
این ماجرا را چگونه می توان تحلیــل کرد؟ چرا آمریکا 
و غرب از تالش برای ایجاد آشــوب های اجتماعی به سمت 
ناامنی های اینچنینی رفته اند؟ واقعیت ماجرا این اســت که 

نمی  توان این داستان را به صورت مجزا از هم دید. 
به نظر می رسد این مدل که پیش از این در کشورهای 
سوریه و لیبی نیز اجرایی شده است در ۳ فاز هدایت و مدیریت 
می شود. فاز۱، ایجاد آشوب گســترده در کشور بوده و فاز ۲، 
تالش برای تبدیل آشوب به عملیات مسلحانه جهت تسخیر و 
تصرف برخی شهرهای کوچک در پیرامون کشور بوده است. 
با مشغول سازی نیروهای امنیتی فاز ۳ این پالن یعنی اعزام 
تروریست های خارجی به داخل کشور برای حرکت نظامی از 

بی گناهی برآمدند که به تماشا  آمده بودند. نیروهای حاضر در 
صحنه، تعدادی از مردم را به پادگان ۹۲ زرهی ارتش که همان 
نزدیکی بود منتقل کردند و عده ای را در کانال های آب اطراف 
خیابان پناه دادند. در کنار این صحنه های زیبا، صدای ضجه 
و فریاد کســانی پیچیده بود که  باالی سر بدن های زخمی و 
خون آلود عزیزان خود مویه می کردند. یک گوشه پیرمردی 
قریب 70 ســاله نقش زمین شــده بود و پیرزنی باالی سرش 
فریاد می زد و یک طرف جانبازانی که نمی توانستند خود را از 
روی ویلچر روی زمین بیندازنــد و گلوله خورده بودند. یکی از 
جانبازان نیز حسین منجزی جانباز 75 درصد جنگ تحمیلی 
بود که ۱۹ ســال بعد از همرزمان شــهیدش، جام شــهادت 
نوشید. بنا به گزارشی که فارس منتشر کرده، در مرحله بعدی 
این حمله، ۲0 دقیقه پس از تیراندازی اول، از ساختمان مجاور 
ساختمان تاالر آفتاب مجدد ا به سوی مردم و نیروهای مسلح 
تیراندازی شد. رژه تراژیک اهواز، لحظه به لحظه بیشتر قربانی 
می گرفت. هرچند آمارهای ابتدایی از کشته شدن ۱۲ نفر خبر 
می داد اما رفته رفته هم به آمار کشته شدگان و هم زخمی های 
درگیری ۱5 دقیقه ای افزوده می شد. البته بر اساس گزارش ها 
هر چهار تروریســت نیز به هالکت رســیده بودنــد. به گفته 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ابتدا سه تروریست  در محل 
به هالکت رسیده و یکی از تروریســت ها دستگیر می شود. 

اهواز ساعت ۹ صبح. ناگهان صدای تیر می آید. ابتدا 
همه فکر می کنند این صدا جزئی از مراسم نظامی سالگرد آغاز 
جنگ تحمیلی است. تداوم صدا اما خبر بدی به همراه خود 

داشت. روز بد اهواز آغاز شده بود.
تروریســت ها چهار نفر بودند که قبل از شــروع مراسم 
اسلحه های خود را در پارک کنار  استیج )پارک شهید سبحانی( 
مخفی می کنند و با شــروع مراســم در هیات مردم عادی به 
محل اختفای اسلحه خود رفته و بعد از مسلح شدن، به سمت 
جایگاه مردم و سربازان محل رژه تیراندازی می کنند. بر اساس 
گزارش ها دو نفر از تروریست ها با لباس مبدل نظامی به مردم 
و نظامیان شلیک می کردند. شــلیک هایی که البته از سوی  
نیروهای نظامی و امنیتی مسلح در مراســم بی پاسخ نماند. 
لحظاتی بعد از آغاز حملــه، در حالی که هنوز تروریســت ها 
تیراندازی می کردند، نیروهای نظامی به مدد جمعیتی آمدند که 
در گوشه و کنار محل رزمایش یا زخم خورده بودند  یا وحشت زده 
به دنبال مفر و جان پناهی می گشتند. حضور پرتعداد کودکان 
و زنان، عملیات خودجوش نجات را دشوارتر کرده بود؛ زنانی 
که گریان و هراســناک دســت بچه های خود را گرفته بودند 
و این گوشه و آن گوشــه خیابان می دویدند. در اینجا بود که 
نظامیان درجه دار و بی درجه بــا در آغوش گرفتن کودکان و 
حائل قرار دادن خــود، در صدد نجــات جان های کوچک و 

گزارش
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پیرامون به سمت مرکز)کالن شهرها و تهران( به مرحله اجرا 
می رسید. تصریح »محمدبن سلمان« ولیعهد آل سعود مبنی 
بر تصمیم به کشاندن جنگ به داخل ایران و نیز وعده ترامپ 
مبنی بر حمایت بزرگ ایاالت متحده از اغتشاشگران در وقت 
مقتضی، قرائنی است که نشــان دهنده تصمیم غرب برای 

پیاده سازی این پلن در بستر آشوب های اخیر است.
مدل بازی آمریکایی ها، همچون یک دومینو طراحی 
شــده که  طی آن برجام را به لبه پرتگاه ســقوط برده و با ابزار 
تهدید به تشدید تحریم ها تالش می شد ایران به عقب نشینی 
و پذیرش برجام اروپایی با محوریت تروئیکا )فرانسه، انگلیس 

و آلمان( وادار شود.
در این میان بــروز آشــوب و بی ثباتــی در داخل ایران 
منجر به افزایــش قدرت چانه زنی اروپایی ها و تســلیم هرچه 
بیشــتر طرف ایرانی می  شــد. نکته قابل تأمل آن اســت که 
آشوب های اخیر قبل از ســفر مقامات فرانسوی بروز یافته و 
این خود به روشنی نشانگر تأثیر و تأثرات آشوب های اخیر و 
سناریوی یاد شده است. بر اســاس این پالن اگر جمهوری 
اسالمی ایران به سناریوی تحمیلی غرب، روی خوش نشان 
ندهد، با تحریم های بیشــتر غرب مواجه شده و واضح است 
که تحریم های بیشتر، زمینه را برای ایجاد نارضایتی بیشتر و 
احتمال بروز آشوب های احتمالی در آینده افزایش خواهد داد. 

ســایت آمریکایی ماه آالبامــاMoon Of  Alabama در 
گزارشی تحت عنوان »ایران؛ مأمورین تغییر نظام اعتراضات 
اقتصادی را ربودند!« در تحلیل آشوب های اخیر می نویسد: 
»کودتا در ایران شــانس کمی دارد. انقــالب رنگی در ایران 
تقریبا  هیچ شانســی برای موفقیــت ندارد. اما اگــر آمریکا و 
اســرائیل نتوانند به هدفشــان در براندازی نظام برســند، از 
حوادثی مانند اغتشاشــات اخیر به عنــوان مقدمه ای برای 
تحریم های بیشتر و اقدامات ضد ایرانی بیشتر استفاده خواهند 
کرد. حوادث اخیر تنها بخشی از یک پازل بزرگ تر هستند.« 
نکته این است که مثلث شوم عبری، سعودی و آمریکایی در 
راستای پیشبرد توطئه های خود در منطقه و اجرای »تئوری 
دومینوی تحریک پذیری اقلیت های قومــی و مذهبی« در 
کشورهایی چون عراق، ایران و ترکیه عملیات تروریستی اهواز 

را سازماندهی کرد.
در واقــع هدف اصلــی این مثلــث از ایجــاد تغییرات 
ژئوپلیتیک در منطقه به وجود آوردن حاشــیه امن برای رژیم 
صهیونیســتی و دورکردن جبهه مقاومت از هدف اصلی خود 
یعنی مبارزه با این رژیم است، آنها همچنین با ایجاد جنگ بین 
کشورهای جهان اسالم، تالش دارند که آنها را به خود مشغول 
کرده تا ضمن دورشــدن از اصل مبارزه با رژیم صهیونیستی، 
زیرساخت های اساســی در  کشورهای اســالمی نیز  از بین 
برود و مردم این مناطق همواره  در جنگ قحطی و رنج به سر 
ببرند. عملیات تروریستی اهواز ازسوی جبهه »خلق عرب« 
که به دنبال تجزیه طلبی است و مورد حمایت سعودی هاست، 
انجام می شــود. آنها در واقع با انجام ترورهــای کور و بدون 
هدف به دنبال  ایجاد ناامنی و آشوب هستند، چنان که در حمله 
تروریستی به  رژه ارتش نیز مشاهده کردیم بیشترین قربانی ها 
مردم عادی و ســربازان بودند. وقــوع برخــی از اتفاقات در 
استان های اقلیت نشین  و مرزی کشور و تحریک پذیری های 
صورت گرفته در چند ماه اخیر در این مناطق را  باید در همین 
چارچوب ارزیابی کرد و ضروری است  که مسئوالن و مردم در 
برابر این توطئه هوشیار باشند و اجازه ندهند که مثلث شوم به 

اهداف خود علیه ایران دست پیدا کند.«

  تالش برای تغییر رژیم؛ توطئه شوم
مرکز سیاست خاورمیانه مؤسسه بروکینگز با نام مخفف 
»ســابان« در گزارشــی مهم تریــن محورهای مــورد توجه 
برای تغییر رژیم در ایــران و نیز الزامــات آن را چنین معرفی 
می کند: »روند تغییر رژیم بســیار پیچیده اســت و نمی توان 
 فهمید که چگونــه می توان جرقه ای زد تا تغییر رژیم شــکل 

بگیرد. 
گفته می شــود مخالفان جمهوری اســالمی به آمریکا 
عالقه مندند، لذا می توانند به منافع آمریکا کمک کنند. آمریکا 
باید چند نقش متفاوت را در تحقق تغییر رژیم در ایران ایفا کند؛ 
از جمله واگذاری کمک  های مالی و حمایت از رهبران محلی 
تغییر رژیم. آمریکا از طریق رسانه هایی که تحت حمایت او 
هستند، مانند صدای آمریکا یا رادیو فردا، باید افراد منتقد کمتر 
شناخته شــده را به ملت ایران معرفی کند.« موارد گفته شده 
فقط بخشی از راهکارها و راهبرد های سابان برای براندازی در 
ایران بود. در کنار این موضوعات استراتژیست های مؤسسه 

بروکینگز معتقدند دولــت آمریکا برای دســتیابی به اهداف 
خود در تغییــر رژیم باید از اپوزیســیون ایــران حمایت کند. 
حمایت از رهبران محلی اپوزیســیون، خنثی کردن توانایی 
دستگاه های امنیتی ایران در مقابله با اعتراضات و نیازمندی 
به اطالعات دقیق و پول زیاد از دیگر ملزومات مورد نظر این 
استراتژیست هاســت که همگی در پازل حمایت از جریانات 
اپوزیسیون جمع می شود. »ریموند هانتر«، از کمیته سیاست 
ایران در همین رابطه می گوید: »ما باید از دانشجویان و سایر 
گروه ها بــرای تغییر رژیم حمایت مخفی کنیم. او مشــخصا  
می گوید: »اینها پول، فکس، اینترنت و حمایت الزم دارند.« 
حال باید دید جریان اپوزیسیون مورد نظر این مؤسسه دقیقا  
چیست و چه مخالفانی را در زمره اپوزیسیون معرفی می کند. 
مؤسسه بروکینگز، روشنفکران را یکی از دسته های اپوزیسیون 
می داند که در دوره اصالحات نظام دینی ایران را زیر ســوال 
می بردند و اکنون صدایشان چندان شنیده نمی شود. دسته 
دوم از نظر استراتژیست های این مؤسسه اصالح طلبان تندرو 
هستند که از نظر آنها نظام ایران باید به یک حکومت سکوالر 
تبدیل شود. دسته سوم سازمان های دانشجویی، کارگری و 
جامعه مدنی هســتند که در این میان دانشجویان و کارگران 
به عنوان پیاده  نظام براندازی از درون معرفی می شــوند. در 
این بین نامی هم از رضا پهلوی برده می شود که متوجه شویم 
برآورد های استراتژیســت های مؤسســه بروکینگز به عنوان 
بزرگ ترین اندیشکده دنیا، چه میزان از مرحله شناخت جامعه 
ایران و خواســته هایش دور بوده یا اینکه به واسطه دریافت 
اطالعات غلط از گروه های مختلف اعم از سلطنت طلبان به 
چنین نتایجی می رسند. در این دسته بندی رضا پهلوی مستقال  
به عنوان کاتالیزوری شــناخته می شود که سلطنت مشروطه 
را در تقابل با نظام جمهوری اسالمی دنبال می کند. در حالی 
که وی اکنــون در میان بخش  قابل توجهــی از جامعه ایران 
اصاًل شناخته شده نیست و در میان بخشی دیگر از فعاالن و 
کنشگران سیاسی یا در هیچ محاسبه ای دیده نشده یا اساسًا 

به سخره گرفته می شود.
با این حال آنچه وجه اشــتراک مجموع نظرات است، 
در رابطــه با اســتفاده از ظرفیت اپوزیســیون بــرای هدایت 
جریانات اعتراضــی و آغاز پروژه براندازی از درون اســت که 
مؤسســه بروکینگز معتقد اســت نبود رهبری در اپوزیسیون 
ایــران بزرگ تریــن ضعف آن بــوده و یکــی از دالیــل عدم 
نتیجه گیــری اش تاکنون همین بوده اســت. همچنین این 
مؤسسه به مساله فساد مالی و هدررفت بسیاری از پول هایی 
که باید برای براندازی نظام ایران هزینه شــود، اشاره می کند 
 و معتقد اســت بــرای اهــداف آمریــکا در قبال ایــران باید 

این مساله پذیرفته شود.
از سوی دیگر کارشناسان مسائل امنیتی در واشنگتن 
معتقدند اقدامات اپوزیســیون در خارج ایران کافی نیست و 
برای رسیدن به خروجی مدنظر آنها باید به همه شاخص های 
موجود در نمودار تهدیدهای داخلی توجه داشــت. از این رو 
موضوع اختالفات قومــی و مذهبی نیز در دســتور کار گروه 
اقدام جامعه اطالعات غرب قرار گرفته و این پرونده به عنوان 
یک کیس قدیمی و جاری در اولویت اقدامات اتاق عملیات 

آمریکا قرار دارد.

دو نفر از تروریست ها با لباس مبدل نظامی به مردم و نظامیان شلیک می کردند. شلیک هایی که البته از سوی  نیروهای 
نظامی و امنیتی مسلح در مراسم بی پاسخ نماند. لحظاتی بعد از آغاز حمله، در حالی که هنوز تروریست ها تیراندازی 
می کردند، نیروهای نظامی به مدد جمعیتی آمدند که در گوشه و کنار محل رزمایش یا زخم خورده بودند  یا وحشت زده 

به دنبال مفر و جان پناهی می گشتند
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داعش، عامل اصلی
حمله تروریستی اهواز، ریشه فرقه ای ندارد

چند فرد مسلح حوالی ساعت ۹ روز شنبه ۳۱ شهریور 
و در ساعات ابتدایی مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، 
بلوار قدس این شــهر را که محل برگزاری مراسم رژه بود، 
به رگبار بســتند. این تروریســت های مســلح از پارکی در 
نزدیکی اتوبان به سوی جایگاه ویژه و مردم بی دفاع آتش 
گشودند که طی آن بیش از  صدنفر شهید و مجروح شدند. 
این حادثــه در حالی صورت گرفــت که از ســه روز پیش 
از آن، شــبکه وهابی احوازنا وابســته به رژیم آل سعود به 
صورتی آشــکار ســیگنال هایی برای برخی عوامل داخلی 
خود در اهواز مبنی بر انجام عملیات تروریســتی ارســال 
می کرد. مجری این شــبکه که پیش تر در اهــواز به دلیل 
انجام عملیات ضدامنیتی بازداشت شده بود، در تحریک 
جوانان عرب خوزســتانی نقش موثری ایفا کرده اســت. 
این ضدانقالب فراری کــه یکی از مجریان فعال شــبکه 
احوازنا است طی این مدت بارها به مردم خوزستان اعالم 
کرده بود که عملیاتی تروریســتی در اهواز به وقوع خواهد 
پیوســت و حتی اسامی برخی شــخصیت های فرهنگی را 
به زبان می راند و آنها را متهم می کرد. عربســتان سعودی 
اکنون با داشــتن   صد شــبکه ماهواره ای فعــال با گردش 
مالی ۱0 میلیارد دالر تــالش دارد تا افکار افراطی وهابیت 
را در میان جوانان مســلمان ترویج دهد. از میان این   صد 
شبکه ماهواره ای 6 شبکه برای تقابل با جریان های شیعه 
به زبان هــای عربی و فارســی به صورتی شــبانه روز فعال 
هستند تا جوانان خوزستانی را به سمت وهابیت جلب کنند 
که البته موفقیتی در این عرصه نداشته اند. اما به هر حال 
این مســاله نیازمند یک برنامه ریزی فرهنگی و رســانه ای 

جامع برای تقابل با ســیگنال های مخرب فکری وهابیت 
از سوی نهادهای مربوطه در جمهوری اسالمی است زیرا 
این نوع شبکه ها که عمدتا از ســوی افسران جنگ روانی 
آمریکا و اسرائیل اداره می شوند، ممکن است در بلندمدت 
تاثیراتی بر افکار مردم برجای بگذارند. لذا برآیند گزارش ها 
نشان می دهد افرادی که این عملیات تروریستی را انجام 
دادند در عربستان سعودی زیر نظر افسران موساد و رژیم 
صهیونیستی و با هزینه امارات و عربستان دوره دیده   و وارد 
اهواز شده اند. هدف آمریکا، اسرائیل، عربستان و امارات 
متحده تقابل عملی با جمهوری اســالمی در حوزه امنیت 
است زیرا این 4 کشور شرور به دلیل پایداری محور مقاومت 
در سوریه و عراق با شکست های سیاسی و نظامی شدیدی 

مواجه شده اند.
برآینــد گزارش هــا نشــان می دهــد کــه آمریــکا و 
هم پیمانان منطقه ای آن که در تغییر شــطرنج سیاســی و 
میدانی ســوریه و عراق با ناکامی مواجه شــده اند، اکنون 
فاز جدیــدی از ناامنی هــا را در داخل ایران کلیــد زده اند و 
بــا اســتفاده از گروهک های تروریســتی تــالش دارند تا 
ناامنی ها را در مناطق مرزی ایران دامن بزنند. موضع گیری 
عبدالخالق عبدالله، مشــاور ســابق ولیعهــد ابوظبی که 
پس از عملیات تروریســتی اهواز اعالم کرد این عملیات 
مقدمه  ای برای جنگ داخلی در ایران است، نشان می دهد 
که یک توطئه سازمان یافته علیه امنیت ملی ایران در حال 

شکل گیری است.
لذا به نظــر می رســد محور شــرارت کــه از آمریکا، 
عربستان ســعودی، رژیم صهیونیســتی و امارات متحده 
شکل گرفته در تالش است تا نســخه بحران سوریه را در 
جمهوری اسالمی ایران عملیاتی کند؛ اما با توجه به وجود 
مولفه   انســجام ملی در ایــران قطعا این محور شــرا رت با 
شکست مواجه خواهد شد. حضور میلیونی مردم خوزستان 
در مراسم تشییع شهدای عملیات تروریســتی در اهواز و 

شرکت مقامات بلند پایه کشــوری و لشکری در این مراسم 
پرشکوه نشــان می دهد که وحدت و انســجام ملی مقوله 

خدشه پذیری نیست.
موضوع دیگری که حائز اهمیت است این که عملیات 
تروریستی اهواز نباید از  منظر قومیتی مورد تجزیه تحلیل 
قرار گیرد زیرا بســیاری از شــهدا و مجروحــان این حادثه 
از اعراب خوزســتان هستند. همچنین شــاهد هستیم که 
اغلب طوایف و عشــایر موجود در خوزستان که به مذهب 
اهل البیت علیهم الســالم گرایش دارنــد و در طول جنگ 
تحمیلی بیش از ۱۲ هزار شهید تقدیم کرده اند، از عناصر 

تروریستی ابراز انزجار کرده اند.
لذا این عملیات های روانی تنها در چارچوب استفاده 
ابزاری آمریکا، عربستان و امارات از برخی افراد گمراه که 
تفکراتی کامال داعشی دارند قابل تجزیه و تحلیل است و 
نه مردم عادی و ارتباطی با قومیت مشخصی در خوزستان 

ندارد.
باید توجه داشــت که عربســتان، امــارات متحده و 
همچنین آمریکا و رژیم اسرائیل، چهار دولت شروری هستند 
که در ایجاد ناامنی در منطقه همواره نقش داشــته اند. از 
آنجایی که محمدبن ســلمان، ولیعهد عربســتان پیش تر 
وعده داده بود جنگ را به داخل ایران می کشاند لذا عملیات 
تروریســتی اخیر بی ارتباط با اظهارات ولیعهد عربســتان 
نیست. در خصوص چرایی این اقدام آنها باید مدنظر داشت 
که ریاض، ابوظبی، واشنگتن و تل آویو در طول سال های 
اخیر در یمن، ســوریه، عراق و لبنان شکست های سختی 
متحمل شدند؛ هزینه 60 میلیارد دالری عربستان در سوریه 
و تالش نــاکام آمریکا و اســرائیل با هدف تغییر شــطرنج 
سیاسی و میدانی سوریه موجب شد تا محور شرارت آمریکا، 
اسرائیل، عربستان و امارات، ایران را به عنوان کشوری که 
در سرکوب گروهک های تروریستی در منطقه نقش داشته 
هدف قرار دهند. بنابراین عملیات اخیر در اهواز در چارچوب 
ناکامی های پی درپی محور شرارت مذکور و انتقام گیری از 
ایران قابل تجزیه و تحلیل اســت. البته این محور شرارت 
فازهای مختلفی را علیه ایران به کا ر گرفته است. به عنوان 
مثال در حوزه اقتصادی تالش وسیعی با هزینه چند میلیارد 
دالری برای ضربه زدن به اقتصاد ایران صورت دادند که با 
شکست مواجه شدند. از جمله ایاالت متحده در این حوزه 
با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها جنگ اقتصادی را 
علیه ایران آغاز کرده است که مشاهده می کنیم به نتیجه 
مطلوبی دست نیافتند. اکنون این محور به صورت مستقیم 
وارد فاز امنیتی و نظامی شده و از طریق به کارگیری عوامل 

مزدور خود سعی می کند  ایران را دچار ناامنی کند.
این در حالی اســت که ایــران امکانــات و ابزارهای 
زیادی برای مقابله با تهدیدات امنیتی اسرائیل و عربستان 
در اختیار دارد کــه در زمان و مکان مناســب به کار خواهد 
گرفت. همچنین در حوزه سیاســی، جمهوری اســالمی 
ایران در نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل این پدیده 

شوم تروریسم را به صورتی  گسترده مطرح و تقبیح کرد.
در نهایــت نیــز بایــد توجه داشــت کــه در عملیات 
تروریســتی اخیر در اهواز شــاهد بودیم که عشــایر عرب 
خوزســتان با تجمعات خود و صدور بیانیه هایی این عمل 
تروریستی وحشــیانه را محکوم کردند. بنده خود در زمان 
وقوع ایــن حادثــه دردناک  اهــواز بــودم و از نزدیک این 
تحوالت را رصد می کردم. این رویکرد مردم نشان می دهد 
که وفاق ملی و همبســتگی در خوزستان بین همه طوایف 
و قومیت های این اســتان برقرار اســت و ایــن وحدت با 
یک عملیات تروریســتی تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. 
علت این امر این است که ترکیب جمعیتی و بافت انسانی 
خوزستان به گونه ای اســت که تفکیک قومیت ها در این 
استان به دلیل وابستگی های ســببی و نسبی به همدیگر 

امکان پذیر نیست.

حسن  هانی زاده

کارشناس مسائل خاورمیانه
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رسانه تروریست
چرا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور از به کار بردن 

ترکیب حمله تروریستی ابا می کنند؟

مروری گذرا بر آنچه در صبح  شنبه ۳۱ شهریور در شهر 
اهواز به وقوع پیوست و به شهادت ۲5 تن و مجروحیت 60 
تن دیگر انجامید، کافی اســت تا ماهیت عوامل جنایتکار 
این حمله تروریســتی و اغراض شــوم آنان را آشــکار کند 
و از خطای محاســباتی آمران بزدل و وابســته این جنایت 
قساوت آمیز پرده بردارد.زمان و مکان وقوع این جنایت از 
یک سو و هویت شهدا و مجروحان این حمله تروریستی از 
ســوی دیگر و از همه مهمتر، وجود شرایطی که موجبات 
ناکامی های پی درپی و شکســت های منطقــه ای را برای 
ارتجاع عربی و حامیــان غربی اش فراهم کــرده، گویای 
واقعیت هایی اســت که تبلیغات پرحجم رسانه های غربی 
و صهیونیســتی از پنهان کردن آن عاجز است و در وارونه 

نشان دادن این واقعیت ها، راه به جایی نمی برد.
این در حالی است که عوامل و عناصر پشت پرده این 
جنایات نیز  هنگام انعکاس رســانه ای آن، دچار خطاهای 
فاحش دیگری شــده و بــه صــورت ناخواســته، ماهیت 
تروریستی خود و وابستگی شان به رژیم های مرتجع عربی 
را برمال کرده انــد؛ چنان که در ابتدا تحــت عنوان عناصر 
اصلی گروهک تجزیه طلب »االحوازیه« با شبکه »ایران 
اینترنشنال« وابسته به عربستان سعودی )مستقر در لندن( 
مصاحبه کرده و مســئولیت چنین جنایتــی را پذیرفته اند، 
ولی با گذشت ساعاتی و نگرانی از عواقبی که متوجه آنان 
خواهد شد، مأموریت پذیرش مسئولیت آن را به گروهک 
تروریســتی تکفیری داعش واگــذار کرده اند؛ موضوعی 
که، ارتباطات پنهانی گروهک »االحوازیه« را با گروهک 
تروریستی و تکفیری داعش، علنی می سازد. افزون بر این، 
باید به مجموعه اظهارنظرها و تائیدیه هایی اشاره کرد که از 
سوی مشاوران و عناصر نزدیک به رژیم های مرتجع منطقه 
در شــبکه های اجتماعی منعکس شد و به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم به نقش این رژیم ها در وقوع جنایت اهواز 

اعتراف و اذعان کرد.
به هرحال آنچه مســلم اســت گروهک تروریســتی 
»االحوازیــه« کــه از حمایــت کامــاًل علنی شــماری از 
حکومت های عربی حاشــیه خلیج فارس برخوردار است و 
روابطی آشــکار با این رژیم ها دارد، نقش اصلی را در حمله 
تروریســتی و جنایتکارانه روز ۳۱ شــهریور اهواز داشــته 
اســت و این همان گروهکی است که ریشــه آن به حزب 
»تضامــن الدیمقراطی االهواز« باز می گــردد. گروهکی 
که مقر اصلی اش در انگلســتان و در شــهر لندن اســت و 
سرکردگان آن به رغم داشتن گرایشــاتی مشابه گرایشات 
تعصب آمیز و خشونت بار داعش، مورد انواع حمایت های 
سیاسی و تبلیغاتی دولت انگلیس قرار دارند. البته اینگونه 
حمایت ها، تنها جنبه تاکتیکی ندارد، بلکه طی سال های 
متمادی به یک راهبرد کاری و عملیاتی در سیاست خارجی 
انگلیس تبدیل شده و دولتمردان لندن به طور معمول از آن 
در پیشبرد سیاست های خود بهره برداری می کنند. به عبارت 
دیگر، دولت انگلیس با پذیرش استقرار دفاتر مرکزی این 
نوع گروهک های تروریستی در لندن، این گروهک ها را در 
آستین خود نگه می دارد تا در زمان مناسب، از آنها بیشترین 

بهره برداری ها را صورت دهد.

از ســوی دیگر بایــد توجه  داشــت که ایــن قبیل از 
گروهک ها در پی روی کار آمدن دونالد ترامپ و در نتیجه 
افزایــش تالش هــای مداخله جویانه آمریــکا در منطقه، 
وارد مرحله تازه ای از فعالیت های تروریســتی خود شده و 
با توجه به چراغ سبزی که از واشــنگتن دریافت می کنند، 
می کوشند تا با اثبات همسویی خود با سیاست های آمریکا، 
از حمایت های بیشتر سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی غرب 
بهره مند شــوند. به ویژه آنکــه، رژیم هــای مرتجع عربی 
و همچنین رژیم صهیونیســتی با توجه به شکســت های 
پی  درپــی منطقــه ای اخیــر و با توجه بــه ضرباتــی که از 
کشورهای محور مقاومت دریافت کرده اند، مترصد یافتن 
اهرم هایی هســتند تا از طریق آن اقتــدار روزافزون محور 

مقاومت، به ویژه ایران را تحت الشعاع قرار دهند . 
در واقع از دیدگاه آمریکا و ارتجــاع عربی، تحرکات 

تروریســتی و جنایتکارانه ایــن نوع گروهک هــا، مکمل 
مجموع سیاست ها و فشارهایی اســت که ائتالف عربی، 
عبری، غربی علیه جمهوری اسالمی ایران به کار می برند و 
به خیال خام خود، از این طریق خواهد توانست معادالت 
حاکم منطقه را برای بار دیگــر به نفع خود تغییر دهد. حال 
آنکــه در عرصه عمل، عــالوه بر اثبات حقــارت و ناتوانی 
عملیاتی خود، به واقعیت های مهم دیگری اعتراف می کند 
که در تشــریح موقعیت بســیار ضعیف آمریکا در منطقه و 
نشان دادن نگرانی های تل آویو و ریاض از پیدایش شرایط 

جاری در منطقه، نقش قابل مالحظه ای دارد:
۱- حمایــت و جانبــداری پنهــان و آشــکار آمریکا و 
انگلیس از حمالت تروریستی در ایران، به روشنی ناامیدی 
آنها را از تأثیر مورد نظرشــان در عرصه اعمال تحریم های 
اقتصادی به اثبات می رساند و این واقعیت را برمال می کند 
که هم واشنگتن و هم لندن امیدوار نیستند که نتایج مورد 
نظرشــان در اثر اعمال تحریم ها علیه کشورمان، حاصل 

شود.
۲- توسل غرب، ارتجاع منطقه و رژیم صهیونیستی به 

گروهک های تروریستی و تشویق و ترغیب آنها به عملیات 
وحشــیانه و قســاوت آمیز در ایران، به این معنی است که 
طرح های توطئه آمیز آنها برای به خیابان کشــاندن مردم 
به شکست انجامیده و در این عرصه هم، آنها امیدی برای 
اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران ندارند و لذا به حقیرترین 
و پست ترین شیوه ها برای پیشبرد سیاست های خود روی 

آورده اند.
۳- دست یازیدن به حمله تروریستی و جنایتکارانه در 
اهواز، محدودیــت دامنه عملیاتی و توانایی بســیار ناچیز 
ائتالف عربی، عبری، غربی را در تحت الشــعاع قراردادن 
مراسم باشکوه آن روز آشکار کرد و آنچه را که آنها درصدد 

پنهان کردن آن بودند، عیان تر ساخت.
4- ارتکاب چنین جنایتی در روز ۳۱ شهریور، سالروز 
آغاز جنگ تحمیلی، از یک ســو نشان دهنده همسویی آن 
با جنایات رژیم بعث عراق و وقوع این جنایت در مراسم رژه 
بسیار با شــکوه نیروهای مسلح کشــورمان، از سوی دیگر 
بیانگر عدم تحمل تجلی اقتدار ملی ایران از جانب غرب، 
ارتجاع عربی و رژیم صهیونیستی محسوب می شد. در واقع 
همانگونه که مقام معظم رهبــری فرمودند: »جنایت اینها 
ادامه   توطئه  دولت های دست نشانده   آمریکا در منطقه است 
که هدف خود را ایجاد ناامنی در کشور عزیز ما قرار داده اند. 

این مزدوران قســی القلب که به روی زن و کودک و مردم 
بی گناه آتش می گشایند وابسته به همان مدعیان دروغگو 
و ریاکارند که پیوسته دم از حقوق بشــر می زنند. دل های 
پرکینه   آنان نمی تواند تجّلی اقتدار ملی در نمایش نیروهای 

مسلح را تحمل کند.«
5- در نهایت شاهد بودیم که شبکه ایران اینترنشنال 
در اقدامــی بی شــرمانه مصاحبــه ای از ســخنگوی گروه 
تروریســتی االحوازیه پخش کرد؛ اما بعــد از آنکه داعش 
مســئولیت این عملیات را برعهده گرفت تمامی انتظارات 
دست اندرکاران شــبکه ایران اینترنشنال برای بهره برداری 
از این ماجرای جنایت آمیز به ناامیدی تبدیل شــد و آنان را 
که در صدد بودند تا این خونریزی تروریســتی را دســتمایه 
تبلیغاتی و فعالیت های مزدورانه بعــدی خود قرار دهند، با 
ناکامی مواجه کرد. البته با این حال این رسوایی و شکست 
مانع از آن نشــد تا این شــبکه یا دیگر رســانه های غربی و 
صهیونیســتی، از واژه تروریسم برای تشــریح و توصیف 
ماجرای خونین اهواز اســتفاده  و الاقل بخشی از واقعیت 

را منعکس  کنند.

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه

یادداشت
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جنگ روانی
باید ستاد مقابله با عملیات های روانی دشمنان ایجاد شود

پیروزی هر انقالبی در هر کشوری بازتاب های داخلی 
و خارجی خاص ایدئولوژی آن انقــالب را به دنبال خواهد 
داشت. پیروزی انقالب اســالمی در سال ۱۳57 در ایران 
نه تنها پایان حکومت پهلوی و برقــراری حکومت مردمی 
و اســالمی را به دنبال داشــت، بلکه تاثیر عمیقی در تفکر 
و بیداری اسالمی مردم کشورهای مســلمان خاورمیانه و 

آفریقا به وجود آورد.
باتوجــه بــه اینکــه غالبــا حاکمیــت حکومت های 
کشــورهای منطقــه براســاس سیاســت های منطقه ای 
کشورهای بزرگ تبیین شــده و حکام دست نشانده در این 
کشورها حکومت کرده یا می کنند، تاثیر ایدئولوژی انقالبی 
و اســالمی انقالب ایــران نه تنها در جامعه جهانی شــیعه 
تاثیر داشــته، بلکه تاثیر عمیقــی در نهضت های انقالبی  

کشورهای سنی مذهب نیز به دنبال داشته است. 
در چنیــن فضایــی توســعه اندیشــه انقالبــی و 
استکبارســتیزی در منطقــه و رشــد و توســعه اعتقادی و 
همراهی آحاد مردم مسلمان کشورهای منطقه با آرمان های 
انقالب اســالمی موجب نگرانی ســران برخی کشورهای 

مرتجع و غیردموکراتیک شده است .
برهم خوردن معادالت سیاســی و امنیتــی منطقه با 
توسعه هژمونی سیاســی و نظامی ایران در منطقه موجب 
شــده که برخی کشــورها جهت محدود کردن قدرت نرم 
و ایدئولوژیک ایران  دســت به کار شــوند و با اســتفاده از 
کمک هــای اطالعاتی ســرویس های جاسوســی غربی 
علی الخصــوص آمریــکا بــا ایجــاد برخــی نا امنی هــا و 

عملیات های انتحاری، اهداف خاصی را دنبال کنند.
حادثه حمله به مــردم بی گناه در مراســم رژه روز ۳۱ 

شهریور در شهر اهواز یک نمونه از این اقدامات است .
شکســت گروه  داعش و دیگر گروه های تکفیری در 
همه جبهه ها در عراق و ســوریه و شکســت سیاست های 
دودوزه بازی آمریکا در این کشــورها که با کمک معنوی و 
مستشاری جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته، موجب 

تحریک آنها جهت اقدامات تالفی جویانه شده است .

حمله به مردم بی گناه یک اقدام ضد انســانی اســت 
که نشان دهنده ضعف عملیاتی محور ضدایرانی در جبهه 

جنگ واقعی است .
البته در بررسی واقعه اهواز باید ریشه های آن بررسی 
شود؛ اول اینکه انجام چنین اقدام ضدانسانی تنها از عهده 
گروه ها و افراد ضعیف و شکست خورده برمی آید، دوم اینکه 
این گروه ها بدون کمک کشورها و سرویس های اطالعاتی 
مقتدر توان انجام چنین اقداماتی را ندارند و سوم اینکه این 
اقدامات با هدف ایجاد جو روانــی و تبلیغاتی انجام گرفته 

 تا به نوعی ایران را کشوری ناامن در منطقه معرفی کنند.
در حالی که اقتدار ایران در خارج از مرزهایش کامال 
به نمایش درآمده  و امنیت چندین کشور را هم تامین کرده 

است.
 عربستان به عنوان مهم ترین کشور حامی گروه های 
تروریســتی و تکفیری در منطقه مطرح اســت کــه با پول 
بادآورده نفت، سازماندهی و تســلیح گروهای تروریستی 
از سوی عربستان سعودی و با کمک اطالعاتی آمریکا در 
جریان است؛ این اقدامات تروریستی علیه ایران از سوی 
عربستان، جهت پوشاندن شکست های آن کشور در جنگ 
یمن و سازماندهی جبهه جدید علیه منافع ایران در منطقه 

قابل ارزیابی است. 
در شــرایط سیاســی فعلی در منطقه و ایجــاد ثبات 
سیاســی و امنیتی در چارچوب مرزهای کشورهای عراق و 
سوریه و شکست گروه های تکفیری مورد حمایت عربستان 
سعودی،  مقامات آن کشور و برخی کشورهای حامی آنها 
درصدد باز کردن جبهه جدید علیه ایران در داخل مرزهای 
کشــور هســتند که از جمله آن تبلیغــات قومیت گرایی در 
مناطــق مختلف کشــور به خصوص مناطق عرب نشــین 
و حمایــت از برخی گروه های تروریســتی جهت فشــار به 
جمهوری اسالمی ایران است که با چنین اقداماتی، درصد 
مشــغول کردن قدرت نظامــی و امنیتی کشــور به اوضاع 

داخلی و کم رنگ کردن حضور ایران در خارج  هستند.
به همین جهت الزم است در خصوص اطالع رسانی 
و فرهنگ ســازی در مناطق مورد هدف دشــمن اقدامات 
الزم انجام گیرد و بیشتر از نیروی نظامی به نیروی فکری، 
اطالع رســانی و آگاه ســازی احتیاج داریم. چون دشمن 
عالوه بر حضور میدانی، در شبکه های مجازی و تبلیغاتی 

نیز فعالیت می کنــد و درصدد حمله روانی به اندیشــه ها و 
ایدئولوژی جمهوری اسالمی هستند.

از این رو حتما باید ستاد مقابله با جنگ روانی عربی، 
صهیونیســتی و آمریکایی در محورهای مختلف تشکیل 
شــود تا بتوان قبل از هر اقدامی مقدمات و تدارکات الزم 
را پیش بینی کرد. تحریم های اقتصادی اعمالی از ســوی 
آمریکا علیه مــردم و دولت ایران در چهل ســال گذشــته 
نشان داد که اراده مردم ایران با هیچ گونه تحریمی متزلزل 
نمی شــود و تحریم ها بی اثر هســتند. همچنان که شاهد 
بودیم در طــول دوران بعد از پیروزی انقالب شــکوهمند 
اســالمی ایران، انــواع تحریم ها به بهانه هــای مختلف 
همزمان با 8 ســال جنگ تحمیلــی علیه مــردم ایران، از 
سوی آمریکا و اروپا وضع شــده بود که به حمد و قوه الهی 
تحریم ها نه تنها تاثیری در مقاومت مردم ایران نداشــت، 
بلکه روحیه خودباوری و اتــکا به خود را نیــز تقویت کرد. 
باید توجه داشت که در حال حاضر ایران از نظر تولید علم 
و دانش در منطقه رتبه اول را دارد و این پیشرفت و توسعه 
در کنار روحیه مقاومت و مبارزه موجب شده  دشمنان جهت 
ضربه زدن به استقالل و همبستگی مردم ایران از هر ابزاری 
استفاده کنند. در این خصوص گاهی از ابزار جنگ و گاهی 
با ابزار جنگ روانی، تبلیغاتی و رسانه ای به میدان می آیند و 
گاهی نیز اقدامات ضدانسانی و ترور علیه مردم بی گناه را در 
دستور کار قرار می دهند.  در چنین وضعیتی انجام ترورهای 
کور، بمب گذاری و آســیب زدن به مردم به عنوان اولویت 
گروه های ضد انقالب وابسته به خارج در می آید که در این 
وضعیت هدایت و خط  دهی و کمک های اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی، عربستان سعودی و برخی کشورهای حامی 

آنها نقش مهمی دارد.
استفاده آمریکا از این گروه ها به عنوان ابزار منطقه ای 
در تعادل تــوان نظامی گروه هــای نظامی و تروریســتی  

مختلف بسیار مهم است.
درنهایــت روی کار آمــدن دولــت دونالــد ترامپ در 
آمریــکا و سیاســت های توســعه طلبانه و ضدایرانی وی، 
برخی کشورهای منطقه را به توهم مقابله با ایران واداشته 
است. آنها در این توهم به سر می برند که با حمایت آمریکا 
قادر به مقابله با تفکر و ایدئولوژی اسالمی و مردمی ایران 
خواهند شد. در حالی که در شرایط حاضر مردم عربستان 
و کشــورهای حوزه خلیج فارس بــا الهام گرفتن از انقالب 
اســالمی ایران و مقام معظم رهبری به بیداری اســالمی 
رسیده اند و دیگر سران این دولت ها نمی توانند بدون در نظر 
گرفتن مصالح مردم و کشورشان به عنوان مستعمره آمریکا 
در منطقه عمل کنند، به همین جهت در تالش هستند علیه 
منافع ملی ایران در منطقه اقدامات ضد انسانی انجام دهند.

