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روحانی به اصالح طلبان 
امتیاز نمی دهد

گفت  وگو با محمدسعید احدیان

شراکت با دولت 
گفت وگو با محمد عطریانفر

استاندارد دوگانه غرب
نصرت الّله تاجیک

تجارت امنیت
امیرعلی ابوالفتح

دیدار اصالح طلبان با روحانی 
را باید جدی گرفت؟

ماجرای تصویب CFT، مجلس را به صحنه رقابت نیروهای 
سیاسی در دوران تصویب برجام برگرداند

بازگشت به سیاست برجامی
چرا ترامپ تحقیرآمیز با 

دولت سعودی
صحبت می کند؟

قتل خاشقچی توسط دولت سعودی چه معنایی دارد

محسن پیرهادی، محمدصالح مفتاح و پیمان فراهانی 
در یادداشت هایی از نواصول گرایی جمعیت وابسته به 
محمد باقر قالیباف می گویند

ارباب و رعیت

قاتالن خونسرد

اصالح در اصول گرایی یا
جریان سوم نیستیم

علی الریجانی به نقطه اشتراک حامیان دولت، اصالح طلبان و 
اصول گرایان عمل گرا در روز تصویب CFT تبدیل شد و مخالفت 
اصول گرایان ناب گرا  را به چشم دید



سمنان -  كتابخانه مركزي

كتابخانه مركزي سمنان در سال 1392 در زميني به مساحت 7085 متر مربع و زیربنای 7565 متر 
مربع به بهره برداري رسيده است. این كتابخانه در سه طبقه مجزا، با بيش از 115 هزار جلد كتاب و 
بخش هاي  كودك و نوجوان، استان شناسي، كتاب هاي مرجع، نابينایان، مؤلفان استان و سالن هاي 
مطالعه ویژه آقایان و خانم ها با 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

شوكتياالز،تركيه
دومين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

������������������������������������������� توجیه المسائل  نام كتاب:
سروده: ����������������������������������������� سید علی اصغر علوی
������������������� بسیج دانشگاه امام صادق)ع( انتشارات:

����������������������������������������� ۱۶۴ صفحه  تعداد صفحات:

هشتمين جشنواره كتابخوانی رضوی به همت نهاد كتابخانه های 
عمومی كشور و همراهی بيش از ۴00 دستگاه از سراسر كشور 
برگزار شد كه با رشد 32 درصدی در مشاركت عمومی نسبت به 
دوره گذشته همراه بود. در این دوره جشنواره كتابخوانی رضوی 
858 هزار 695 نفر از اقشار مختلف مردم از سراسر كشور و در 

سنين مختلف در آن شركت داشتند، ۴65 نفر از استان های 
مختلف به عنوان برگزیدگان این جشنواره مورد تقدیر قرار 
گرفتند. دبيرخانه این جشنواره، اسامی برگزیدگان در هر بخش 
 www.iranpl.ir  به همراه نام استان و كتابخانه را در نشاني

منتشر كرده است.

اعالم اسامی برگزیدگان استانی 

هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگیريد

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

كتاب »توجيه المسائل كربال« در پی بيان توجيهات اقشار 
با عبداهلل  مختلف مردمی است كه در مواجهه با دعوت ا
الحسين)ع( قرارگرفتند اما با بهانه های مختلف و هر یک به 
توجيهی از یاری ایشان سر باز زدند. با توجه به اینکه امام زمان 
ما نيز، ما را برای یاری و قيام خود دعوت می نماید، مطالعه 
این كتاب می تواند به ما كمک كند تا دچار سرنوشت كسانی 

نباشيم كه عامل تنهایی ولی خدا، امام حسين)ع(، شدند.

نواع توجيهات نظير توجيهات  نویسنده بعد از برشمردن ا
عقيدتی؛ توجيهات سياسی؛ توجيهات اجتماعی؛ توجيهات 
اقتصادی؛ توجيهات نظامی؛ توجيهات به ظاهر مقدس و... 
در پایان، عمده توجيهات را در 6 دسته تقسيم و هر یک را 
تحليل كرده است كه عبارت اند از: عقب گرد به عقاید جاهلی، 
دنياطلبی؛ رهاكردن تکليف از سوی خواص؛ غفلت؛ ترس از 

جان و مال و جهل و نادانی.
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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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نفر نمی شود مقابله با یک همچو ظالمی     دارای همه چیز کرد، در   شهادت بیمه کننده پیروزی اسالم    
صورت های مادی، لکن می دانست که همین شهادت پیروز کرد   
  اسالم را و اسالم را تجدید کرد. همین شهادت این پیرمردهای 
محراب از مدنی،     ـ رحمه اللهـ   گرفته تا این شهید اخیر ما، همین 
شهادتها پیروزی را بیمه می کند. همین     شهادتهاست که دشمن 
 شــما را رســوا می کند در دنیا، هر چند که همۀ دنیا با آنها موافق
     باشد.  همین ســازمان عفو بین المللی که آن همه دروغپردازی 
کرده است، ســند صحیح هم     دارد، ســند صحیحش این است 
که منافقین اینطور می گویند، مســتند این اســت که در     نوشته 
های منافقین این امور هســت؛ آنهایی که دشــمن اســالمند، 
آنهایی که دشــمن ملت     هســتند، دشمن مســلمانان هستند، 