میرقاسم مومنی

مدیرعامل موسسه مطالعات 
بین المللی چشم انداز ابرار نوین

یادداشت
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هدف کور
ایجاد درگیری های قومی در ایران راه به  جایی نمی برد 

دشــمنی و رقابت عربســتان با ایران در ماه های اخیر 
شدت بیشتری گرفته است؛ پس از آنکه محمدبن سلمان، 
ولیعهد عربستان سعودی، به عنوان گرداننده سیاست خارجی 
تهاجمی عربســتان در منطقــه تالش کرد تــا از اهرم های 
مختلف برای سد نفوذ کردن حضور منطقه ای ایران استفاده 
کند در چندین جبهه مختلف با شکســت علنی روبه رو شد. 
باید در نظر بگیریم که در عــراق به رغم دخالت های مکرر و 
تالش برای ایجاد اختالفات قومــی و فرقه ای اما ریاض از 
اختالف منطقه ای مجدد میان ایران و عراق به عنوان یک 
پیشران بهره ای نبرده و دستاوردی نداشته است؛ در جنگ 
نیابتی ســوریه نیز با وجود حمایت های گسترده تسلیحاتی 
و سیاســی از گروه های وابسته به جبهه النصره، عربستان و 
متحدانش در ادلب شکست خوردند. همچنین عربستان در 
ائتالف ســازی منطقه ای برای بازگرداندن قدرت به عبدربه 
منصور هادی، پادشــاه مخلوع یمن نیز بــا ناکامی مواجه 
شده است. امروز عربستان سعودی علنا سیاست همراهی 
و همگامی با راهبردهای جنگ طلبانه اسرائیل و آمریکا را در 

خاورمیانه دنبال می کند. 
بنابراین ولیعهد جوان سعودی در همگامی و همراهی با 
دشمنان منطقه ای و جهانی ایران اعالم کرد که از گروه های 
تجزیه طلب و فرقه گــرا در داخل ایران برای ایجاد آشــوب 
و نیز براندازی نظام حمایت می کند. به نوعی که ما شــاهد 
بودیم سران منافقین ضمن دعوت از برخی از اعضای تندرو  
کنگره آمریکا از مقامات امنیتی و اطالعاتی عربســتان نیز 
در نشســت های تبلیغاتی و نمایشــی خود در اروپا استفاده 
کردند. از ســوی دیگر در بحث عملیات های تروریستی در 
شرق ایران یعنی سیستان و بلوچستان، رسانه های همسو 
با عربستان از گروهک تروریستی جیش العدل در حمله به 
پایگاه های نظامی ایران حمایت کرده و با گستاخی تمام از 
پایان اشغالگری فارس ها بر خطه بلوچستان شوهای متعدد 
تبلیغاتی راه انداختند. در همین راســتا بعد از انهدام سران 
اصلی جیش العدل، بازماندگان این گروه با پناهنده شــدن 
به کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس از کمک های مالی و 
نظامی عربســتان و امارات برای ادامه تنش آفرینی و ایجاد 

درگیری های قومی و فرقه ای در مناطق سنی نشــین ایران 
استفاده کردند. در تازه ترین دخالت نیز عربستان و امارات با 
مدیریت انگلستان تالش هایی را برای ایجاد درگیری های 
قومی و فرقه ای در منطقه عرب نشین ایران یعنی خوزستان 
آغاز کردند. راهبرد اصلی حامیان جریانات فرقه گرا در منطقه 
ایجاد بلوا و آشوب با استفاده از شعارهای فرقه گرایانه و مطرح 
کردن ادعاهایی همچون عدم رسیدگی کافی و وافی دولت 
مرکزی به مطالبــات مدنی و فرهنگی اقــوام ایرانی از جمله 
اعراب ساکن خوزستان اســت که در راس این حرکت های 
جدایی طلبانه گروه تجزیه طلب االحوازیه قرار دارد که سابقه 
فعالیت های این گروه به دوره قبــل از انقالب بازمی گردد. 
بعد از انقالب اســالمی گروه االحوازیه تحــت تاثیر افکار 
ناسیونالیستی و قوم گرایانه پان عربیسم و القائات رژیم بعث 
صدام تالش هایی را برای جدایی طلبی و اقدامات خرابکارانه 
به عمل آورد و به عنوان ستون پنجم دشمن در مناطق مرزی 
ایران تبدیل شــد. بعد از پایان جنگ و مهار این گروه های 
تروریســتی و تجزیه طلب، عوامل اصلی آن به کشورهای 
اروپایی پناهنده شــدند و برای یک دهه فعالیت آنچنانی از 
خود بروز ندادند، ولی با شــروع اختالفات منطقه ای ایران 
و عربســتان بار دیگر بن ســلمان یک بازی خطرنــاک را در 
منطقه آغاز کــرده که آن هم دمیــدن در اختالفات قومی و 
مذهبی در میان کشورهای اسالمی و اعالن علنی کشاندن 
جنگ به داخل ایران است. این در حالی است که اظهارات 
ولیعهد جوان سعودی مبنی بر تبدیل ایران به جبهه جنگ، 
پیامدهــای امنیتــی مختلفی را بــه دنبال خواهد داشــت. 
اظهــارات تهدیدآمیــز مقامات ســعودی به ویژه شــخص 
بن سلمان در خصوص ایجاد ناامنی در ایران تاکنون چند بار 
تکرار شده است.  از دیگر ســو انجام عملیات تروریستی در 
ایران آن هم در ۳۱ شهریور یعنی سالروز آغاز جنگ تحمیلی 
و همزمان با برگزاری رژه نیروهای نظامی ایران، بیانگر این 
اســت که هدف اصلی این اقدامات، شعله ور ساختن یک 
عملیات روانی و کور در داخل ایران بوده است.  این حادثه 
تروریستی گرچه با محکومیت بیشتر کشورها و رسانه های 
منطقه ای و جهانی روبه رو شــد اما عربســتان و امارات علنا 
از این اقدام ترویســتی حمایت کردند و آن را یک عملیات 
نظامی علیه مراکز امنیتی و نظامی ایران به حساب آوردند. 
همچنین باید توجه داشــت که این عملیات تروریستی کور 
در یک مقطع خاصی انجام گرفته است که می تواند بیانگر 
یک سناریوی محتمل در آینده باشد مبنی بر اینکه عربستان 

به عنوان پیاده نظام آمریکا و اســرائیل در کنار فشــارهای 
همه جانبه اقتصادی و سیاســی آمریکا و برخی از متحدان 
اروپایی و منطقه ای آن که با مکانیزم تحریم های همه جانبه 
برای به آشوب کشاندن ایران از طریق ایجاد نارضایتی صورت 
می گیرد، با حمایت علنی و آشکار از گروه های تجزیه طلب 
قومی در ایران به دنبال عملیاتی  ساختن تز آمریکا و اسرائیل 
در ایران هستند. آنها در نظر دارند ضمن جلوگیری از افزایش 
قدرت منطقه ای ایران از طریق فشار به متحدان نزدیک آن 
مانند حزب الله لبنان، دولت بشار اسد و عراق با ایجاد ناامنی 
در داخل ایران در راستای اهداف و راهبردهای کالن محور 

عبری-غربی ایفاگر نقش خود باشند. 
در این میان شــاهد بودیم که رسانه های فارسی زبان 
به ویژه ایران اینترنشنال که شــبکه ای ماهواره ای در لندن 
است اقدامات عجیبی انجام دادند. به عنوان مثال این شبکه 
با سخنگوی االحوازیه گفت وگویی انجام داد و طی گفت وگو 
نیز از به کاربردن کلمه تروریستی برای حمالت اهواز امتناع 
می کرد.  باید توجه داشــت که در قاموس لغت غرب دو نوع 
تروریســم داریم؛ تروریســم خوب و تروریســم بد. درواقع 
گروه های تروریستی که علیه منافع ایران به عنوان رقیبان و 
دشمنان محور غربی و عربی عمل می کنند از دیدگاه غرب، 
تروریست های خوب هســتند که باید از نظر مالی، سیاسی 
و رسانه ای حمایت شوند. لذا مشاهده می کنیم که برخی از 
رسانه های وابسته به انگلیس و عربستان علنا از این اقدامات 
تروریستی در ایران حمایت می کنند و به نوعی می خواهند به 
بینندگان خود القا کنند که این گروه ها فقط به دنبال ضربه زدن 
به منافــع دولتی و مراکز نظامــی و امنیتی ایــران بودند. در 
صورتی که اشاره شد پیشــینه گروه هایی مانند االحوازیه به 
قبل از انقالب و حتی دوره شیخ خزعل به عنوان یک جریان 
قوم گرا و جدایی طلب برمی گردد. اما برخی کشورهای غربی 
و عربی از طریــق حمایت از این گــروه  تجزیه طلب و دیگر 
گروه های همنام این گروه ها به دنبال برهم زدن امنیت ملی 

ایران و نیز تغییر موازنه قوا در منطقه هستند. 
در نهایــت باید توجه داشــت کــه ایران متشــکل از 
قومیت های مختلفی است که در طول تاریخ انسجام سیاسی 
و فکری خود را در مقابل دشــمنان و نیز تجزیه طلبان نشان 
داده اند. در بحث خوزستان نیز باید توجه داشت که به رغم 
تمام تالش های آشکار و پنهان ریاض و برخی پایتخت های 
اروپایی، مردم خوزســتان در جنگ هشت ساله عراق علیه 
ایران، رشادت ها به خرج دادند و رسالت تاریخی و وظیفه ملی 
و مذهبی خود را برای حفظ خاک ایران در قبال تعدی دشمن 
بعثی به خوبی ایفا کردند. لذا به نظر می رسد  این آشوب جدید و 
اقدام تروریستی نیز خللی در عزم و اراده مردم خوزستان برای 
حفظ وحدت و انسجام ملی به وجود نخواهد آورد، بلکه افق 
جدیدی را باهدف ایجاد یگانگی و همبستگی ملی با دیگر 

اقوام ایرانی برای حفظ کشور و عظمت آن رقم خواهد زد.

داود احمدزاده

کارشناس مسائل خاورمیانه
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دنبال براندازی هستند
گفت وگوی مثلث با مهدی فضائلی

جناب فضایلی! ارزیابی شــما از وضعیت شکل 
گرفتــه به دســت برخــی گروه های معــارض و 
حمایت کشورهای منطقه ای و بین المللی از آنها 

چیست؟ این گروه ها وارد فاز جدیدی شده اند؟
   این نیســت که از این فاز وارد فاز دیگری شوند. 
االن یک مجموعه و یک زنجیره ای از جریان ضد انقالب 
و دشمنان کشور طراحی کردند و دارند آن را اجرا می کنند 
که بخش های مختلفی دارد. فاز اقتصادی دارد، فاز روانی 
دارد و حتی تبلیغاتی . بخش  فشارها و اقدامات عملی هم 
دارد که در اقدامات عملی اش هم بحث ایجاد اغتشاش 
در دستور کارشــان اســت. هم اقدامات سخت در دستور 
کارشان است، یک بخشی هم که زمینه ساز این اقدامات 
سخت است. گروه ها یا گروهک های معاند هستند که در 
بعضی از مناطق به خصوص مناطق مرزی کشور بوده اند 
و امروز هم با توجه به همیــن حمایت هایی که دارد از آنها 
صورت می گیرد و زمینه های بیشــتری که برایشان فراهم 
شــده، فعال تر شــده اند. لذا جمهــوری اســالمی ایران 
امروز در یک شــرایط ویژه ای از این جهت قــرار دارد که 
مجموعه ای از این اقدامات برایش طراحی شــده و همه 
اینها البته یک پیام خیلی مهم و آشــکاری دارد و آن، این 
است که جمهوری اســالمی ایران امروز آن قدر قدرتمند 
شده که دشمنانش از راهکارهای قبلی که هر کدام در یک 
مرحله  به اجرا گذاشته می شــده، مایوس شده اند و امروز  
تالش می کنند که مجموعــه ای از آنها را بــرای مقابله با 
نظام به کار بگیرند و ان شاءالله در این مرحله هم شکست 

خواهند خورد.

 آقای فضایلــی! برخی مثل آقــای ترامپ و وزیر 
خارجه شــان گاهی می گویند ما هدف مان تغییر 
نظام در ایران نیست، ولی برخی اطرافیان شان 
مثل بولتون در جلسات منافقین شرکت می کند 
 یا یک تهدیداتی علنی انجام می دهد که با ایران 
برخــورد خواهیم کــرد. به نظرتان کــدام روش 
در دســتور کار اســت؛ به نوعی در اظهارنظر به 
صراحت از تغییر حــرف نمی  زنند ولــی در عمل 

دارند بر اساس رژیم  تغییر پیش می روند؟
   هدف تمامی دولت های آمریکا از مقطع پیروزی 
انقالب اســالمی تا االن همه شــان براندازی نظام بوده، 
یعنی در این هیچ تردیدی نیســت که آنهــا برای براندازی 
نظام تالش کرده اند.  آن جاهایی که احســاس می کردند 
که موفق نمی شــوند و تصریح به این مســاله بــرای آنها 
یک هزینه های بیشــتری خواهد داشــت، چــون امکان 
عملش را نداشــتند و دیگر مطمئن می شــدند که ندارند، 
در بازی های لفظی و مواضع شــفاهی که مسئوالن بیان 
می کردند، سعی داشتند که  این مســاله را تصریح نکنند و 
نگویند ما درصدد براندازی نظام هســتیم. در عمل همان 
تالش ها و همان اقدام ها را انجام می دادند. االن هم هر 
دو اینها از یک طرف بحث براندازی  و تهدیدات سختی که 
هست را مطرح می کنند، از یک طرف هم بعضی هایشان 
می گویند نه، منظور این نیست یا قصد ما این نیست، ولی 
چه اینها اذعان و تصریح کنند و چه نکنند، برای ما روشن 
اســت که آنها با اصل نظام ما و با اصل مــردم ما مخالفت 
دارند و تالش شان این است که هم نظام را براندازند و اگر 
بتوانند که نمی توانند و نتوانسته اند، ریشه ملت ایران را هم 
 بخشکانند، یعنی در بیانات آنها چنین عبارت هایی هم شاید 
بشود پیدا کرد. لذا آن بخش لفاظی مساله خیلی به نظر من 
مهم نیست، آنچه در عمل ما داریم می بینیم، مهم تر است 
و این است که در عمل با حمایت از گروه های مختلف هر 

تالشی برای براندازی انجام می دهند.
گفته می شــود اگر وضعیت اقتصادی داخلی در 
شرایط بهتری باشد، وضعیت دیگری در اراتباط 
با این گروه ها خواهیم داشــت، به نظرتان سر و 
ســامان دادن وضعیت اقتصاد داخلی می تواند 

روی مایوس شدن بیشتر آنها کمک کند؟
   بله، صد درصد. یکی از عواملی که آنها را ترغیب 
می کنــد و برمی  انگیــزد برای اینکــه امیدوار شــوند روی 
اقدامات شان، شرایط داخلی ما است. این شرایط داخلی 
ما اعم از شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی 
است و در هر بخشی که اینها احساس قوت کنند و مشاهده 
قدرت و قــوت کنند، آنهــا را ناامید می کند؛ هــر جایی که 
مشــاهده ضعف و سســتی و خالء  کنند، آنهــا را امیدوار 
می کند و تالش می کنند که از همان جا فشار بیشتری  وارد 
کنند. لذا آنهــا چون در بخش اقتصادی احســاس کردند  
و مشــاهده می کنند که ما ضعف هایی را داریم، بیشترین 
فشارشــان را االن در همین بخش اقتصــادی دارند وارد 
می کنند و طبیعتا اگر ما بتوانیم در این بخش ســاماندهی 
کنیم و اشــکاالت و ضعف هایــی که عمدتا هم ناشــی از 
سوءمدیریت ها و تصمیم نگرفتن ها و چیزهایی از این قبیل 
اســت را جبران کنیم، حتما در میزان امید آنها  در رسیدن 
به اهداف شــان تاثیر خواهد داشــت و انسجام داخلی در 
 این مساله فوق العاده مهم اســت. بله، شرایط داخلی ما 

بسیار تاثیر دارد.

ترامپ، براندازان را 
دور خودش جمع 

کرده است
گفت وگوی مثلث با علی صوفی

جنــاب صوفــی! تحــرکات برخــی کشــورهای 
منطقه ای و بین المللی چــون آمریکا علیه   ایران 
را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ پس از گذشــت 
اغتشاشــاتی که از روش های اقتصادی پیروی 
می کرد، حــاال به فــاز تروریســتی و خشــونت 

رسیده اند.
   آنها بســته به شــرایطی که از نظر بین المللی و 
از نظر داخلی پیش می آید، دشمنی هایشــان را شــکل 
می دهند، وگرنه اصل دشــمنی ســر جای خودش باقی 
اســت، فقط این تاکتیک هایشــان اســت که به تناسب 
اوضاع و احوال سیاســی تغییر می کنــد. البته در اصل 
دشمنی، بعضی ها هســتند که دیگر دشمنی شان طبیعی 
اســت، مثل وابســتگان به رژیم گذشــته، مثل سلسله 
پهلــوی  و ســلطنت طلب ها، اینها دشمنی شــان طبیعی 
اســت، برای اینکه باالخره حکومت از دست شان بر اثر 
انقالب خارج شــد. از اینها انتظاری نیســت که دشمنی 
نکنند. بعــد از پیروزی انقالب اســالمی هم یک ســری 
جریاناتی شــروع کردند به مبارزه مســلحانه و شکســت 
خوردند، ســرکوب شــدند؛ به هر حــال مســائلی که در 
جنگل های شــمال به وجود آوردند؛ در آمل، در ساری، 

محمد اکبری

خبرنگار

گفتوگو

معاندین جمهوری اســامی هر بــار روند جدیدی 
برای فشــار بــر مــردم و ایجــاد شــرایطی برای 
اضمحال آن دنبال می کنند. وضعیتی که در دی 
ماه سال گذشته با شعارهای معیشتی و اقتصادی 
به خشونت و آشوب رسید و خود نظام نشانه گیری 
شد، حاال در اهواز با عملیات تروریستی دنبال شد. 
روندی کــه در پس آن تــاش گروه های معارض 
برای اهــداف تجز یه طلبی شــکل گرفته اســت. 
آیا ایــن روند تغییر فــاز معارضان از آشــوب های 
اقتصادی به سمت خشــونت و تروریسم با هدف 
تجزیه طلبی اســت؟ اهــداف برخی کشــورهای 
منطقه ای و همچنین آمریکا بــرای حمایت از این 

روند چیست؟
در این بــاره با مهــدی فضایلی، تحلیلگر مســائل 

سیاسی گفت وگو کرده ایم که از نظر می گذرانید.
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آمریکا و وجود آقای اوباما که به هر حال منجر می شــود 
به آن مذاکرات و برجام، ولی آقای ترامپ شخصیتش به 
گونه ای است که خیلی سریع تصمیم می گیرد، واکنش 
نشــان می دهد و تحت تاثیر القائات اسرائیل، عربستان 
یا پول هایی که آنها خــرج می کنند، به ویژه عربســتان، 
 قرار می گیرد. آنها همان کارها را در زمان آقای اوباما هم 
می کردند، ولی آقای اوباما تحت تاثیر قرار نمی گرفت و 
برایش مهم بود که رابطه اش را با ایران بهبود ببخشــد. 
بنابراین از نتایج مذاکرات هسته ای بســیار خرسند بود. 
تیمی هم کــه دور و برش بودند، از همین دســت بودند، 
اما االن تیمی که دور و بر آقای ترامپ اســت، هم تحت 
تاثیر عربســتان و اسرائیل هســتند؛ اصال از عوامل آنها 
هســتند.  با منافقان از گذشــته در ارتبــاط بودند و تحت 
تاثیر آنها قرار داشتند و االن هم به هر حال سعی می کنند 
که خط مشــی همان ها را دنبال کننــد. آقای ترامپ هیچ 
ابایی هم ندارد که بخواهد اینها را ابراز کند، کما اینکه در 
همین سخنرانی هم که در سازمان ملل داشت، باز خیلی 
تعریف و تمجید از اســرائیل و عربســتان داشته است. 
اینها چیزهایی است که به خاطر وجود کسی مثل ترامپ 
 در رأس آمریکا که به هر حال کشــور قدرتمندی اســت،  

ما را به چالش می کشد.
یعنی برخی مســائل هســتند که می توان آنها را 
کنترل کرد تا بــه وضعیت نامطلــوب و بغرنجی 

نرسد؟
   بله، برخی چیزها مانند ظهور ترامپ از اختیارات 
ما خارج است، ولی خیلی از متغیرها هستند که متغیرهای 

قابل کنترلــی هســتند و با هنر دیپلماســی می شــود آن 
متغیرها را کنترل کرد و تحت کنترل قرار داد. اینها دیگر 
کاری اســت که مجموعه عوامل داخلی در حاکمیت ما 
باید از خودشان نشان دهند و افرادی را به کار بگیرند در 
این رابطه مثل آقای ظریــف و امثالهم که هنر این کار را 
دارند. کما اینکه باالخره در جریان مذاکرات هســته ای 
آن دستاورد به دست آمد، علی رغم همه تالشی که ایران 
کرد برای اینکه برجام را حفظ کند و برجام را اجرایی کند. 
نمونه آن هم انجام یک طرفه همه تعهداتی بود که ایران 
در برجام برعهده داشت و االن همه آنها اعتراف می کنند 
که طرفین مذاکره ما، همه تایید می کنند و گزارشات شان 
موید این معنا است که ایران خواهان اجرای برجام بوده 
و تا االن هم بــه تعهداتش علی رغم عهدشــکنی آمریکا 
و خروج آمریکا از برجام به تعهداتش پایبند بوده اســت. 
پس اینجا یک اتفاق خاص   و یــک حادثه غیرمترقبه ای 
پیش آمد کــه دیگر کنترل آن از دســت ما خــارج بوده و 
االن باید با همین چالش باالخره کشور را اداره کنیم. اما 
آمریکا صراحتا اعالم می کند که خواهان براندازی است 
و افرادی هم که دور و بر خودش جمــع کرده و به عنوان 
تیم ترامپ مشخصا هستند، آنها همه خواهان براندازی 
هســتند؛ یعنی ترامپ همه براندازان را دور خودش جمع 
کرده، برعکس اوباما. در دی ماه  امــا چون ترامپ بود، 
ترامپ به سرعت اعالم حمایت کرد و خواستار آن شد که 
مردم این کار را ادامه دهند و حکومــت را از کار اندازند. 
این نظام چنج یــا رژیم چنــج از اول در اظهــارات آقای 

ترامپ گفته می شد.

اینها نمونه هایی از این دست دشمنی ها که در کردستان، 
گنبــد و در جاهــای مختلــف جریانات چپ و بــا حمایت 
کشــورهایی که وابســته بــه آن بودند، ســعی کردند که 
انقــالب را به چالش بکشــند و به هر حال ســهم خواهی 
کنند. در همــه این جریانــات هم پای مردم را به وســط 
کشــاندند و قربانیانی از مردم هم وجود داشــته اســت؛ 
چه کســانی که رفتند به وســیله آنها اغفال شــدند و جزو 
آن گروه ها شــدند و چه مردمی که توسط آنها ترور شدند 
و به انحای مختلف به شــهادت رســیدند. ایــن جریان 
دشمنی های طبیعی بوده که شــاید می توانیم بگوییم در 
هر انقالبی هم بروز می کند و خیلی دور از انتظار نیست. 
اما یک سری دشمنی های  به وجود آمد که عکس العملی 
است. فرض کنید برای مثال دشمنی حزب بعث و صدام 
در جنگ تحمیلی. بــرای مثال برخی اســرای عراقی از 
اطالعاتی از جلســه ای که با صدام داشــته اند صحبت 
می کردند که صدام به دلیل بعضی از موضع گیری ها در 
این مسیر افتاد ، وگرنه نمی خواسته با ایران درگیر شود. 
هر چند اصال قابل توجیه نیست ولی برخی بی سیاستی ها 
وجود داشــته، یا اینکه قواعــد دیپلماســی را در ابتدای 
انقالب بلد نبودیم  یا اشــغال ســفارت آمریــکا؛ باالخره 
طبیعی اســت که عکس العمل داشــته و هنوز هم ادامه 
دارد. یا فرض کنید االن وضعیتی که عربستان با ما دارد. 
اینها هم دشمنی هایی است که عارض شده، قبال نبوده؛ 
مثال در دوران آقای خاتمی، عربســتان بســیار با ایران 
رابطه خوبی داشت و اظهار دوســتی می کرد و در بعضی 
موارد از تهدیداتی که توســط آمریکا صورت می گرفت، 
مثال بعد از ۱۱ ســپتامبر و اینها، دلســوزانه به ایران و با 
مسئوالن ایران صحبت می کرد و ســعی می کردند که به 
هر حال بتواننــد جلوی حمله نظامی به ایــران را بگیرند. 
یعنی شــواهدی در دســت اســت که اینها وجود داشته 
اســت  اما  آقای احمدی نژاد می آیــد روی کار و به خاطر 
ندانم کاری یا  به خاطر افکار و عقاید غلطی که داشــته، 
دشمنی ها را علیه ما بیشتر کرده که هنوز  که هنوز است، 
این ادامه دارد. بعضی چیزها هم  هســت کــه ما با همه 
تالشــی که می کنیم، به هر حال طــرف مقابل از تعادل 
خارج می شــود و این دیگــر مثل وجود آقــای ترامپ در 

االن تیمی که دور و بر آقای ترامپ است، هم تحت تاثیر عربستان و اسرائیل هســتند؛ اصا از عوامل آنها هستند. 
 با منافقان از گذشته در ارتباط بودند و تحت تاثیر آنها قرار داشــتند و االن هم به هر حال سعی می کنند که خط مشی 
همان ها را دنبال کنند. آقای ترامپ هیچ ابایی هم ندارد که بخواهد اینها را ابراز کند، کما اینکه در همین سخنرانی هم 

که در سازمان ملل داشت، باز خیلی تعریف و تمجید از اسرائیل و عربستان داشته است
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رئیس ستاد به خانه می رود؟

منابع مختلف اعام کرده اند که شریعتمداری در وزارت صنایع نخواهد ماند

سیاست
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دو فصل تــا نوروز مانــده امــا روحانی از حــاال باید 
خانه تکانی را شــروع کند. از نیویورک که برگردد کارهای 
بســیاری برای انجام دادن خواهد داشــت و پیش از همه 
باید به فکر تکمیل کابینه خود باشد. روحانی صبح یکشنبه 
تهران را در حالی ترک کرد که دو وزارتخانه بی وزیر داشت 
اما این طور که منابع آگاه می گویند، هیچ بعید نیست وقتی 
برمی گردد چهار وزارتخانه بی وزیر داشــته باشــد. دولت 
دوازدهم بعد از استیضاح علی ربیعی و مسعود کرباسیان 
دو عضو خود را از دســت داد و بــا چالش معرفــی دوباره 
وزیــر اقتصاد و وزیر کار مواجه شــد. ماجرای اســتعفای 
شریعتمداری از وزارت صنعت و تکذیب آن روشن کرد که 
در آن وزارتخانه مهم نیز خبرهایی شــده و احتماال شاهد 
تغییر تحوالت خواهیم بود. همزمان زمزمه هایی در مورد 
احتمال کناره گیری عباس آخوندی از وزارت مســکن به 
گوش می رســد و همه اینها یعنی که آقــای رئیس جمهور 
روزهای دشــوارتری در پیش دارد. نه فقط روحانی، بلکه 
جریان حامی او یعنی اصالح طلبان نیز روزهای دشوارتری 
در پیش خواهند داشــت چراکــه به نظر نمی  رســد تغییر 
و تحوالت اخیر یا تغییــر و تحوالت احتمالــی به نفع آنها 

تمام شود.

  شریعتمداری عاملی برای کاهش 
نقش جهانگیری

روحانی قبل از عزیمت به نیویورک می دانســت که 
انتخاب و معرفــی وزیــر کار و اقتصاد روی زمیــن مانده 
اســت و احتماال خود را برای انتخاب وزیــر صنعت جدید 
نیز آماده کرده باشد. به هرحال موضوع استیضاح محمد 
شریعتمداری چیزی نیســت که رئیس جمهور بتواند از آن 
غافل شود. عملکرد شریعتمداری در ماه های اخیر به شدت 
مورد انتقاد بوده است و به نظر نمی  رسد که از تیغ استیضاح 
جان سالم به در برد. این همان نکته ای است که احتماال 
در طرح مساله استعفا نیز موثر بوده است. ماجرای استعفا 
در وزارت صنعت و معدن از سطح معاونان شروع شد. طی 
یک اطالعیه اعالم شد که هفت معاون شریعتمداری که 
مشــمول قانون منع به کار گیری بازنشســتگان می شوند 
آمادگی خود را برای کناره گیری از سمت هایشــان اعالم 
کرده انــد، پیش از آنکــه با ایــن کناره گیــری موافقت یا 
مخالفت شــود اما بحث به ســطح وزارت کشــید. الیاس 
حضرتی، نماینده اصالح طلب تهران در مجلس شورای 
اسالمی طی گفت وگویی با خبرنگار خانه ملت از استعفای 
شریعتمداری خبر داد و گفت که رئیس جمهور نیز در جریان 
این ماجرا اســت. روابط عمومی وزارت صنعت این خبر را 
تایید نکرد و حضرتی نیز بالفاصلــه در مصاحبه دیگری با 
ایســنا گفت که مساله اســتعفای وزیر صنعت شایعه بوده 
اســت. موضوع همچنان مبهم بود تــا اینکه فایل صوتی 
مصاحبه حضرتی با خانه ملت روشــن کرد او خبر استعفا را 
اعالم کرده و اگر هم شایعه ای در کار است، خود شایعه را 
رسانه ای  کرده است. حذف خبر تکذیب استعفا از سایت 
وزارت صنعت نیز نشــانه دیگری  برای اثبات جدی بودن 
مساله استعفا بود. تکلیف استعفای شــریعتمداری هنوز 
روشن نیست و به نظر می رسد که آقای وزیر هنوز تصمیم 
نهایی خــود را نگرفته  امــا خبرهای غیررســمی حاکی از 
آن اســت که روحانی خوب می داند چه کار کند. این طور 
که منابــع آگاه بــه نامه نیــوز گفته اند، شــریعتمداری در 
صورت استعفا یک بار دیگر معاون اجرایی رئیس جمهور 
خواهد شد و این اقدام تالشی برای کاهش نقش اسحاق 
جهانگیری در بخش اقتصادی دولت اســت. این گمانه 
بعیــد و دور از ذهن نیســت زیرا روحانــی از ابتدای دولت 
دوازهم همیــن برنامه را داشــت و بارها و به شــکل های 
مختلف از اختیارات و نقش آفرینی های عضو اصالح طلب 

دولت کاسته است.

  دو راهی استیضاح و استعفای شریعتمداری
در حالــی کــه قــرار بــود در هفتــه قبل اســتیضاح 
شریعتمداری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح 
شود اخباری مبنی بر استعفای شریعتمداری مطرح شد که 

عمال استیضاح وی را به کما می برد.
استعفای شریعتمداری ســاعتی پس از انتشار خبر، 
توسط حضرتی تکذیب شد و پس از آن پایگاه اطالع رسانی 
دولت نیز به نقل از وزارت صنعــت  آن را تکذیب کرد. البته 
خبر تکذیب نیز از خروجی سایت وزارت صنعت حذف شد. 
انتشار این خبر به این شکل توسط یکی از نمایندگان نزدیک 
به دولت و سپس تایید و تکذیب های متوالی آن این سوالی 
را  در اذهان عمومی ایجاد کرد که آیا شــریعتمداری برای 

رهایی از استیضاح مجلس استعفا کرده است؟
در رابطه  با اینکه  که چرا وزیر صنعت قبل از استیضاح 
و به جای پاسخگویی به سواالت نمایندگان مردم از سمت 
خود استعفا کرده اســت، عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس گفت: »بحث استعفا نیست، بلکه 
آقای رئیس جمهور قصد تغییراتی در کابینه را دارد و یکی از 
این تغییرات هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت 
می گیرد.« رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: 
»بعد از بازگشت رئیس جمهور از سفر نیویورک تغییراتی در 

کابینه ایجاد خواهد شد.«
وی همچنین با تاکیــد بر اینکه بایــد التهابات را کم 
کرد و افزایش التهاب به نفع کشــور نیست، گفت: »آقای 
رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده 
است که در جای دیگری به آقای شریعتمداری مسئولیت 

خواهد داد.« 
وی در پاسخ به این سوال که آیا این جابه جایی وزیر 
صنعت ابالغ شده اســت، گفت: »همه چیز که نباید ابالغ 
شــود، در جمعی با حضور فرماندار و استاندار تصمیماتی 
اعالم می شود و موضوع کناره گیری آقای وزیر صنعت هم 
چون به کمیسیون صنایع و معادن مجلس مربوط می شده 
اســت، ما را در جریان قــرار داده اند.« رئیس کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: »با توجه به شرایط  
اقتصادی پیش  آمده یک نفر  یا یک وزیر مانند وزیر صنعت 
نباید پاســخگوی وضعیت بازار خودرو باشــد یا اینکه وزیر 
اقتصاد به تنهایی مســئول وضعیت پیش  آمده در بازار ارز 
نیست، بلکه عوامل مختلفی باید پاســخگو باشند و نظام 
باید یک اندیشــه جدید را برای ایــن وضعیت معرفی کند. 
اگرچه اقتصاد کشور در شرایط خاص جنگ اقتصادی قرار 
گرفته اما این بدان معنا نیست که مسئوالنی که به عنوان 
نماینده ملت موظفند در هر شــرایطی اوضاع یک کشــور 
را به لحاظ سیاســی و اقتصادی مدیریت کننــد و  از عهده 
مسئولیت واگذار شده برنیامده اند، در مقابل مجلس و مردم 

پاسخگوی عملکرد خود نباشند.
طبعا مدیریت شرایط اقتصادی یک کشور در وضعیت 
عادی از عهده مردان و زنان زیــادی بر می آید و اگر فردی 
این مســئولیت خطیر را می پذیرد باید پاسخگوی عملکرد 
خود باشد و در مقابل مردم شجاعانه و با افتخار از عملکرد 
خود حمایــت کند نه اینکه چنــد روز مانده به اســتیضاح با 
اســتعفا از تمــام وظایف محوله شــانه خالی کند. ششــم 
شــهریورماه ۱۳۹7 طرح اســتیضاح محمد شریعتمداری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با 5۱ امضا تقدیم هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی شد؛ طرح استیضاحی که به گفته 
حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس در  ۱5 محور 
تدوین شــده و از جمله محورهای آن عــدم مدیریت بازار 
خودرو و افزایش قیمت، عدم کنتــرل و مدیریت بازار و در 
نتیجه افزایش بی رویه قیمت ها و احتکار کاال، عدم مدیریت 
صحیح بر تأمیــن مواد اولیه واحدهــای تولیدی که منجر 
به تعطیلــی و کاهش ظرفیت تولید هــزاران واحد صنعتی 

و کارگاه های صنفی تولیدی شده و امثال آن شده است.

  وزیر و وزارتخانه بالتکلیف
بالتکلیف تر از همه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
اســت. دولت حدود دو ماه قبل از پیگیری الیحه تفکیک 
آن دست کشــید و نمایندگان مجلس نیز در پی استیضاح 
علی ربیعی اعتماد خود را از او پس گرفتند. علی ربیعی به 
عضو حذف نشــدنی دولت روحانی معروف است و انتظار 
می رفت که خیلی زود سمت جایگزین خود را دریافت کند 
اما این طور نشد و روحانی در ســپردن مسئولیت بعدی به 
او تامل کرده اســت. اخیرا گمانه زنی هایــی مبنی بر آنکه 
ربیعی جای محمدباقر نوبخت را گرفته و سخنگوی دولت 
می شود، به گوش می رسد اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. 
بالتکلیفی برادر عباد تنها دســتاورد آن اســتیضاح نبود و 
تکلیف آن وزارتخانه مهم نیز هنوز روشــن نیست. آن طور 

که محسنی بندپی، سرپرست وزارت کار گفته است روحانی 
برای معرفی جایگزین ربیعی وسواس بسیاری به خرج داده 
و به دنبال انتخاب وزیری اســت کــه دغدغه های اصالح 
ساختار بنگاه داری، سرعت بخشیدن و پایدار کردن اشتغال 

را رفع کند.
آنچه در مــورد جایگزین ربیعی گفته می شــود صرفا 
در حد گمانه زنی اســت و در این گمانه زنی اسامی افرادی 
دیده می شــود که پیش تر در دولت، مجلس  یا وزارت کار 
مســئولیت هایی داشــته اند؛ از »کاظم جاللــی« رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس و »محمد نهاوندیان«، معاون 
اقتصادی رئیس جمهور گرفته تا »رضا رحمانی«، قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید و »انوشــیروان 
محســنی بندپی« رئیس ســازمان بهزیســتی و سرپرست 
همیــن وزارتخانه. اســامی دیگری همچون »ســید تقی 
نوربخش« رئیس ســازمان تأمین اجتماعی، »سید کامل 

گزارش
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تقوی نژاد« معاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی و رئیس 
کل ســازمان امور مالیاتی و حتی »بهروز نعمتی« نماینده 
تهران و ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس نیز در فهرست 
جایگزین های احتمالی ربیعی قرار دارند اما نمی  گفت که 
کدام یک از دیگری شانس بیشتری برای وزیر شدن دارد. 

  قربانی حلقه نیاوران 
مسعود کرباســیان دومین وزیری اســت که از قطار 
کابینه دوازدهم پیاده شد. بر اساس نطق الیاس حضرتی، 
نماینــده اصالح طلب تهــران در جلســه اســتیضاح او، 
کرباسیان قربانی حلقه موســوم به نیاوران و سیاست های 
امثال نوبخت، نهاوندیان و نیلی شــد. با تصمیم مجلس 
کرباســیان وزیر نماند و به نظر نمی  رســد که کنار گذاشتن 

او موجبات تغییر اساسی در سیاست های اقتصادی دولت 
را فراهــم آورد  یــا اصالح طلبــان را به مقصود خــود یعنی 
تاثیرگذاری بیشتر در این عرصه برساند. در مورد جایگزینی 
او گمانه زنی هایی شده است اما نمی  توان این گمانه زنی ها 

را بیش از فضاسازی های رسانه ای به شمار آورد. 
رحمت الله کرمــی، خزانه دار کل کشــور، به عنوان 
سرپرست وزارت اقتصاد انتخاب شده است و گفته می شود 
که احتماال یکی از معاونان کرباســیان جــای او را بگیرد. 
زمزمه هایی نیز در مورد ســپردن این مسئولیت به مرتضی 
بانک به گوش می رسد.  بانک عضو شورای مرکزی حزب 
اعتدال و توسعه و مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد اســت و معرفی او به عنوان وزیر اقتصاد بعدی 
محتمل است، اگر با توجه به شایعات و اخبار رسمی موجود 
تصمیــم روحانی مبنی بــر کاهش نقــش اصالح طلبان و 

تقویت اعتدالیون را پذیرفته باشیم. 

ناگفته نماند که از اســماعیل جلیلی معاون پارلمانی 
کرباســیان، ســیدکامل تقوی نژاد، رئیس ســازمان امور 
مالیاتی کشــور و محمد خزاعی ترشــیزی، دیگــر معاون 
کرباسیان و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
فنی و اقتصادی ایران نیز به عنــوان گزینه های احتمالی 

تصدی وزارت اقتصاد نام برده می شود.