         شما آقایان روحانیون و همه روحانیونی که 
در کشور هستند، همه مکلفند به اینکه این     نعمت 
خدا را، این عطیه الهی را حفظ کنند و شکر این 
نعمت را برآورند و شکر به این     است که تبلیغ کنند. 
آنچه که سیدالشهدا عمل کرد و آن ایده ای که 
او داشــت و آن راهی که     او رفت و آن پیروزی که 
بعد از شهادت برای او حاصل شد و برای اسالم 
حاصل شد، به     مردم روشن کنند و بفهمانند به همه 
که مسئله مجاهده در راه اســالم آن است که او 
کرد.      می دانست که با یک عده قلیل کمتر از صد 
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مدیریت از راه دور
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رفتار جامعه با زنان توهین آمیز است 

شخصیتی هزار و یک  تکه  
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بوی کودتا در استقالل

تاج در برزخ

مجمع باید تصمیم بگیرد
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قتل خاشقچی توسط دولت سعودی چه معنایی دارد

محسن پیرهادی، محمدصالح مفتاح و پیمان فراهانی 
در یادداشت هایی از نواصول گرایی جمعیت وابسته به 
محمد باقر قالیباف می گویند

ارباب و رعیت

قاتالن خونسرد

اصالح در اصول گرایی یا
جریان سوم نیستیم

علی الریجانی به نقطه اشتراک حامیان دولت، اصالح طلبان و 
اصول گرایان عمل گرا در روز تصویب CFT تبدیل شد و مخالفت 
اصول گرایان ناب گرا  را به چشم دید

آنهایی کــه دیوانه شــدند برای اینکه نرســیدند بــه آن     اهدافی 
 که داشــتند و او ســلطۀ بدتر از ســلطۀ محمدرضا بر این کشور 
بود.         شــما باید تبلیغ کنید آقا! محرم اســت. این محرم را زنده 
نگه دارید. ما هر چه داریم از     این محرم است و از این مجالس. 
مجالس تبلیغ ما هم از محرم است، از این قتل     سیدالشهداست و 
شهادت اوست. ما باید به عمق این شهادت و تأثیر این شهادت 
در عالم     برسیم و توجه کنیم که تأثیر او امروز هم هست. اگر این 
مجالس وعظ و خطابه و عزاداری     و اجتماعات ســوگواری نبود، 
کشور ما پیروز نمی شد. همه در تحت بیرق امام حسین ـ     سالم 
الله علیهـ  قیام کردند. اآلن هم می بینید که در جبهه ها وقتی که 
نشــان می دهند آنها را،     همه با عشق امام حسین است که دارند 

جبهه ها را گرم نگه می دارند. لکــن در این     اجتماعاتی 
که در محرم و صفر می شــود و در سایر اوقات، مبلغین 
عزیز و علمای اعالم و   خطبای معظم باید مسائل روز را، 
مسائل سیاسی را، مسائل اجتماعی را و تکلیف مردم     ]  را  [   
در یک همچو زمانی که گرفتار اینهمه دشمن ما هستیم، 
معّین کنند؛ به مردم و به     کشــور بفهماننــد که ما در بین 
راه هســتیم و باید تا آخر راه ان شاءالله ، برویم.  ما با این 
ترتیبی     که تاکنون بوده است و کشور ما و افراد کشور ما 
بحمدالله ، حاضر بودند، با این ترتیب اگر     پیش برویم، 
 آخر کارمان به پیروزی مطلق می رسد. لکن نباید سست

 بشویم. 



انقالب در دولت
4 وزیر جدید به مجلس معرفی می شوند

چهره دولت این هفته تغییر می کنــد. این تغییرات 
البته فقط قرار نیســت شــامل حال وزارتخانه های دارای 
سرپرست شود. اخبار رســیده حاکی از آن است که دولت 

برای تغییرات افراد بیشتری را مد نظر دارد. 
این اما در شرایطی است که مجلس نیز خود را برای 