   آخوندی به بهشت می رود؟
تازه ترین خبــر از تغییرات احتمالــی دولت به وزارت 
مســکن، راه و شهرســازی مربوط می شــود. گویا عباس 
آخونــدی که یکــی از وزرای پرحاشــیه و مــورد نقد دولت 
است نیز کرســی وزارت را واگذار خواهد کرد. این طور که 
شنیده می شود قرار است بهشتی شود و جای افشانی را در 

شهرداری تهران بگیرد. 
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران همچنان 
اصرار دارد که قانون منع به کار گیری بازنشســتگان شامل 
حال شهردار تهران نشده و افشانی در این سمت می ماند اما 
برخی اعضای شورا گمانه زنی در مورد گزینه های جایگزینی 
او را آغاز کرده اند. به عنوان مثال امینی، نایب رئیس شورا  
از عباس آخوندی و علی ربیعی به عنوان دو گزینه احتمالی 
نام برده است. اما آخوندی به نسبت ربیعی شانس بیشتری 
برای تصدی این پســت دارد. هرچه باشــد او پیش از این 
یعنی همان وقت که محمدعلی نجفی بــه بهانه بیماری و 
به خاطر فشارهای بیرونی کنار گذاشته شد نیز در فهرست 
گزینه های شهرداری تهران بود. این طور که به نظر می رسد 
شهردار شدن یا نشدن آخوندی در کاهش احتمال کنارگیری 
یا کنارگذاشته شدن او از وزارت مسکن تاثیر ندارد. او یکی 
از وزرای مورد نقد دولت روحانی است و همین یک ماه قبل 
بود که برخــی از نمایندگان در نامه ای خطــاب به روحانی 
خواستار عزل او شــدند. احد آزادی خواه، نماینده مجلس 
در بیان جزئیات نامه نمایندگان به رئیس جمهور گفته بود: 
»متأسفانه آقای آخوندی به عنوان وزیر راه، تحرکات الزم 
را برای رفع دغدغه های مردم در حوزه مسکن ندارد، حتی 
ایشان در نشســتی که به یکی از کمیسیون های مجلس 
آمد، در میان تعجب نمایندگان مسئولیت خود درباره قیمت 
مســکن را نپذیرفت و همین باعث شــد نمایندگان به این 
جمع بندی برسند که آقای آخوندی اهتمامی برای مدیریت 
بازار مسکن که یکی از مطالبات جدی مردم است، ندارد. 
با توجه به تمامی مباحث ذکرشــده، جمعــی از نمایندگان 
استیضاح وزیر راه را کلید زده اند، اما ما بر آن شدیم پیش از 
برگزاری جلسه استیضاح، از آقای رئیس جمهور بخواهیم 
که وزیری همچون آقای آخوندی را که توجهی به مطالبات 

ملت ندارد را عزل کند.«
پیش بینی ایــن نماینده مجلــس این بــود که » اگر 
اســتیضاح به صحن بیاید به احتمال فــراوان رأی خواهد 
آورد«. این استیضاح اکنون با 50 امضا تقدیم هیات رئیسه 
شــده و رویکرد نمایندگان مجلس در مورد استیضاح های 
اخیر نشــان می دهد کــه آخونــدی نیز در صــورت انجام 
استیضاح شــانس زیادی برای ادامه کار در وزارت مسکن 

نخواهد داشت.

  کابینه جدید؟
فارغ از اینکه چــه فردی به کجا مــی رود و آیا محمد 
شریعتمداری، وزیر صنعت برای وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و مسعود کرباسیان، وزیر برکنار شده اقتصاد برای 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت شایســتگی دارد، به نظر 
می رسد که هر گونه تصمیمی در این رابطه می تواند آینده 
اقتصاد ایران و حتی ســرانجام خوش یــا ناخوش کارنامه 
دولت دوازدهم را که تقریبا به میانه راه رســیده است، رقم 

بزند.
اقتصاد ایران دیگر وزرایی نمی خواهد که جزیره ای 

عمل کنند. زمین بــازی اقتصاد ایران اکنــون یک جنگ 
اقتصادی را پیش روی خود می بیند که برخی کشــورهای 
منطقــه و آمریــکا در یک ســوی آن ایســتاده اند و هر روز 
سناریویی تازه را برای اعمال فشــار بر اقتصاد کشور پیاده 
می کنند.  روزهای ســختی بــرای اقتصاد ایــران در پیش 
است؛ البته تلخی سوءمدیریت های دولت دوازدهم، باعث 
شد این سختی پیش از موعد برای اقتصاد ایران و فعاالن 

اقتصادی آغاز و عرصه برای بخش خصوصی تنگ شود.
 دولت دوازدهم، تیم خوبی برای سکانداری اقتصاد 
کشور انتخاب نکرد؛ تیمی که در اوج چالش اخیر بازار ارز، 
نمایشی تمام عیار از ضعف و ناتوانی را به نمایش گذاشت. 
حال هــم که حدود یک ماهی هســت که تیــم اقتصادی 
ناقص است و کسی حرف سرپرســتان این وزارتخانه ها را 
گوش نمی  دهد. مشخص نیست که باالخره رئیس جمهور 
چه افرادی را برای ســکانداری وزارتخانه هــای اقتصاد و 
کار انتخاب خواهــد کرد؛ حال هم که زمزمه اســتیضاح و 
اســتعفای وزیر صنعت آن هم در زمانی مطرح شده است 
که به آغاز تحریم های سرســختانه آمریــکا علیه ایران در 

آبان ماه، نزدیک می شویم.
اکنون اقتصاد ایران نیاز به وزرایی در تیم اقتصادی 
کابینه دارد که نگاه مهندســی داشــته و همه تصمیمات و 
ترجیحات را در یک چرخه اقتصادی و مهندسی شده ببینند؛ 
این روزهــا دیگر نگاه جزیره ای جواب نمی دهد و شــرایط 
برای بیشتر شدن شکاف بین تولیدکننده و مصرف کننده، 
صادرکننــده و واردکننــده، کارگر و کارفرمــا، کارخانه دار و 
سرمایه گذار نیســت. اقتصاد ایران وزرایی می خواهد که 
مدیریت را به مفهوم واقعی و در حد اعالی خود پیاده کنند. 
این اقتصاد دیگر تاب ســعی و خطا با وزرایی تازه نفس اما 
ناکارآمد را ندارد؛ به خصوص اینکه قرار باشد این مهره های 

ناکارآمد، از خانه ای به خانه دیگر کوچ کنند.
واقعیت آن اســت که کارنامه تیــم اقتصادی دولت 
حســن روحانــی، دروس تجدیدی زیاد داشــته اســت و 
باید بــرای جبران آن، با ســرعت بیشــتری حرکــت کرد و 
شــاید هم معلم خصوصی گرفت. اکنون وزارت صنعت، 
معدن و تجارت فردی را می خواهد که با توجه به شــرایط 
خاص اقتصاد ایران و تحریم هــا، کنش ها و واکنش های 
بخش های مختلف درگیر با این سیستم را به خوبی بشناسد 
و بتواند با این شــناخت، کل بدنه صنعت، معدن و تجارت 
را مدیریــت کند. اکنــون دیگر وقــت تصمیم گیری های 
غیرسیستماتیک و جزیره ای نیست؛ چراکه دیگر فرصتی 

باقی نمانده است. 
موضوع البته از وقتی نمود بیشــتری پیدا می کند که 
چالش بازار ارز هویدا شد. روزهایی که باید وزارتخانه های 
اقتصادی در قالب یک تیم، آن قدر منسجم عمل می کردند 
که چالش ارزی به یک فرصت بــرای اقتصاد ایران تبدیل 
می شــد و کاالهای بیشــتری را روانه بازارهــای صادراتی 
می کرد تا بلکه ارز حاصل از صادرات، جبران کاهش فروش 
نفت را کرده و بخش های مختلف اقتصاد و صنعت کشور را 
به راه بیندازد؛ نه اینکه بخشنامه ای را یک بخش از دولت 
اتخاذ نماید و بخش دیگر، وتو کند. حال وقت تصمیمات 

سیاسی در انتخاب کابینه نیست.
شــاید ایــن آخرین فرصــت حســن روحانــی برای 
ســاماندهی اقتصاد ایــران و چینش مهره هایــی کارآمد و 
حرفه ای و با تجربه باشــد که بتواننــد اقتصاد ایــران را تا 
حــد ممکن ســامان داده و شــرایط را حداقل در دو ســال 
باقیمانده از عمر دولت، به ســمت ارائه یک کارنامه قابل 
دفاع ســوق دهند. کارآمدی اقتصادی چیزی نیست که با 
ژست و حرف های بی عمل به دست آید؛ بلکه باید به مفهوم 
واقعی، مدیریت، کارآمدی و نگاه مهندسی را برای شرایط 
کنونی در تک تک اعضای تیم اقتصادی دولت و شخص 

رئیس جمهور مشاهده کرد.
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با استیضاح مشکلی حل نمی شود

رهبر معظم انقاب در سخنرانی های اخیرشان خیلی 
از مسائل را گفتند و تأکید کردند باید به دولت کمک کرد. 
بنابراین اینکه مشــکات خودرو، پوشک، شیر خشک و 
غیره را به ناکارآمدی مدیریتی در وزارت صنعت، معدن، 
تجارت منتســب می کنند تا با این اتفاق استیضاح آقای 
شــریعتمداری توجیه پیدا کند، اقدام درســتی نیست. 
نمایندگان می توانند ســوال کنند و وزیــر نیز به مجلس 
بیاید و توضیح دهد.  مدیران میانی و ارشد این وزارتخانه 

باید روشــنگری کنند اما با استیضاح و حذف وزیر مشکل 
پوشک حل نخواهد شــد. در بازار پوشک نیست اما وزیر 
را نیز نباید به این دلیل حذف کرد چون دنیا می بیند و این 

اتفاق خوبی نیست.
 در موضوع کمبود پوشک و شیر خشک باید مدیران 
میانی و ارشد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت روشنگری 
کنند یا در موضوع کمبود دارو مســئوالن وزارت بهداشت 
و درمان باید به ســئواالت مردم و نمایندگان پاسخ دهند 
چون تأمین مسائل بهداشتی و دارویی از مسائل اساسی و 
ضروری برای جامعه محسوب می شود، بنابراین نیازهای 
اساسی جامعه باید تأمین شود اما با استیضاح و حذف وزیر 

مشکات حل نخواهد شد. 
رسیدگی به مشکات اولویت دار جامعه ربطی به ارز 
ندارد و مسئوالن هر دستگاه اجرایی باید به تکاپو بیفتند 

و با شناســایی دقیق ابعاد مســاله، برای حل مشــکات 
اساسی در حوزه سامت، معیشــت، اقتصاد و بهداشت 
اقدام کننــد. ایــن اتفاق خوبی نیســت کــه در وضعیت 
جنگ اقتصادی بــا آمریکا، راهــکار برخی این باشــد که 
وزیر را حذف کنند. امــروز در وضعیت جنــگ اقتصادی 
با آمریکا قــرار داریم. برخی حل مشــکات کشــور را در 
 مذاکره می دانند در حالی که مذاکره با آمریکا مشکلی از ما 

حل نخواهد کرد.
 ایران کشور ثروتمندی است و آمریکا هیچ گاه در ۴۰ 
سال اخیر کمکی به ایران نکرده، بنابراین نباید به مذاکره با 
آمریکا دل بست، بلکه همه باید کمک کنند تا کشور از این 

وضعیت سخت عبور کند. 
 آیا زمــان جنگ تحمیلی هم که کشــور مشــکات 
فراوانی داشت، مجلس یکی یکی وزیران را استیضاح و 
حذف می کرد؟ خیر، این طور نبود. در اوضاع کنونی کشور 
نیز باید مجلس، دولت و قوه قضائیه با همکاری یکدیگر 
جلوی سوءاستفاده کنندگان را بگیرند و برای حل مشکات 

جامعه اقدام کنند.

بشیر خالقی

عضو فراکسیون نمایندگان والیی

استعفای محرمانه
محمد شریعتمداری کابینه روحانی را ترک می کند؟

» 5۲ سال پیش در خانواده ای مذهبی در تهران به  
دنیا آمدم. پدرم حاج نورالّدین شــریعتمداری از مبارزان 
و رنجیدگان رژیم ستمشاهی و فرزند آیت الله حاج شیخ 
جالل الّدین  شریعتمداری مجتهد و نوه آیت الله العظمی 
حاج شیخ علی شــریعتمداری و نتیجه آیت الله العظمی 
آخوند مال محمد جعفر شــریعتمداری اســترآبادی )هر 
دو از مراجع تقلیــد زمان( و مادرم از خانــواده مذهبی و 
روحانی عطار، نوه حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ 
محمود عطار از علمای مشهد مقدس بوده و اصالتا اهل 
مشهد اســت. دارای دو خواهر و دو برادر هستم، یکی 
از برادرانم در جریان دفاع مقــدس در عملیات کربالی 
هشــت به دســت دشــمن بعثی صهیونیســتی به فیض 
شــهادت نایل  شــد. بیش از ۳۱ سال اســت که ازدواج 
کرده ام. جّد پدری همسرم اهل خمین و جد مادری اش 
نیز از صارمی های لرســتان اســت. پدر و مادر همسرم 
هر دو بازنشسته آموزش و پرورش هســتند.« این شرح 

خود نوشت زندگینامه محمد شریعتمداری است.
می گوینــد او اســتعفا داده اما فعال کســی حاضر 
نیست مســئولیت این خبر را بپذیرد. الیاس حضرتی هم 
که این خبر را برای اولین بار اعــالم کرد، حاال می گوید 
این شایعه بوده اســت. از پارلمان اما خبری دیگر  آمده 
اســت. می گویند ماجرای اســتعفا جدی است. محمد 
شــریعتمداری البته فقط این روزها نیست که مورد توجه 

قرار گرفته است.
 او از همــان ابتدا که بحــران اقتصــادی گریبان 
دولت را گرفت از متهمان اصلی در رسانه ها بوده است. 
او در آن زمان با یک ماجرای دیگر مواجه بود؛ داستان 
شفافیت. او متهم بود که به دســتور رئیس جمهور برای 
اعالم اســامی کســانی  که ارز با نــرخ تومــان دریافت 
کرده اند و کاال هایی که وارد کرده اند، سر باز زده است. 
شــریعتمداری همان روزها مورد انتقــاد برخی مقامات 

دولتی هم بوده اســت. افکار عمومی نیز تیغ انتقاد خود 
را به سمت او گرفته بود.

افشــاگری بــزرگ دولــت و اعــالم نــام برخی از 
شــرکت هایی کــه  دالر دولتــی دریافتــه کرده انــد و 
لیســت کاال هایی که وارد کشــور شــده اند، ترکش ها و 
پس لرزه های زیادی داشــته  که به تعــدادی از اعضای 
دولت نیز اصابت کرده است. افشــاگری دولت با وجود 
اینکــه بــه خواســت رئیس جمهور صــورت گرفــت اما 
مخالفانی در درون دولت داشــت. افشاگری زمانی آغاز 
شد که آذری جهرمی وزیر ارتباطات لیست واردکنندگان 
گوشــی بــا ارز دولتی را لو داد و مشــخص شــد فســاد 
گســترده ای در این حوزه وجود داشته است. پس از  آن 
رئیس جمهور نیز در  همایش سراسری قوه قضائیه گفت: 
»به رئیــس کل بانک مرکــزی و وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت دستور داده ام  اسامی همه کسانی که دالر دولتی 
دریافت کرده اند را منتشــر کنند.« اما روشن شد که این 
دســتور رئیس جمهور آنچنان مورد تائیــد وزیر صنعت و 

تجارت نیست.
قبل از آن شــریعتمداری در نشســتی اظهار کرد: 
»بانک مرکزی اســامی افرادی که ارز 4۲00 تومانی را 
به آنها داده شــده اســت را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به 
عنوان وزارت صنعت نمی توانیم  ثبت ســفارش شدگان 
را افشــا کنیم، چراکه در ایــن صورت بــه جنگ بخش 

خصوصی رفته ایم.
 این در حالی است که لیست اعالمی از سوی وزیر 
ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند 
و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، مــا نمی خواهیم به 
جنگ اقتصاد کشــور برویم و اقتصاد را بــه هم بریزیم، 
بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی 
خواهیم گرفت که به صالح اقتصاد باشد.« این سخنان 
شــریعتمداری با واکنش آذری جهرمی روبه رو شد. وزیر 
ارتباطات در توئیترش نوشت: »با »ایمان قلبی« که بر 
پایه »عقل خدادادی« اســت، می گویم فساد، موریانه 

و عامل بی ثباتی اقتصاد کشور است.
 بخــش خصوصی پاک دســت از انتشــار لیســت 
ارزبگیــران حمایت کــرده و خواهد کرد. بایــد به جنگ 

اقتصــاد رانتــی رفت.« ســاعتی بعــد اکانــت توییتری 
حسن روحانی، رئیس جمهور، پای توئیت وزیر ارتباطات 
الیک گذاشــت و همه این کار را به پای دفــاع روحانی 
از وزیر ارتباطــات در برابر وزیر صنعــت معدن و تجارت 

گذاشتند. 
وزیر جوان که احتماال از تایید توئیتر رئیس جمهور 
روحیه گرفته بود، در حاشــیه مراســمی در فرودگاه پیام 
کرج )وابســته به مخابرات( تاکید کــرد: »برخی برای 
انتشار لیست ارزبگی ران بهانه هایی می آورند که به هیچ 

وجه قابل قبول نیست.«
 شبانگاه شریعتمداری، وزیر صنعت هم که متوجه 
شــد حجم قابل توجهی انتقادات علیه او باال گرفته، در 
نامه ای به بانک مرکزی خواســت فهرست واردکنندگان 
را کــه وزارت تحــت امر او بــه بانک مرکزی فرســتاده، 
منتشــر کند. البته پیش از آنکه این نامه نوشــته شــود، 
وزیر اقتصاد اعــالم کرد که لیســت واردکنندگان اعالم 

می شود.
حاال اما ماجرا فرق کرده. این بار می گویند او خود 
اســتعفا داده اســت و می گویند روحانی بــه زودی به او 

پست دیگری خواهد داد؛  شاید معاونت اجرایی.

علی گنجی

روزنامه نگار
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استیضاح قطعی است
گفت وگوی مثلث با محمدعلی پورمختار

آقــای  اســتعفای  موضــوع  گذشــته  هفتــه 
شــریعتمداری مطرح شــد کــه بعــد از آن نقل 
قول های متناقضی شنیدیم. آنها که صحت این 
استعفا را تأیید می کنند معتقدند این یک نشانه از 
طرف دولت برای تغییرات در کابینه اســت، نظر 

شما چیست؟
   خیر، من خبر اســتعفای شــریعتمداری را شایعه 
می دانم بنابراین خیلی براساس شایعه استعفای وزیر صمت 
نمی  توان به نظر قطعی رسید که آقای روحانی قصدی برای 
تغییر این رونــد دارد و می خواهد دربــاره ادامه همکاری با 

برخی وزرای خود تجدیدنظر کند.
هم اکنون اســتیضاح وزرای راه و شهرســازی، 
صنعت معدن تجارت، کشــور و نفت در مجلس 
مطرح است، این چهار وزیر چه سرنوشتی پیدا 

می کنند؟
   جدی ترین استیضاح ها مربوط به وزرای »صنعت، 
معدن، تجارت« و »راه و شهرسازی« است. به عبارت دیگر 
آنچه از صحبت های نمایندگان می توان جمع بندی کرد عزم 
جدی برای استیضاح آقایان آخوندی و شریعتمداری است. 
دو استیضاح دیگر چندان جدی محسوب نمی  شود چون 
اولویت با مسائل مربوط به صنایع، معادن و تعطیلی و رکود 

در ساخت و ساز مسکن است.
فضای مجلس را چطور ارزیابی می کنید؟

   با جــوی که در مجلس شــورای اســالمی وجود 
دارد، احتمال آنکــه وزرای »صنعت، معــدن، تجارت« و 
»راه و شهرسازی« به سرنوشت آقایان ربیعی و کرباسیان 
دچار شــوند و نتوانند از مجلس رأی اعتماد دوباره بگیرند، 

بسیار زیاد است.
خودتان چه نظــری دارید آیا اســتیضاح محمد 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت را در 

این وضعیت ضروری می دانید؟
   استیضاح آقای شــریعتمداری درست بوده و نیاز 
کشور است، مجلس شورای اســالمی نیز عزم جدی دارد 

این کار را انجام دهد چون مســاله خیلی مهم تر از پوشک 
و شیرخشک است. افزایش افسارگسیخته قیمت ها، عدم 
نظارت بر بازار، عدم استفاده از اهرم های نظارتی و قانونی 
و ثبت ســفارش ها اتفاقاتی اســت که رخ داده و همچنان 
ادامه دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تنظیم 
بازار وظیفه دارد اما امروز آنچه شــاهد نیستیم تنظیم بازار 
اســت و مشــکالت زیادی را در حوزه تحت مسئولیت این 
وزارتخانه مشاهده می کنیم. البته طبق آیین نامه اول باید 
نظر کمیسیون تخصصی اعالم شــود تا بعد هیأت رئیسه 

نسبت به اعالم وصول طرح استیضاح اقدام کند.
آیا شــایعات مربوط به البی قوی شــریعتمداری 
بــرای جلوگیــری از اعــام وصول شــدن طرح 

استیضاح درست است؟
   باالخره طرح اســتیضاح هر کــدام از وزرا مطرح 
می شــود خود آنها و نیروهای شــان به مجلــس می آیند و 

پیگیری می کنند تا این اتفاق نیفتد.
تاکنون دو وزیر بر اثر استیضاح از ترکیب کابینه 
خارج شــدند، اگر اســتیضاح های وزرای راه و 
صمت نیز رأی بیاورد، به نظر شما رئیس جمهور 
به ســمت اصولگرایــان می آیــد یــا از نیروهای 
اصاح طلب انتخــاب می کند؟ به عبــارت دیگر 
احتمال تغییر گرایش سیاســی در کابینه وجود 

دارد؟
   آقای روحانی در این 5 ســال که وزیــر اصولگرا 
انتخــاب نکرد، بعید هم هســت کــه بخواهد بعــد از این 
شــخصیتی اصولگرا را برای وزارت برگزینــد. قطعا از بین 
چهره های اصالح طلب کارگزارانی یا اعتدالی کســانی را 

برای وزارتخانه های بدون وزیر انتخاب خواهد کرد.
اخیرا شاهد یک کشمکش بین دو حزب کارگزاران 
سازندگی و اعتدال و توسعه بودیم، به نظر شما 
کدام یک از آنها وزن تعیین کننده تری در انتخاب 

وزرای جدید خواهند داشت؟
   هر دو حزب نقش خواهند داشت.

هر  قــدر به پایــان دولــت نزدیک شــویم، نقش 
جهانگیری در دولت کمتر می شود یا پررنگ تر؟

   بعید می دانم تفاوتی کند، البته برای مدتی آقای 
جهانگیری از تصمیم گیری ها کنار گذاشته شده بود اما االن 
برگشته اســت و به نظر هم نمی  آید میزان تأثیرگذاری اش 
کمتر شــود چون آقای روحانــی دنبال آن اســت که همه 
جریان های حامی خود را در انتخابات حفظ کند و برای هر 

کدام از آنها سهمی در دولت قائل است

محمــد  عملکــرد  دربــاره  دیــدگاه  دو  امــروز 
شــریعتمداری وجــود دارد. برخی نارســایی ها و 
نوســانات شــدید در بازار کاالهــای مختلف اعم 
خوراکی، پوشــاکی و صنعتی را متأثر از تحریم ها 
می دانند، در مقابل منتقدان وزیر صمت معتقدند 
»به لحــاظ ناکارآمدی ها او نتوانســت پیش بینی 
مناسب را برای تنظیم بازار در شرایط بحران انجام 
دهد.« تحلیل برخی آن اســت که رئیس جمهور 
می خواهــد با انجــام جابه جایی هایــی در کابینه، 
ضمــن حفــظ اطرافیانــش در دولــت، عطــش 
نمایندگان را نیز برای پیگیری استیضاح ها از بین 
ببرد. در مقابل نیز این تحلیل وجود دارد که روحانی 
هیچ گاه دســت به ترکیــب کابینه خــود نمی  زند، 
بنابراین استیضاح تنها راه ترمیم کابینه است. با 
همه این اوصاف نمایندگان قرار به عقب نشــینی 
ندارند، منتظرنــد روحانــی از نیویــورک برگردد و 
میزان اراده خود را برای اصاح کابینه نشان دهد 
تا اگر اراده ای راســخی مشــاهده نشــد دمینوی 
استیضاح ها را پی بگیرند. محمدعلی پورمختار، 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از جمله 
کسانی است که بر پیگیری ترمیم کابینه از طریق 
اســتیضاح اصرار دارد. بــا او در همیــن رابطه به 

گفت وگو نشستیم.
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روحانی عالقه دارد
شریعتمداری از طریق مجلس کنار برود

گفت وگوی مثلث با عباس سلیمی نمین

هفته گذشته خبر استعفای آقای شریعتمداری 
از وزارت صمت در فضای رسانه ای کشور طرح 
شــد، از همین اتفاق برخی برداشــت کردند که 
آقای روحانی تصمیم گرفته تــا ترکیب اعضای 
دولت خــود را تغییر دهــد و برای ترمیــم کابینه 
آســتین باال بزند، چقدر این مســاله را می توان 

جدی تلقی کرد؟
    من عزم جــدی در این زمینــه نمی  بینم. تصور 
می کنم آقــای روحانی با دو مســاله مواجه اســت؛ یکی 

بحث تغییــر وزرا و یکی بحــث تغییر رویکــرد. در ابتدای 
دولت یازدهم آقای روحانی سیاســت رکود بــرای کنترل 
تورم را دنبال کرد. این سیاســت توسط وزیر اقتصاد قبلی 

طراحی شد.
 بر اســاس همیــن رویکرد دیگــر پمپاژ ســرمایه به 
پروژه های جدید انجام نگرفت اما در عوض تورم به شدت 
کنترل و مهار شد. بعد از کنار گذاشته شدن دکتر طیب نیا، 
امــروز تیم اقتصــادی دولت مرکــب از آقایــان نوبخت و 
نهاوندیان  رویکرد دیگری را دنبال می کنند. سیاست آنها 
رکود به همراه تورم است که بســیار بسیار رویکرد متفاوت 
با سیاســت آقــای طیب نیا محســوب می شــود. رویکرد 
جدید اقتصادی نتایجی را مقابــل آقای روحانی قرار داده 
اســت و حاال او باید در ایــن زمینه تصمیــم بگیرد. برخی 
اقتصاددان ها بر همین اســاس رویکرد حــزب اعتدال و 
توسعه را یک رویکرد آگاهانه و انتخاب گرایانه می دانند تا 
بتوانند از این طریق هم کســری بودجه دولت را برطرف و 
هم بسیاری از بدهی های دولت به سیستم بانکی و جاهای 
دیگر را پرداخــت کنند. ایــن قضایا تبعــات و تأثیراتی به 
صورت درازمدت بر اقتصاد کشــور دارد. البته این آقایان 
حزب اعتدال و توسعه بنا ندارند خیلی به آن مسائل توجه 

کنند. 
به نظــر شــما در مقطع کنونــی ترمیــم و تغییر 
کابینــه در دولت اولویت دارد یا تغییر سیاســت 

اقتصادی؟
    هم بحث تغییر وزراســت و هم تصمیم ســازی 
درباره اینکه رویکرد جدید در اقتصاد ادامه پیدا کند یا خیر. 
اگر قرار است این رویکرد تغییر پیدا کند، آقای نوبخت باید 
از ریاست ســازمان برنامه و بودجه برود  و آقای نهاوندیان 
باید معاونــت اقتصادی رئیس جمهــور را به کس دیگری 
واگذار کند.  ضمن آنکه مشــاور اقتصادی آقای روحانی 
نیز باید جای خود را به فرد دیگری دهد. این مطلب نشان 
می دهد که آقای رئیس جمهور خیلی دست خودش را برای 

مواجهه با این دو مساله مستقل از هم باز نمی  بیند. 
در سایر حوزه ها چطور؟

    زمانی بحث تغییــر وزرای ناکارآمد مثل وزیر راه 
است، یک حالت وجود دارد اما وقتی بحث تغییر سیاست 
است ، طور دیگری باید مساله را دید. مثال وزیر راه به دلیل 
سستی هایش نتوانست مســاله کامیون داران را حل  کند، 
در حالی که فرصت داشــت اما مســائل را پیگیری نکرد و 
مجدد این مساله برای کشور حاد شد. همچنین او در زمینه 
مســکن هم کم کاری، سســتی و بی توجهی کــرد. آقای 
روحانی برخــی از این وزرا را می خواهــد از طریق مجلس 
کنار بگذارد. یعنی وزرایی ادامه کارشان دارای تبعات سوء 
برای دولت هستند، تمایل رئیس جمهور بر این است که از 
طریق مجلس کنار گذاشته شوند. البته آقای روحانی درباره 
برخی نیز نمی  خواهد هزینه کنار رفتن آنها را پرداخت کند. 
راهکارتان به آقای روحانی برای حل این مســاله 

چیست؟
    مــن فکر می کنــم باید در جلســه ســران نظام 
این بحث به طــور جدی دنبال شــود. ضمــن آنکه بعضا 
نشانه هایی را شاهد هستیم که دولت خودش در افزایش 
قیمت دالر نقش مســتقیم دارد. الاقــل در مواردی مثل 
افزایش قیمت ارز مســافرتی با اراده دولــت اتفاق افتاد. 

نکته دیگر برخورد نکردن قاطعانه با موسسات دولتی است 
که صادرات دارند. متأسفانه تیم اقتصادی دولت برخورد 
قاطعانه ای با آنها نکرد تا آنها خود را موظف بدانند که درآمد 
ارزی خــود را از کانال بانک مرکزی بــه فضای اقتصادی 
کشور برگردانند. براســاس اعالم رئیس کل بانک مرکزی 
نزدیک ۲/5میلیارد دالر از درآمدهای ارزی این شرکت ها 
وارد مدار می شود و بقیه ارز را نمی  دهند. علی القاعده تیم 
اقتصادی باید رئیس جمهور را دعوت به یک برخوردهای 
قاطعانه تری بکند که چنیــن اتفاقی نمی  افتد و این هم باز 
محل ســوال اســت. نزدیک 40 میلیارد دالر درآمد ارزی 
ایران مربوط به میعانــات گازی  و پتروشیمی هاســت که 

رقم کمی نیست. 
اگر این درآمدها به شــبکه اقتصادی کشور برگردد، 
علی القاعده کمبــود کاذب در حوزه بــازار آزاد ارز برطرف 
می شود چون در واقع ما اگر میزان تقاضا برای ارز در بازار 
آزاد را با درآمدهــای ارزی دولت قیاس کنیم، مشــخص 
می شود که اصال رقمی نیست. امروز کاهشی را ما در حوزه 
فروش نفت به طور جدی شاهد نیستیم، در عوض افزایش 
قیمت نفت را در بازار جهانی مشاهده می کنیم. این مساله 

درآمد ارزی دولت را افزایش می دهد. 
یعنی برخالف آنچه در برنامه امســال  آمده که نفت 
براساس 50 دالر محاسبه شــود، امروز دولت نفت را تا 8۲ 
دالر هم بفروش می رساند. علی القاعده دولت ۱۲ میلیارد 
دالر برای کاالهای اساسی نیاز دارد و بقیه درآمد را می تواند 
وارد شبکه بازار ثانویه کند تا هیچ مشکلی در تأمین مطالبه 
ارز خارجی در بازار آزاد نداشته باشیم. ولی اینکه این تنظیم 
انجام نمی  شود برمی گردد به رویکرد حزب اعتدال و توسعه 

که محل سوال و تأمل جدی دارد.
آیا آقــای شــریعتمداری از آن دســته از وزرایی 
اســت کــه آقــای روحانــی نمی  خواهــد هزینه 
برکناری اش را بدهد و بــدش نمی  آید؟ به عبارت 
دیگر رئیس جمهور تمایــل دارد  مجلس این کار 

را انجام دهد؟
    آقای شریعتمداری معامله گر است. معاونت های 
خود را به افرادی از جناح های مختلف داده است. یعنی با 

جریانات مختلف معامله کرده است. 
این فرد علی القاعده قادر نخواهد بود  کارکرد مناسبی 
داشته باشد چون نمایندگان هر جریان به دنبال این هستند 
که در این مدت از فرصت اســتفاده کننــد و موقعیت خود 
را در ایــن وزارتخانه بســیار مهم تحکیم ببخشــند. آقای 
شریعتمداری همه جریان های سیاسی را در این وزارتخانه 
سهیم کرده و یک شرکت تعاونی در آنجا راه انداخته است، 
این مساله مشکالت زیادی را برای ملت و دولت به وجود 

آورده است. 
طبیعتا این تیم را کنارزدن برای رئیس جمهور پرهزینه 
خواهد بود. لذا تمایل آقای رئیس جمهور بر این است که 
آقای شریعتمداری با این مشکالت از طریق مجلس کنار 

گذاشته شود.

روحانی از پلــکان هواپیما پایین بیایــد، باید بین 
دو گزینه یکی را انتخاب کنــد؛ یا خود برای تغییر 
ترکیب کابینه پیش قدم شــود یا آنکه بنشــیند و 
ببیند نهضت اســتیضاح چه شکل و شــمایلی را 
برای دولتش می تراشــد. عباس ســلیمی نمین 
معتقد است: »روحانی اراده ای برای تغییر اعضای 
کابینه ندارد و بیشــتر تمایلش بر ورود مجلس به 

این حوزه است.«
امید کرمانی ها

خبرنگار

گفتوگو

مثلث  |  شماره 38415



از برخــی نمایندگان نقل شــد که آقــای روحانی 
پیشــنهاد کرد آقای شــریعتمداری وزیــر کار و 
رفاه اجتماعی شود اما او قبول نکرده و بر همین 
اساس استعفا داده اســت. بعد که خبر تکذیب 
استعفا آمد برخی گفتند »آقای روحانی می خواهد 
شریعتمداری را به معاونت اجرایی خود منصوب 
کند« این اتفاقات را چطــور ارزیابی می کنید، آیا 
آقای شریعتمداری حاضر اســت وزارت صمت 
را رها کند و دوباره معــاون اجرایی رئیس جمهور 

شود؟
    من نمی  دانم. آقای شریعتمداری آزمون خوبی 
پس نداد و مشکالت متعددی را از مدیریت خود بروز داد. 
وقتی کسی معاون رئیس جمهور است خیلی ضعف هایش 
مشخص نمی  شــود، اما وقتی به او کار اجرایی می دهند، 
ضعف هایش بروز پیدا می کند. آقای شریعتمداری امروز 
کامال ضعف هایش بّین شده است. امروز درباره خودرو با 

مسائلی مواجه هستیم، تخلفاتی صورت گرفت، قطعا او 
در قضیه خودرو باید استیضاح می شد. االن ما مشکالت 
متعددی را از ناحیه مدیریت آقای شریعتمداری در وزارت 
صمت مشــاهده می کنیم. دالل بازی هایــی که ذیل این 
وزارتخانه دارد گســترش پیدا می کند که شایسته نیست. 
نمونه اش مواد اولیه شیشه های آب معدنی است که همه 
در ایران تولید می شود اما افزایش فاجعه آمیز قیمت ها به 
خاطر دالل بازی هایی است که در بازار انجام می شود چون 
پتروشیمی ها موظف شدند  مواد اولیه ساخت بطری ها را 
به کسانی بفروشــند که وزارت صمت معرفی می کند. این 
مساله یک بازار دالل بازی به وجود آورده است. به همین 
خاطر قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرد. مواردی از این 
دست متعدد است که نشــان می دهد وزارت صمت محل 
داللی های مختلفی شده است. عمدتا هم بر می گردد به 
اینکه آقای شریعتمداری آنجا را تعاونی جریانات سیاسی 

کرده است. 

فکــر می کنیــد اگــر آقــای شــریعتمداری از 
وزارت صمت برکنار شــود و بــه معاونت اجرایی 
رئیس جمهور برگردد، قدرت آقــای جهانگیری 
در دولت کم خواهد شــد؟ چون همین االن هم 
بخشی از اختیارات معاون اولی به آقای واعظی 

سپرده شده است.
    قبــال هــم پرونده های مــوردی را بــه معاونت 
اجرایی واگــذار می کردند. کال وقتی یــک وزیر  در یک 
عرصه ای ناکارآمد اســت، طبیعتا باید بــه عمرکاری اش 
پایان داد. جابه جا کردن او غیر از لخت شــدن سیســتم 
دولت حاصل دیگری ندارد. اگر وزیری مدیریت کارآمدی 
نداشت باید برای ایجاد انگیزه و تحرک در سایر اعضای 
کابینه کنار گذاشته شــود، نه اینکه مسئولیت دیگری به 

او بدهند.
آیا از قدرت آقای جهانگیری کم نخواهد شد؟

    خیر، فکر نمی  کنم.

روحانی به شریعتمداری وزارت کار را پیشنهاد 
داد، او هم ناراحت شد و استعفا داد 

گفت وگو با غالمعلی جعفرزاده

حرف و حدیث ها درباره اســتعفای وزیر صنعت، 
معدن، تجارت زیاد اســت، به نظر شــما نهایتا 

رئیس جمهور چه تصمیمی درباره او می گیرد؟
   آقــای روحانی بــا ادامــه حضور شــریعتمداری 
در وزارت صنعــت معــدن تجارت موافــق نبــوده زیرا در 
ثبت خودروها تخلفی ناشــی از ســهل انگاری انجام شــد 
و این موضوع به دلیــل قصور وزیر بوده اســت، بر همین 
اساس روحانی می خواســته وی به وزارتخانه کار برود اما 
شریعتمداری ضمن مخالفت با نظر رئیس جمهور، از سمت 

خود استعفا داده است.
آیا شــما در آقای روحانــی اراده ای بــرای ترمیم 

کابینه می بینید؟
   اینکه رئیس دولت بخواهــد کابینه را تغییر دهد، 
من این را خیلی در آقای رئیس جمهــور نمی  بینم. یعنی تا 
االن هر اقدامی کرده بعد ســریع نظرش را برگردانده است 
چون معــذورات دارد و این افراد ریاســت ســتادهایش را 
برعهده داشتند و در پیروزی اش موثر بودند، حاال او مانده 

با این افراد چه کار کند.
افکار عمومی چه انتظاری دارند؟

   افکارعمومی تغییر کابینه را مطالبه می کند چون 
مردم معتقدند این افراد نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. 
البته با عرض پوزش بخشی از این نظر مردم متوجه شخص 
آقای رئیس جمهور است چون بر اساس آنچه تا االن باید 
خروجی دولت باشد، نتوانسته پاسخ این مطالبه اجتماعی را 
بدهد. تنها راه برای عدم ترمیم کابینه آن است که در کوتاه 
 مدت مشکالت مردم حل شود تا بعد رئیس جمهور بگوید 

»ما نیاز به تغییر نداشتیم.«
به نظر شــما آقای روحانی نهایتا چــه تصمیمی 

خواهد گرفت؟
   آقــای رئیس جمهور بیــن رضایتمنــدی مردم و 
معذورات اخالقی خود با اطرافیانش، باید یکی را انتخاب 
کند. چون عده ای که در پیروزی او موثر بودند و در جایگاه 
مشــاوران یا وزرایش قــرار گرفتنــد، به هر دلیــل اعم از 
بدشانسی یا ضعف مدیریت موفق عمل نکردند، حاال آقای 

رئیس جمهور باید کسانی را که شایسته هستند و می توانند 
مشکالت مردم را حل کنند به همکاری برگزیند. من افرادی 
را از جناح مقابل می شناســم که بعضا می توانند مسائل را 
حل کنند اما به دلیل کدورت ها نمی  توانند به کابینه بیایند. 
حاال آنها هم نیایند، آقای رئیس جمهور در تیم خود  افرادی 
را دارد که شــاید بتواننــد  تحرکاتی را برای حل مشــکالت 

انجام دهند.
اگر شــما جای آقای روحانی بودید، اولویت را به 

چه موضوعی می دادید؟
   من اگر جای آقای روحانی بودم اولی را بر کسب 
رضایت مردم می گذاشتم و کســی را برای وزارت انتخاب 
می کردم کــه بتواند با حل مشــکالت مــردم رضایتمندی 
عمومی ایجاد کند. توجه به مالحظات جناحی و سیاســی 
در شــرایط مســاوی و با یک تلورانس کم قابل قبول است 
ولی وقتی مساله، مشکالت انباشــت شده مردم و صیانت 
از انقــالب و نظام اســت، هر کســی کــه می تواند کمک 
کند، آقای رئیس جمهور باید از وجودش استفاده کند. در 
مجموع اگر در این شــرایط رئیس جمهور بودم، به سمت 
همه جناح ها، احزاب و گروه ها دست دراز می کردم و از آنها 
فارغ از همه نوع نگاه های سیاسی دعوت می کردم تا وارد 
صحنه شوند و در حل مشکالت مردم به دولت کمک کنند. 
اگر هم قرار بود جایگاهی در هیأت دولت به آنها بدهم این 

کار را می کردم.
هم اکنون استیضاح چند وزیر در مجلس مطرح 
است و دو وزارتخانه نیز وزیر ندارند، به نظر شما 
در چه بخش هایی باید ترمیم کابینه انجام شود؟
   روحانی باید خانه تکانی بزرگی کند و تقریبا دولت 
را باید تکان دهد . آقای رئیس جمهــور معذورات اخالقی 
را کنار بگذارد، دوســتی و رفاقت ها به جــای خود اما االن 
مصالح نظام و انقالب مطرح اســت. از احزاب و گروه ها و 
جناح ها  تقاضای کمک کند تا برای اصالح امور در کشور 
یک انقالب بزرگ ایجاد شــود چــون  به شــدت به چنین 
انقالبی نیاز داریم. صادقانــه بگویم تا اینجای کار حداقل 

از بُعد روانی، تحریم موفق بوده است.

آیا این صحت دارد که استیضاح کنندگان به آقای 
شریعتمداری گفتند »یا خودت استعفا بده یا در 

روز استیضاح موضوعی را علنی می کنیم«؟
   خیر، این طور نیســت. من تمایل ندارم وارد این 
داســتان ها شــوم چون  یک بازی کودکانه است. قبال هم 
گفتم هر کســی هر مدرکی دارد باید به قــوه قضائیه بدهد 
تا رســیدگی حقوقی شــود. مطمئنا در مجلس جلوی این 

بگم بگم ها خواهیم ایستاد.
سرنوشت اســتیضاح وزرای راه، کشور، نفت و 

صمت چه می شود؟
   نهضت اســتیضاح ها باید متوقف شــود. مشکل 
مردم با اســتیضاح حل نمی  شــود. اســتیضاح یک طرفه 
از ســوی مجلس با عدم رغبــت دولت بــرای خانه تکانی، 
هیچ نتیجه ای نــدارد جز آنکه کدورت هــا را زیاد می کند و 
مطالبات مردمی را افزایش می دهد؛ ضمن آنکه مشــکلی 
هم حل نمی  شود. استیضاح ها دارد از کشور زمان می گیرد. 
رئیس جمهور آستین را باال بزند، در یک جلسه غیرعلنی با 
مجلس صحبت کند و بگوید »انقالب و نظام در خطر است. 
من رئیس جمهور هم اگر نتوانم، این قدر مردانگی دارم که 
استعفا بدهم و بروم. بنابراین ضمن احترام به وزرا و معاونان 
خودم، می خواهم در این حوزه ها تغییراتی بدهم«  که در 

این صورت مجلس کمک می کند«.

غامعلــی جعفــرزاده ایمن آبــادی، نایب رئیــس 
فراکسیون مســتقان والیی از جمله نمایندگانی 
است که می گوید باید نهضت استیضاح ها متوقف 
شود چون اگر نظر رئیس جمهور بر ترمیم کابینه 
نباشد، عزل وزرا با ابزار نظارتی مجلس بیشتر به 
اختاف قوا دامن می زند تا آنکه بخواهد مشکات 

کشور را حل کند.
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مذاکره  بدون عکس یادگاری؟

آیا حسن روحانی همچنان به گفت  وگو با ترامپ امیدوار است

»من گفت وگــو را از همین جا آغــاز می کنم«؛ این 
مهم ترین جمله حســن روحانی در مهم ترین نطق ساالنه 
خارج از کشور اوست که در ایاالت متحده بیان شده است؛ 

در نیویورک مقر سازمان ملل. 
او در واقــع پاســخ دونالــد ترامــپ را داده اســت؛ 
رئیس جمهور آمریکا که در ماه های اخیر همزمان با خروج 
از برجام بارها روحانی را به مذاکره مســتقیم دعوت کرده 
است. روحانی اما نه تنها نخواسته که با او روبه رو شود بلکه 
این بار یک تاکتیک ویژه برگزیده اســت. او به ترامپ راه 
دیگری برای گفت وگو نشــان داده؛  او که ساعاتی بعد از 
همتای آمریکایی خود سخنرانی کرد، پاسخی صریح هم 
به ادعاهای ترامپ داد که تمایل بــرای گفت وگو با ایران 
داشــت آنجا که به طعنه یادآور شــد کــه رئیس جمهوری 
آمریکا بیش از آنکــه معتقد به گفت وگوی واقعی باشــد، 
متمایل به عکس گرفتن اســت. او بر همین اساس گفت 
که گفت وگو را از همین جا یعنی تریبون سازمان ملل آغاز 
می کند. روحانی در این نطق، این بار صریح تر و شفاف تر، 

بازگشت به شرایط پیش از بهار امسال، یعنی خروج آمریکا 
از برجام و اعمال تحریم ها را پیش شــرط بررسی هرگونه 
مذاکره و گفت وگو دانست و درعین حال از آنچه جایگزین 
ملی گرایی آمریکایی به جــای چندجانبه گرایی خواند هم 
انتقاد کرد. او درعین حال نسبت به تداوم سیاست تهدید 
فعلی آمریکا نســبت به ایــران هم هشــدار داد و گفت که 
سیاست ایران روشن است؛ نه جنگ نه تحریم؛ نه تهدید 

نه زورگویی؛ فقط وفای به عهد و عمل به قانون.
روحانی در نیویورک بســیار حساب شده سخن گفت 
و او یک نطق مناسب داشت. پاســخ متینی به ترامپ داد 
آن هم ساعتی بعد از آنکه هنگام سخنرانی ترامپ همه به 

رئیس جمهور ایاالت متحده خندیده بودند.
روحانی اما وارد بازی ترامپ نشــد. او اگر چند سال 
پیش هزینه تمــاس تلفنی با باراک اوبامــا، رئیس جمهور 
وقت یااالت متحده را داده بود اما این بار حاضر نشــده در 

زمین بازی ترامپ وارد شود. 
او البته فقط در  نطق ساالنه اش نبود که این پاسخ را 

به یاالت متحده داد. روحانی در چند مصاحبه و سخنرانی 
دیگر هم از چرایی عدم مذاکره با ترامپ ســخن گفت. او 
به کریستین امانپور هم گفت: »در سال گذشته و از طرف 
مقامات آمریکایی 8 بار برای مالقات درخواست شد و من 
این مالقات را مناســب نمی دیدم و همیــن االن هم این 
مالقات را مناســب نمی بینم چراکه معتقدم مالقات باید 
در زمانی صورت بگیرد که مفید بوده و به نفع هر دو کشور 
باشــد. اما در شــرایط فعلی دیدار و گفت وگو را نه مناسب 
می دانم و نه مفید. از خود ایشــان باید بپرســید چه کسی 

درخواست کرده است.«
این سخنان روحانی درســت بعد از آن بود که ترامپ 
در توییتی روحانی را شــخصیتی دوست داشتنی توصیف 

کرده بود.

   بازی مذاکره
اما نگاهی به همین چند وقت پیش نشــان می دهد 
که کاخ سفید پیش تر 12 شرط برای مذاکره با ایران تعیین 

سیاست خارجی
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کرده بود. این، عقب نشینی آشکار ایاالت متحده در برابر 
ایران اســت؛ آن قدر واضح که پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
کوشید با تکرار جمالت کلیشه ای مانند لزوم اصالح رفتار 
ایران به عنوان شرط گفت وگو، این عقب نشینی را تعدیل 
کند. در دولــت قبلی آمریکا، باراک اوبامــا چند بار به طور 
غیرعلنی از ایران تقاضای مذاکره کرده بود ولی جمهوری 

اسالمی نپذیرفت. 
مخفیانه بــودن  همیــن  علت هــا،  از  یکــی 
درخواســت های آمریکا بود ولی اینک ترامپ در علنی 
و به صورت شــفاف اعــالم کرده اســت کــه حاضر به 
گفت وگوی بدون پیش شــرط با ایران است، آن هم در 
هر زمان و مکانی که طرف ایرانی تعیین کند. خط قرمز 
جمهوری اسالمی ایران برای مذاکره با آمریکا همواره 
این بوده اســت که مذاکره نباید بر مبنای انفعال ایران 
صورت گیــرد. بنابراین وقتی اوبامــا مخفیانه دعوت به 
مذاکره می کــرد، پذیرش آن می توانســت این شــائبه 
را ایجاد کند که ایــن، ایران بوده که تحت فشــارهای 

اقتصادی مجبور شده به ســمت آمریکا برود و تقاضای 
مذاکره کند. چنین تصویری برای جمهوری اســالمی، 
قابــل پذیرش نبــود. اینک امــا رئیس جمهــور آمریکا، 
نزد همــه جهانیان، اعالم کــرده که این، آمریکاســت 
که خواهان گفت وگو با ایران اســت. او همچنین گفته 
اســت که این تقاضا را نه از موضع ضعف می گوید و نه 

از موضع قدرت.
شاید مشاوران ترامپ به او گفته اند که ایران همواره 
بر گفت وگوی برابر تاکید داشــته اســت و تمایلــی ندارد 
صندلی طرف مقابل، بلندتر باشد. با این اوصاف، هرچند 
ترامپ از مذاکره بدون پیش شرط سخن گفته، ولی در واقع 
شرط اساسی ایران را پذیرفته اســت: گفت وگو از موضع 

برابر، بی آنکه شائبه ای از انفعال ایران در آن باشد.
اما نه این یــک فریب اســت. دونالد ترامــپ دقیقا 
می خواهد که همان بازی تکراری با کره شمالی را با ایران 

هم انجام دهد. 
در این بین نکته مهم تر تامل در موضع جان بولتون و 

مایک پمپئو است که عامدانه از سوی دونالد ترامپ برای 
تحت فشــار قراردادن کشــورهای مخالف آمریکا )مانند 
ایران( در کابینه به کار گرفته شــدند. راهبرد این افراد در 
قبال ایران طرد هر گونه مذاکره با جمهوری اسالمی است 
و بر استفاده از ابزار نظامی نیز تاکید دارند. اما دونالد ترامپ 
از زمان تبلیغــات انتخاباتی به دلیل رویکــرد تاجرمآبانه و 
پیامدهای ناخواسته از جنگ گریزان بوده است. البته این 
امر به معنای این نیست که همیشه توطئه و وسوسه های 
نومحافظه کاران و البی های عربســتان ســعودی و رژیم 
صهیونیستی که به شــدت خواهان مقابله سخت با ایران 

هستند ناکارآمد باشد.
هرچه هست فعال که حســن روحانی فکر مذاکره با 
آمریکای ترامپ را از ذهن خود خارج کرده اســت. در این 
شرایط به نظر می رسد اولویت اول مسئوالن باید تشکیل 
اتاق جنگ اقتصادی و رســانه ای بــرای مدیریت اقتصاد 
و جلوگیری از تالطم هــای جدی بــازار و آگاهی دادن به 

مردم است.
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رضا مجیدزاده

پژوهشگر اقتصاد سیاسی 
توسعه

بازی با بدعهد

تحلیلی بر موضع مجموعه دولت در قبال برجام اروپایی و مذاکره با آمریکا

خود را در ســبد برجــام چید و بــرای همین خاطــر بود که 
آشکارسازی ترجیح ترامپ به خروج رسمی ایاالت متحده 
از برجام، بروز بحران های اقتصادی را به دنبال داشــت. 
البته بحران های اقتصادی به طور کامل از خروج آمریکا 
از برجام سرچشمه نگرفتند و بازیگران بین المللی دیگری 
نیز نقش ایفا کردند با این حال، اعالم رسمی خروج آمریکا 
از برجام، نیروی زیادی برای بروز بحران وارد کرد. هرچند 
 سخنگوی دولت و ســایر صاحب منصبان از آمادگی کامل 
برای سناریوهای مختلف سخن به میان می آوردند اما روند 
تحوالت  حین و پس از خروج ترامپ نشان داد که دولت از 
آمادگی کافی برای رویارویی با این سناریو برخوردار نبوده 
است. گذشته از این موارد، کانون تمرکز نوشتار حاضر به 
ســمت یادگیری مجموعه کارگزاران دولت از بازی توافق 

بین المللی معطوف است.  
پیش از ســفر روحانی به نیویورک، دو سناریوی کلی 
متصور بــود؛ اول، دیدار مســتقیم روحانــی و ترامپ در 
حاشیه نشســت  شــورای امنیت و مجمع عمومی و دوم، 
دیدار غیرمستقیم یعنی استفاده روحانی از فرصت انداختن 
ترامپ به گوشه رینگ رسوایی های مالی و اخالقی اخیرش 
و رفتار بی ثباتی که تصویر یک بازیگر بدعهد را می سازد. 
ســیگنال های ارســالی ظریف در توئیتر و مصاحبه های 
رســانه ای او، پیامی حاوی کد بی میلــی مجموعه دولت 
به سناریوی اول را ارسال داشت و نشان داد که مجموعه 
دولت یادگیری راهبردی داشته اند. سیگنال های روحانی 
و ســایر اعضای دولت بازتابــی از تهدید غیرمســتقیم به 
خروج از برجــام در نتیجه خواســت احتمالــی اروپا برای 
مذاکره مجدد به خصوص درباره برنامه دفاع موشکی نیز 
هست. روحانی در نشست با مدیران رسانه های آمریکایی 
در ســفر به نیویورک، اعالم کرد که با وجود خروج آمریکا 
از برجام، ایران همچنان به آن پایبند خواهد بود و در حال 
حاضر، امیدی به رفتار رئیس جمهــور آمریکا وجود ندارد 
که مبنای مذاکره ای بین ایران و آمریکا باشد اما صداقت 
آمریکا برای بازســازی روابط می تواند بستر تجدیدنظر در 
چنین تصمیمی باشد؛ البته در صورتی که منظور روحانی 
از صداقت و بازسازی روابط، لغو تحریم های آمریکا علیه 
ایران و بازگشــت آمریکا به برجام باشــد، دیگر موضوعی 
برای مذاکره یا دیدار باقی نمی ماند، مگر آنکه گســترش 
روابط مدنظر باشد که از محتوای سخنان روحانی یا وزیر 

شــوند اما به صورت انفرادی انگیزه دارند تا تکروی کنند. 
جوامع مدرِن دارای ســاختار حکمرانی نیرومند می توانند 
برای رفتارهای معینی، مجموعه ای از مجازات ها اعمال 
کنند تا از رفتار ضداجتماعی جلوگیری شــود اما در سطح 
بین المللی چنین سازوکاری با دشواری های زیادی رو به رو 
می شــود و پیاده ســازی آن آسان نیســت. اما برجام یک 
مشکل دیگر داشــت که به اهمیت آینده مربوط می شد؛ 
چنانچه با فرض آگاهی کافی از وابستگی متقابل، جامعه و 
فاعالن در تعامل خود از چشم انداز آینده مشترک به اندازه 
کافی بلندمدت برخوردار باشند آنگاه احتمال غلبه بر معمای 
زندانیان بــا چیرگی بر انگیــزه انفــرادی کوتاه مدت برای 
ترک همــکاری افزایش می یابد. البته اگر آینده مشــترک 
طوالنی نباشد یعنی پای یک عامل تنزیل کوچک )یا آینده 
کم اهمیت( در میان باشد آنگاه شرط باال تامین نمی شود و 
افراد در عقالنیت حداکثرسازی انفرادی کوتاه مدت یعنی 
تعادل کوتاه مدت تــرک همکاری باقــی می مانند. ظهور 
و پایداری یک نهاد بــه عقالنیت گســترده تر و بلندمدت 
مشــروط اســت تا غلبه بر انگیزه کوتاه مدت مسلط ترک 
همکاری صورت پذیرد. در مورد برجام، این شــرط تامین 
نشــد و تغییر یکی از بازیگران کلیدی یعنی رئیس جمهور 
آمریکا، باعث شد تا انگیزه کوتاه مدت غلبه کند. در حالی 
که چنین نهادی می توانســت با تدبیــر ابزارهای واکنش 
راهبــردی گروهی یا پیش بینــی اقدامــات گروهی برای 
واکنش به ترک همکاری، پایداری بیشــتری داشته باشد 
اما همه این ابزارها فقط علیه ایران به کار گرفته شد. البته 
ممکن است بازدهی همکاری متقابل شناخته شده نباشد 
یا یکی از بازیگران کلیدی در بازی اصلی دیگری به دنبال 
بهینگی باشد که رویکرد آمریکا در برجام، بهینگی در بازی 
دیگری بود که  هنگام برد ترامپ، این بازی اصلی به ایجاد 
ترس جنگ و کســب منافع در قبال ایجاد امنیت ظاهری 
برای GCC و بازگشت موقعیت انحصاری آمریکا در عرصه 
سیاســت و اقتصاد تبدیل شــد. درباره برجام، این اتفاق 
نیفتاد و نهادینگی آن به صورت یک فرض مسلم انگاشته 
شد. اما سوال مهم در اینجا به یادگیری راهبردی مجموعه 

دولت برای مسیر آینده برجام می پردازد. 

   دولت و خروج 
پس از برجام، دولــت روحانی تمامی تخم مرغ های 

پس از تردیدهای بســیار، ســفر حســن روحانی به 
نیویــورک انجام شــد. روحانــی در دیدار خود بــا مدیران 
رســانه های آمریکایی، دیدار خــود با دونالــد ترامپ را به 
صــورت تلویحــی نامحتمل عنــوان کرد. امــا مهمترین 
بخش ســخنان او اعالم یــک پیش شــرط تلویحی برای 
تصمیم گیری درباره مذاکره بــا آمریکا بود؛ رفتار صادقانه 
آمریکا در کنار جبران و بهبود شرایط. با این وجود، اعالم 
موضــع روحانی در برابــر مدیران رســانه های آمریکایی، 
چقدر می تواند موضع دولت در قبال احتمال مذاکره مجدد 
برای برجام، برجام اروپایی، یــا هر گونه توافق تکمیلی را 
مشخص سازد؟ در واقع موضوع اصلی این نوشتار، تحلیلی 
بر موضع مجموعه دولت نســبت به مســائل آتی پیرامون 

برجام و خروج آمریکا از برجام است. 

   دولت و برجام 
می توان رویکردهای پیشابرجامی دولت روحانی به 
توافق هســته ای را بر مبنای یک رویکــرد واقع گرایانه در 
روابط بین المللی نزدیکتر دانســت، هرچند  نوع توافق به 
گونه ای بود که هزینه ترک همــکاری برای بازیگران غیر 
از ایران به حدی باال نبود که مانع نقض تعهد آنها شــود. 
در واقع، یکــی از مهمترین ایرادهــای چنین توافق های 
بین المللی در این اســت که یک فرد آنها را امضا می کند 
اما در زمان دیگری در آینده که فرد دیگری در مسند قدرت 
است می تواند در مسیر اجرای توافق سنگ بیندازد یا آن را 
متوقف کند. چون دولت ها از نظر تشکیل دهنده مجموعه 
دولت، دائمی نیســتند و هیچ ســازمان بین المللی از یک 
کشور متوسط، نیرومندتر نیست که او را به اجرا یا پایبندی 
به توافقی وادار کند، مگر اینکه ائتالفی از کشورهای قوی 
در مقابل یک کشــور شــکل بگیرد. برای همین است که 
معمای زندانیان و معمای چوب  ُبرها در ســطح بین المللی 
به طور مداوم تکرار می شود. مشخصه کلی مدل معمای 
زندانیان این است که دو یا چند بازیگر     می توانند دو گونه 
رفتار »همکاری« یا »َتکَروی« را  پیش گیرند. هر کدام از 
بازیگران     می  توانند از منافع همکاری با دیگران برخوردار 
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امور خارجه یا مواضــع دیگر دولتمــردان چنین موضعی 
برداشت نمی شود. 

افزون بر این، توئیت ظریف پــس از اعالم آمادگی 
ترامپ بــرای گفت وگو بــا ایران نیز ســیگنالی مشــابه را 
ارسال کرد با این مضمون که پیشــتر و در مدت دو سال، 
مذاکره ای انجام گرفته و آمریکا از این پیمان بین المللی 
خارج شده است. مهمترین وجه یادگیری راهبردی دولت، 
تمایز قائل شــدن اعضای دولت بین سیگنال و تحلیل از 
طرف مقامات و تحلیل گران آمریکایی است. بسیاری از 
ســیگنال های مقامات آمریکایی در قالب و با جلد تحلیل 
ارائه می شود تا میل به مذاکره در مقامات ایرانی را تحریک 
یا نگرش آنها به شــرایط مختلــف مذاکره را بســنجد اما 
پیام های دقیق و روشن ظریف در شــبکه های اجتماعی 
)موثرترین ابزار کنونی افکار عمومی جهانی(  و مصاحبه با 
رسانه ها نشــان می دهد که تمایز راهبردی بین سیگنال و 

تحلیل جدی گرفته می شود.  
هرچــه بی میلی نســبت به مذاکــره با آمریــکا برای 
بازگشت این کشــور به برجام باالتر اســت، میل به حفظ 
اتحادیه اروپا در برجــام در میان مجموعه دولت بیشــتر 
اســت. این گرایــش از اهمیت راهبــردی برجــام برای 
اتحادیه اروپا  جنگ تجاری آمریکا با اروپا نیز سرچشــمه 
می گیرد، چــون احتمال پایبندی اروپا را بیشــتر می کند. 
در واقــع رویکرد و بیانیه هــای اروپا  هنگام خــروج ترامپ 
از برجــام نشــان داد که میــل به حفــظ برجــام در میان 
کشــورهای اروپایی نیز وجود دارد اما کشورهای اروپایی 
به خاطر نگرانی از هزینه های تحمیلــی آمریکا به آنها در 
ضر ب االجل ماه نوامبــر، تصمیم خود را بــه حفظ برجام 
اعالم می کنند اما بسته حمایتی خود را هنوز به طور شفاف 

ارائه نکرده اند. 

   دولت و پسابرجام 
 پس از اعالم رسمی خروج ایاالت متحده از برجام، 
دولت چهار راهبرد کلی را دنبال کرده اســت؛  شــکایت به 
دادگاه الهه دربــاره بدعهدی ایاالت متحــده، چانه زنی 
با اروپا برای حفظ برجام به شــرط تضمین منافع ایران از 
جمله تعهد به خرید نفــت و حفظ روابط تجــاری، رایزنی 
پشــت پرده با دموکرات ها )جــان کری( برای اســتفاده 
از فرصــت احتمالی بــرد دموکرات ها در کنگــره و اعمال 
فشــار روی ترامپ یا حتی اســتیضاح ترامپ و در نهایت، 
تقویت روابط با شرق آسیا. به نظر می رسد که تنها راهبرد 
دوم، ســوم یا چهارم به نتیجه برسند. اما برای راهبرد دوم 
نیز ســیگنال هایی مبنی بر میل فرانســه به مذاکره درباره 
برنامه دفاع موشــکی ایران ارسال می شــود. این مذاکره 
مورد درخواســت ترامپ نیز هســت و یکی از شــرط های 
گفت وگوی خود بــا ایران را مذاکــره درباره ایــن برنامه و 
توقف آن می داند. البته در کنار فرانســه، آلمان نیز چنین 
ترجیحاتی دارد اما برجام، یک توافق بین المللی است که 
به تایید شورای امنیت ســازمان ملل متحد رسیده و دولت 
دربــاره همین وجه بین المللــی باید تاکید کنــد. هر گونه 
مذاکره جدید درباره برنامه دفاع موشــکی یــا برنامه های 
مشــابه می تواند بســتر نقض تعهد در آینده از طرف یکی 
دیگر از بازیگران برجام را به دنبال داشــته باشــد تا اینکه 

امتیازات بیشتری از ایران گرفته شود.
 با این وجود، بیانیه نشســت وزیران خارجه اعضای 
 1+4 در نیویورک نشــان داد که حفظ برجام، اولویت اول 
اروپاست و به نظر می رسد که با پافشــاری ایران و تهدید 
 )tit-for-tat( به خروج از برجام به عنــوان مقابله به مثــل
بدون به میان کشــیدن موضوع دفاع موشــکی، امکان 
حفظ برجام و تثبیت بســته حمایتی اروپا ایجاد می شــود. 
با وجود حدس هایی مبنی بر رونمایی از بســته پیشنهادی 
اروپا برای حفظ ایران در برجام در آســتانه نشســت وین، 

به نظر می رسد  تا زمان اجرایی شــدن ضرب االجل ترامپ 
در آبان مــاه ســال جــاری و راســتی آزمایی تهدید های او 
برای قطع صادرات نفت و تجارت با ایران، بســته قطعی 
اروپا ارائه نشود. افزون بر این، شرکت های بزرگ اروپایی 
یا حتــی بانک مرکزی اروپــا از امکان کمی بــرای گریز از 
مجازات های آمریــکا برخوردارند و انگیــزه کمتری دارند 
چون برای شــرکت هایی مانند توتال، تجــارت با ایران به 
معنای استقبال از مجازات آمریکاست و کشورهای اروپایی 
نیز در نشست صوفیای بلغارستان تاکید کردند که باید در 
جبران مجازات شرکت های اروپایی، واقع بینانه رفتار کنند. 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه اعالم کرده است 
که اتحادیه اروپا باید از شــرکت های کوچک و متوسطی 
که خواســتار همکاری اقتصادی با ایران هستند، در برابر 
مجازات هــای احتمالی آمریکا حمایت و پشــتیبانی کند. 
اگرچه مرکل درباره  امکان پذیری مالی اعطای تسهیالت 
و حمایت از SMEها دعوت به واقع بینی و بررسی دقیق کرده 
است اما اتکا به این گونه  شرکت ها هم در داخل و هم خارج 
از ایران، توجیه پذیر می نماید. اما بزرگترین ضعف در بسته 
احتمالی، عدم امکان همکاری بانک سرمایه گذاری اروپا 
و بانک مرکزی اروپا با ایران خواهد بود. مورد بعدی نیز به 
امکان صادرات نفت مربوط می شود. هم اکنون فرانسه، 
خرید نفت از ایران را تعلیق و در آسیا نیز کره جنوبی واردات 

نفت ایران را قطع کرده اند.
 ایران خواســتار ادامه فروش نفت خود به مشتریان 
قبلی، به خصوص مشــتریان اروپایی است که به احتمال 
زیاد، 100 درصد این خواسته امکان پذیر نیست. دور قبلی 
مهاجران در جریان جنگ های نیابتی خاورمیانه و جوالن 
داعش، چالش های امنیتــی زیادی برای آنهــا به همراه 
داشت؛ اما به عنوان یک نگرانی بلندمدت، تغییر نسل در 
میان اروپاییان و افزایش نسبت افراد دارای تبار غیراروپایی 
نســبت به افراد اروپایی تبار در کشــورهای این قاره، برای 
راســت گرایان و حتی میانه روهای اروپا نیز جدی اســت. 
به همین خاطر، حفظ برجام کــه مانعی در برابر تندروی ها 
و فرصت طلبی های کشــورهای GCC و سایر کشورهای 
منطقه خاورمیانه و غرب آسیا و گروه های تروریستی است، 
در اولویت اتحادیه اروپا قرار گرفته است. اگرچه اروپا تنها 
به دنبال امنیت نیســت، بلکه ارزش انتظاری راهبردهای 
خود را بر محور افزایش قدرت اقتصادی و امنیت، حداکثر 
می کند. از این روی، دولت باید برای پوشش ریسک این 
ضعف ها یا تعریف ســازوکارهای جبرانی، اتحادیه اروپا را 
تحت فشــار قرار دهد و مهم ترین اقدام، ارسال سیگنالی 
مبنی بر عدم اصرار به حفظ برجام در هر صورت اســت که 
در سیگنال های ارســالی وزارت خارجه، چنین کدهایی به 

چشم می خورد.    
در مورد راهبرد ســوم، مهمترین رکن راهبرد دولت، 
عدم قراردادن تمــام تخم مرغ های سیاســت خارجی در 
ســبد اوباما و پیروزی احتمالی دموکرات هــا در انتخابات 
پیش روی کنگره اســت. به نظر می رســد که راهبردهای 
احتمالی دموکرات ها برای مهار ترامپ و حتی اســتیضاح 
احتمالی او پس از فتح کنگره توسط دموکرات ها، مهمترین 

محــور گفت وگوهای بیــن ظریف و کری بوده باشــد. در 
حال حاضر، فهرست بلندباالی رســوایی های اخالقی و 
مالی ترامپ به همراه پرونده غیرمختومه دخالت روســیه 
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا، او را در موقعیتی 
قرار داده اســت کــه در صــورت چیرگــی دموکرات ها بر 
جمهوریخواهان در انتخابات کنگره می تواند بســتر مهار 
یا حتی استیضاح او را ایجاد کند.  بنابراین سرمایه گذاری 
ایران روی برد دموکرات ها بــه معنای یک انتخاب همه  یا 
هیچ نیست که در صورت باخت دموکرات ها در انتخابات 

کنگره، برگ برنده دیگری در دسترس نباشد.    
افزایــش هزینه اقدامات غیردوســتانه کشــورهای 
متخاصم، یک راهبرد پیشگیرانه است و افزایش ارتباطات 
و تعامالت با کشــورهای مختلف، یک راهبرد پیشگیرانه 
دیگر. در راهبرد چهــارم، رویکرد پیشــگیرانه از نوع دوم 
توسط دولت دنبال می شود. پیوســتن به آسه آن و تالش 
برای پیوســتن به پروژه بزرگ جاده ابریشــم چین از جمله 
اقدامات متناظر با این راهبرد اســت. به ویــژه در رویکرد 
واقع گرایانــه بــه صفحــه شــطرنج بین المللی مشــاهده 
می شــود که توزیع قــدرت چانه زنی و همراه ســازی چند 
کشور اندک شــمار در برابر یک کشــور نیرومند، یکسان 
نیست و گســترش پیوندها یا تداخل حداکثری به جبران 
چنین ضعفی کمک زیادی می کنــد. هم اکنون ترکیه نیز 
به واسطه تنش سیاسی با آمریکا و تضعیف پولش در برابر 
دالر آمریکا در صف کشــورهای متمایل به ایستادگی در 
برابر جنگ تجــاری ایاالت متحــده و ورود به پیمان های 
پولی دو یا چندجانبه قرار گرفته است. بنابراین، بخشی از 
راهبرد گسترش تعامل و روابط دولت به سمت بهبود روابط 

با ترکیه نیز معطوف شده است. 
با این وجــود، در یــک تحلیل کلی مبتنــی بر نفوذ-
اهمیت ســناریوهای مختلف حفظ برجام از منظر ایران، 
هنوز هم حفظ برجام به طور کامل در تعامل ایران و اروپا، 
نقطه کانونی کل بازیگران کلیدی )اعم از ایاالت متحده( 
نیست و ضریب نفوذ نســبتا باالی این کشــور به واسطه 
موقعیت آن در اعمال مجازات یا تشــدید جنگ تجاری با 
دیگر بازیگران کلیدی باعث می شود تا بین گزینه مطلوب 
کنونی ایران و نقطــه کانونی بازی، فاصله وجود داشــته 
باشــد. این فاصله با افزایش قدرت نفوذ یا همراه ســازی 
ایران )راهبرد چهارم(، یا توان همراه سازی روسیه و چین 
برای پشــتیبانی جدی تر از حفظ برجام بدون پیش شــرط 
احتمال مذاکره جدید روی برنامه دفاع موشکی یا هر برنامه 

دیگر، کمتر می شود. 
حتی اگر ایاالت متحده، برای گزینه مطلوب ایران، 
ضریب اهمیتی بســیار ضعیفــی قائل شــود، در صورت 
افزایش ضریــب اهمیت این گزینه بــرای دیگر بازیگران 
کلیدی به یک میزان یعنی ســرمایه گذاری همزمان روی 
اتحادیه اروپا، روســیه، چین و دیگر کشــورهای کلیدی 
جهانی که در طــرف جنگ تجاری با ایــاالت متحده قرار 
دارند، امکان نزدیکتر شدن به گزینه مطلوب روی طیف و 
بهبود میانگین وزنی بازیگران به سمت نقطه کانونی مدنظر 

ایران، بیشتر خواهد شد. 

 پس از اعالم رسمی خروج ایاالت متحده از برجام، دولت چهار راهبرد کلی را دنبال کرده است؛  شکایت به دادگاه الهه 
درباره بدعهدی ایاالت متحده، چانه زنی با اروپا برای حفظ برجام به شرط تضمین منافع ایران از جمله تعهد به خرید 
نفت و حفظ روابط تجاری، رایزنی پشت پرده با دمکرات ها )جان کری( برای استفاده از فرصت احتمالی برد دمکرات ها 
در کنگره و اعمال فشار روی ترامپ یا حتی استیضاح ترامپ و در نهایت، تقویت روابط با شرق آسیا. به نظر می رسد 

که تنها راهبرد دوم، سوم یا چهارم به نتیجه برسند.
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تاکتیک به جای استراتژی
نقشه نهایی ترامپ برای مواجهه با جمهوری اسالمی چیست؟

نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در نیویــورک به مــکان و محلــی چالش برانگیز برای 
دولت ایاالت متحده آمریکا و کاخ ســفید تبدیل شد. 
ترامپ که به همراه نیکی هیلی، مایــک پمپئو و جان 
بولتــون جنگ روانــی و تبلیغاتــی گســترده ای را در 
خصوص تقاضای دولت ایران بــرای گفت وگو با کاخ 
ســفید آغاز کرده بود، در عمل نتوانســت »احساس 
نیاز ایران به آمریکا« را به عنــوان یک گزاره در ذهن 
مخاطبان خود تثبیت کند، تا جایی که حتی بســیاری 
از رســانه  های آمریکایی نیز نســبت به ادعای وی در 
خصوص تقاضای ایران برای مذاکره با آمریکا به دیده 

تردید نگریستند.
دونالد ترامپ برنامــه ای برای مواجهــه با ایران 
داشت، او می خواســت همان مدل کره شمالی را روی 
ایران پیاده کند، حاال اما نوع مواجهه جمهوری اسالمی 
موجب شده اســت که او از تاکتیک دیگری استفاده 
کنــد؛ او در آخرین لحظه نشــان داد کــه از مذاکره با 
روحانی ناامید شده است. به یک معنا او فعال تاکتیک 
را جایگزین اســتراتژی کــرده اســت. موضوع مهم 
دیگری که الزم است مدنظر قرار گیرد، رویکرد حسن 
روحانی رئیس جمهور ایاالت متحــده آمریکا در قبال 
دولت ترامپ اســت. به نظر می رســد دولت دوازدهم 
به این نتیجه رســیده اســت که مذاکره مســتقیم با 
آمریکا را باید حداقل تا پایــان دوران حضور ترامپ در 
کاخ سفید فراموش کرد. حســن روحانی در سخنان 
خود در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد صراحتا از 
بی اعتنایی دولت فعلی آمریکا نسبت به قواعد جاری در 
نظام بین الملل انتقاد کرد و رفتار ترامپ و همراهانش 

را به چالش  کشید. 
در این میان ســواالت زیــادی به ذهــن متبادر 

می شــود؛ از جملــه اینکه مصــدر و خاســتگاه »عدم 
تمایل روحانی« نســبت به »مذاکره با دولت ترامپ«، 
استراتژیک است یا تاکتیکی؟ به عبارت بهتر، آیا این 
تمایل ریشــه در  تثبیت گزاره ای به نــام وجود دوگانه 
»دموکرات –جمهوریخواه« در ذهن رئیس جمهور دارد 
یا معلول نگاه بازدارنده رئیس جمهور نســبت به کلیت 
حاکمیت آمریکاســت؟ در این خصوص نکاتی وجود 
دارد که الزم است نسبت به آنها توجه داشته باشیم: 
گرچه دوگانه     »دموکرات- جمهوریخواه« بیشــتر در 
حوزه »رفتارسنجی« سیاست داخلی و خارجی آمریکا 
و نه در حوزه »راهبردپردازی« نمــود دارد اما دو حزب 
اصلی آمریکا، عالقه زیادی نسبت به خلق دوگانه های 
عمیق در ذهن مخاطبان داخلی و بین المللی خود دارند. 
آنها گردش قدرت میان خود را معلول »خلق دوگانه های 
پررنگ و افراطی« در ذهــن »مخاطبان عام و خاص« 
می داننــد. خلق دوگانه هایــی ماننــد »جنگ/ صلح«، 
»اقتــدار/ انعطــاف« و... از جمله مواردی اســت که 
کبوترها و بازهای آمریکایی با اســتناد بــه آنها بر فکر 
و رفتار شــهروندان آمریکایی و غیرآمریکایی تســلط 
پیدا می کنند. این در حالی اســت کــه در عالم واقع، 
بارها شــاهد حضــور »دموکرات هــای جنگ طلب« یا 
»جمهوریخواهــان انعطاف پذیر« در قدرت بوده ایم. 
با این حال »حفــظ دوگانه های مجــازی« اصلی ترین 
دغدغه سران دو حزب اصلی آمریکا محسوب می شود. 
به نظر می رســد »عبور روحانی از مذاکره با ترامپ« را 
نباید به مثابه »عبور وی از آمریــکا«، بلکه عبور وی از 

دولت فعلی این کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. 
از ســوی دیگر، مشــاهده انزوای ایاالت متحده 
آمریــکا در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد و 
سوء سابقه  اعضای دولت ترامپ و  خصوصا مشاوران 
سیاسی وی، ریســک هر گونه مذاکره ای با این دولت 
را افزایش داده و در مقابل، شــانس هر گونه موفقیتی 
را در این خصوص کاهش می دهد، اما موضوع »گذار 
از دولت ترامپ«، پدیــده تازه ای در دولــت دوازدهم 

محسوب نمی  شود. 
در خرداد مــاه امســال و کمتر از یک مــاه پس از 
خروج رســمی دونالــد ترامــپ از توافق هســته ای با 
ایران،  رئیس جمهور   در سخنانی تامل برانگیز، آدرس 
»انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا« را به مخاطبان 
داخلی داده و تصریح کرد: »امروز تالش ما بر این اصل 
استوار است که اگر توانستیم حقوق مان را با ماندن در 
برجام احصا کنیم، در این معاهده بمانیم.توجه داشته 
باشید که شــرایطی که امروز در آمریکا وجود دارد نیز 
دائم نیست و معلوم نیست در انتخابات میان دوره ای 
کنگره و دیگــر انتخابــات پیش  رو در آن کشــور، چه 
اتفاقی بیفتد. در هر حال باید مسائل را با تدبیر پیگیری 

و حل و فصل کنیم.«

   آیا شیفت قدرت در آمریکا رخ می دهد؟
همان گونه که مشــاهده می شود،رئیس جمهور 
کشورمان »شیفت قدرت در کاخ سفید« را فاکتوری 
مهم و تعیین کننده در شکل دهی دوباره مذاکرات ایران 
و ایاالت متحده آمریکا بر سر برجام می داند. از این رو 
دولت تصمیم گرفته است  توان و انرژی خود را صرف 
مذاکره با دولت ترامپ و به عبارت بهتر، پاسخ دهی به 

کاخ سفید برای مذاکره با ایران نکند. 
از سوی دیگر، هر اندازه به انتخابات میان دوره ای 
کنگــره در آبان ماه بعــد نزدیک تر می شــویم، فضای 
سیاسی آمریکا بیشــتر ملتهب می شــود. این روزها 
رسانه های وابســته به حزب دموکرات آمریکا مشغول 
خط و نشــان کشــیدن برای رئیس جمهــور جنجالی 
این کشور هستند.حتی سناتورهای دموکرات تهدید 
کرده اند در صورت پیروزی در انتخابات میان دوره ای 
کنگره و کســب اکثریت مطلق مجلس سنا و مجلس 
نماینــدگان آمریــکا، پرزیدنــت ترامپ را اســتیضاح 
خواهند کرد.با این حال »استیضاح ترامپ« خواسته 
همه ســناتورها و نمایندگان دموکرات نیست. در حال 
حاضر میــان رهبران دموکــرات و برخی ســناتورهای 
وابســته به این حزب، بر ســر این موضــوع اختالف 
وجود دارد. موضوع بعدی اینکه به واسطه پیچیدگی 
انتخابات مجلس ســنا ) اینکه تنها 34 کرســی به رای 
گذاشته می شــود و از این تعداد کرسی نیز 26 کرسی 
در حال حاضر متعلق به دموکرات هاست(، دموکرات ها 
کار ســختی را جهت پیروزی در ســنا پیش رو دارند. 
حتی اگر دموکرات ها بتوانند همه کرســی  های رقابتی 
را به خود اختصاص دهند، قادر به کسب اکثریت الزم 
برای استیضاح ترامپ نخواهند بود. به عبارت بهتر، 
از ســوی دیگر، دموکرات ها )حتی در صورت کســب 
اکثریــت مطلق کنگره(، قــدرت ممانعت از اســتفاده 
رئیس جمهــور از اختیــارات ویژه خود، طبــق قانون 

اساسی آمریکا را ندارند.
در هر حال، با تجمیع سخنرانی رئیس جمهور در 
نیویورک و سایر مواضع و سخنان وی می توان عنوان 
کرد که از یک ســو آقای روحانی از هر گونه مذاکره ای 
با دولت ترامپ ناامید شــده و آن را نوعی اتالف وقت 
تلقی می کند و از ســوی دیگر، نیم نگاهی نســبت به 
تحوالت داخلی ایاالت متحــده آمریکا ) خصوصا بین 
سا ل های 2018 تا 2020( دارد. در صورتی که ترامپ 
نتوانــد در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2020 
پیروز شــود و یا قبــل از آن، بنا به هر دلیلــی ) از جمله 
افشای برخی پرونده  های امنیتی مربوط به انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 2016( از ســمت خود برکنار 
شــود، دموکرات ها ابایی از چینش دوباره میز مذاکره 
با ایران ندارنــد.؛ موضوعی که به نظر می رســد آقای 

روحانی نیز از آن استقبال می کند...