استیضاح برخی افراد دولت آماده کرده است.
ماجــرا  امــا از آنجــا آغاز شــده اســت کــه یکی از 
خبرگزاری ها به نقل از یک عضو کمیسیون عمران مدعی 
شــد که عباس آخوندی از وزارت راه، مسکن و شهرسازی 
استعفا داده است که مرکز ارتباطات و اطالع رسانی وزارت 
راه و شهرســازی اعالم اســتعفای وزیر راه و شهرسازی را 
تکذیب کرد. شایعه اســتعفای وزرای دولت روحانی خبر 
تازه ای نیســت. درســت زمانی که رئیس جمهوری برای 
حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تهران را به 
مقصد نیویورک ترک کرد، یک عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس، از شــایعه استعفای محمد شــریعتمداری، وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت بــا هماهنگی روحانــی خبر داد 
که ســاعتی بعد با تکذیب و تاییدهای متعدد همراه شــد. 
چند روزی اســت که موضوع »خداحافظــی« آخوندی از 
وزارتخانه راه و شهرســازی در قالب اســتعفا، استیضاح و 
برکناری مطرح اســت اما تــا کنون نه مجلــس و نه دولت 
اقدام به حــذف آخونــدی از طریق روش های ذکرشــده 
نکرده است. قرار بر این بود بررسی اســتیضاح وزیر راه و 
شهرسازی که چندی پیش با بیش از 50 امضای نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی تقدیم هیات رئیسه پارلمان شد در 
دستور کار کمیسیون عمران باشد اما از برنامه خارج شده 
است. گفته شده به دلیل اولویت برنامه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس، وزیر به این کمیســیون 
رفت و بنا شد که تقاضای استیضاح وی در جلسه دیگری 
در کمیسیون عمران مجلس بررسی شود. باید تا سه شنبه 
هفته جاری منتظر ماند تا مشخص شود که آیا در بین وزرای 
جدیدی که از سوی رئیس جمهوری اعالم می شود،  وزیر 
جدید راه و شهرسازی هم اعالم می شود یا کار را دوباره به 

مجلس خواهند سپرد؟
علی کرد، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران، 
در گفت وگو با یکی از رسانه ها مدعی شد: »عباس آخوندی 
پس از اعالم دولت برای برکناری او، خود اعالم اســتعفا 
کرده اســت.« او گفته در حال حاضر احتماال این اعالم 
استعفا به صورت شفاهی بوده باشــد و وزیر منتظر اعالم 
نظر رئیس جمهوری است. در همین رابطه سیدابوالفضل 
موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
اســتعفای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی را شایعه 
اعالم کرد و گفت: »وی هم اکنون برای بررسی وضعیت 
حمل و نقل بین المللی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی اســت.« وی تصریح کــرد: »قرار بــود اعضای 
کمیسیون عمران مجلس جلسه ای با وزیر راه و شهرسازی 
داشته باشند، ولی به دلیل اینکه رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی از قبل با آخوندی هماهنگ کرده 

بود، وی نمی توانســت در هر دو کمیســیون حضور یابد و 
هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی است. بنابراین قرار شد 
آخوندی در جلسه بعدی کمیسیون عمران مجلس حضور 
یابد.« این در حالی اســت که رئیس کمیســیون عمران 
مجلس شورای اسالمی از تایید اخباری پیرامون استعفای 
عباس آخوندی از وزارت راه، مسکن و شهرسازی خبر داد. 
محمدرضا رضایی با اشــاره به اینکه جمعــی از نمایندگان 
مجلس پیش از انتشــار اخباری درباره استعفای آخوندی 
طرح اســتیضاح وی را به هیات رئیســه مجلس شــورای 
اسالمی ارائه دادند، گفت: »در صورتی که خبر استعفای 
آخوندی جدی باشــد قطعا دیگر اســتیضاح از دستور کار 
خارج می شود اما اگر رئیس جمهوری با درخواست آخوندی 
برای کناره گیری از وزارت راه، مسکن و شهرسازی موافقت 
نکند نمایندگان درخواست اســتیضاح را مجددا در دستور 

کار قرار خواهند داد.«
در همین رابطــه محمدرضــا رضایی کوچی، رئیس 
کمیســیون عمران هم گفت: »احتمال اینکه در معرفی 
وزرای جدید، وزیر جدید راه و شهرســازی هم اعالم شود 
وجود دارد بنابراین روند اســتیضاح در مجلس قرار اســت 
کندتر شــود.« این در حالی اســت که عضو کمیســیون 
عمــران مجلــس شــورای اســالمی، اســتعفای عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرســازی را شــایعه اعــالم کرده و 
گفته: »وی هم اکنون برای بررســی وضعیت حمل و نقل 
بین المللی در کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 