سعید سبحانی

روزنامه نگار
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رئیس جمهور ایران
به مذاکره با آمریکا امیدوار است

فواد ایزدی در گفت وگو با مثلث

 رویکرد دولــت آقای روحانی و دســتگاه دیپلماســی 
ایشان نسبت به آمریکای ترامپ چیست؟ به طور کلی 
به نظر شما امکان مذاکره با آمریکا در خصوص برجام 

یا مسائل دیگر وجود دارد؟
   سیاســت خارجی آقای روحانی نسبت به آمریکا 
خوشــبینانه اســت، حتی در مقطــع کنونی کــه آمریکا از 
توافق خارج شــده همچنان اندکی خوش بینی نزد ایشان 
و دســتگاه سیاســت خارجی وجود دارد. به ایــن معنا که 
زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شدند، این تفکر در 
ایشان و برخی از اطرافیان شــان وجود داشت که مشکل 
سیاســت خارجی ایران در صورت کاهش تنش با ایاالت 
متحده حل می شــود. برای این منظور نیز در نظر داشتند 
که لیســتی از مشــکالتی که آمریکا با ایران دارد را تهیه 
کرده و برای بهبــود روابط، با دادن امتیــاز به آمریکاییان 
این مشــکالت را برطرف کنند که این دیدگاه در راستای 
نگاه کدخدامحورانه ای است که ایشان نسبت به واشنگتن 
دارند. اما برخالف تصور ایشــان با انجــام این کار نه تنها 
مشــکلی حل نشــد، بلکه عالوه بر تحریم هــای قبل از 
برجام، تحریم هــای بعد از برجام را هم متحمل شــدیم و 
مشکالت افزایش یافته است. زیرا آمریکا تنها با سیاست 
ایران مشکل ندارد، بلکه کل سیستم و حاکمیت جمهوری 
اســالمی را برنمی تابد لذا تغییر سیاست شــاید اندکی از 
تنش ها بکاهد اما مشکل همچنان پابرجاست.  با این حال 
دکتر روحانی همچنان تصور می کنند کــه راه هایی برای 
حل این معضل وجود دارد و در این راستا اگرچه به وضوح 
صحبت از مذاکره با آمریکا نمی شود اما به نظر می رسد که 
رئیس جمهور بر این باورند کــه برخالف رفتارهای دوگانه 

ایاالت متحده همچنان  راهی برای مذاکره وجود دارد. 
  آقای ایزدی به نظر شما تمایزی میان آمریکای ترامپ 

با آمریکای دموکرات ها کــه درواقع برجام در آن زمان 
امضا شــد و در زمان ترامپ از آن خارج شدند، وجود 

دارد؟ 
   درواقــع برجام بــا همــه امتیازاتی کــه طی آن 
واگذار شــد، بر اســاس طرحی از کــری و اوبامــا بود که 
نســبت به آنها خوش بینی وجود داشــت. جــان کری در 
کنگره اعالم کرد: »از لحاظ حقوقــی اجرای برجام برای 
آمریکا الزام آور نیســت.« بنابرایــن تفاوت هایی که میان 
دموکرات هــا و جمهوریخواه هــا وجــود دارد تاکتیکــی 
اســت نه بنیادی و هر دو حزب در اهداف با هم اشــتراک 
نظر دارنــد و هــر دو یک نگرش بــه جمهوری اســالمی 
ایران دارند. عدم درک این موضوع ســبب شده که برخی 
در کشــورمان درصدد جدا کــردن ترامپ از بدنــه آمریکا 
برآیند تا به نوعی مشکل حل شــود، درحالی که این اقدام 
 باید زمان اوبامــا انجام می شــد زیرا اوبامــا و کری درون

 حزب دموکرات، اقلیت بودند.
 در راســتای همین موضوع به نظرشــما دلیل تمرکز و 
توجه زیاد دکتر روحانی و دســتگاه دیپلماسی ایشان 
روی مساله غرب و برجام چیست؟ در حالی که شرق و 
فرصت هایی  که در آنجا یا منطقه وجود دارد  به نوعی 

نادیده گرفته شده است.
   براســاس نگاه کدخدامحور ایشــان به غرب آن 
هم در ذیل برجام، این اتفاق افتاده اســت. درواقع آقای 
روحانی در سیاســت خارجی عالوه بر عدم توجه به شرق 
و منطقــه، در غرب نیــز روابــط دوجانبه مســتحکمی با 
کشــورهای اروپایی برقــرار نکردند و مســاله غرب هم در 
برجام خالصه شده اســت. این در حالی است که ثروت و 
تکنولوژی دنیا در حال انتقال از غرب به شــرق است و در 
حوزه هایی پیشرفت کشورهای شرقی بیشتر از آمریکا بوده 
است؛ لذا منطقی نیست که تمام تمرکز ما روی غرب باشد 
زیرا در این وضعیت، چین یا روســیه نمی توانند سیاســت 
راهبردی با ایران داشــته باشــند. درواقع ما بر آن نیستیم 
که دولت آقــای روحانی را به این موضــوع متهم کنیم اما 

طی چهار ماه گذشــته که ایاالت متحــده آمریکا 
از برجام خارج شــده اســت، علی رغــم عملکرد 
اشــتباه دونالد ترامپ، رئیس کاخ سفید در قبال 
برجام و رویکردهای تندش نسبت به ایران، شاهد 
درخواســت های وی و اطرافیانش برای مذاکره با 
مقامات ایرانی هستیم. اگرچه این درخواست ها 
همواره از جانب تهران رد یا بی پاســخ گذاشــته 
شــده، اما دولت یازدهم و دوازدهم در سیاســت 
خارجی از ابتدا توجه ویژه ای را معطوف غرب و به 
خصوص برجام کرده اســت. این در حالی اســت 
که برخی منتقدین بر این باور هستند که دستگاه 
سیاست خارجی ایران با این سیاستی که در پیش 
گرفتــه از فرصت هــای بالقوه موجود در شــرق و 
منطقه غافل شده است. در این راستا گفت وگویی 
با دکتر فواد ایزدی، استاد روابط بین الملل دانشگاه 
تهران داشتیم. به عقیده وی آقای روحانی از ابتدا 
نگاه خوشــبینانه ای به غرب بــا محوریت برجام 
برای حل مشکل سیاســت خارجی ایران داشت و 
علی رغم همه خلف وعده هایی که از جانب آمریکا 
دید همچنان تصور می کند کــه راه هایی برای حل 

مشکل با آمریکا وجود دارد. 

دیدگاهی کــه در دنیا نســبت به دولت ایشــان وجود دارد 
این اســت که دولت یازدهم و دوازدهم غرب گرا اســت و 
این دیدگاه باید اصالح شــود. به عبارت بهتر چندین ماه 
اســت که ایران در چین و هند ســفیر تعیین نکرده است و 
با توجه به وضعیتی که در برجام بــه وجود  آمده و نیازهای 
تجاری و اقتصــادی کــه کشــور دارد، این مســاله یک 
 معضل است و به نوعی از جانب این کشورها بی احترامی 

در عرف دیپلماتیک تلقی می شود.
 به عقیده شما با این شرایط دولت روحانی برجام را با 

اروپا حفظ خواهد کرد؟
   علی رغم نــکات مثبتی که برجام بــرای ایاالت 
متحده داشــت اما آنهــا از برجــام خارج شــدند، زیرا اوال 
احســاس کردند از این طریق می توانند امتیاز بیشتری از 
ایران بگیرند و این درک زمانی که ایران صحبت از برجام دو 
و سه و منطقه قدرتمند کرد، حاصل شد. دوم اینکه طرف 
مقابل یقین پیدا کرد که جمهوری اسالمی قطعا در برجام 
باقی می ماند، این مســاله نیز زمانی که ایران بیان داشت 
برجام را با اروپا و بدون آمریکا ادامه می دهد مشخص شد. 
لذا آمریکا دریافــت که برجــام و محدودیت هایش وجود 
دارد پس می تــوان امتیازات بیشــتری را از طریق اعمال 
فشار بیشتر از ایران گرفت. به همین دلیل ایران باید برای 
طرف مقابل ایــن درک را به وجود می  آورد کــه اوال ایران 
دیگر آمادگی دادن امتیاز بیشــتر را ندارد چون امتیازاتی 
که در برجام داد خیلی به نفعش نبود ، ثانیا در صورت خروج 
آمریکا از برجام، ایران هم از آن خارج می شــود  اما تصور 
برعکس به وجود آمد و موجب شد ایران در موقعیت فعلی 

قرار بگیرد.

فاطمه سادات فهری
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افق تیره همکاری 
با اروپا

ادامه حیات برجام بدون 
آمریکا سخت است

حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران در شــرایطی 
هفته گذشــته بــرای حضور در هفتادوســومین نشســت 
ســازمان ملل متحد به نیویورک ســفر کرد که پیش از این 
ســفر و حتی قبل از ســخنرانی روســای جمهوری ایران و 
آمریکا این گمانه زنی از ســوی برخی مقامات آمریکایی  یا 
رسانه های خارجی مطرح می شد که آیا روحانی و ترامپ در 
این نشســت دیدار خواهند کرد. اما رئیس جمهوری ایران 
در سخنرانی اش با مدیران رســانه های آمریکا در پاسخ به 
درخواســت مســئووالن آمریکایی برای مذاکره با مقامات 
ایرانی به صراحــت اعالم کرد کــه ترامپ قبــل از اینکه از 
گفت وگو سخن بگوید، باید به عقب برگردد. حسن روحانی 
گفت ترامپ حداقل 4 اقدام غلط انجام داد؛ خروج از برجام 
و نادیده گرفتن تعهدات بین المللی، فشار به کشورها برای 
عدم همکاری با ما، تحریم مــردم و دخالت در امور داخلی 

ایران.
باید توجه داشــت که دولت آقای روحانی که تالش 
زیادی را معطوف مســاله برجام و غرب کرده است، اکنون 
بعد از خروج ترامپ از برجام، با مشکالت زیادی دست و پنجه 
نرم می کند. به نظر می رســد دولت یازدهــم و دوازدهم به 
دلیل خرابی های به جامانده از دولت قبل، نداشــتن نظریه 
غالب و عدم انســجام گروهی در وزن دهی به ظرفیت ها، 
مسائل، مشــکالت و چالش هایی که در کشور وجود دارد 
مناسب عمل نکرد و تمام توجه و تالشش را متوجه سیاست 
خارجی کرد. درواقع بــه عواملی که در سیاســت داخلی و 
خارجی دخیل هستند باید وزن مناسب داده شود و اگر این 
امر به درستی صورت نگیرد سبب گمراهی خودمان از یک 
سو و از ســوی دیگر ناتوانی در گفتمان ســازی در سیاست 
داخلی با مردم، نخبگان، نیروهــای تاثیرگذار و نهادهای 
حاکمیتی می شود. همچنین در سیاست خارجی در ارتباط 
با نیروهای منطقه ای و فرا منطقه ای تاثیرگذار بوده و باعث 
عدم بهره برداری از تبعات مثبت این گفتمان سازی در داخل 
و خارج می شود. این در حالی اســت که به طور مثال وزن 
مسائل و مشکالت سیاســت داخلی از جمله سوء مدیریت 
و فســاد اداری قابل کتمان و چشم پوشــی نیست، ضمن 
اینکه این گونه مسائل تاثیرات مخربی در سیاست خارجی 
دارند و ماشین لوکس سیاست خارجی توان تحمل این همه 
بارگیری را ندارد. پس وزن مســائل داخلی، سوء مدیریت و 
نداشتن نظریه غالب بیش از وزن سیاست خارجی است. اما 
یکی از مهم ترین مشکالت ما در این بخش روی کار آمدن 
ترامپ در آمریکا ست. متاسفانه به دلیل شخصیت، رویکرد، 
اهداف و سیاست های ترامپ فعال امکان تعامل معقول و 
گفت وگو با وی منتفی است. زیرا عالوه بر وجود یک دیوار 
بلند و ضخیم از بی اعتمادی بین ایران و آمریکا، سوءظنی 
که دو کشور نسبت به هم دارند و رویکرد امنیتی که آمریکا به 
ایران دارد و همه اعمال و تحرکات سیاسی ایران را مخرب 
برای منطقه و آمریکا می داند، به این مساله دامن می زند. 
بنابراین امکان یک رابطه معقول، پایــدار و مفید برای دو 
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مصالحه اســت به ایــن معنا کــه از همــه ظرفیت ها برای 
دســت یابی به مصالحه و تفاهم در تلقی متفاوت دو طرف 
استفاده کرد که من معتقد هستم این تلقی متفاوت از طریق 

مذاکره و گفت وگوی بدون واسطه  از بین خواهد رفت.

  ضعف دولت
بــا ایــن تلقــی دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم 
درصدد سر و سامان دادن روابط با غرب و فراهم کردن یک 
برنامه عمل مشترک در رابطه با کشورهای منطقه برآمدند. 
اما دولت در این زمینه دستش کامال باز نیست، بلکه مقوله 
تنظیمات سیاست خارجی که روابط خارجی هم جزیی از آن 
به حساب می آید از مســائل حاکمیتی است و دولت بیشتر 
نقش کارگزار و مجری را دارد تا تصمیم گیر؛ درواقع این نوع 
تصمیمات و روابط با اجمــاع نهادهای حاکمیتی دخیل در 
سیاســت خارجی صورت می گیرد. به این معنا که برجام یا 
رویکرد ایران در برجام یا چگونگی روابط با شــرق و غرب، 
نیازمنــد تصمیم حاکمیتی اســت. رویکرد دولــت یازدهم 
این گونه بود که با کاهش مشکالت خارجی کشور می تواند 
در مسائل داخل کشــور هم تاثیرگذار باشد به همین خاطر 
برجام را با جدیت بیشتری دنبال کرد. لذا به عقیده من این 
سیاست اشتباهی نیست فقط وزن دادن به سیاست خارجی 
از جمله برجام و بســیج نیروها در این موضوع سبب اندکی 
غفلت از باقی مسائل شد. از سوی دیگر الزم به ذکر است به 
دلیل جدایی اجرا و مراکز مطالعاتی در داخل ایران، رسانه ها 
با توجه به فقر منابعی هم که دارند، نمی توانند از تئوری های 
روابط بین الملل به خوبی استفاده کرده و مردم را آگاه کنند. 
به عبارت بهتر وزن سنگین سیاسی اقتصادی غرب نسبت 
به شرق بر کسی پوشیده نیســت؛ درواقع چین اگرچه یک 
قدرت اقتصادی است اما چین منهای آمریکا خیلی مفهوم 
ندارد و یک قدرت مستقل نیســت. همچنان که چینی ها و 
اروپاییان به صراحت گفتند که ایران در ابتدا باید مشکالتش 
با آمریکا را حل کند. لــذا به عقیده من فقط بــه دلیل وزن 
اقتصادی غرب و اینکه ایران نیاز به درآمد حاصل از فروش 
نفت دارد، باید به طریقی مشکالتش را با غرب حل و فصل 
کند و این یک منطق سیاسی درســت است. در ضمن این 
مساله می تواند از یک سری از پروژه های چینی هم در بخش 
اقتصادی درجهت کسب منافع ایران استفاده کند. مجددا 
متذکر می شــوم این تصمیمات حاکمیتی است و دولت با 
اهرم هایی که دارد، می تواند این مسائل را تسریع بخشد. از 
سوی دیگر در موضوع برجام، ایران پروسه ای را شروع کرده 
بود که غرب و شرق در آن مشارکت داشتند. لذا از این جهات 
مشکلی وجود نداشت، بلکه مشکل زمانی آغاز شد که فرد 
غیرقابل پیش بینی ای چون ترامپ به قدرت رسید و پروسه 
 برجام را به هم زد و در پرتو این مساله ایران دچار مشکالتی 
در سیاست خارجی شده است. جمهوری اسالمی  باید برای 
بعد از این برنامه ریزی کند. درواقــع در مقابل این حجم از 
درخواست های ترامپ برای مذاکره نباید منفعل باشیم و در 

ترسیم چهره صلح خواهی به ترامپ کمک کنیم. نقطه قوت 
سیاست خارجی ایران مساله خاورمیانه است، ضمن اینکه 
حلقه اول امنیتی خاورمیانه، اروپا و غرب است و آنها در این 
مقوله آسیب پذیرند. لذا ایران می تواند با استفاده درست از 
این اهرم ها، الگویی از تعامل به وجود آورد و از تبعات مفید 

آن استفاده کند. 

  بازی اروپایی
اما حاال که ترامپ از برجام خارج شــده چه باید کرد؟ 
سیاست ایران در ادامه کار با اروپا و انجام دقیق تعهداتش 
در برجام که در 12 مرحله به تایید سازمان بین المللی انرژی 
اتمی رسیده و مورد رضایت اعضای 1+5 منهای آمریکا قرار 
گرفته است، عاقالنه و مورد تایید افکار عمومی ایران است 
و اروپایی ها هم از این همراهی ایران بــرای اینکه موضع 
محکم تری در مقابل آمریکا داشته باشند، راضی هستند. اما 
این روندی که تا به حال طی شده اگرچه الزم بوده ولی کافی 
نیست، یعنی اعالم صرف اراده سیاســی اروپا برای تداوم 
برجام و همه آنچه   تا کنون اتفاق افتاده، ممکن است برای 
تداوم موثر برجام و برخورداری ایران از فوایدش الزم باشد 
اما کافی نیست و نیاز به اقدامات موثر دیگری دارد. از منظر 
ساختاری نیز به دلیل سلطه سیاسی-اقتصادی آمریکا بر اروپا 
و عدم وجود اراده ای در اروپا برای ایستادگی صددرصدی در 
مقابل آمریکا و شاید عدم امکان عملی این خواسته، به دلیل 
تنیدگی اقتصادی اروپا و آمریکا امید داشتن به ادامه حیات 
برجام بدون آمریکا، اگر نگوییم کمی غیرعملی شاید کمی 
سخت اســت و نیاز به اقدامات تکمیلی ما در ارتباط با اروپا 
دارد. اگر چه اروپا خود نیز مستقال دارای مشکالتی با ترامپ 
در زمینه های سیاسی و اقتصادی است و شاید این یکی از 
موقعیت های خوب برای اروپا ست تا دستش را از زیر ساطور 
آمریکا بیرون بکشد، اما همان گونه که ذکر شد تنیدگی های 
سیاسی- اجتماعی- اقتصادی بین اروپا و آمریکا مانع از این 
اقدام می شــود. البته این نکته را هم بایــد اضافه کنم که 
دغدغه های بین ایران و اروپا در زمینه مسائل دیگر ممکن 
است در مرحله بعدی تداوم یک رابطه عمیق بین این دو را 

با آینده  ای مبهم و تیره  مواجه کند. 
این نکته عالوه بر مشــکالتی که در سیستم بانکی 
و مالــی بین المللی کشــور و عــدم تطابق آن بــا بازارهای 
بین المللی از منظر فنا  وری، روش ها و شفافیت وجود دارد، 
بر پیچیدگی موضــوع می افزاید و این افق کــه ما بتوانیم 
از رابطه مان با اروپــا، از فواید برجام اســتفاده  کنیم را تیره 
می کند. لذا اگر این فایده وجود نداشته باشد، منطقا تداوم 
برجام نیز از وجاهت برخوردار نیســت. در این نقطه یا باید 
ســعی کرد با رفع موانع و ایجاد انگیــزه در اروپا و همچنین 
چین و روسیه آنها را بیشتر پای کار آورد تا از مشکالتی که 
اعضای باقیمانده، فی نفسه با ترامپ دارند در تداوم پر قدرت 
برجام  اســتفاده کرد  یا به نوعی و از طریقی آمریکا را به میز 

مذاکره برگرداند.

طرف در شرایط موجود وجود ندارد. اما از سوی دیگر ایران 
به دلیل موقعیــت ژئوپلیتیکی اش و ارتبــاط اقتصادش با 
تحوالت جهانی ) تک محصولی بودن اقتصاد کشور(  زندگی 
روزمره و معیشت مردم به مســائل سیاست خارجی مربوط 
است، نمی تواند نسبت به این مساله بی تفاوت باشد و باید 
به سمت ایجاد الگوهای پایدار یا مدل سازی نوینی برود تا 
از این طرق روابط حداقلی با آمریکا تعریف کرده و تاثیرات 
منفی سیاســت های ترامپ را به حداقل برساند. درحقیقت 
جمهوری اســالمی در زمان دموکرات ها، اقداماتی را آغاز 
کرد که اگر همــان رویه ادامه پیدا می کرد امکان داشــت 
زیرساخت مناسبی برای رابطه ایران و آمریکا فراهم شود، 
اما با پایان حکومت دموکرات ها و روی کار آمدن ترامپ ورق 
برگشــت. زیرا ترامپ دارای شــخصیت، رویکرد و اهداف 
خاص خود است، ضمن اینکه اهداف شفاف و روشنی ندارد 
و مطابق با تئوری های سیاســت خارجی و روابط بین الملل 
عمل نمی کند. بنابراین فردی غیر قابل محاســبه است که 
زمینه وجود روابط پایدار با وی یا وجــود ندارد  یا در بهترین 
حالت کم است؛ لیکن ایران بایســتی به طریقی ضررها و 
خطرات اقدامات او را به حداقل برســاند تــا بتوانیم از این 
مرحله عبور کنیم و به تامین منافع حداکثری کشــور دست 
یابیم. به عنوان مثال برجام یک معامله بده بستان نبود، بلکه 
رویکردی جدید از سوی سیاست خارجی ایران برای تعامل 
با دنیا بود. زمینه این تعامل در قدم اول بحث هسته ای بود 
که در مذاکره با 6 کشــور به تفاهمی دست یافتیم و آمریکا 
هم آن را امضا کرد، اما به دالیلی همچون به درازاکشیدن 
مذاکــرات و اتمــام دوره دموکرات ها، ایــن تفاهم به یک 
قرارداد یا موافقتنامه تبدیل نشد. لذا این رویداد می توانست 
مقدمه خوبی باشــد و اگر فردی جز ترامپ زمام آمریکا را به 
دست می گرفت امکان داشــت زمینه مناسبی برای تعامل 
ایران و آمریکا فراهم شــود. اما در شــرایط فعلی ترامپ با 
خروجش از این توافق عالوه بر اینکه ایــن زمینه را از بین 
برد، شرایط حداقلی را هم که می توانست تفاهم بین ایران 
و آمریکا ایجاد کند از نیز بین برده است. با همه این تفاسیر 
در سیاست خارجی همواره باید به دنبال خلق ظرفیت و زمینه 
برای بهره بردن از تبعات آن و نیــز تبدیل تهدید به فرصت 
بود. به عنوان مثال ترامپ و تیمش به هر طریقی به دنبال 
مالقات با مقامات ایرانی از جمله با رئیس جمهور هستند، 
اما از آنجایی که ترامپ اهداف و رویکردهایش مشخص و 
روشن نیست و از طرف دیگر رفتاری سینوسی دارد و باتوجه 
به عملکردش در چند وقت اخیر با کره شــمالی که به دنبال 
خلع ســالح یک طرفه پیونگ یانگ است، به نظر می رسد 
که وی در سخنان و درخواست هایش صداقت ندارد. با این 
حال ایران باید از ظرفیت هایی که دارد بهترین استفاده را 
ببرد، درواقع نباید از مذاکره عقب نشــینی کرد زیرا مذاکره 
به معنای پذیرش نقطه نظرات طرف مقابل نیســت، بلکه 
مذاکره زمانی بیشتر معنا می یابد که دو طرف با هم اختالف 
دارند. در این راستا در علم مدیریت روش های حل منازعه 
وجود دارد که به چگونگی حل اختالفات کمک می کند. لذا 
باید از این ابزارها در جهت منافع کشورمان استفاده کنیم، 
مذاکره قدم اول است و کمترین کارکرد آن توضیح اهداف 
و اقدامات مان اســت. با این مثال به روشن تر شدن بحث 
می پردازم؛ جمهوری اســالمی ســرمایه گذاری کالنی در 
برقراری ثبات و امنیت در خاورمیانه کرد و ســایه خشونت و 
گسترش تروریسم را نه تنها از منطقه، بلکه از اروپا برطرف 
کرد؛ اما این سرمایه گذاری نه تنها شناخته و قدردانی نشد، 
بلکه به حمایت از تروریسم نیز متهم شدیم. بخشی از این 
کج فهمی به اهداف غیرشــفاف ترامپ مربوط می شــود، 
بخشی از آن هم به اتخاذ استراتژی نامناسب از سوی ایران 
در سیاست خارجی مربوط است. لذا به عقیده من آنچه  ایران 
در سیاست خارجی فاقد آن است، حاکمیت تفکر سیاسی 
در سیاست خارجی است. مهم ترین ویژگی تفکر سیاسی، 

در مقابل 
این حجم از 
درخواست های 
ترامپ برای مذاکره 
نباید منفعل باشیم 
و در ترسیم چهره 
صلح خواهی به وی 
کمک کنیم. 
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تیم اوباما از ایران می خواهد که صبرکند
گفت وگوی مثلث با بیژن مقدم

جناب مقدم! به نظرتان با شرایط حاضر و حضور 
ترامپ، آقای روحانی به موضوع سیاست خارجی 

و روابط ایران و آمریکا چگونه می اندیشد؟
   ما در ابتدا باید دو، سه مقدمه    طرح کنیم برای 
اینکه به این سوال پاســخ دهیم. مقدمه اول را باید در 
رقابت های انتخاباتی و صحبت هــای آقای روحانی در 
سال 92 جست وجو کنیم تا رد پای آن را بتوانیم در آنجا 
پیدا کنیم. این مســاله  از حدود چهار، پنج سال پیش تا 
به کنون طول کشــیده اســت، یعنی از ابتدای پیروزی 
او در دور اول تا یک ســال اخیر. حدود پنج سال دولت 
برای اینکه هم در انتخابات رقبای خود  را از میدان به در 
کند و هم پاســخ منتقدان داخلی را دهد، اعالم کرد که 
ما قادر هستیم مسائل فی مابین ایران و جهان و به ویژه 
آمریکا را حــل کنیم. آقــای روحانی با انتقــاد از رقبای 
خود تاکید می کرد کــه اینها اصال مذاکره بلد نیســتند ، 
بنابراین ما اگر بر ســر بیاییم، این کار را انجام می دهیم 
و همه چیز به ریل خــود  برمی گردد و از این مســیر هم 

همه مشــکالت را حل می کنیم. تصورشان این بود که 
با مذاکرات هســته ای و آنچه  بعدا به برجام مبدل شــد، 
می توانند دستاوردهای اقتصادی بزرگی  داشته باشند و 
کشور اداره شود و دیگر الزم نیست کار دیگری در داخل 
انجام شــود. در مقابل این سیاست هشدارهایی به ویژه 
از طرف مقام معظم رهبری در همــان موقع هم مطرح 
شد. حاال این مذاکرات یا به نتیجه می رسد یا نمی رسد  
اما دشمنی دیگران با ما به ویژه آمریکا که پایانی ندارد. 
بنابراین ما نباید همه نگاه مان متوجه مذاکرات باشــد. 
مذاکرات هم پیش بر ده شده و اجازه داده  و انجام   شد. 
بنابراین شما باید به فکر شرایط داخلی یا مقاوم سازی یا 
به تعبیر دقیق تر، همان اقتصــاد مقاومتی داخل برای 
عبور از تهدیدهای احتمالی باشــید، ضمن اینکه کشور 
را تقویــت کنید کــه از در بحران های شــدید اقتصادی 
تحمیلی آسیب کمتری ببیند یا اصال آسیب نبیند. دولت 
این هشدارها را جدی نگرفت، برای اینکه خودش را در 
حوزه مربوط به مذاکرات، یکه تاز و ممتاز می دانســت و 

فکر می  کرد در این مسیر می تواند به همه آنچه  در سایر 
حوزه ها نیاز دارد، برسد.

 این اولین اشــتباه بود. میــل به مذاکــره آنجا بروز  
داشت،  اجازه اش هم صادر شده بود، در نظام هم تصمیم 
گرفته شده بود، بحثی نبود؛ هرچند افراط ها و تفریط هایی 
در این مذاکرات وجود داشــت، آنها بحث هایی است که 
به نظر من باید کنار بگذاریم. نکتــه مهم بعد از برجام این 
است که بعد از شکل گیری برجام با تغییر دولت در آمریکا 
و آمدن ترامپ تا حدودی تحلیل هــای قبلی رنگ باخت. 
یعنی دولتی که تمام استعداد خود  را خرج یک توافقنامه ای 
به نام برجام کرده بود که بتوانــد آورده آن را در حوزه های 
دیگری همچون حوزه اقتصــادی و واردات و برای مثال 

حســن روحانی کســی بود که با گفتمان تغییر در 
سیاست خارجی پا به میدان انتخابات گذاشت و 
تعامل با نظام بین الملل از جمله آمریکا از شعارهای 
او بود. مذاکرات مستقیم با آمریکا در مورد توافق 
هســته ای و شــکل گیری برجام محصول همین 
تفکر بود. اما این روند به سرانجام نرسید. ترامپ 
با ســخنانی جدید به کاخ ســفید رفت و آمریکا از 
برجام خارج شد و ایران و آمریکا وارد یک منازعه 
شــدند. حاال مقامات ایرانی برعکس ســال 91 و 
92 که معتقد به ایجاد کانال با آمریکایی ها بودند، 
اعتماد خــود را از دســت داده اند و اعتقــاد دارند 
گفت وگو با آمریکای ترامپ بی فایده است. اما در 
این میان حسن روحانی به چه می اندیشد؟ او هم 
پرونده گفت وگو با آمریکا را بسته و منتظر اتفاقاتی 
جدید است یا در پس ذهن خود به این می اندیشد 
که ترامپ هم فردی قابل مذاکره است؟  در این باره 
با بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی گفت وگو 

کرده ایم که از نظر می گذرانید.

مثلث  |  شماره 48415



رونق اقتصادی و از این  دســت  به مردم نشان دهد، عمال 
با آمدن ترامپ و زیر پا گذاشتن برجام، این دستاوردها از 
دســت رفت، ولی دولت همچنان نگاهش به این بود که 
شاید بتواند این را از مسیرهای دیگری احیا کند. امروز به 
نظر من شرایط  مقداری متفاوت شــده است؛ ما در ظاهر 
هیچ دوگانه ای را نمی بینیم، یعنی بین سیاست کلی نظام و 
رهبری و بین آنچه  آقای روحانی و وزیر خارجه مان  در حوزه 
مذاکره با آمریکا می گویند، چنین دوگانگی ای را مشاهده 
نمی  کنیم. همان چیزی توسط آقای ظریف و آقای روحانی 
گفته می شود که البته با اعتقاد هم می گویند، توسط مقام 
معظم رهبری هم گفته می شــود، توسط خیلی های دیگر 
هم گفته می شــود؛ که ما با دولت ترامپ، با این ادبیات  و 
با این رویکرد، با دولتی که برجام را  به عنوان یک قرارداد 
بین المللی مورد تایید شــورای امنیت را زیر پا گذاشــته، 
مذاکره نمی کنیم، چون قابل اعتماد نیســت. اگر دولت 
ترامپ بخواهد برگردد  و برجام را بپذیــرد و به آن پایبندی 
نشان دهد، ما مثل قبل ممکن است برویم گفت وگوهای 
دیگری انجام دهیم. این حرفی بــود که آقای روحانی در 
ســخنرانی خود در ســازمان ملل بیان کرد که اگر شما به 
عقب برگردید، معنی اش این اســت که برجام را بپذیرید  و 
به تعهدات تان عمل کنید، پس از آن اگر بحث های دیگر 
هم دارید، می آییم و می نشــینیم و حرف می زنیم. ایشان 
این باب را به طور کلی نبســت و گفت ما می توانیم حرف 
بزنیم  اما قاعدتا آنها آدم های قابل برگشتی برای این بحث 

نیســتند. آنها می خواهند همین طور پیــش بیایند و تمام 
ســنگرهای دیگر را هم فتح کنند. بنابراین در حال حاضر 
با آن چیزی که علنی است، این نظر وجود دارد که آقایان 
در دولت  همچنان معتقدند کــه مذاکره با دولت ترامپ، با 
این رئیس جمهور، با این ادبیات و با این رویکرد و با زیر پا 

گذاشتن برجام موضوعیتی ندارد.
 امــا یک نکتــه دیگری در پــس پــرده تحلیل های 
سیاســی وجود دارد که ما بــا افــراد و جریان های نفوذی 
در دولت مواجه هســتیم که این جریا ن هــا، جریان های 
غربگرا هستند که اساســا به هیچ وجه آرمان های انقالب 
را قبول ندارند. اینها با ناکارآمدی های خودشــان در حوزه 
اقتصادی، تالش می کنند کشــور را در حوزه دیپلماســی 
و سیاســت تســلیم آمریکا کنند، نه اینکه مذاکــره کنند. 
مذاکره برد- برد است، آنکه با عزت  انجام بگیرد، با حکمت 
و با مصلحت هم  انجام بگیرد، اما این گروه نفوذی دنبال 
این نیستند. این گروه دنبال این هستند که   در جاهایی که 
مسئولیت هایی به عهده آنهاست، به گونه ای انجام دهند 
که نظام ما در  بن بستی قرار بگیرد و تسلیم شود؛ این چیزی 

فراتر از مذاکره است.
به نظرتان با توجــه به دیدارهایی کــه بین آقای 
ظریف و کــری چند بار شــکل گرفتــه، دولت به 
این فکــر می کند کــه ترامپ دیگــر پرونده اش 
برای ایران بسته شده و ما باید منتظر  تغییراتی 
در داخل آمریکا با تالش دموکرات ها باشــیم که 
بتوانیم در آینده به همکاری خــود ادامه دهیم و 
همان مسیر قبلی ارتباط با آمریکا را پیش ببریم؟

   نــه، این رونــد می توانــد از طــرف آمریکایی ها 
اندیشه شــده باشــد، برای اینکه نکته ای که وجود دارد، 
 اینکه ما اعتقاد داریم که از دولت اوباما و آقای جان کری 
در حوزه های کالن هیچ خیری به ملت ما نرســیده است و 
تحریم ها در زمان آنها شروع شــد و تشدید شد، همه اینها 
اساســا هیچ فرقی با هم ندارند، اما به نظر من آنها هستند 
که ســعی می کنند پیغام دهند که شــما باید  مقداری صبر 
کنید. آنها چون رقیب انتخاباتی هســتند و تصور آنها این 
است که ترامپ در دور آینده رئیس جمهور نخواهد شد،  به 
ایران می گویند شما که آمدید و برجام را امضا کردید، یک 
مقداری صبر و تحمل کنید، چون این رفتنی است. وقتی 
رفت، ما دوباره می آییم و مسائل گذشته را برمی گردانیم. 
در حقیقت  نوع تسکینی است برای دردها که البته کمکی 
به وضعیت مردم ما نمی کند، ولی آنهــا قاعدتا حامل این 
پیغام هستند و در چارچوب رقابت های انتخاباتی خودشان 
حرکت می کنند، وگرنه آنها هیچ مسئولیتی در دولت ندارند 
و هیچ تاثیری هم ندارند که بخواهند بیایند و چنین حرفی 
 بزنند. آنها بــه آینده می اندیشــند که اگر در آینــده بیاییم 
مطمئن باشید که می توانیم شــرایط را تغییر دهیم، شما 

هم باید  مقداری مقاومت و صبر کنید. من چیزی بیشتر از 
این  دریافت نمی  کنم.

راه خــروج دولــت از وضعیت بغرنــج اقتصاد به 
نظرتان چگونه است؛ آیا برجام اروپایی می تواند 

مشکالت دولت را حل کند؟
   اگر عملی در آن باشد، حتما می تواند ، تا به حال 
که ما عمل ندیدیم؛ هرچه دیدیم، حرف های خیلی خوب 
و در قالب دو، ســه بیانیه بوده اســت که اروپایی ها صادر 
کردند. در حقیقت می شــود حــرف خوب؛ عملــی دیده 
نشده است. اگر قرار باشد عملی شــکل گیرد، معنی اش 
این اســت که اروپا باید ســر این موضوع در مقابل آمریکا 
بایستند. معنی اش چیســت؟ معنی اش این است که باید 
از ما نفت بخــرد،   مبادالت اقتصادی بانکی ما را تســهیل 
کنــد،  بتوانیم پول جابجــا کنیم  و  مشــکلی در خریدهای 
عمومی مان نداشته باشیم؛ این  اقدامات باید شکل گیرد 
و روشن هم است. حتی در حوزه هســته ای طبق توافقی 
که شــده، کارهای خودمان را پیش ببریم. این چیزهایی 
است که اروپا اگر بخواهد در مقابل آمریکا بایستد، اینها را 
باید در عمل اجرا کند و تمام قد بایستد و بگوید من سیستم 
بانکی ام را  روی ایران باز می کنم؛ پــول می تواند جابه جا 
شــود، نفت می خرم، مبادالت تجاری ام را هــم دارم. ما 
هنوز عملــی ندیدیم ، حتی شــرکت های بــزرگ نیز خارج 
می شــوند. هرچند اروپایی ها عمدتا بهانه هایی می آورند 
و می گویند این شرکت ها خصوصی هســتند و اصال به ما 
ربطی ندارند. اما ما هم استدالل های خود را داریم، به هر 
حال همه شرکت ها که خصوصی نیستند. دولت هم باالخره 
برای خود یک چیزهایــی دارد، دولت ها باید بیایند. ما که 
همه بانک ها را نمی خواهیم. اگر تنهــا یک یا چند بانک 
خصوصی نمی خواهد با ایران کار کند، مشــکلی نیســت 
چون  آن گیر آمریکایی هایی اســت، اما بانک هایی وجود 
دارد که دولت می تواند نســبت به آنها برای ما بازگشــایی 
اعتبار کند  و امــکان جابه جایی پــول را فراهم کند. خیلی 
از اینها در اختیار دولت است و این را می دانند. این کارها 
اگر شکل گیرد،  می شود امید داشت. هنوز این روند شکل 
نگرفته، ولی مواضع رسمی شــان، مواضعی که در حوزه 
برجام حرف زدند، تمام آن در این فاصله مواضع خوبی بوده 
و بیانیه های خوبی دادند  اما پیامی که به ایران منتقل شده، 
این بوده که اینها هیچ کدام هنوز برای ما نه نانی می شود 
و نه آبی؛ فقط حرف زدید، حرف هایتان هم خوب اســت، 
 ولی عملش کجاســت؟ فعال عملی وجود ندارد، ولی این 
مسیری نیست که بخواهد مسدود شود، این مسیری است 
که مسئوالن ما حتما باید پیگیری کنند، امید هم می شود 
به آن داشت،  ولی باید پیگیری شود تا به نقطه عمل برسد، 
یعنی کاری کنیم که اروپا به نقطه عمل وارد شود وگرنه در 

حد این بیانیه ها که کمکی به ما نمی کند.
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بعد از پیروزی انقاب اســامی ایــران در بهمن ماه 
1357، ســینما شــاید مهم ترین حوزهایی بود کــه از این 
رویداد سیاسی، بیشترین تاثیرها را پذیرفت. در واقع آنچه 
در فضای سینما و تئاتر ایران جریان داشــت و البته رادیو 
و تلویزیون را نیز متاثر از خود کرده بــود، فاصله زیادی با 
آرمان ها و ایدئولوژی مردمی بود که دستی بر آتش انقاب 
داشتند. همچنین سیاسی کاری برخی هنرمندان و بازیگران 
در سال های منتهی به انقاب منجر به آن شد که بسیاری 
از فعالیت در این فضا دست بکشــند و راه دیگری را  پیش 
گیرند. سینمای ایران در برهه بعد از انقاب، هنوز مشغول 
کشاکش هویتی با کارگزاران و مخاطبانش بود که ناگهان 
با پدیده تازه ای به نام جنگ مواجه شد. اتفاقی که سوژه ها 
و افق تازه ای را پیش روی آنان می گشــود که نویدبخش 
تحوالت تــازه ای برای آنان به شــمار می رفــت. تحوالت 
تــازه ای که می تــوان تولد ژانر دفــاع مقــدس در ایران را 

بزرگ ترین دستاورد آن به حساب آورد.
مروری کلی بر  تاریخچه آمار تولیــد فیلم های دفاع 
مقدس و فروش آنان در گیشه ســینماها، نشان از آن دارد 
کــه ســال  های ۶۲، ۶3، ۶7 و 7۴ را می توان ســال  های 
درخشان ســینمای دفاع مقدس دانست. ســال هایی که 
سینماگران مشــغول تولید فیلم های مختلفی در این ژانر 

بودند و از ســوی دیگر مخاطبان نیز، با اشــتیاق به دیدن 
این تولیدات روز در سالن های سینما می نشستند. از سوی 
 دیگر اما  به لحــاظ کمی و آمار فروش فیلم ها، ســال های
۶0 ، 81 ، 8۴ ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 و 91 را می تــوان 
ضعیف ترین ســال  ها برای ژانر دفاع مقدس در ســینمای 
ایران ارزیابی کرد. ســال هایی که به دلیــل قوت گرفتن 
فضای تــازه ای در ســینما، مخاطبان اقبال بیشــتری به 
محصوالت دیگر نشان دادند و در نتیجه این ژانر نتوانست 
کارنامــه موفق خود در ســال های پیشــین را نیــز به این 

دهه های تازه وارد کند.
نگاهی به فهرســت آثار ســینمایی تولید شــده  طی 
ســالیان ابتدای دفاع مقدس نشــان از آن دارد که شــیوه 
مدیریت مسئوالن سینمایی در هر دوره و هر سازمان، تاثیر 
عمده ای در خروجی سینماگران دارد. به این معنا که  در دو 
سال اول ظهور و بروز ســینمای دفاع مقدس، درمجموع 
ســه فیلم ســینمایی مرز به کارگردانی جمشــید حیدری، 
رهایی به کارگردانی رســول صدرعاملی و جانبازان ساخته 
ناصر محمدی ساخته و اکران شــده است. فیلم هایی که 
می توان هر سه آنها را محصول دوره مدیریت مهدی کلهر 
در سینمای ایران به حســاب آورد و البته فضای اجتماعی 
جامعه در آن زمان را نیز نباید از نظر دور  داشت.  به هرحال 
و در حال و هوای اســتقبال از فیلم هــای تهییجی بود که 
در همین سال  های نخست دفاع مقدس، خلق فیلم  های 
جنگی در سینمای ایران یک ارزش محسوب می شد و البته 
کیفیت این آثار نیز در اقبال مخاطب بــه  آن نقش مهمی 

داشــت. پس از این دوره و با نزدیک شــدن به ســال های 
میانی دفاع مقدس، ســینماگران دیگر نیز پا به این عرصه 
گذاشتند و فضای ســینمای دفاع مقدس را بیش از پیش 
دگرگون کردند. اندیشمندان و منتقدین عرصه سینما برآنند 
که می توان ســال 13۶۲ را نقطه عطفی در تاریخ سینمای 
دفاع مقدس ایران به حساب آورد. مقطعی که با ورود نگاهی 
تازه به عرصه مدیریت روبه رو شــد و در نتجه دستاوردهای 
متفاوتی نیــز بــرای فعالین این حــوزه به بار نشســت. در 
همین سال و به مرور در سالیان پس از آن بود که پایه های 
سینمای ایران، در دوره بعد از انقاب با تعاریف و چارچوب 
مشخص گذاشته شــد. شــاید مهم ترین دلیل این تعیین 
حدود و تعاریف، رخدادی به نام جنگ بود که سینماگران و 
مخاطبان را به واکنش واداشته بود و از همین رو، سینمای 
دفاع مقدس بود که از رهگذر بنیانگذاری خود، ســینمای 
بعد از انقاب را نیز به درستی سر و سامان داد.  ورود رسول 
ماقلی پور با فیلم نینوا به میدان دفاع مقدس از یک ســو   
و پس از آن ســاخت و اکران هویت بــه کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا، ســرآغاز تازه و قوی برای این ژانر بود که منجر 
به نضج گیری آن در میان مخاطبان و جامعه ایرانی شــد. 
نکته قابل توجه و مهم آنکه رونق سینمای دفاع مقدس در 
سال های نخست فعالیت از طرفی مرهون فضای عمومی 
سینما نیز به حساب می آمد و از سوی دیگر نیز تاثیر زیادی 
در قوت گرفتن این سینمای ساکت داشت. به این معنا که 
همزمان با ســاخت و اکران نینوا و هویــت، فیلم عقاب ها 
روی پرده ســینماها به اکــران در آمده بود کــه در آن زمان 
توانست سهم 8 تا 9 میلیون نفر از مخاطبان در کشور را به 
خود اختصاص دهد. فیلمی که پرمخاطب ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران لقب گرفته است. همین تاثیر دوجانبه بود 
که پس از گذر چندی، پای نام های آشنا را نیز به سینمای 
دفاع مقدس باز کرد. در ســال های میانی دهه شصت بود 
که نامی همچون بهرام بیضایی در میــان کارگردانان آثار 
سینمایی جنگ و دفاع مقدس دیده می شود. باشو غریبه ای 
کوچک، فیلمی بود که بیضایی در سال 13۶۴ آن را تولید 
کرد و هرچند برای مدتی پنج سال در توقیف ماند  اما پس از 
اکران در ســال 13۶9، به خوبی از سوی تماشاگران مورد 

استقبال واقع شد. 
  سال های پایانی دهه شصت، نوید اتمام دفاع مقدس 
را داشــت و از همین رو ســینمای دفاع مقدس نیز به برهه 
تازه ای وارد می شد. دوره ای که در این زمان شاید روزهای 
اوج خــود را ســپری می کرد و البتــه هنوز یــک دهه برای 
ســپری کردن این روزها  پیش رو داشــت. ســینمای دفاع 
مقدس با آثار ابراهیم حاتمی کیــا و ماقلی پور، چارچوب 
مشخصی یافته بود که پیش از این به درستی در آثار دیگران 
دیده نمی  شــد. ذائقه مخاطب و فضای تقــدس حاکم بر 
جامعه در این دوره از تاریخ، منجر به ظهور سبک خاصی از 
مواجهه با سوژه های دفاع مقدس شد که البته در سال های 
بعد از ایــن، تا حــدودی شکســته شــد. فیلم هایی چون 
دیده  بان و پرواز در شــب، تعریفی جامعی از سینمای دفاع 
مقدس ارائه دادند و تعریف  از المان های تصویری تا شیوه 
شخصیت پردازی ها و خودداری از قهرمان  پروری و نمایش 
نکات تمایز ســینمای دفاع مقــدس ایرانی از مشــابهات 
خارجی آن، نمونه های مهم این ویژگی ها به شمار می آمد. 
سینمای دفاع مقدس، ژانر تازه و مهمی در سینمای 
ایران است که امروز بعد از گذشت 30 سال، هنوز امکانات 
بسیاری برای نوآوری و پرورش خاقیت در خود دارد. به این 
معنا که وقتی فیلمی همچون تنگه ابوقریب، پس از گذشت 
سی سال از پایان جنگ توانسته عده زیادی  از جمله  جوانان 
و نوجوانان  نســل ســوم و چهارم انقــاب را در صف های 
جشنواره به دنبال خود بکشاند و روایت روزهای دفاع را برای 
آنان نمایش دهد  نشان از آن دارد که این سینما هنوز راه های 

نرفته و تازه ای  پیش رو دارد.
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ارزیابیشــماازآخریــنوضعیتســینمایدفاع
مقدسچگونهاست؟

   محمدتقیفهیم: در شرایط امروز 
و در فضــای فرهنگی حاکــم که امروز 
بــا آن مواجهیم، بــا ســینمایی روبه رو 
هستیم که در زوایای مختلف نتوانسته 
است در حد انتظار در خدمت ارزش  ها، 
پیام  ها و هویــت ایرانی و بــه ویژه دوران پــس از انقاب 
اســامی باشــد. ســینمایی که از  رهگذر همین توانایی، 
بتوانــد هــم در داخل موفــق باشــد و مخاطبــان انبوهی 
را به خــود جذب کنــد و هم بــه دلیل جاذبه  هــای هویت 
ـ اســامی در عرصــه  جهانــی خودنمایــی کند. در  ایرانی 
واقع این سینما می تواند اهالی اندیشــه و همراهان خود 
در فضای فکری را به ســوی خود جذب کنــد. کاری که تا  
امروز نتوانســته انجام دهد و البته باید به ریشه ها و دالیل 
ایــن عدم توانایی توجه کــرد. این ناکامــی دالیل زیادی 
دارد؛ نخست اینکه ســینمای ما وامدار  دو نوع از سینما یا 
 دوگرایش غالب سینمایی اســت. نخستین گرایشی که در 
سینمای ما دیده می شــود و عده زیادی پیگیر آن هستند، 
ســاختارهای فیلمفارســی بازمانده از رژیم گذشته است. 
ساختار دومی که شــاید بتوان آن را مهم  تر دانست و تاثیر 
آن نه تنها در ســینمای ایران، که در ســینمای جهان را به 
وضوح مشاهده کرد، ســینمای هالیوود است. به هر حال 
این وامداری، بدهکاری و گرته برداری از این نوع ساختار 
ســینمایی ردپایی در ســینمای جنــگ نیز بر جا گذاشــته 
اســت؛ یعنی فیلم  هایی که با موضــوع و محتوای جنگی 
تولید شده و می شــوند نیز گرفتار ســاختارهایی که اشاره 
کردم، شــده اند. این یکی از مهم ترین آسیب هایی است 
که در زمان ســخن گفتن از ســینمای دفاع مقدس باید به 

آن اشاره کرد. 
درکنار وضعیت امروز ســینمای جنگ، باید به دوره ای 
اشــاره کنم که این ســینما از رونق بیشــتری برخوردار بود. 
دوره ای که ســینمای جنــگ در آن به عنوان متولــی  تبلیغ 
جنگ، کارایی ویژه  خود را داشــت و چون آن ســینما نیاز به 
قهرمان   پروری داشت، تا حدودی اســتفاده از ساختارهای 
فیلمفارسی یا ســینمای هالیوود در این ســینما می  توانست 
توجیه  پذیر باشــد. اما پس از جنگ انتظار می  رفت ما با یک 
سینمای با هویت و اصیل و به تمام معنا دفاع مقدسی روبه  رو 
شــویم. اتفاقی که تا  امــروز رخ نــداده و امیدواریم پس از 
این شاهد آغاز آن باشــیم. البته در ارزیابی این سینما، نباید 
بی انصافی روا داشــت و آثار مهمی را نادیده انگاشــت. آثار 
خــوب و ماندگاری در این زمینه تولید شــده اســت  اما بحث 
ما وجه غالب سینماســت؛ یعنی انتظــار می رفت فیلم  های 
دفاع مقدس در حد اعا بتوانند پاســخگوی خواست، نیاز و 
دغدغه  های خانواده  جبهه و جنگ باشند و به نوعی آن چیزی 
را که از جبهه ها مانده است برای نسل  های بعد در قالب تصویر 
ترسیم، تبیین و ماندگار کنند. بنابراین سینمای ضد جنگ هم 
 تأثیرپذیر از جو کل سینمای داخل و خارج از مرزهای ایران

 به ویژه آمریکا بوده است.
 نکته قابل توجه و مهمی که باید درباره فیلم های جنگی 

قرائت جدید
نگاهی به وضعیت امروز سینمای دفاع مقدس از دیدگاه اهالی سینما 

یا ضدجنگی آمریکایی مورد اشاره قرار دهم، اینکه فیلم های 
جنگی آمریکایی در راستای اهداف آمریکا قرار دارند،  به هر 
حال گرایش  های ضدجنگ در آنها مشهود است. سینمای 
ضدجنگ در جهان بــر پایه  وجدان صلح  خواهــی معنا پیدا 
می  کند  اما در کشــور ما بحث از دفاع مقدس است. در واقع 
به ما حمله و تجاوز شده اســت و ما از یک موضع دفاعی در 
این سینما صحبت می کنیم. در واقع جنگ برای ما به معنای 
بیرون راندن نیروی متخاصم و مهاجم است و در این راه نیز 
شهید داده  ایم. تمام این موارد  که در مواجهه با دفاع مقدس 
ذکر شد، باید در فیلم های داخلی با این موضوع لحاظ شود، 
نکته ای که در سینمای دفاع مقدس گاهی فراموش می شود. 
ما بعضا می بینیم که فیلمسازان ما دچار اشتباه تاریخی بزرگی 
می شوند و فیلم  هایی که در ایران بعد از دفاع مقدس ساخته 
می  شود، متأثر از هالیوود است و هیچ یک از معیارهای دفاع 

مقدس در آن به چشم نمی  خورد.
   محمدکاظــممعصومــی:وضعیت 
امروز سینمای دفاع مقدس نیاز به دقت 
بیشــتر و همکاری همه اهالی سینمای 
برای تحلیل درست دارد. من معتقدم که 
امروز باید منتقدان از ســینماگران دفاع 
کنند. همین گزاره درباره ســینمای دفاع مقدس هم درست 
و کارساز اســت. امروز همان طورکه همه می دانیم، وضعیت 
سینمای دفاع مقدس بسیار پیچیده است، چون سیاست ها 
در خصوص فیلمسازی در حوزه سینمای دفاع مقدس تغییر 
نکرده و حالت ســابق را دارد. پس پویایی و تحرک را به نوعی 
از این ژانر گرفته و آن را در سال های پیش رها کرده است. تا 

زمانی که نوع مدیریت حاکم در این سینما تغییر نکند، سینمای 
دفاع مقدس نمی تواند به رشد قابل توجهی دست یابد. دیدگاه 
سینماگرانی که در حوزه دفاع مقدس کار می کنند، با گذشت 
ســال های زیاد از دوران جنــگ و با توجه به شــرایط زندگی 
مردم باید تغییر کند. این امر زمانی مجال بروز پیدا می کند که 
نویسنده و کارگردان آزادی بیان برداشت های تازه و امروزی 
خود را داشته باشند. ممکن است به لحاظ قانونی این آزادی 
بیان برای ما تعریف شده باشد  اما در عمل امکانات در اختیار 
کســانی قرار می گیرد که از این آزادی ها صرف نظر می کنند 
و قرائت رســمی و قدیمی از ســینمای دفاع مقدس را در آثار 
خود بازتاب می دهند. این اقبال مسئوالن ذی ربط و افرادی 
که در این باره مســئولیت دارند، باعث شــده که متاسفانه در 
ســینمای ما عده ای هســتند که فکر می کنند صاحب جنگ 
هســتند. انگار مردم در دوران جنگ متحمــل هیچ زحمتی 
نشده اند و مبارزه ای نکرده اند. مردم ما با هر نوع تفکر و مذهب 
 زحمت شــان را کشــیده اند و فداکارانه در مقابــل رژیم بعث
 ایستاده اند. وجود همین افراد که سهم خاصی برای خودشان 
در این زمینه قائل هستند، باعث شده که  عده ای خاص  بیایند و 
همه حق را به خود  بدهند. تا زمانی که این نوع تفکر در سینمای 
ما حاکم است، سینمای دفاع مقدس پیشرفت نخواهد کرد. 
من فیلم طبل بزرگ زیر پای چپ را در شرایط بسیار دشواری 
ساختم، چون می خواستم نگاه و ســلیقه خودم را در آن ابراز 
کنم. متاسفانه اگر با نگاه مستقل به سراغ ساخت فیلمی در این 
حوزه بروید باید مبارزه کنید؛ از زمان تولید تا زمان اکران، چون 
در غیر این صورت فیلم زمین می خورد.نکته ای که در ابتدای 
صحبت هایم درباره همراهی منتقدان گفتم را به این صورت 
ادامه می دهــم که در فضایی که برای شــما ترســیم کردم، 
حمایت منتقــدان و مطبوعات نیز از فیلم های ساخته شــده 
در این حوزه حائز اهمیت اســت. آنها اگر به صورت منطقی 
فیلم ها را تحلیل و نقد کنند، می توانند پشــتوانه های خوبی 
برای ســینمای دفاع مقدس و صنعت سینما باشند و آنها را در 

مسیرشان کمک کنند.
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به رهِ بادیه رفتن 
چه فرجامی در انتظار این سینماست؟ 

دانشنامه ویکی پدیا در تعریف سینمای دفاع مقدس 
این گونه آورده است که   ســینمای دفاع مقدس بخشی از 
فیلم های سینمای ایران را در بر می گیرد که از سال 13۶0 
در ســینمای ایران متولد شــد. دفاع مقــدس اصطاحی 
است که از ســوی ایرانیان در مورد جنگ ایران و عراق به 
کار می  رود. دفاع مقدس یا هشت سال دفاع مقدس اشاره 
به مجموعه فعالیت های نظامــی، فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی انجام شــده در ایران در طول هشت سال جنگ 
ایران و عراق می  کند که موجب حفظ تمامیت ارضی ایران 

در برابر حمله عراق شد.
اما نکته مهمی که در حاشیه این تعریف می توان به 
آن اشاره کرد و امروز پس از گذشت سی وهفت سال، درباره 
آن بیشتر سخن گفت  اینکه وضعیت سینمای دفاع مقدس 
امروز در چه حالی است؟ آیا راه طی شده در این سالیان  را 
می توان در شــرایط فرهنگی جامعه امروز نیز ادامه داد و 
نتیجه موفقیت آمیزی از آن کسب کرد؟ اصا بایسته های 

ساخت فیلم در این ژانر سینمایی به چه صورت است؟
از همان نخستین ســال های آغاز جنگ تحمیلی، 
بدنه ســینمای ایران نیز فعالین و اهالی اندیشه ای داشت 
که مثل بســیاری از دیگر اجزای جامعه تحــت تاثیر این 
حادثه بزرگ و سرنوشت ســاز قــرار گرفت. آنهــا تصمیم 

گرفتند که درباره این رویداد بزرگ ساکت نمانند و در نتیجه 
دست به ارائه تولیداتی بزنند که هم پرده از رازهای پنهان 
این دفاع بردارد و هم از سوی دیگر، روایت ماوقع دفاع را 
برای مخاطبان بازگو کند. اما نوع رویکرد این سینماگران 
به موضوع دفاع مقدس، یکســان نبود. برخی از آنان که 
پیش از پیروزی انقاب اســامی نیز در حوزه سینما فعال 
بودند، نه تنهــا نــگاه ایدئولوژیک یا عقیدتــی خاصی به 
این مساله نداشــتند، بلکه ســعی کردند تا این موضوع را 
نیز در ردیف ســوژه های دیگری که پیش از این برایشان 
داستان نویسی و کارگردانی کرده بودند، قرار دهند. آنها با 
دستمایه قراردادن حادثه و خشونتی که بر محور موضوعی 
به نام جنگ می چرخیــد، فیلم  هایی را با موضوع جنگ در 
کارنامه سینمایی خود تولید کردند. فیلم هایی که به لحاظ 
ساخت داستان و فیلم هرچند از مطلوبیت خوبی برخوردار 
بود  اما پاسخ خوبی برای مطالبه گری مخاطبان آن روزگار 
نداشت. مشکل بزرگ فیلم های صرفا جنگی این بود که 
این آثار را می توان نمونه هایی از آثار مشابه خارجی دانست 
که با گرته برداری ناقص و غیر اصولی از نمونه های صرفا 
تجاری، پیام درســتی برای جامعه مخاطب ایرانی خود به 
همراه نداشت. در نتیجه در این دوران، مخاطبان زیادی 
همراه این آثار نشــدند و همیــن عدم همراهــی منجر به 

تقویت دیگر سوی این میدان شد.
یکه تازی نسل کارگردان و فیلمساز پیش از انقاب، 
منجر به این شد که اجازه ریسک از نسل تازه گرفته شود. 
از همین رو و با  آغاز نمایش عمومی فیلم دیار عاشــقان، 
بلمی به سوی ســاحل و پرواز در شــب بود که نسل جوان 

سینماگران قوت تازه ای برای حضور در این عرصه گرفتند. 
سینماگران این دوره، محور اصلی آثار خود را واقع گرایی 
قرار داده و درصدد بودند کــه دیده های خود در جبهه را به 
مخاطبان شان عرضه کنند. از این رو کارگردانانی همچون 
رسول ماقلی پور و ابراهیم حاتمی کیا، دست به تولید آثار 
تازه ای زدند کــه نه تنها در میان مخاطبــان به خوبی دیده 
شد، بلکه توانست پایه گذار سینمای متفاوتی در سال های 

میانی دهه شصت و پس از آن باشد.  
در ســال های پایانی دفاع مقــدس و همین دوران 
بود که ســینماگران تازه ای بــه این عرصه پا گذاشــتند. 
افرادی همچون؛ کمــال تبریزی، عزیزاللــه حمیدنژاد، 
احمدرضــا درویــش، احمــد مرادپــور، مازیــار میــری، 
محمدعلی آهنگر، رســول صدرعاملی و دیگران که امروز 
 در ســینما به نام هایی آشــنا برای همگان تبدیل شده اند.
هور در آتش، سجاده آتش، عبور، سرزمین خورشید، ماه 
مهر و... آثار مهمــی بودند که امضای ایــن هنرمندان را 
همراه خود داشته و سهم مهمی در تقویت سینمای نوپای 

دفاع مقدس ایفا کرده است.
با پایان دهه شصت و فرارسیدن دهه هفتاد، فضای 
تازه ای به فرهنگ و ســینمای ایران وارد شــد که مستلزم 
ورود زاویه نگاه تــازه ای به ژانر دفاع مقــدس بود. در این 
دوره کارگردانانی که پیش از این در همین ژانر فعال بودند، 
تا حدودی ساکت شدند. آثاری همچون آژانس شیشه ای، 
از کرخه تا راین، بوی پیراهن یوســف، آبادانی ها، جنگ 
نفتکش هــا، بــاز بــاران و... نویدبخش گشــایش زاویه 
نگاه تازه ای در این عرصه بود. زاویه نگاهی که دســت از 
پرداختن به میدان جنگ برداشته و زندگی امروز رزمندگان 
و جانبــازان و... را رصد می کرد. این رصــد البته همراه با 
نقدها و گایه هایی بود که مایه اجتماعی فراوان و پررنگی 
همراه خود داشــت. مایــه اعتراضی که اتفاقــا همراهی 
 زیادی با فضای فرهنگی حاکم در ســال های دهه هفتاد

 داشت.
در ابتــدای دهــه 80 و بــا ورود کشــور بــه فضای 
سیاســی تازه، باز هم ســینمای دفاع مقدس توانســت با 
ایده پردازی های جدید و هماهنگ بــا روز، جایگاه خود را 
در میان مخاطبان حفظ کند. تولید و اکران آثاری همچون 
دوئل، به نام پدر، روز ســوم، اتوبوس شب، فرزند خاک، 
پاداش سکوت، اخراجی ها   و مثل یک قصه موجی جدید 
به وجود آورد و خونی تازه در رگ های سینمای دفاع مقدس 
به جریان انداخت.  این مــوج جدا از به حرکــت درآوردن 
چرخ های سینمای دفاع مقدس، در بخش تولید توانست 
مخاطبان را همــراه خود کند و البتــه رهاوردهای خوبی را 
نیز برای دست اندرکاران این ژانر به همراه آورد. این روند 
تا ســال های میانی دهه هشتاد ادامه داشــت  اما پس از 
آن شــاهد افول خاصی در فضای ســینمای دفاع مقدس 
بودیم که تا امروز نیز کمابیش وجــود دارد. تولید و اکران 
تک اثرهایی که توانســتند مخاطبان را تا حدودی همراه 
خود کنند، نهایت دستاورد سینماگران درباره دفاع مقدس 

در سالیان اخیر بوده است. 
کارشناسان سینمایی اما در این باره گفته های زیادی 
دارند و بر ایــن باورند که درحال حاضر وضعیت ســینمای 
دفاع مقدس مبهم بوده و مانده اســت. از یک ســو برخی 
از فعــاالن این عرصه همچــون ماقلی پور و ســیف الله 
داد در قید حیات نیســتند و این جای خالــی هنوز در میان 
ســینماگران خالی مانده است. از ســوی دیگر نیز برخی 
از اهالی ســینما همچون حاتمی کیا، درویش، تبریزی و 
دیگران به ســراغ حوزه های دیگر رفته و اشــتغالی نسبت 
به ســینمای دفاع مقدس ندارند. همین خاء محســوس 
اســت که وضعیت این ژانر ســینمایی را در ســالیان اخیر 
متحول کرده و عاقه مندان بــه آن را در هاله ای از ابهام 

رها کرده است.

محبوبهشریفحسینی

روزنامهنگار

یادداشت
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تفرقــه بینــداز و حکومــت کــن. ایــن یــک اصل 
ماکیاولیستی است که کی روش با تکیه بر این اصل سعی 
دارد  میان هواداران پرسپولیس شــکاف ایجاد کند. اینجا 
کی روش این اختالف را میــان دو گروه متفاوت نینداخته، 
بلکه در بین یک گروه قصــد دارد این اختــالف و تفرقه را 
دامن بزنــد. او می داند که هواداران پرســپولیس تیم ملی 
فوتبال کشورشــان را هم دوســت دارند بنابراین اصال بعید 
نیست که در مورد یا مقطع خاصی حتی منتقد برانکو شوند 
و او را به خاطر رودررویی با سرمربی تیم ملی سرزنش کنند. 
به خصوص اینکه تــا اینجــای کار برانکو نیــز از این دعوا 
اســتقبال کرده اســت و لجبازی های دو طرفــه همچنان 
ادامــه دارد. در واقع کی روش ســعی دارد دشــمن فرضی 
برای خودش درست کند و از این طریق ضعف های خود را 
پوشش بدهد. این دشمن ســازی در حالی صورت می گیرد 

که همه مــا می دانیم پرســپولیس در طول تاریــخ فوتبال 
ایران هرگز دشــمن تیم ملی نبوده و نیســت. اتفاقا هرگاه 
پرسپولیس و استقالل رشد کرده اند تیم ملی فوتبال ایران 
به موفقیت های بزرگی رســیده اســت. به همین دلیل باید 
بپذیریم که این نزاع میان این دو مربــی در نهایت به ضرر 
فوتبال ایران تمام خواهد شد. وقتی از کی روش و شخصیت 
او صحبــت می کنیم نبایــد بگوییم که او یک فرد اســت با 
روحیات تهاجمی. او نشــان داده که اهل خصومت است 
و این روحیه تخاصمی باعث شده تا هواداران پرسپولیس 
هم با این مربی دچار مشــکل شــوند. بنا براین تیم ملی ما 
از همین روحیه تخاصمی سال هاســت که ضربه خورده و 
هیچ کس هم نتوانســته این وضعیت را اصالح کند. وقتی 
می گویم هیچ کــس یعنی حتی رئیس فدراســیون فوتبال 
که طبق اصول حرفــه ای فوتبال کارفرمــای کی روش به 
حساب می آید نیز به دلیل چسبندگی به این مربی دچار یک 
نوع تزلزل بی سابقه شده اســت. تاج حاال دشمنی هایی را 
هم به خود می بیند و این نتیجه سیاســت های غلطی است 
که می گوید حرف آخر را کی روش بایــد بزند. این وضعیت 
باعث شده تا خود فدراسیون هم در این زمینه آسیب ببیند. 
کی روش در منچستر یونایتد کار کرده است. بله، این درست 

اســت. واقعیت دارد که او زمانی در کنار مربی بزرگی چون 
فرگوسن کار کرده است. لیگ برتر دریای کوسه ها است. 
آنها به یکدیگر رحم نمی  کنند. وقتی پای جام و موفقیت و 
پیروزی در بین باشــد ابدا به اخالق فکــر نمی  کنند. آنها به 
کسب ارقام نجومی فکر می کنند. این وضعیت باعث شده 
تا آنها دارای خصلت های خاصی شوند. آنها از اساس طور 
دیگری به فوتبال نگاه می کنند. پــس در آنجا اخالق هیچ 
معنایی ندارد. البته همیشــه شــعارهایی در خصوص بازی 
جوانمردانه و مبارزه با نژادپرستی مطرح می شود اما خود آنها 
بهتر از هر کسی می دانند که این معضالت در آنجا به شدت 
پر رنگ اســت که این  چنین به مبــارزه با آن برخاســته اند. 
بنابراین کی روش با آن فلســفه به فوتبال ما نگاه می کند در 
حالی که باید بداند هنوز فوتبال ما حیثیتی برای دفاع دارد. 
هنوز اقلیتی هستند که شــرافتمندانه کار می کنند. درست 
است که فوتبال ما پر از مسائل داللی و رمالی است اما با این 
حال هنوز فوتبال ما به جایی نرسیده که بخواهیم برای یک 
بازی، انسانی را به قتل برســانیم. هنوز فوتبال ما به فوتبال 
کلمبیا تبدیل نشده. هنوز فوتبال ما به بلژیک شباهت ندارد 
که سال گذشته چند بازیکنش ناپدید شدند و هنوز کسی از 
سرنوشــت آنها خبر ندارد. در برخی کشــورها به خاطر یک 

ورزش

نگاه غربی به فوتبالی که اهل آدم کشی نیست

داستان شکست فلسفه کی روش در فوتبال ایران

بهمن فروتن

مربی فوتبال

مثلث  |  شماره 54415



باخت بازیکن را به قتل می رســانند. نمونــه اش را حتما به 
خاطر دارید؛ اســکوبار که برای کلمبیا بازی می کرد و چون 
در جام جهانــی گل به خودی زد بعد از برگشــتن تیم ملی از 
جام جهانی به آن کشــور او را به قتل رساندند. هنوز فوتبال 
ما به فوتبال آلمان نرسیده که بنده با تمام وجود دشمنی دو 
باشگاه بایرن مونیخ و وردربرمن را دیده ام و می دانم برای به 
زیر کشیدن یکدیگر دست به چه کارهایی می زنند، بنابراین 
رویه ای که در فوتبال غرب به عنوان امــری معمول به آن 
می پردازند هنوز زود است که در فوتبال ما پیاده سازی شود. 
ترفندها و جنگ روانی های کــی روش هم محصول همان 
فوتبال است. این روحیه از آنجا نشات می گیرد؛ جایی که 
مورینیو استاد چنین جنگ روانی هایی است و البته تاوان این 
روحیه را نیز پس داده است. در چنین وضعیتی باید بگویم 
که ممکن است کی روش در زمینه هایی هم حق داشته باشد 
اما او باید درباره مسائلی که فکر می کند صاحب حق است 
توضیح بدهد اما او بدتریــن راه را انتخاب می کند و طوری 
با فوتبال ایران برخورد می کند کــه می بینیم تنها نتیجه آن 
دشمنی و خصومت اســت. او باید بداند در حالتی با برانکو 
وارد یک دعوای بی پایان شده که ترفندهای فوتبال غربی 
در فوتبال ایران جواب نمی  دهد؛ موضوعی که اتفاقا برانکو 

آن را به خوبی متوجه شده و می داند چگونه باید برخورد کند. 
جالب اینکه برای اولین بار است که سرمربی تیم ملی ایران 
از جنسی است که از جنگ روانی و توهین و تحقیر به شدت 
اســتقبال می کند. او در این بخش بی نظیر اســت. شما به 
گواردیوال نگاه کنید. او هرگز برای خودش دشــمن فرضی 
نمی  ســازد. در فوتبال آلمان این مربی بزرگ را خیلی تحت 
فشار قرار دادند. او را سرزنش کردند. به او حمله کردند و او را 
یک مربی ضعیف خواندند. خواستار اخراجش شدند و خیلی 
مسائل دیگر. اما او کار خودش را انجام داد. او تاکید می کرد 
که باید این گونه تمرین کنیم و فقط در مورد مسائل مربوط 
به تیمش و مســائلی که مربوط به امور فنــی بود اظهارنظر 
می کرد. بنابراین چنین فردی می تواند معمار بزرگ فوتبال 
در دنیا لقب بگیرد. من فکر می کنم مربیگری درســت مثل 
پزشــکی کار پیچیده و سختی است. شــما در پزشکی باید 
تخصص داشته باشــید تا بتوانید یک بیمار را نجات بدهید 
و در مربیگری هم همین تخصص اســت که به داد شــما 
می رســد حال آنکه به اعتقاد بنده کی روش حتی تخصص 
کافی و به روزشده هم ندارد. اگر هم دانشی دارد آن قدر این 
دانش کهنه است که برای انتقال آن به شدت دچار واهمه و 
تردید است. در غیر این صورت او باید در طول این سال ها 

به خوبی به فوتبال ما درس می داد. به رده های پایه نظارت 
می کرد و مربیان ایرانی را در کنارش آموزش می داد که بعد 
از او بتوانند به درد تیم ملی بخورند. اما در نهایت تاسف باید 
بگویم که این دانش کی روش نیست که در فوتبال ما پررنگ 
شــده، بلکه این ترفندهای شــبه غربی این مربی است که 
روز  به روز در فوتبال ایران جا می افتــد و به تفرقه و اختالف 
میان هواداران فوتبال ایران منجر می شــود. اگر بپذیریم 
که او یک پزشــک اســت من تاکید می کنم که او پزشک 
حاذقی نیســت. در نهایت باید عرض کنم که من برانکو را 
نیز برنده این نزاع نمی  بینم. برانکو چهره ای تحصیل کرده 
است. اما من از این مربی آرام انتظار دیگری داشتم. انتظار 
داشتم که بیشتر نظاره گر باشــد تا فردی که از دعوا کردن 
با کی روش اســتقبال می کند. البته برانکو رفته رفته به این 
فضا برگشته و سعی می کند تمرکز خود را به تیمش معطوف 
کند. برانکو می تواند در فوتبال ایران به یک رایکوف تبدیل 
شود. او مربی بزرگ ترین و پرطرفدارترین تیم فوتبال ایران 
است و کی روش اگر اندک هوشی داشته باشد باید بداند که 
نصف موفقیت تیم ملی از مسیر موفقیت همین تیم برانکو 
می گذرد. بنابراین به جای لجبــازی و خصومت، باید از راه 

دوستی و تعامل حرفه ای وارد شود.
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تنش تخصص
کی روش و برانکو

کجا به نزاع می رسند؟

باید به عقب برگردیم. کــی روش و ایوانکوویچ حاال از 
جهات مختلف با یکدیگر دچار مشــکل هستند؛ در سبک و 
کارشان با یکدیگر دچار اختالف های شدید هستند. هرکدام 
به وقت خود به یکدیگر حمله می کنند و ضدحمله می زنند. در 
نتیجه اگر بنای ما قضاوت مطلق درباره این دعوا باشد، بعید 
است که بتوانیم به خوبی پیش برویم. برای اینکه بخواهیم 
درباره دعــوای کی روش و برانکو به درســتی پیش برویم، به 
عقیده من باید خیلی از خواص ایــن دو مربی را بدانیم. باید 
بدانیم که هر کــدام چه عملکردی داشــته اند. وقتی مربی 
باشــگاه بوده اند چطور عمل کرده اند و وقتی مربی تیم ملی 
بوده اند چطور عمل کرده اند. باید بدانیم که چه ویژگی های 
روان شناختی دارند و از لحاظ اجتماعی چگونه اند. متاسفانه 
اتفاقی که این روزها به خصوص در برخی رسانه های ورزشی 
رخ می دهد این است که دعوا بین کی روش و برانکو از آخرین 
برش آن مورد بررســی و نقد قرار می گیرد. به عنوان مثال از 
آخرین طعنه کی روش تا پاسخ برانکو یا بر عکس. در صورتی 
که این دعــوا باید به طور منصفانه ای مورد نقــد قرار بگیرد و 
ریشه آن بررسی شود. ما دو مربی را در فوتبال مان می بینیم 
که هر دو در تیم ملــی کار کرده اند. اگر بخواهیم از نظر فنی 
عملکرد این دو مربی را بررسی کنیم، می توانیم همین حاال 
هم دست به مقایسه بزنیم. چون هر دو مربی هم جام جهانی 
را تجربه کرده اند و هم در جام ملت های آســیا روی نیمکت 
تیم ملی فوتبال ایران نشسته اند. نتایج آنها را می شود با هم 
مقایسه کرد. حتی فراتر از ارقام و آمار می توانیم درباره کمکی 
که هر یک از اینها به فوتبال ملی ما کرده اند صحبت کنیم. 
کدام یک از اینها با چه سبکی تیم ملی را اداره کرده اند و کدام 
سبک ضامن موفقیت برای تیم ملی ما شد. حتی می توانیم 
این موضوع را بررسی کنیم که هر کدام از این دو مربی از لحاظ 
ساختاری چه عملکردی داشته اند. ساختارسازی کی روش 
چه بود و ساختارسازی برانکو چه بود؟ در جام ملت های آسیا و 
بازی های آسیایی هم می توانیم مقایسه هایی داشته باشیم. 
فراتر از اینها می توانیــم در مــورد کالس دو مربی صحبت 
کنیم. هر کدام از اینها از چه کالسی برخوردار هستند؟ یکی 
از پرتغال  آمده با سبک و سیاق مربوط به آن فوتبال و دیگری 
از فوتبال کرواســی. اما نکته ای که می خواهم عرض کنم 
این است که دعوا میان کی روش و برانکو از یک جهت دیگر 
هم قابل بررسی است. بهتر است با یک سوال بحثم را ادامه 
بدهم؛ چرا فکر می کنیم دعوای کــی روش و برانکو حتما به 
ضرر فوتبال ایــران خواهد بود؟ من فعال قصــد ندارم به این 
سوال به طور مطلق پاســخ بدهم چون هما ن طور که گفتم 
فعال نباید درباره اینکه حق با کی روش است یا برانکو داوری 
کنیم. کار بسیار سختی است. کاری است که نیازمند تحقیقات 
گسترده است. هم باید به گذشته برگردیم و هم به حال. اما با 
این حال سوالم را تکرار می کنم که چرا فکر می کنیم دعوای 
این دو مربی حتما به ضرر فوتبال اســت؟ چرا فکر می کنیم 
هر دعوایی باید یک بازنده داشــته باشــد. برخی از دعواها 
آن قدر ادامه دار است که برای پایانش هیچ ایده ای به ذهن 
هیچ کس نمی  رسد. این مساله به خصوص در مورد مربیان 
حرفه ای وجــود دارد. آنها با یکدیگر دچار اختالف هســتند 
و اختالف شان را به طور آشــکار بیان می کنند. بدون ترس 
هم این کار را انجام می دهند. بــه قول معروف قربان صدقه 

یکدیگر نمی  روند و به سختی یکدیگر را به چالش می کشند. 
گاهی کی روش پیش می افتد و گاهی برانکو. اما این رقابت 
که شاید ما خیلی از ادامه دارشدنش راضی نیستیم همچنان 
ادامه پیدا می کنــد. من اعتقاد دارم کــه نمی  توانیم به طور 
پیش ذهنی بگوییم این دعوا حتما به فوتبال ما ضربه می زند. 
معتقدم این نزاع نه تنها به ضرر فوتبال ما نیست، بلکه باعث 
می شود که فوتبال ما دچار هیجان شــود. این اتفاق باعث 
شــده که برخی بازیکنان برای اثبات توانمندی هایشــان با 
انگیزه مضاعف در تمرینات تیم شان کار کنند و شک نکنید 
این دسته از بازیکنان باالخره به حق خودشان می رسند. چرا 
به این دعوا نگاه منفی داریم؟ اتفاقــا باید به این دعوا مثبت 
نگاه کنیــم. این دعــوا ظرفیت هایی را در فوتبــال ما ایجاد 
می کند. امروز ما نمی  توانیم بگوییم که کمال کامیابی نیا از 
امید ابراهیمی ضعیف تر بازی می کند. هر دو در یک پســت 
فوق العاده هستند. شوت می زنند. پیشروی می کنند. بازی 
حریف را خراب می کنند. درگیر می شوند. توپ گیری می کنند. 
پاس های کوتاه و بلند می دهند. همه کار می کنند. حتی گل 
می زنند. در هر شرایطی وقتی به پست کامیابی نیا نگاه می کنیم 
و می بینیم که تحت هر شــرایطی عزت الهی به این بازیکن 
ترجیح داده می شــود بالفاصله می گوییم کی روش در حق 
بازیکن خوب پرسپولیس جفا می کند. این درست است اما آیا 
رشد بی نظیر کمال طی ماه های اخیر به دلیل همین بی مهری 
کی روش نیست؟ شما به  وریا غفوری نگاه کنید. این بازیکن 
از کیفیت باالیی برخوردار است. او علی رغم اینکه به تیم ملی 
دعوت نشــد اما یک لحظه متوقف نشــد و برای دیده شدن 
جنگید. این مســاله باعث شــده که لیگ ما هم تکان هایی 
بخورد. شما به پرسپولیس نگاه کنید. این تیم حاال به مرحله 
حساس لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا کرد. حاال شما تصور 
کنید که کی روش و برانکو خیلی با هم رابطه خوبی داشتند. 
اصال دوست یکدیگر بودند. چه اتفاقی می افتاد؟ اینها با هم 
شام می خوردند و به سفره ای که برایشان پهن شده با حرص 
بیشتری نگاه می کردند و هیچ دعوایی هم در کار نبود. فکر 
کنید کی روش به برانکو می گفت دوست داری چند تا بازیکنت 
در تیم ملی باشد و برانکو می گفت این 4 بازیکن. کی روش 
می گفت یکی هم اضافه تر دعوت می کنم و از پرسپولیس 5 
بازیکن خواهیم داشت. در سوی مقابل برانکو هم قربان صدقه 
کی روش می رفت و همه بازیکنانــش را در اختیار کی روش 
قرار می داد. آن قوت قرار بود چــه اتفاقی رخ بدهد؟ یادتان 
نیست که در زمان مربیگری برانکو ما چند بازیکن از تیم فوالد 
خوزستان داشتیم؟ چقدر درباره برخی از بازیکنان آن زمان تیم 
ملی صحبت کردیم که آقایان عزیز فالن بازیکن در حد تیم 

ملی نیست اما به هر حال چون سرمربی فوالد خوزستان یک 
کروات بود آن تیم بیشترین سهم را در تیم ملی داشت. البته 

این بدان معنا نیست که بخواهیم همه بازیکنان فوالد 
آن زمان را زیر سوال ببریم. بحث من این است که ما 
مقاطعی را هم دیده ایم که سرمربی تیم ملی مان اتفاقا 
با مربیان باشگاهی دوست و همراه بوده و این همراهی  

در نهایت باعث شده تا برخی دیگر از بازیکنان فوتبل ایران در 
آن مقطع اصال دیده نشوند و به حق خودشان نرسند. بداوی، 
کاملی، کعبی، مبعلی و خیلی های دیگر بودند که سال ها در 
تیم ملی بازی کردند. اما آن زمان مطبوعات و افکار عمومی 
آن قدر ذره بین به دســت عملکرد ســرمربی تیم ملی را رصد 
نمی  کرد. اما حاال در کسری از ثانیه نقدهای بسیاری روانه تیم 
ملی و مربی اش می شود. زمانی بود که برانکو روی نیمکت تیم 
ملی می نشست و ما دقیقا درگیر همین مسائلی بودیم که امروز 
به عنوان نقدهای تند درباره کی روش مطرح می کنیم. این 
مسائل وجود داشت اما مطبوعات ذره بین خودش را به اندازه 
امروز به کار نمی  انداخت. شبکه های اجتماعی به اندازه امروز 
قوت نداشت. با همه اینها برای خیلی ها این سوال مطرح شده 
که کی روش که اتفاقا مربی باهوشی است چرا خود را مقابل 
هواداران پرسپولیس قرار داده است. پاسخ روشن است. از 

نظر روان شناسی ما دو بحث را باید مدنظر قرار بدهیم. بعضی 
افراد هستند که در نژاد خودشان خشــونت دارند. بعضی ها 
هم این طور نیستند. کی روش شخصیت تندی دارد. گاهی 
می خواهد کت خودش را به گوشه ای پرت کند و با داور برخورد 
فیزیکی داشته باشد و موضوع دیگر اینکه ما نباید صرفا درباره 
یک نوع هوش صحبت کنیم. در روان شناسی ما 7 نوع هوش 
داریم. باید بدانیم که کی روش هوش فنــی خوبی دارد. اما 
این دلیل کافی نیست که بگوییم او در همه زمینه ها باهوش 
است. شما گاهی شــنیده اید که فالنی فوق تخصص دارد 
اما در آب دریا غرق شده. بنابراین کی روش هم دچار اشتباه 
شــده و به نظرم در این مورد نمی  توان او را باهوش دانست. 
سعی هم نداریم که این رویارویی او را حتما به هوش او نسبت 
بدهیم و بگوییم حتما یک دلیلی برای این مخالف خوانی با 
پرسپولیسی ها دارد. در نهایت باز هم تاکید می کنم که برای 
مقایسه این دو مربی و برای اینکه بدانیم حق با کی روش است 
یا برانکو و فراتر از اینها برای اینکــه بدانیم چرا این دو قطبی 
روز به روز در فوتبال ما پررنگ تــر  و باعث مرزبندی ها و ایجاد 
جبهه های جدید میان رسانه ها و اهالی فوتبال می شود، باید 
دوران هر یک از این مربیان را به طور جداگانه بررسی کنیم. 
شک نکنید در دوره ای که برانکو هم سرمربی تیم ملی بوده 
فوتبال ایران شــاهد حکومت بالمنازع مربیان کروات بوده 
است بنابراین نمی  توانیم حضور پرتغالی ها در چند سال اخیر 
در فوتبال ایران را دلیل خوبی برای زیر سوال بردن کی روش 
بدانیم. اگر امروز کی روش، حســینی، غفــوری، رحمتی و 
یک ســری از بازیکنان دیگر را به تیم ملی دعوت نمی  کند یا 
بعضی ها را به تیم ملی دعوت می کند که باعث حیرت همه 
ما می شود، شک نکنید که این رفتارها و دعوت ها و اخراج ها 
در دوره مربیگری برانکو نیز بوده اســت، بنابراین بهترین راه 
این است که ما وارد برخی فضاها برای مقایسه این دو مربی 
نشویم و در مواردی این دو مربی را با هم مقایسه کنیم که بتواند 

در نهایت ذهن ما را برای رسیدن به واقعیت ها روشن کند. 

جالل چراغپور

کارشناس فوتبال

مثلث  |  شماره 56415



شروط صلح
کی روش نمی  تواند مقابل فشار هواداران

پرسپولیس یا استقالل دوام بیاورد

دعوای میــان کــی روش و برانکو بحــث تازه ای 
نیســت. مدت هاســت که این دو مربی با یکدیگر دچار 
اختالف هایــی هســتند که متاســفانه دامنــه این دعوا 
هر روز در حال گسترده تر شدن اســت. به نظرم می شد 
تدابیری اندیشــید که کار این دو مربی به اینجا نرســد و 
اتفاقاتــی بیفتد که برانکو و کی روش هــر کدام با توجه 
به حیطه اختیارات خودشــان رفتار کنند. متاسفانه همه 
آنهایی کــه می توانند این دعوا را بــه نحوی حل و فصل 
کنند، تــالش کرده اند کــه به ایــن دعوا دامــن بزنند. 
دامن زدن به این دعوا هم به این معنا نیست که حتما از 
یک طرف ماجرا طرفداری صــورت بگیرد. نه. خیلی ها 
ظاهرا بی طرف هم هســتند اما درباره این دعوا واکنش 
الزم را نشــان نمی  دهند. اجازه می دهند کــه این دعوا 
راه خودش را طی کند. به نظرم این جریان باعث شــده 
تا کــی روش و برانکو هرگــز نتوانند در کنــار یکدیگر به 
یک جمع بندی توام با صلح دســت پیدا کنند. یعنی شما 

تصور کنید که این دو مربی بــه تلویزیون بیایند و ظاهرا 
مشکالت شــان را با یکدیگــر حل کنند، شــک نکنید از 
فردای آشــتی کنان مصلحتی شــان باز هــم رو در روی 
یکدیگر قرار خواهند گرفت و بدتر از قبل هم نســبت به 
یکدیگر برخورد خواهند کرد. به هر حال  معتقدم جریانی 
در کار است که عالقه مند نیســت این دعوا خاتمه پیدا 
کند.  روزی که آقای کی روش خودش را تافته جدابافته 
دانســت، می بایســت عده ای بین این دو نفر وساطت 
می کردنــد و با صحبت هــای حرفه ای خودشــان اجازه 
نمی  دادند که این دعوا بیــش از اینها روح فوتبال ایران 
را بیازارد. در این صورت این نزاع در نطفه خفه می شد. 
البته من فکر می کنــم االن این دعوا به جایی کشــیده 
شــده که  تنها در یک حالت به پایان خواهد رســید و آن 
اینکه یکی از این دو مربی دیگر در فوتبال ایران نباشد. 
تنها در این صورت اســت که دعوای کی روش و برانکو 
را می توانیــم تمام شــده قلمداد کنیم. هرچنــد اگر نظر 
شــخص بنده را بپرســید، فارغ از هر گونه تعصبی باید 
عرض کنم گمــان می کنم مربی ای کــه در آینده حذف 
خواهد شد کی روش است نه برانکو. البته نباید فراموش 
کنیم که فدراســیون فوتبال در این زمینه عملکرد بدی 
داشت.  فدراسیون می توانست خیلی بهتر از اینها عمل 
کنند و دعوای کــی روش و برانکو را به خوبی حل و فصل 
کند اما نه تنهــا نقش خودش را به عنــوان متولی اصلی 
فوتبال کشــورمان به خوبی و درســتی انجام نداد، بلکه 
در اکثــر مواقع بــا موضعــی منفعالنه به خواســته های 

کی روش تن داد. من در اروپا بازی کردم.  
کــی روش ایــن مســاله را به خوبــی می دانــد که 
باشــگاه ها صاحــب حــق و حقــوق خاصــی هســتند. 
باشگاه ها حق دارند از بازیکنی که با او قرارداد سنگینی 
امضا کرده انــد نهایــت اســتفاده را ببرند. این مســاله 
به خصوص در فوتبــال انگلیس کامال بحثی حل شــده 
اســت؛ فوتبالی که خود آقای کــی روش تجربه کار در 
یکی از باشــگاه های بــزرگ آن یعنی منچســتر یونایتد 
را دارد. وقتــی ســرمربی تیــم ملــی بتوانــد به خوبی با 
مربیان باشــگاهی تعامل داشته باشد، شــک نکنید که 
در درجــه اول نتیجــه این همــکاری متقابــل موفقیت 
تیم ملــی خواهد بود. امــا این اتفاق خیلی بدی اســت 
که همه ما شــاهد آن هســتیم. هــر هفته بــه بهانه ای 
دعــوا میان کــی روش و برانکــو در رســانه ها و محافل 
عمومی پر  رنگ می شــود. یعنــی فوتبال ما بایــد منتظر 
باشــد که این دو مربی چه زمانی قصد دارند پرچم صلح 
بــاال ببرند. این به نفــع فوتبال ما نیســت. این اختالف 
باعث شــده تا یک ســری از بازیکنان مســتعد و توانمند 
ما که در پرســپولیس بازی می کنند، نتوانند در تیم ملی 
بازی کننــد. این لجبازی ها اصال کار درســتی نیســت. 
حرفه ای هم نیســت. پرســپولیس سال هاست که یکی 
از با کیفیت تریــن تیم هــای فوتبال ایران اســت اما در 
کمال تعجــب می بینیم کــه تنها یک نفــر از این تیم به 
تیم ملــی فوتبال کشــورمان دعوت می شــود و به طور 
طبیعی دود این لجبازی ها به چشم فوتبال ایران خواهد 
رفت. به نظرم می بایســت خیلی زود صلحی درســت و 
حرفه ای میان این دو مربی شکل بگیرد. چون کی روش 
نمی  تواند مقابل فشار هواداران پرسپولیس یا استقالل 

دوام بیاورد. این را هم بگویم که حاال حتما نیاز نیســت 
این آشتی کنان و این قرارداد نانوشته میان این دو مربی 
مقابل دوربین ها انجام شــود. آنها می توانند حرف ها و 
دیدگاه ها و حتی شروط صلح خود را با یکدیگر در میان 
بگذارند. هرچنــد  بعید می دانم که ایــن اتفاق رخ بدهد 
چون حب و بغــض میان این دومربی آن قدر زیاد اســت 
کــه نمی  توانیم خیلی بــه پایان این ماجــرا خوش بینانه 
نگاه کنیم. آقای کی روش گمان می کــرد با 4 امتیازی 
که از جام جهانی کســب کرد، می توانــد برگردد و همه 
ناکامی هایــش را به گردن برانکو و پرســپولیس بیندازد 
و این مربی را زیر ســوال ببرد در صورتــی که پیش بینی 
درســتی نداشــت. اگر بعد از جام جهانی سعی نمی  کرد 
که برانکو را زیر سوال نبرد به نظرم اتفاق بزرگی برایش 
رخ مــی داد و حمایت هــواداران پرســپولیس را با خود 
داشــت اما االن شــرایط به گونــه دیگــری برایش رقم 
خورده و خواسته یا ناخواسته خود را روبه روی هواداران 
پرســپولیس قرار داده اســت. این بزرگ ترین اشــتباه 
کی روش اســت. او واقعا با تحلیلی غلط پا به این دعوا 
گذاشــته و من تعجب می کنم  چگونه است که نمی  داند 
هرچه زودتر به این دعوا پایان بدهد به نفع خودش و تیم 
ملی خواهد بود. هر مربی جای کی روش باشد به خوبی 
این نکتــه را می داند که نباید خود را مقابل اســتقالل و 
پرســپولیس قرار بدهد. باز باید عرض کنم که هر مربی 
جای کــی روش باشــد، می داند کــه باشــگاه ها چقدر 
درباره بازیکنانی کــه تحت قرارداد دارنــد صاحب حق 
و حساسیت هســتند. من به شــخصه با آقای کی روش 

خیلی اختالف دارم.
 شــاید در خیلی از موارد منتقد ایشــان باشــم اما 
یادمان نرود کــه او ســرمربی تیم ملی اســت و همه ما 
عالقه مندیــم که ســرمربی تیــم ملی مان بــه گونه ای 
عمل کند کــه تیم ملی فوتبال کشــورمان بتواند در جام 
ملت های آســیا نتیجه الزم را کســب کند و حتی بعد از 
دهه ها بتوانیم قهرمانی جام ملت های آســیا را کســب 
کنیــم. موفقیت تیــم ملــی می تواند به همــه ما کمک 
کند. به مردم ما روحیه بدهد و در فوتبال ما جان تازه ای 
باشــد اما در ضمن همه می دانیم که ایشــان دیر یا زود 
از تیم ملی ما می رود و باید بــه فکر دوران پس از آقای 
کی روش باشــیم. این فوتبال ما ســت که در آن شرایط 
ضرر خواهد کرد. 8 ســال اســت که ایشــان در فوتبال 
ما ســرمربی تیم ملی اســت اما هنوز یک مربی نداریم 
که بگوییم بعد از کی روش می تواند مســیر این مربی را 
ادامه دهد. اصال اجازه نداده کــه کمک مربیان ایرانی 
در کنارش باشــند و از دانــش و تجربه اش بهــره ببرند. 
اینها اتفاقاتی است که باعث می شود نگران این فوتبال 
باشیم. رسانه ها نباید از کنار این مسائل به سادگی عبور 
کنند. متاســفانه شــرایط در فوتبال و فدراســیون ما در 
همه این ســال ها به گونه ای پیش رفــت که هیچ کس 
نتوانســت آقای کــی روش را مدیریت کنــد. نمی  توانم 
تصور کنم که کــی روش نمی  داند باید تحــت نظارت و 
دستورات فدراسیون فوتبال گام بردارد. او این موضوع 
را  به خوبی می دانــد اما کار خــودش را انجام می دهد. 
در نهایــت باید عرض کنــم که این دعوا که به ســختی 
 میان کی روش و برانکو ادامه پیدا کرده اســت برنده ای

 نخواهد داشت. 
اما تردید نداشته باشید که بازنده این دعوا فوتبال 
ایران خواهد بود. البته این را هم بگویم که من با آقای 
برانکو کار کرده ام. ایشان یک مربی آرام است که اصال 
اهل دعوا و کینه و دشمنی نیســت. در تمام سال هایی 
که با ایشان کار کردم جز احترام و ادب چیزی ندیدم. با 
این حال امیدوارم برانکو هم تا جایی که مقدور است از 

این دعوا پرهیز کند.

مهرداد میناوند

کارشناس فوتبال
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ریشه های یک جدال
نقش برانکو کمتر است

دوقطبــی کی روش-برانکــو قطعا به زیــان فوتبال 
ایران خواهد بود. اگر به خاطر داشــته باشید یک زمانی 
نقد تندی درباره برانکو مطرح شــد که چرا بــرادرش را به 
تیم پرسپولیس آورده اســت. من به طور کلی قصد ندارم 
از مربیانی که برادرشــان را کنار خود می آورند دفاع کنم. 
البته این پایــان طعنه های کــی روش به برانکــو نبوده. 
باز در مصاحبــه ای گفتند من مثل برخی مربیان نیســتم 
که بازیکنم کیف پزشــک را شــوت کند. آقای کی روش 
همواره سعی می کند از این جریان ها استفاده کند تا برخی 
ضعف های شــخصیتی خود  را پوشش بدهد. می خواهم 
عرض کنم من کفه ترازو را از نظر داوری مثبت را به سود 
آقای برانکو می بینم. این نظر شــخصی من اســت. این 
کی روش اســت که به طور دائم دســت اندازی می کند و 
سعی می کند به هر طریقی آقای برانکو را در معرض سوال 
قرار بدهد. شخصا دوســت داشــتم برانکو برادرش را به 
ایران دعوت نمی  کرد. چون این کار به یک نقطه ضعف 
برای او تبدیل شده است. او چند سال پیش به برق شیراز 
رفت و البته نتایج خوبی هم کسب نکرد. در آنجا عملکرد 
بی حاصلی داشــت، آقای دایی هم همین طور. برادرش 
را با خودش بــه این تیم و آن تیم می بــرد و برای دیگران 
این ســوال ایجاد می شــود که چرا این افراد باید همیشه 
در کنار این آقایان باشند. این سوال ها البته بیجا نیست. 
زمانی این ســوال پررنگ تر می شــود که این افراد که در 
کنار مربیان و نفرات اول دیده می شوند توانمندی الزم را 

هم نداشته باشند. 
در اینجاست که سواالت جهت دیگری پیدا می کند. 
برادر آقــای برانکو یا برادر آقای دایــی اگر توانمندی های 
قابل توجهی داشــتند قطعا می توانستند در تیم های دیگر 
هم کار کنند. گاهی برخی از این افــراد در تیم های بزرگ 
پایتخت کار می کنند و گفته می شــود در مــاه مبلغ 5 هزار 
دالر هم حقوق می گیرند. امــا برگردیم به دو قطبی فوتبال 

ایران. وقتی این دوقطبی را باید نگران کننده تر از هر زمان 
دیگر ببینیم که یک سر این ماجرا سرمربی تیم ملی است و 
یک سر آن سرمربی پرطرفدارترین تیم ایران و آسیا. امروز 
تماشاگران پرســپولیس در یک دوگانگی به سر می برند. 
آنها تیم ملی فوتبال کشورمان را دوست دارند اما از سویی 
نمی  توانند بپذیرند کــه کی روش با مربی محبوب شــان با 
ادبیات توهین آمیز سخن بگوید. این مساله باعث شکاف 
خواهد شــد. آیا هیچ کس در این فوتبال نیســت که چنین 
مورد مهمی را به آقای کی روش گوشــزد کند؟ متاســفانه 
فرصت طلبان و آنهایی که صرفا به منافع شخصی خودشان 
فکر می کنند ابدا به این بحران توجهی ندارند و از این دعوا 
برای ســکوی پرتاب خودشان اســتفاده می کنند. راحت 
بگویم که بنده به جهــت اخالقی هیچ گونــه اعتقادی به 
آقای کی روش ندارم. اما هنوز در مساله فنی نگاه مثبتی به 
او دارم. من بارها در مورد رفتارهای اجتماعی و شخصیت 
پرخاشگر ایشان صحبت کرده ام و دیگر عالقه ای ندارم در 
این زمینه صحبتی داشته باشــم اما در واقع او طوری رفتار 
می کند که شک می کنیم که او یک فرد تحصیلکرده باشد. 
موضوع دیگری که مایلم به آن اشــاره کنم این اســت که 
آقای برانکو با توجه به بســته بودن پنجره نقل و انتقاالت تا 
کنون نتایج خیلی خوبی گرفته است. این تعبیر که برانکو 
درون زمین به کــی روش جــواب می دهد را قبــول دارم. 
این رویه بسیار بهتر از این اســت که بالفاصله دنبال یک 
تریبون بگردیم تا با فردی که با او دچار خصومت هســتیم 

تسویه  حساب کنیم.
 با همه اینها می خواهم بگویم که این دو مربی باالخره 
از فوتبال ایران خواهند رفت. چه کی روش که طلبکار است 
و زیاده خواه و چه برانکو که جنتلمن است و با آرامش خاصی 
برخورد می کند. به هر حال اینها می رونــد و ما می مانیم و 
این فوتبالی که مشکالتش روز به روز در حال زیادتر شدن 
است. این وضعیت بدی است و بدتر از این هم خواهد شد. 
من معتقدم کــه در مورد دوقطبی کــی روش و برانکو همه 
ارکان فوتبال به نوعی بد عمل می کند. فدراسیون فوتبال، 
رسانه ها، اهالی فوتبال و همه ارکان فوتبال به نوعی با این 
ماجرا برخورد می کند که دردی از فوتبال ایران دوا نخواهد 

کرد. مالک باید حقیقت باشــد. وقتی ما حقیقت را مالک 
قرار نمی د   هیم یعنی به وظیفــه خودمان عمل نکرده ایم و 
از رسالت مان دور می افتیم. اگر آقای کی روش را دوست 
داشته باشم و ببینم در حال انجام کاری است که به فوتبال 
ایران لطمه می زند آیا باید سکوت کنم؟ آیا در این مورد باید 
اغماض کرد؟ من آدم های شــریف یا بهتــر بگویم اقلیت 
شــریف را کنار می گذارم اما باید عرض کنم این مجموعه 
بد عمل می کند. نه تنها در مــورد بحث کی روش و برانکو، 
بلکه در مــورد برخــی دیگر از مســائل مربوط بــه فوتبال 
ایران هم مجموعه ای کــه در راس امور قرار دارد بســیار 
بد عمل می کند. من در مــورد برخی کارشناســان تعجب 
می کنم. وقتی بــه تلویزیون می آیند جــز تعریف و تمجید 
حرف دیگری ندارند. منشــا این حرف ها چیست؟ به نظرم 
منفعت طلبی است. منفعت طلبی نامشروع را نمی  گویم نه. 
اما قطعا منفعت طلبی است. وقتی همکار من در تلویزیون 
مصلحت اندیشانه درباره یک موضوع سخن می گوید باید 
بپذیریم که دردهای فوتبال ما همین طور بیشــتر و بیشتر 
می شــود. بنابراین به این جمع بندی می رسیم که خیلی ها 
به وظایف خود عمل نمی  کنند و در چنین وضعیتی صداقت 
کیمیای فوتبال ایران خواهد بود. وقتی رئیس فدراسیون 
فوتبــال ما به طــور دائم تغییــر موضع می دهــد دیگر چه 
انتظاری از بقیــه ارکان فدراســیون دارید. وقتــی آقایان 
به طور مرتب رنگ عوض می کنند دیگــر نباید بابت خیلی 
از مســائل تعجب کنیم. اگر در میان این جمع کســی هم 
بخواهد حقیقــت را بگوید به طور حتــم از این فوتبال طرد 
خواهد شد. من فکر می کنم خیلی دشوار است که عاشق 
باشیم، عاشق این فوتبال باشــیم اما در محیط مسمومی 
تنفس کنیم که احساس خفگی به ما دست بدهد. برای ما 
که عاشق این فوتبال هستیم این فضا بسیار دردناک است. 
یک مقداری هم این ریســمان به چیزهای دیگری وصل 
اســت. به چیزهای دیگری که خارج از این فوتبال است. 
برگردیم به آقای کی روش. او مربی باهوشی است. عرض 
کردم که در مورد مســائل فنی همچنان بــه او اعتقاددارم 
و عملکرد ایشــان را مثبت ارزیابی می کنم اما یادمان نرود 
که او امروز خود را مقابل پرســپولیس قرار داده است. این 
وضعیت بارها در مورد آدم های باهوش تکرار شــده است. 
آدم های باهوشی که بدترین زمان را برای جنگیدن انتخاب 
کرده اند درست مثل ناپلئون که در بدترین زمان ممکن به 
روسیه ای حمله کرد که زمستانش از راه رسیده بود. آدم ها 
هر چقدر بزرگ تر می شوند دچار اشتباه های بزرگ تر خواهند 
شــد و این موضوع اجتناب ناپذیری اســت. موضوع دیگر 
اینکه بنده فریب دو بار رفتن تیم ملی به جام جهانی توسط 
آقای کی روش را نمی  خورم. هفته گذشته در یک برنامه ای 
بودم که در این باره صحبت کردم. البته در آن برنامه اتفاق 
دیگری هم رخ داد. توپ جمع کن های لیگ ما در آن برنامه 
حضور داشــتند. از آنها پرســیدم چقدر حقوق می گیرید. 
گفتند 25 هزار تومان. بعد هم ادامــه دادند که به این 25 
هزار تومان 10 درصد هم مالیــات می خورد و البته گاهای 
در نیم فصل این حق و حقوق خــود را دریافت می کنند. در 
چنین وضعیتــی دل آدم می گیرد. در چنین شــرایطی من 
احســاس خفگی  و بغض دارم. در چنین شرایطی من هیچ 
وقت نمی  روم درباره سیســتم تیم آقای کی روش صحبت 
کنم و بگویم تیم ملی ما بهتر است چهار-چهار-دو بازی کند 
یا... نه. این کار من نیست. کار من یا بهتر بگویم وظیفه 
من چیز دیگری است. آقایان در کجای انسانیت قرار دارند 
که پول توپ جمع کنی که پدرش با یک وانت درب و داغان 
از دم صبح تا آخر شب کار می کند را هم با کم کردن مالیات 
پرداخت می کنند آن هم با تاخیــر؟ از چنین افرادی چطور 
انتظار داریم که دربــاره دیگر واقعیت هــای فوتبال ایران 
 درســت عمل کنند؟آقایانی که دروغ اصال باعث نمی  شود 

که خجالت بکشند.

امیر حاج رضایی

 کارشناس فوتبال
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دوشنبهیکشنبه 

در میــان آن غوغــا، در میانــه گلوله هایی کــه از میان ســیاهی بیرون می آمــد و دل 
مردمانی بی گناه را نشــانه می گرفت، کســانی بودند که در اولین روز مهر، کالس  انســانیت 
گذاشــته بودند؛ آنهایی که درجه هایشــان  به اندازه دل بزرگ شــان بود، آنهایــی که ترس را 
به هراس انداختند، همه آنهایی که ســرباز بودند، درســت اســت که رژه بود و تفنگ هایشان 
خالی بود از فشــنگ، اما قشــنگ ترین صحنه هــا را خلق کردنــد، آنها می توانســتند در آن 
بحبوحه جایی ســنگر بگیرند، پناه بگیرند اما آنها ســرباز بودند و در زمان خدمت، باید پناهی 
بودند برای مردمانی که اســیر حمله کوردل ها شــده بودنــد، اینجا بود کــه قهرمان های آن 
روز تلخ اهواز، ســربازانی  بودند که روز اول مهر تبدیل به معلمان میدان  شــدند و در آن واحد 
چند واحد درســی را با هم تدریس  کردند، شــجاعت؛ هم  نوع دوســتی، مهربانــی، لیاقت، 
خدمت... ایــن همه بهترین کالس درس آغاز ســال تحصیلــی جدید بــود، در این میان از 
 یک نفر عکس پخش شــد که مورد تقدیــر قرار گرفت. عکس ها نشــان مــی داد که حقش

 است.
 »مجتبی محمدی«؛ این نام را به خاطر می سپاریم. سرباز شجاع تیپ ۱۹۲ زرهی اهواز 
که  هنگام حمله تروریستی شنبه گذشته تصویر رشادتش در قاب تصویر چندین دوربین تا ابد 
ماندگار شد. دیگرانی هم هستند که باید  آنها آن یاد شود. مگر می شود از شهید حسین والیتی 
دالور شهیدی که با گویش زیبای دزفولی خود خبر از شهادتش داده بود، یاد نکرد و خیلی های 
دیگر که عکس شــان را دیده ایم. گفتیم عکس، باید از عکاســان دالوری هم یاد کرد که در 
آن شــرایط وظیفه خود را فراموش کردند و آن لحظات را ثبت کردنــد، آن روز تلخ درس های 

شیرینی داشت. 

حجت االسالم حسن روحانی در  آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید که در 
دبیرستان دخترانه نمونه دولتی عترت منطقه ۹ تهران برگزار شد، پرسش مهر سال تحصیلی 
۹۸-۹۷ را به موضــوع مهارت آموزی اختصاص داد و از دانش آموزان پرســید: »پارســال چه 
مهارت هایی آموختید و برای امســال در این زمینه چه انتظاراتی دارید؟« رئیس جمهوری در 
تکمیل پرسش خود از دانش آموزان سراسر کشور سوال کرد: »تاکنون چه کسی و کدام معلم به 
شما در کسب مهارت بیشتر کمک کرده و فکر می کنید چه مهارت هایی برای زندگی تان مهم تر 
است؟« گفتنی است هرسال  رئیس جمهوری با هدف پرورش روحیه پرسشگری و توانایی نقد و 
تحلیل پدیده ها و ایجاد تعامل بیشتر میان معلمان و دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید 
خطاب به دانش آموزان کشور، پرسشی با عنوان »پرســش مهر« مطرح می کند. عکس روز 
اختصاص دارد به اول مهر اما با یک نگاهی دیگر؛  تصویری از فرزند شهید مدافع حرم سیدرضا 
طاهر در روز اول مدرسه منتشر شده اســت؛ کودکی که اکنون به کالس اول می رود و عکس 
پدر را بدرقه راهش می کند. سیدرضا طاهر در آذر ۱3۹4 داوطلبانه برای دفاع از حرم حضرت 
زینب )س( به سوریه اعزام شد و در تاریخ ۱6 اردیبهشت ۱3۹5 در شهرک خانطومان در جنوب 
حلب به درجه شهادت نائل شد. »متاســفانه در دادگاه ها با درخواست طالق توافقی مواجه 
هســتیم که عمر ازدواج متقاضیان این نوع طالق، زیر یک ســال است.« محمدباقر الفت، 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه  قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون فرهنگی 
مجلس با بیان اینکه یکی از تاکیدات رهبر انقالب متمرکز شدن در کاهش این نوع طالق ها 
و دعاوی خانواده هاست، در توضیح جمله نخست این را هم گفت:  »با بررسی طالق توافقی 
در سنین پایین، این موضوع به شکلی از فســاد می انجامد، زیرا فرد دچار مشکالت عاطفی 

می شود و با توجه به جوان بودن آنان، این نوع طالق به روند فساد اخالقی کمک می کند.«

عکس روز اختصاص دارد به جمعیتی کــه برای اعالم انزجار از دشــمنان و قدردانی از 
شهدای حادثه تروریستی اهواز به مراسم تشــییع قربانیان این حادثه تروریستی رفتند، این 
حادثه تروریستی فقط کسانی و رســانه ای از استفاده از لفظ تروریســتی درباره آن خودداری 
می کنند که به نوعی حامی این نوع حرکت های تروریســتی محسوب می شوند وگرنه عملکرد 
آنها را در مقابل حرکت های تروریستی در اروپا که کمتر تروریستی بود دیده ایم، پس آنها هم در 

درون خودشان می دانند که این حرکت تروریستی است.
الکساندر نوری، سرمربی ایرانی سابق تیم فوتبال وردربرمن با عقد قراردادی هدایت تیم 
فوتبال اینگولشتات را بر عهده گرفت تا در بوندس لیگا ۲ روی نیمکت این تیم بنشیند. نوری 
۲ فصل پیش هدایت وردربرمن را برعهده داشت و توانســت با نتایجی مطلوب این تیم را در 
بوندس لیگا حفظ کند اما نتایج نامطلوب در ابتدای فصل گذشته باعث شد مدیران وردربرمن 

با این مربی قطع همکاری کنند. 
اورسن ولز، هنرمند افسانه ای سینما در طول دوران باشکوه فعالیت سینمایی اش تنها 3 
بار نامزد جایزه اسکار شد که هر سه نیز برای نخستین فیلم بلندش »همشهری کین« بود، حال 
با وجود اینکه این فیلمساز نامدار در سال ۱۹۸5 چشم از جهان فروبست، شانس این را دارد تا 
پس از مرگ با آخرین فیلمش به نام »روی دیگر باد« در فصل جوایز امسال حضور یابد. »روی 
دیگر باد« که مراحل ساختش در دهه ۷۰ به دلیل تغییر بازیگران و فیلمنامه و همچنین مسائل 
مالی 6 سال به طول انجامید و بعدها به عنوان یک فیلم گمشــده از آن یاد می شد، سرانجام 
چندی پیش در جشنواره ونیز برای نخستین بار به نمایش درآمد. بنا به نظر برخی از منتقدانی 
که فیلم را در جشنواره ونیز دیدند، اورسن ولز شایستگی نامزدی جایزه اسکار پس از مرگ را در 

چند شاخه جوایز اسکار امسال دارد.

روزانهها
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سه شنبه 

یدالله صمدی   در سن 66 سالگی درگذشت. این کارگردان مدتی قبل برای پیوند کبد در بیمارستان بستری شده بود. این کارگردان متولد 
سال ۱33۱ در شهر مراغه بود. شروع فعالیت این کارگردان در سینما با دستیاری در یکی از فیلم های نصرت الله کریمی بود. در سال ۱363 اولین 
فیلمش را با نام »مردی که زیاد می دانست« ساخت. اتوبوس، ایستگاه، ساواالن، آپارتمان شماره ۱3، دو نفر و نصفی، دمرل، معجزه خنده، 
سارای، بانوی من  و شهر آشوب از دیگر فیلم های او هستند و آخرین فیلمش در سینما هم با نام »پدر آن دیگری« در سال ۹3 ساخته شد. یکی 
از مهم ترین مولفه های آثار یدالله صمدی توجه به فرهنگ بومی آذری و استفاده از داستان های اصیل این سرزمین بود. او همچنین کارگردانی 
دو سریال »شوق پرواز« و »هفت سین« را بر عهده داشته است؛ از جمله دستاوردهای این هنرمند، می توان به دریافت سیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانی برای فیلم »مردی که زیاد می دانست« )۱363( و سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه برای »آپارتمان شماره ۱3« )۱36۹( از جشنواره  
فیلم فجر اشاره کرد.  صمدی همچنین مدیرعاملی خانه سینما و ریاست کانون کارگردانان سینمای ایران از جمله فعالیت های صنفی اش در 
مقاطع مختلف بود. فرزندان شهید بابایی به دلیل ساخت سریال »شوق پرواز« پس از درگذشت شهید بابایی در بیانیه ای نوشتند: »شاعرانه  
شما در وصف شهید بابایی عشقی جاودان را در ذهن و قلب مردم ایران به یادگار گذاشت. تاریخ، مردانی چون شما را فراموش نخواهد کرد. 
ان شاءالله در کنار شهید عزیزمان محشور و روح بزرگ تان قرین رحمت الهی باشد. « مراسم تشییع پیکر سردار شهید حسین منجزی در 
شهرستان شوشتر انجام شد و برای خاکسپاری به شهرستان گتوند منتقل شد تا در زادگاهش یعنی بخش عقیلی شهرستان گتوند به خاک 
سپرده شود. حسین منجزی جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس از روستای بدیل از توابع بخش عقیلی شهرستان گتوند در حادثه تروریستی 

اهواز به شهادت رسید. شهید منجزی در عملیات بدر در دوران دفاع مقدس از ناحیه دست و پا جانباز شده بود. 

چهارشنبه

همزمان با هفته دفاع مقدس فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« که به موضوع روزهای پایانی جنگ ایران و عراق پرداخته در صدر 
فیلم های پرفروش هفته با اختالف بسیار نسبت به فیلم دوم قرار گرفت. فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« این هفته با فروش ۱۱۷ 
میلیون تومان در صد    پرفروش ها قرار دارد و حاال بعد از ۷ هفته نمایش در ۱5۷ سالن سینما، 4 میلیارد و 3۸۷ میلیون تومان فروخته 
است. »تنگه ابوقریب« بعد از اینکه مدت ها پشت سر فیلم پرفروش »هزارپا« در رده دوم قرار داشت به صدر پرفروش های هفته 
رسید. فیلم سینمایی »هزارپا« که به دلیل ژانر کمدی در ایام ماه محرم ۱۰ روزی با پرده نقره ای خداحافظی کرده بود حاال بعد از 
اکران مجدد با فروش هفتگی نه چندان مناسب در رده چهارم پرفروش ها  هفته قرار گرفته است. فیلم سینمایی »کاتیوشا« هم که از 
ابتدای اکران با شیب مالیم، فروش  نسبتا  مناسبی داشت، این هفته به رده دوم پرفروش ها رسیده است. »شعله ور« تازه ترین ساخته 
حمید نعمت الله که شروع خوبی در گیشه نداشت، نسبت به هفته های نخست، اقبال بهتری در گیشه داشته   و این هفته در رده سوم 
 پرفروش های قرار گرفته است.  دوباره گوجه سوژه شده است درحالی  قیمت گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی در بازار افزایش یافته 
و در برخی میوه فروشی ها به کیلویی ۸۰۰۰ تومان هم رسیده و هر قوطی رب نیز ۱6 هزار تومان فروخته می شود که آمار صادرات 
نشان می دهد که در پنج ماهه امسال بیش از ۸۷ درصد صادرات گوجه افزایش یافته که به گفته اتحادیه های صنفی عامل افزایش 
۱۰6 درصدی قیمت در بازار مصرف است.  پیراهن شهید »محمدطاها اقدامی«، شهید 4ساله حمله تروریستی اهواز در حاشیه 
نخستین نشست گفت وگوی امنیتی منطقه ای تهران به نمایش درآمد. در جریان عیادت نمایندگان رهبر انقالب از جانبازان حمله 

تروریستی اهواز، پدر محمدطاها پیراهن عزای این کودک شهید را به رهبر انقالب اهدا کرد ه بود.

دیدار قهرمانان بازی های آسیایی با رهبر انقالب

هشدار حمید فرخ نژاد به تجزیه طلبان

روایت قالیباف از گلوله ها

آنالین

دل نوشته شهاب حسینی برای مرحوم یدالله صمدی

روایت پرویز پرستویی از آغاز هفته دفاع مقدس
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حوزهودانشگاه

»در قرآن جهاد به اموال مقدم بــر جهاد بر جان 
است.« حجت االســالم پناهیان در ششمین شب از 
سوگواره هنر و حماســه که در دانشگاه هنر گفت: »ما 
یک گروه بچه حزب اللهی می خواهیم که کاری کنند که 
دولت هرگز انجام نداده است، یک NGO بزنند و جهاد 
اقتصادی کنند و سود برندارند، به جوانان کار معرفی 
کنند و کارآفرینی کنند. بارهــا گفتیم در قرآن جهاد به 
امــوال مقدم بر جهاد بر جان اســت. ما بــه گروه های 

جهادی نیاز داریم که مردم را پولدار کنند.«

مقاومت اقتصادی بخش دیگری از صحبت های 
پناهیان را تشــکیل می داد: »فرهنــگ مقاومت را در 
همه جوانب زندگــی ببینیم. چرا روایت داریم کســی 
کــه پــول درمــی آورد، ماننــد مجاهــد فی ســبیل الله 
اســت؟ چرا فرمودنــد پول مایــه قوام جامعه اســت؟ 
اگر فرهنگ مقاومــت در کار اقتصادی جــاری کنیم، 
اقتصــاد مقاومتــی اجــرا خواهد شــد. اگــر فرهنگ 
مقاومــت در کار علمــی جــاری کنیم، رشــد علمی ما 
بیشــتر می شــود. جوان را چرا نمی توان به مســجد 

برد؟ اگر مســجد بــوی مقاومــت بدهــد، قضیه فرق 
خواهــد کــرد. مقاومت اگــر در زندگــی جــاری بود، 
 اینقدر طــالق نداشــتیم، اصــال در برابر مشــکالت

 مقاومتی نداریم.«
حجت االســالم پناهیــان در ادامــه بــا اشــاره 
به ضــرورت کســب درآمد گفــت: »امام ســجاد)ع( 
می فرماینــد: تمــام جوانمــردی و مــروت، ایــن 
اســت که پولت را زیــاد کنــی.  در روایت دیگــر آمده 
اســت؛ امام صادق)ع( به فــردی ۱۷۰۰ دینــار داد تا 
با آن کاســبی کند، بعــد فرمودند: به ســود آن رغبت 
ندارم، هر چند  ســودش خواســتنی اســت. دوست 
 دارم خــدا مــرا در وضعیتــی ببیند کــه آفریده هایش

 را زیاد می کنم.«
سخنران چهاردهمین ســوگواری هنر و حماسه 
در رابطه با کسب درآمد به صورت دسته جمعی اضافه 
کرد: »یکی از دستورهای دین برای پول درآوردن کار 
جمعی اســت. در نظام ســرمایه داری می گوید رقابت 
کنید، همدیگــر را حذف کنید و پدر هــم را دربیاورید. 
البته همین را هم اجرا نمی کنند و صهیونیست ها اجازه 
نمی دهند. ما می گوییم اگر پای پول وسط آمد و اخالق 

خراب نشد، درست است.«
پناهیــان در انتهــای صحبت های خــود به فرق 
پــول درآوردن اســالمی و غربــی پرداخــت : فــرق 
مــا بــا غربی هــا در پــول در آوردن چیســت؟ تعاون. 
ْقَوی«. شــیعیان ما همیشــه  »َتَعاَوُنوا َعَلــی اْلِبِرّ َوالَتّ
حفظ می شــوند و در عصمت قرار می گیرنــد تا زمانی 
که رابطه  خــود و پروردگارشــان را درنظــر بگیرند و به 
همدیگر نیکی می کننــد. ما پیروان اهــل بیت)ع( به 
هیچ ظلمــی رحــم نمی کنیم و بــه ورع  و  مواســات و 
بــرادری دینــی توصیه می کنیــم.  اگر همیــن ویژگی 
مواســات را بردارید، پول دشــمنی مــی آورد . اگر در 
 بســتر پول با هــم مصالحه  و ایثــار می کردیــم، ببین

 چه برکت هایی می آورد.

دگماتیسم ایسم ها 

»شوکران« محصول مشــترک حوزه هنری و شبکه 
چهار سیما به تهیه کنندگی علی قربانی است که دوشنبه ها 
حوالی ســاعت ٢١ روی آنتن مــی رود و بازپخــش آن نیز 
روزهای سه شنبه ١٠ صبح، جمعه ۱4 و یکشنبه ساعت ١٩ 
است. نهمین قســمت برنامه تلویزیونی »شوکران« شب 
گذشــته با حضور غالمرضا اعوانی چهره ماندگار فلسفه از 

شبکه چهار سیما پخش شد.
طبیعی این است ســوال اول این باشد که  آیا فلسفه 
امکان انعــکاس دردهــا و دغدغه های مــردم را دارد، که 
اعوانی جواب داد: »اگر فلسفه تأثیر نداشته باشد می توان 

گفت فلسفه به معنای حقیقی کلمه نیست.
این متفکر ۷6 ســاله در پاســخ به پرســش دیگری 
درباره ارتباط فلســفه اسالمی با رســتگاری انسان گفت: 
»امروزه سعادت و نیکبختی یک معنای دنیوی پیدا کرده و 
به معنای رفاه شده. رفاه خوب است و دنیا و رفاه الزم است 
اما نیکبختی تنها در رفاه نیســت. یعنی آدمی ممکن است 
فقیر هم باشد و به حکمت متعالیه برسد. آنچه انسان را به 
معنای واقعی ســعادتمند می کند، رسیدن به مطلق است. 
حاال این گاهــی از طریق ایمان اســت و گاهی حکمت و 
فلسفه؛ ولی اگر آن را نداشته باشد، اهل رستگاری نیست. 

ممکن است ما دنیای خیلی خوبی هم داشته باشیم یعنی 
یک آدم ســکوالر یا کســی که به خدا هم اعتقــادی ندارد 
ممکن اســت خیلی ثروتمند باشــد اما از دیدگاه الهی این 

اهل نجات نیست.«
اعوانی از روند نادرست ورود فلسفه غربی به کشورمان 
هم انتقاد کرد: »وقتی که دانشــگاه های ایران تاســیس 
شد یک عده ای که به فلسفه اسالمی چندان وارد نبودند، 
رفتند و در خارج از کشــور درس خواندند اما با فلســفه آن، 
عمیق برخورد نکردند. آنچه را دم دست شــان بود به ایران 
آوردند. مثل پوزیتیویسم، چرا که آن زمان تفکر غالب تفکر 
پوزیتیویستی بود. این را آوردند و در اینجا راجع به آن کتاب 
نوشتند و سخت از آن دفاع کردند. فیلسوف آن زمان دکارت 
بود و دیگر افالطون هم نبود. یــک غربی را معرفی کردند 
که نمی شــود به آن گفت غرب اصیل. برخــی متفکران و 
فیلسوفان اســالمی، وقتی به غرب می روند، تحت تأثیر 
فیلســوفان غربی و بادهای غربی قرار می گیرند، آن وقت 
آمده اند می خواهند اســالم را رنگ بدهنــد! مخالفت  ما با 
مدرنیسم به خاطر پدرکشتگی نیست، به خاطر این است که 

با مبادی الهی تمام الهیون در تمام تاریخ ضدیت دارد.«
اعوانــی تفکــرات دیگری هــم قابل نقــد می داند: 

صحبت های غالمرضا اعوانی در برنامه شوکران 

»فیلســوف مســلمان نمی توانــد بگوید »بــرای خودم« 
می نویســم و به من ربطی ندارد که اثر عمل و نوشــته من 
در جامعه چیست. این بسیار اشــتباه است. مگر فیلسوف 
برای خودش فلسفه ورزی می کند؟ این با حکمت اسالمی 
از بن دندان منافات دارد. االن نمی شود گفت که جامعه ما 
صددرصد اسالمی است. االن جامعه ما یکدست نیست. 
آنهایی که در غرب تحصیل کرده اند، هر کدام یک گرایشی 

دارند.«
وی در بخشــی دیگری از صحبت هایــش برابر پیام 
فضلی نژاد گفــت: »من هیچ وقت متحجر نیســتم. چرا؟ 
برای اینکه »الذین یستمعون  القول«. من همیشه گوش 

استماع دارم.
انسان باید انصاف و سمع داشــته باشد. »فیتبعون 
احسنه«، و بعد بگویم به این دلیل و آن دلیل قبول است. 
ولی اینکه بگوید شــما بایــد بپذیرید، این مکتب ایســم را 
بپذیرید، دگماتیســم در اینهاســت. دگماتیسم این است 
که به یک ایسمی قائل باشــید )که بیشتر اینها همین طور 
هســتند( و اصال چشــم برندارید از این ایســم. ما به هیچ 

ایسمی قائل نیستیم.«
وی در پایان از مباحثات علمی استقبال کرد و گفت: 
»بسیار خوب است روبه روی هم بنشینند ولی دیالوگ باشد. 
فحش نباشد. دیالوگ اولش استماع است. اولش احترام 
است. ولو اینکه کســی حرف مرا قبول ندارد یا من نداشته 
باشم، کالم او به یک اجتهادی رســیده؛ حاال باالخره آن 
هم اجتهاد کرده ولی باالخره ممکن است نتایجش درست 

نبوده. نهایتا یا اجتهاد من اشتباه بوده یا او.«

تقدم جهاد به اموال 
سخنرانی حجت االسالم پناهیان در سوگواره هنر و حماسه 
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روایت
تحریف شده و برخی هم نابود شده و باید بگردیم آن را در آثار جاذبه های جدید 

مختلف پیدا کنیم و از این کتاب ها استخراج کنیم. یکی از 
سهل نگری برخی نویسندگان ما این است که خیلی زود دنبال 
خروجی اند. بحث مستند حرف زدن در ادبیات آیینی مسأله 
دیگری بود که سیدمهدی شجاعی درباره آن سخن گفت: 
»یک بحث جدی در ادبیات آیینی و دینی استنادات است 
که تناقض با کار هنری و خالقانه دارد. در بخش معصومین 
معتقدم آنچه نقل می شــود بــرای معصومیــن -که چیزی 
نسبت داده نشود که خالف باشد- اگر از این محدوده بیرون 
بیاییم دست مان  برای تصویرسازی و تخیل کردن  باز است. 
ضمن اینکه در بعضی موارد برای پرداخــت به این فضاها 
نیازمند تخیل نیســتیم، بلکه نیازمند تحقیق هســتیم مثل 
فضاســازی ها و در اینجا نیازمند مستندات تاریخی هستیم 
که باید فرهنگ آن دوران را بشناسیم. باورم بر این است که 
این محدودیت ها وجود دارد و شاید دشواری کار آیینی است 
که قیدهایی برای نوشتن وجود دارد. دیگر مسأله در ادبیات 
آیینی این است که مخاطب آخر داســتان را می داند و باید 

به دنبال جاذبه های جدید باشیم تا این خأل جبران شود.«

شخصیت ها می توان پیدا کرد چون این الگوها را خدا قرار 
داده و دست ساز بشر نبوده اســت. این جدی ترین انگیزه 
من برای نوشتن از ایشان بود.« شجاعی  در ادامه به بحث 
ادبیات کهن و تأثیر آن در قوت آثار آیینی اشــاره می کند و 
می گوید: »ادبیات کهن نقش جدی در ایــن ماجرا دارد و 
به ضرس قاطع معتقدم نویسنده ای که با ادبیات کهن آشنا 
نباشد در این راه موفق نخواهد شد. پایه و استخوان بندی 
قلم با ادبیات کهن شکل می گیرد و بسیاری از نویسندگان 
موفق دنیا موفقیت شــان به خاطر آشــنایی با ادبیات کهن 
است.«  او در ادامه سخن خود به بحث تحریف آثار تاریخی 
اشاره می کند. در اینجا او نقش نویسنده محقق را برجسته 
می داند: »بسیاری از مفاهیم اعتقادی ما در طول تاریخ دچار 

سید مهدی شــجاعی را همه می شناســد، نویسنده، 
مترجم و ناشــر آثار فاخر آیینی... همزمان با یازدهم محرم 
سیدمهدی شجاعی، نویسنده آثار ماندگار ادبیات آیینی در 
کافه کتاب آفتاب مشهد مقابل مخاطبانش نشست و درباره 
ادبیات منثور عاشورایی صحبت کرد. سیدمهدی شجاعی 
در ابتدای این دیدار دربــاره دغدغه های خود درباره انتقال 
مفاهیم بلند اعتقادی در قالب ادبیات آیینی گفت: »از دوران 
جوانی و نوجوانی دغدغه داشتم مفاهیم اعتقادی ما که قطعا 
بلندترین و ارجمندترین مفاهیــم در میان مکاتب مختلف 
اســت باید با زبان و ادبیات امروز به مخاطب منتقل بشود و 
این انگیزه های اولیه داستان نویسی من در این حوزه بود. 
هرچه گذشت بیشتر به این نتیجه رسیدم که همه آرمان ها 
و فرهنگ ما معطوف به الگوهای ماســت.« این نویسنده 
در ادامه درباره الگوی واقعی در جامعــه و البته به روز بودن 
الگوهای اعتقادی ما برای جامعه صحبت کرد و گفت: »باور 
من این  است ادبیات آیینی برای من وسیله ای است که آن 
الگوها را در جامعه معرفی کنم و معتقدم اصل داستان مبتنی 
بر یک نیاز فطری بشر است. بشر اســطوره می سازد برای 
اینکه شخصیت هایی را که دوســت دارد داشته باشد ولی 
ندارد و آنها را در قالب اسطوره ترسیم می کند. انسان ها دنبال 
کمال  هستند و وقتی کسی را پیدا نمی کنند آن را می سازند و 
اسطوره اینجا شکل می گیرد . از دیدگاه من شخصیت هایی 
دینی که من به آنها پرداختم اسطوره های واقعی هستند و 
پرداختن به آنها می تواند رشد و آگاهی را در مخاطب ایجاد 
کند. معتقدم همه آنچه که ما دنبــال آن می گردیم در این 

سربلند

یک ســال و اندی بعد از شــهادت و تشــییع محسن 
حججی حاال کتاب زندگی وی با عنوان »سربلند« توسط 
انتشــارات شــهید کاظمی منتشــر و روانه بازار نشــر شد. 
حکایت، حکایت همان تصویر اســت ؛ تصویر ی که مردم 
ایران را دگرگون کرد. تصویر جوانی که اســتوار و راسخ در 
دستان داعش اســیر اســت اما برق نگاهش مصمم بود، 
شور و حالی به پا خاســت و روزها و هفته ها  و هنوز محسن 
حججی جوان اول ایران بود و هســت. به فاصله چند ماه 
جنازه بی سر محسن حججی برگشت و مراسم تشییع پیکر 
وی در تهران و اصفهان و نجف آباد روزهای بی بدیلی را به 
یادگار گذاشت. محسن حججی از فعاالن فرهنگی حوزه 
کتاب بود و در مؤسسه شهید احمد کاظمی فعالیت داشت. 
کتاب ســربلند، روایت زندگی زمینی  یک جواِن ۲۷ ســاله 
اســت که در ابتدای جوانی بر ترس و غفلت چیره شــد؛ او 
که راهی به روزنه های غیب عالم یافت تا خود را به آسمان 
رساند. »سربلند« روایتی از انتخاب های محسن در زندگی 
زمینی اش است که او را به آنچه می خواست، رساند؛ روایتی 
به زبان آنها که چندصباحی را با محســن بوده اند و در کنار 
محسن زیسته اند و با اشــک ها و لبخندهایش گریسته یا 
خندیده اند. رهبر معظم انقالب اسالمی این شهید واالمقام 
را نشانه و حجت خدا و سخنگوی شهدای مظلوم و سر جدا 

خواندند و با اشــاره به حضور باشــکوه و کم نظیر مردم در 
تشییع آن شهید، خاطرنشــان کردند: »خداوند به واسطه 
مجاهدت محســن عزیز، ملت ایران را عزیز و »سربلند« 
کرد و او را نماد نسل جوان انقالبی و معجزه جاری انقالب 

اسالمی قرار داد.«

رونمایی از کتابی درباره شهید حججی  

در برشی از کتاب می خوانیم: »برگشتم به حاج سعید 
گفتم: »آخه من چطور این بدن اربًا اربا رو شناسایی کنم؟« 
خیلی به هم ریختم. رفتم سمت آن داعشی. یک متر رفت 
عقب و اسلحه اش را کشــید طرفم. سرش داد زدم: »شما 
مگه مسلمون نیســتید؟« به کاور اشــاره کردم که مگر او 
مسلمان نبود؟ پس سرش کو؟ چرا این بال را سرش آوردید؟ 
حاج سعید تند تند حرف هایم را ترجمه می کرد. آن داعشی 
خودش را تبرئه کرد کــه این کار ما نبوده و باید از کســانی 
کــه او را برده اند »القائم« بپرســید. فهمیــدم می خواهد 
خودش را از این مخمصه نجات دهد. دوباره فریاد زدم که 
کجای اسالم می گوید اسیرتان را این طور شکنجه کنید؟ 
نماینده داعش گفت: »تقصیر خودش بوده!« پرسیدم به 
چه جرمی؟ بریده بریده جواب می داد و حاج ســعید ترجمه 
می کــرد: »از بــس حرصمــون رو درآورد؛ نــه اطالعاتی 
 به مــا داد، نــه اظهار پشــیمونی کــرد، نه التمــاس کرد! 

تقصیر خودش بود...!«
در مراســم رونمایی از کتــاب  محمدعلــی جعفری 
نویســنده کتاب   »ســربلند« راوی  مســتند زندگی شــهید 
محســن حججی در ســخنانی کوتاه   گفت: »اصطالحی 
بین فوتبالیســت ها رواج دارد و آن اینکــه ما حرف هایمان 
را در زمین می زنیم. من هم هرچه داشتم در کتاب نوشتم 
و امیدوارم خــدا آن را از من بپذیرد و شــهید نیز قبول کند. 
رزمنده ای شهید شده و فرزند بی پدر، اما من امروز باید اینجا 
بیایم و کتاب را امضا کنم در حالی که کار بزرگ را این شهدا 
کرده اند. نوشتن از شهدا جزو عمر من محسوب نمی شود و 
آرزویم این است این رزق و روزی ها را خدا از ما نگیرد و این 

چند صفحه نوشته شده را از من بپذیرد.«

سید مهدی شجاعی از دغدغه هایش درباره ادبیات آیینی می گوید
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دیدنی
آن بیست و سه نفر  

کتابی که قرار است فیلم آن ساخته شود

آنها که بــه »آن بیست  وســه نفر« معروف شــدند و 
شــاید به عنوان اولین یا حتی آخرین اسیرانی بودند که در 
دوران اسارت وادار به مالقات با صدام حسین، دیکتاتور 
و رئیس جمهــور آن روزهای عراق شــدند، آنها اســیرانی 
معمولی نبودند، شاید به همین دلیل بود که صدام شخصا 
می خواســت آنها را ببیند. او اعالم کرده بود تا از بین ٢٠٠ 
نفر اســیر »این ٢٣ نفر« را کــه رنج سنی شــان بین ١٣تا 
١٩ســال بوده جدا کنند. طبق نقشه و برنامه ریزی بعثی ها 
برای »این  ٢٣ نفر« کفش و لباس شیک خریده می شود 
تا آنهــا را برای شــوی تبلیغاتی صــدام آماده کننــد. آنها 

نمی  خواستند در این شــوی تبلیغاتی شریک باشند، پس 
اعتصاب غذا کردند تا به جمع زندانیان عادی بازگردند.

 آنها نوجوانانی بودند که حماسه آفرین شدند و حاصل 
آن کتاب    »آن بیست  و سه نفر« خاطرات خودنوشت احمد 
یوسف زاده از دوران اســارت ۱۹ نوجوان کرمانی و چهار 
نوجوان دیگر اســت که در عملیات آزادســازی خرمشهر 
توســط ارتش بعث به اســارت درمی آیند. نویسنده در این 
کتاب شــرح ۸ماه ابتدایی اســارت و اتفاقاتی را که برای 
این گروه ۲3نفره افتــاده از جمله مالقات با صدام در کاخ 
ریاســت جمهوری عراق روایت کرده اســت. البته کتاب 

فقط شرح همین ماجرا نیست، بلکه روایت ۸ ماه از اسارت 
۹ ساله  احمد یوســف زاده، یکی از همین ۲3 نفر است که 
با قلمی روان و ســاده و در عین حال جذاب و توصیف گر 
نوشته شده است. نویسنده به  خوبی توانسته حاالت انسانی 
و موقعیت وقوع رویدادها را ترسیم کند تا از همین رهگذر، 
هم به شــرح ماجرای پیش  آمده برای خــود بپردازد و هم 
مخاطب را با زندان های مخوف عراق و روزهای ســخت 

اسرای ایرانی در این زندان ها آشنا کند.
رهبر معظم انقالب در تقریظی بر این اثر نوشته اند: 
»در روزهای پایانی ۹3 و آغازین ۹4 با شیرینی این نوشته  
شیوا و جذاب و هنرمندانه، شیرین کام شدم و لحظه ها را 
با این مردان کم سال و پرهمت گذراندم. به این نویسنده   
خــوش ذوق و به آن بیســت و ســه نفر و به دســت قدرت 
و حکمتی کــه همه   ایــن زیبایی هــا، پرداخته  ســرپنجه  
معجزه گر اوست، درود می فرستم و جبین سپاس بر خاک 

می سایم. «
مثــل خیلی آثار مکتــوب دفاع مقــدس، این کتاب 
هم می توانــد دســتمایه یک اثــر بصری جذاب باشــد، 
خبرهایی هم در راه است. اواسط مهرماه سال ۹5 بود که 
احمد یوسف زاده، نویســنده کتاب »آن بیست و سه نفر« 
در مصاحبه ای اعالم کرد که ســردار ســلیمانی پیشنهاد 
ســاخت فیلمی از روی این کتاب را به ابراهیم حاتمی کیا 
داده است. پس از انتشار این خبر، ابراهیم حاتمی کیا به 
سراغ ساخت فیلم »به وقت شام« رفت. امروز اعالم شد 
که ســازمان »اوج« قرار است   »آن بیســت و سه نفر« به 
کارگردانی مهدی جعفری را به سی وهفتمین جشنواره فجر 
برساند. فیلم سینمایی »آن بیست و سه نفر« به کارگردانی 
مهدی جعفری و تهیه کنندگی مجتبــی فراورده محصول 
جدید مرکز فیلم و ســریال سازمان هنری رســانه ای اوج 
است که مرحله پیش تولید را گذرانده و فیلمبرداری آن طی 
روزهای آتی در شــهرک چهاردانگه تهران آغاز می شود. 
مهدی جعفری پیش از این مســتند ۲3 نفــر و آن یک نفر 
را تولید کرده بــود که جزو اولین آثــار در معرفی نوجوانان 

حاضر در جنگ بود.

آوانتاژ
روایت فوتبالیستی که شهید شد

نمایش »آوانتاژ« به نویســندگی کامران شهالیی و 
کارگردانی کامران شهالیی و محمد الرتی از دوم مهر ماه 
ساعت۱۸:3۰ در تاالر حافظ روی صحنه رفته است. این 
اثر نمایشــی وقایعی در  دهه 6۰ را روایت می کند و درباره 
بمباران 4 آذر سال ۱365 در اندیمشک است. این بمباران 
۱۰۰ دقیقه ای طوالنی ترین بمبــاران هوایی بعد از جنگ 
جهانی دوم و طوالنی ترین بمباران در ایران لقب گرفته که 
متاسفانه تعداد زیادی از زنان و کودکان و افراد غیرنظامی 
در این اتفاق به شهادت رسیدند. »آوانتاژ« روایتی است از 
آن روزها و افرادی که در این میان شهید شده اند. داستان 
نمایش درباره پسربچه ای است که فوتبالیست خوبی بوده 
و حتی ممکن بوده که در آینده عضو تیم ملی فوتبال شود 
اما در این حادثه کشــته می شــود. اگر او زنــده می ماند، 

می توانست تجربیات زیادی  کسب کند، در حالی که مرگ 
این پســر همه آرزوهایش را تباه کرد. او دیدن بسیاری از 
اتفاقات تاریخی و ورزشی را از دست می دهد در حالی که 
حقش این نبــود و باید زندگی می کرد. الهــام نامی، امین 
وحیدی پور، رضا بهرامی، ابوذر ساعدی، شادی صیادی، 
ترانه کوهســتانی، احمد جعفــری، آرزو کریمی زند و ایلیا 

بکریان گروه بازیگران نمایش »آوانتاژ« هستند.
محمــد الرتی که بــه صورت مشــترک بــا کامران 

شــهالیی کارگردانی نمایش »آوانتــاژ« را برعهده دارد، 
دربــاره اجرای ایــن اثر نمایشــی گفته اســت: »در این 
نمایش شــهید ما زنده است و حاال 4۰ ســال دارد چون 
همان طور که در قرآن و روایات تشیع ما آمده، شهیدان 
زنده اند، روزی می گیرند و ناظر بر اتفاقات امروز هستند. 
در این نمایش این طور تصور شــده که اگر این پسربچه 
زنده می ماند زندگی اش چگونه می شد و چه تجربیاتی را 
از ســر می گذراند. چنین وقایعی که به صورت ناخواسته 
رخ می دهد و افــراد غیرنظامی را درگیر می کند، بســیار 
دردناک هســتند و متاســفانه چند روز قبل نیــز در حادثه 
تروریستی اهواز شــاهدش بودیم. با این اتفاقات آینده 
از یک ســری از آدم ها گرفته می شــود در حالــی که آنها 
هیچ تقصیری نداشــتند و می توانســتند زندگی طبیعی را 
طی کنند.«الرتی دربــاره چگونگی تحقیقات برای تولید 
نمایش گفته اســت: »تولید این اثر نمایشــی کار بسیار 
سختی بود چون قسمت زیادی از این اثر، مستند است و 
جمع آوری اطالعات بسیار مشکل بود. کامران شهالیی، 
نویسنده نمایش برای نگارش متن مصاحبه های زیادی 
با بازماندگان این حادثه داشت. این اتفاق بعد از گذشت 
این همه سال هنوز برای بازماندگان دردناک است و این 
تجربه تلخ را فراموش نکرده اند. با توجه به استقبالی که 
از نمایش قبلی ما شــد شــیوه اجرایی این نمایش نیز در 
ادامه روند »هفت روز از تیر شصت« است. در »آوانتاژ« 
ما روایتی غیرخطی از این اتفاق را به نمایش می گذاریم 

و خطوط زمانی شکسته شده اند.«
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میدان
نوبت پاس گل 

لوکا مودریچ بهترین بازیکن سال فوتبال شد 

آنجا یک اتفاق تازه  افتاد، شــاید یــک عصر به پایان 
رسید، عصر یک دوگانه! آن شــب جایزه ای در فوتبال داده 
شد که نه مسی رسید و نه به رونالدو و یک بازیکن دیگر بود 
که بهتریــن بازیکن جهان شــد. لوکا مودریــچ به یک دهه 
ســلطه کریســتیانو رونالدو و لیونل مســی بــر جوایز فردی 
فوتبــال پایان داد و از ســوی فیفــا به عنوان بازیکن ســال 
جهان انتخاب شد. مودریچ که از زمان انتقال از تاتنهام به 
رئال مادرید، همواره یکی از ارکان کهکشــانی ها بوده، در 
پنج ســال اخیر چهار بار به همراه سفیدپوشان قهرمان اروپا 
شده و در همه آنها نیز نقش بســزایی ایفا کرد.هافبک رئال 
مادرید و تیم ملی کرواسی در رده باشگاهی سومین قهرمانی 
متوالی اش در اروپا را جشن گرفت و به تیم کشورش کمک 
کرد برای نخستین بار به فینال جام جهانی برسد.  با موفقیت 
مودریچ 33 ســاله، رونالدو و مســی در عدد پنج با هم برابر 
هســتند.مودریچ که در پایتخت اسپانیا تحت الشعاع گلزنی 
رونالدو قرار می گرفت، در جام جهانی دو گل زد و در پیروزی 
برابر دانمارک و روســیه در ضربات پنالتی گل زد اما توانایی 
بازی ســازی اش بود که باعث رســیدن توپ طال به عنوان 
بهترین بازیکن جام به او شــد. شــاید جایزه ای کــه به لوکا 
مودریچ رســید، جایزه ای بود برای همــه هافبک هایی که 
در همه این سال ها پشت سر کریس رونالدو و مسی نادیده 
گرفته بودند، نابغه هایی مثل ژاوی، اینستا، فرانک ریبری، 
وسلی اسنایدر و....شاید انتخاب مودریچ یعنی نوبت پاس 

گل رسیده است.
 کاکای برزیلــی آخریــن صاحــب توپ طــال پیش از 
حکمرانی دو ســتاره پرتغالی و آرژانتینی بر فوتبال جهان بود 
که در سال ۲۰۰۷ این عنوان را به خود اختصاص داد. طبق 
آمار منتشرشده، مودریچ با کســب ۲۹/5 درصد از آرا، عنوان 
برترین بازیکن جهان را به خود اختصاص داد، رونالدو مهاجم 
پرتغالی یوونتوس با ۱۹/۰۸ درصــد در رتبه دوم قرار گرفت و 
صالح مهاجم مصری لیورپول هم ۱۱/۲3 درصد آرا را از آن 
خود کرد. یکی از نکات جالب این است که مسی در بین چهار 
نفر برتر هم قرار ندارد و کیلیان امباپه فرانســوی با ۱۰ درصد 
آرا در جایگاه چهارم قرار گرفت. ستاره آرژانتینی هم با ۹/۸۱ 
درصــد در رده پنجم قرار گرفته اســت. یکی دیگــر از موارد 
قابل توجه این بود کــه مودریچ در حالی بــا ۲۹ درصد به این 
عنوان رسید که طی سال های گذشــته کمترین میزان آرا به 

فرد برنده  محسوب می شود.

   مودریچ چه گفت
لوکا مودریچ پس از آنکه جایزه »THE BEST« را دریافت 
کرد، گفت: »من خوشــحالم زیرا دیگــر بازیکنانی که رقیبم 
بودند، حتی پیش از شایســتگی هم به عنوان مدعی کسب 
این عنوان شناخته می شوند. گلزنی مهم است، به خصوص 
بازیکنی مثل کریســتیانو و مســی کــه متعلق به فــرای این 
جهان هستند. آنها بهترین بازیکنان جهان هستند ولی دیگر 
بازیکنان هم وقتی سال خوبی پشت سر می گذارند باید دیده 
شوند من خوشــحالم که این اتفاق برایم افتاد و امیدوارم که 
برای دیگر هافبک ها و مدافعان هم رخ دهد. البته که حاضرم 
تمام این عناوین را با قهرمانی در روسیه عوض کنم. به نظرم، 
تیم همیشه مهم تر است. حاضرم تمام عناوین فردی را با جام 
جهانی عوض کنم. البته این عناوین یعنی سختکوشــی و از 

این بابت خوشحالم.«

   غایبان بزرگ 
یکی از جنجالی ترین قسمت مراسم غیبت دو چهره بود. 
کریستیانو رونالدو و لیونل مســی مشهورترین و محبوب ترین 
فوتبالیست های حال حاضر جهان هستند، شاید بهترین های 
تاریخ فوتبال اما نیامده بودند. مسی در فهرست نهایی بهترین ها 
نبود و احتماال فکر کرده سفر به انگلیس ارزش وقت گذاشتن 
ندارد. دو تا از ســه نامزد نهایی، محمد صــالح و لوکا مودریچ 
بودند اما رونالدو نه. او ماه قبل هم بــه مونت کارلو نرفت چون 
می دانســت مودریچ در جایزه بازیکن ســال یوفا از او ســبقت 
گرفته. البتــه مارکا در گزارشــی دلیل غیبت رونالــدو را  کامال 
ورزشی دانست. او شب قبل از مراسم در ترکیب یوونتوس برابر 
فروزینونه به میدان رفت و با به ثمر رساندن یک گل کمک کرد 
تیمش برنده میدان شــود.بعد از آن هم یووه چهارشــنبه شب 
نیز باید به میدان رفت و به همین دلیل نه تنها رونالدو که هیچ 

بازیکن یوونتوس در مراسم گاال حاضر نشدند.
 هرچند واکنــش مودریچ بزرگوارانه بــود. مودریچ گفت 
دوست داشته کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در مراسم اهدای 
جایزه بهترین بازیکن جهان کنارش باشند: »هر کسی دالیل 
خودش را دارد. واقعا دوســت داشــتم آنها هم اینجا بودند اما 
نیستند. رونالدو دوست من است. غیبت او مرا ناراحت نمی کند. 
درســت اســت که من این جایزه را برده ام اما محمد صالح و 
کریستیانو هم بازیکنان بزرگی هســتند. بردن این جایزه مایه 
افتخار من است. این جایزه بهترین است. این جایزه اما برای 
همه آنهایی است که کنار من بوده اند و در حرفه ام به من کمک 
کرده اند. از خانواده ام تشکر می کنم و می خواهم در ادامه راه 
بهتر بازی کنم و افتخارات بیشتری برای خودم و تیمم به دست 
بیاورم. افتخار بزرگ و حس فوق العاده ای است که اینجا در کنار 
این جایزه قرار گرفته ام. این جایزه فقط برای من نیست، بلکه 
به هم تیمی هایم در رئال مادرید و تیم ملی کرواسی، مربی ها 
و خانواده ام نیز تعلق دارد.« مودریچ در پاسخ به این سؤال که 
خودش به عنوان کاپیتان کرواسی به کدام یک از نامزدها رأی 
داده؟ گفت: »من به واران، رونالــدو و گریزمان رأی داده ام. 
مسی یکی از بهترین هاست اما االن باید به عملکرد بازیکنان 
در سال گذشته نگاه کرد. مسی و کریستیانو بهترین های دنیا 

هستند و جزو بهترین های تاریخ اما فکر می کنم که رأی هایم 
منصفانه بوده اند. از مسی هم به خاطر 5 امتیازی که به من داد 

تشکر می کنم.«

   رای دیگران 
انتخاب رونالدو و مسی  چه بازیکنانی بوده؟ رونالدو اولین 
انتخابش برای رافائل واران، انتخاب دوم او مودریچ و انتخاب 
ســومش آنتوان گریژمان بود اما مســی انتخــاب جالب تری 
داشــت؛ چرا که گزینه اول او مودریچ، گزینه دومش کیلیان 
امباپه و گزینه ســوم او رونالدو بوده اســت. در میــان مربیان 
هم لیونل اســکالونی مربی موقت آرژانتین به مسی رای داد، 
در حالی که تیته مربی برزیــل از نیمار گذشــت و به ترتیب به 
مودریچ، صالح و رونالدو رای داد. زالتکو دالیچ مربی کرواسی 
به مودریچ، مسی و رونالدو رای داد در حالی که روبرتو مارتینس 
مربی بلژیک هیــچ کــدام از بازیکنانش را انتخــاب نکرد و به 
مودریچ، واران و مسی رای داد.حتی هری کین، برنده کفش 
طالی جام جهانی هم طرفدار داشت و مربی باهاماس و چین 
تایپه به او رای دادند هرچند کاپیتان تیم ملی انگلیس به ترتیب 
به رونالدو، مســی و کوین دبروین رای داد. با انتشار فهرست 
رأی دهندگان، رای کارلوس کی روش و مســعود شــجاعی به 
عنوان سرمربی و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران هم مشخص 
شد. بر این اساس کی روش؛ مودریچ، امباپه و هازارد را انتخاب 

کرد و شجاعی هم صالح، مودریچ و امباپه را برگزید.

   تیم منتخب سال 
کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در ترکیب تیم سال فیفا 
قــرار گرفتند اما محمد صــالح و نیمار در این فهرســت جایی 
نداشتند. ســه بازیکن از تیم قهرمان جهان، فرانسه، کیلیان 
امباپه، رافائل واران و انگولو کانته در این تیم هســتند اما پل 
پوگبا نیســت. ادن آزار هم تیمی کانته در چلسی در خط حمله 
چهارنفره قرار گرفته و داوید دخئا تنها بازیکن دیگری است که 
به نمایندگی از لیگ برتر در این ترکیب دیده می شود. حضور این 
دروازه بان اسپانیایی جالب است با آنکه جایزه بهترین دروازه بان 
جام جهانی به تیبو کورتوا رســید و تصور می شد او این جایزه را 
ببرد. نبودن صالح که در فهرست سه نفر پایانی جایزه بهترین 
بازیکن ســال قرار گرفته، هم قابل توجه بــود. لوکا مودریچ، 
برنده جایــزه اصلی در کنار واران، ســرخیو راموس و مارســلو 
نمایندگان رئال مادرید بودند که با احتساب کریستیانو رونالدو 
پنج نفر می شوند. تیم سال فیفا نســبت به سال قبل پنج تغییر 
داشت و جان لوییجی بوفون، لئوناردو بونوچی، تونی کروس، 
آندرس اینیستا و نیمار در آن جایی نداشتند. این تیم را اتحادیه 

بین المللی بازیکنان حرفه ای فوتبال انتخاب کرده است.
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آفتاب در حجاب 
روایتی فراتاریخی از حضرت زینب)س( 

خواندنی

بی شک اگر نبود صبر و اســتقامت بانوی ایستادگی 
ام المصائب حضرت زینب)س( تاریِخ امروز چیزی از واقعه 
کربال در خاطر نداشت. »آفتاب در حجاب« روایتی است 
خواندنی از زندگی ایشان که به قلم سید مهدی شجاعی و 

به همت انتشارات نیستان به زیور طبع آراسته شده است.
آفتاب در حجاب روایتی از زندگی حضرت زینب)س( 
اســت؛ از کودکی تا عاشــورا تا اســارت و تا وفات. اثری 
که ماندگاری اش از حال پیدا ســت. رمانی که به پشتوانه 
تحقیقات دقیق و عالمانه تاریخی و روایی،  به همه زوایای 
پنهان و آشکار زندگی و رفتار و درونیات حضرت زینب)س( 
پرداخته اســت. شــجاعی زبان روایتش را توی مخاطب 
انتخاب کرده، راوی دانای کلی است نامحدود که در تمام 
روایت حضرت زینب)س( را مخاطب قرار داده و روایتش را 
پیش می برد؛ فرمی که در ادبیات داستانی ایران نمونه اش 
کمتر دیده شده. داســتان از کابوس حضرت زینب)س( 
در کودکی آغاز می شــود: چشــم های اشــک آلودت را به 
پیامبــر)ص( دوختــی، لب برچیــدی و گفتــی: »خواب 
دیدم، خواب پریشــان دیــدم. دیدم که توفان به پا شــده 

اســت، توفانی که دنیا را تیره و تار کرده اســت. توفانی که 
مرا و همه چیز را به این ســو و آن ســو پرت می کند، توفانی 
که چشم به بنیان هستی دارد. ناگهان در آن وانفسا چشم 
من به درختی کهنسال افتاد و دلم به سویش پرکشید....« 
داستان از این کابوس که گواه رحلت پیامبر)ص( است و 
شــهادت مادر و پدر و... آغاز می شــود و در انتهای کتاب 
باز به همین خواب پریشان می رســیم: »تعبیر شد خواب 
کودکی های من پیامبر! و من اکنون با یک دنیا مصیبت و 
غربت تنها مانده ام...« در بخشی از این کتاب می خوانیم: 
»در کربال، شاید هیچ کس به اندازه تو زهر عطش در جانش 
رسوخ نکرده باشــد، بچه ها که فریاد  العطش سرداده اند، 
همگی در سایه ســار خیمه بوده اند، مردان که تشــنگی، 
بنیان های وجودشــان را مکیده است، هیچ کدام پوششی 
به طاقت فرسایی حجاب تو بر تن نداشته اند، معجر و مقنعه 
و عبا و دشداشــه و لباس کامل،  زیر آفتاب ســوزنده نینوا، 
حتی خون رگ های تو را تبخیر کرده است. تو اگر با همین 
حجاب، در عرصه نینوا می نشستی، عطش تمام وجودت 
را به آتش می کشید، چه رسد به اینکه هیچ کس در کربال به 

بانوی کربال
کتابی  درباره بانوی صبر

فرزند خطابه
پرورده بیت فصاحت و بالغت 

عایشه بنت الشاطی، از نویسندگان چیره دست مصری است که کتاب هایی چند درباره 
شخصیت های اسالمی به خصوص مادر پیامبر، همسران پیامبر و دختران پیامبر نوشته 
است. این بانوی دانشمند، چند سال پیش از دنیا رفت. از کتاب او درباره شخصیت عظیم 
حضرت زینب)س(، به نام »بطله کربال« ترجمه  هایی  انجام گرفته است  اما ترجمه استادانه 
و شیوای مرحوم آیت الله صدر، از برجستگی خاصی برخوردار است. نویسنده، در بخشی 
پدران و نیاکان حضرت زینب کبری )س( را معرفی می کند، سپس با پرداخت ادیبانه تولد 
این گوهر در مدینه در سال ششم هجرت، به دوران غمبار کودکی این دختر که مصادف با 
رحلت رسول خدا)ص( و شهادت مادرش حضرت فاطمه)س( است، می پردازد. در مقطعی 
به ازدواج حضرت زینب)س( با عبدالله بن  جعفر و ثمره فرخنده این وصلت می  پردازد. ترسیم 
صحنه  هایی از زندگی او در دوران امامت پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین)ع( و برادر مظلومش 
امام حسن مجتبی)ع( و نقش آفرینی این شیرزن در حماسه کربال، بخش هایی دیگر از این 
کتاب است. فصل عاشورایی زندگی وی، برجسته  ترین فصل کتاب محسوب می شود که 
سبکی روایی، جذاب و داستان گونه دارد، تا آنجا که کاروان اهل بیت)ع(، با کاروان ساالری 
زینب کبری)س( به مدینه باز می  گردد و همواره احیاگر یاد عاشورا و رسواگر جنایات بنی امیه 
ضد خاندان نور و عصمت است، تا آنکه یک سال و نیم پس از حادثه کربال، از دنیا می  رود. 
هرچند بافت کلی کتاب، بیشتر داستانی است و همین بر جاذبه کتاب افزوده است ولی با 

نقل هایی از منابع، فضایل و شخصیت علمی و اجتماعی او را هم ترسیم می کند.

کتــاب شــرح خطبــه حضــرت زینــب )ســالم الله علیهــا( در شــام نوشــته 
حجت االسالم والمسلمین کریمی جهرمی از سوی انتشارات مؤسسه بوستان کتاب چاپ و 
روانه بازار شده است. این کتاب دربردارنده مطالبی همچون »متن خطبه«، »فرزند خطبه و 
خطابه«، »آغاز سخن«، »محاکمه یزید و ذکر بعضی از جرم های او«، »ریشه یابی کردارهای 
یزید«، »نفرین حضرت زینب سالم الله علیها«، »عوامل گمراهی«، »جنایتکاران کوفه و شام 
از زبان زینب کبری سالم الله علیها«، »کرانه ها و ضربه ها«، »واکنش ها« و »خطبه حضرت 
زینب سالم الله در آینه شعر« است.  در بخشی از این کتاب می خوانیم: »بانوی بزرگ اسالم 
حضرت زینب سالم الله علیها، پروریده بیت فصاحت و بالغت و تربیت یافته بیان و خطبه های 
شورانگیز است. اولین خطبه و سخنرانی گرم و استداللی را که نظاره گر بود، خطبه پرماجرا و 
مهیج و شورانگیز و حماسی و احتجاجی مادر گرامی اش حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا 
سالم الله علیها بود و مهم تر اینکه ایشان ناقل آن روایت است. حضرت زینب)س(، دختر 
خردسال و خردمند بیت وحی که شاهد و ناظر آن مجلس بود و آن خطبه طوالنی را دید و شنید، 
با هوش و حافظه فوق العاده قوی و با اســتعداد خداداد و آسمانی ای که داشت، آن خطبه را 
حفظ شد و به دیگران نیز منتقل ساخت. ایشان بعدها نیز خطبه های گرم و آتشین و دلنشین پدر 
بزرگوارش را شنید و غرش های امیرمؤمنان علیه السالم را در کوفه از نزدیک شاهد بود و انواع 
خطابه از مباحث معرفتی، اعتقادی، اخالقی و حماسی و انواع کنایات و استعارات و مقابله و 

رویارویی با دشمنان را در خطبه های متعدد و کلمات پدر دید و فرا گرفت...«

مقاومت

زندگینامه

اندیشه

اندازه تو راه نرفته است، ندویده است، هروله نکرده است. 
– مگر البته خود حسین)ع( و تو اکنون با این حال و روز باید 
فریاد العطش بچه ها را بشنوی و تاب بیاوری. باید تشنگی را 
در تار و پود جوانان بنی هاشم ببینی و به تسالیشان برخیزی. 
باید زبانه های عطش را در چشم های کودکان نظاره کنی و 
زبان به کام بگیری و دم برنیــاوری، باید خون را از لب های 
ترک خورده ات بروبی و به گونه هایت بمالی تا زردی رخسار 
تو بچه ها را دچار ضعف و سستی نکند، باید تصویر کوثر را 
در آینه نگاهت بخشــکانی تا بچه ها با دیدن چشم های تو 

به یاد آب نیفتند.«

مثلث  |  شماره 66415
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