است.«
همزمان با مطرح شــدن زمزمه هایی در مورد معرفی 
وزرای جدیــد دولــت، چند نفــر از نماینــدگان مجلس از 
آخرین وضعیت جدی ترین گزینه هــا در میان چهره های 
مطرح شــده، خبــر دادند. ایــن تصمیم هیات رئیســه به 
این منظور اتخاذ شــده کــه نماینــدگان صالحیت وزرای 
پیشــنهادی رئیس جمهوری برای تصــدی دو وزارتخانه 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی و امور اقتصادی و دارایی که 
اخیرا  با استیضاح مجلس بی وزیر شــده اند را مورد بررسی 
قرار دهند. بــه  گفته یکی از اعضای کمیســیون صنایع و 
معــادن مجلس، قرار اســت محمد شــریعتمداری، وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت از ســوی رئیس جمهوری برای 
تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شــود. 
این درحالی اســت که عالوه بر تایید این خبر از ســوی ۲ 
عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک عضو 
اصالح طلب هیات رئیسه مجلس نیز به طور جداگانه این 
خبر را تایید کرده و گفته است که حضور شریعتمداری در 
وزارت کار، نســبت به دیگر گزینه ها جدی تر است و تا ۹0 
درصد باید منتظر معرفی او به عنوان وزیر جدید کار باشیم. 
همزمان یک عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس با 
تاکید بر اینکه در جریان این خبر اســت، گفت: »باتوجه 
به فضــای حاکم بــر مجلــس و مطرح بودن اســتیضاح 
شــریعتمداری به عنوان وزیر صمت، امکان کســب رای 

اعتماد از مجلس بسیار کم خواهد بود.«
در این میان البته هنوز هم صحبت هایی از احتمال 
حضور شــاپور محمــدی در راس وزارت اقتصــاد مطرح 
اســت اما به جز آخوندی و محمدی، گزینه جدی تری نیز 
برای جایگزینی مسعود کرباســیان، وزیر استیضاح شده 
اقتصاد مطرح است. بنابر شنیده هایی که به تایید چند نفر 
از نمایندگان مورد اشــاره رســیده، فرهاد دژپسند از جمله 
گزینه های جدی بــرای تصدی وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی است. به گفته یک عضو هیات رئیسه مجلس، رضا 
رحمانی، نماینده سابق مجلس و معاون وزارت صنعت در 
دولت روحانی نیز از جمله گزینه های جدی برای جایگزینی 
شریعتمداری در وزارت صمت خواهد بود. هرچند هنوز هم 
صحبت هایی درمورد احتمال معرفی رضا ویســه نیز برای 

تصدی این وزارتخانه مطرح است.

گزارش ویژه
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چهره
به دنبال شهردار سوم

محسن هاشمی جایگزین افشانی می شود؟

 شهردار تهران رفتنی اســت؛ این یکی از مهم ترین 
تاثیــرات مصوبه جدیــد در مــورد ممنوعیــت به کارگیری 
بازنشستگان است. حاال افشانی باید رود. همین هم هست 
که دوباره مجادله و مباحثه برای انتخاب شــهرداری به راه 
افتاده است. از همه پیش رو تر این بار محسن هاشمی است 
که خبرهایی در این مورد منتشر کرده است. رئیس شورای 
شهر در این مورد نوشته اســت: »بخشی از اصالح طلبان 
فکر می کنند شهردارشــدنم باعث ازهم پاشیدگی شورای 

شهر می شود اما برای ریاست شورا جایگزین هست.«

   جای خالی افشانی
رفتن سیدمحمدعلی افشانی، شهردار تهران قطعی 
شده اســت و در این رابطه هم نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و هم مســئوالن مربوطه در دستگاه های مختلف 
نظر خــود را اعــالم کرده اند. عــادل آذر، رئیــس دیوان 
محاسبات کشوری در این باره اظهار کرد: »همه شهرداران 
کشور از جمله شــهردار تهران مشــمول قانون جدید منع 
به کارگیری بازنشستگان هســتند، 15 استاندار کشور هم 
مشــمول این قانون هســتند و باید تا پایان فرصت قانونی 
مسئولیت شان را تحویل دهند.« وی تأکید کرد: »شهردار 
تهران هم جزو قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان 
می شود و باید برود و این قانون برای همه شهرداران است 

و استثنایی ندارد.«
اصغر ســلیمی، ســخنگوی کمیســیون شــوراها و 
امور داخلی کشور نیز در پاسخ به این ســؤال که آیا قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان شــامل شــهردار تهران نیز 
می شــود یا نه؛ بیان کرد: »بر اســاس تمامی مســتندات 
و کارشناســی هایی که به روی این موضوع انجام شــده و 
همچنین برداشــت از قانــون، این قانون شــامل تمامی 
شهردارها و حتی شــهردار تهران نیز می شــود. در قانون 
به طور صریح هیچ استثنایی در خصوص شهردارها وجود 

ندارد.«
وی گفت: »از نظر من شــورای شــهر تهران و سایر 
بخش هــا که ایــن قانون مشــمول آنها می شــود به جای 
از دســت دادن فرصــت؛ باید در پــی گزینــش نیروهای 
متخصص و جدید باشــند.« با این شــرایط باید در انتظار 
رفتن افشانی از شــهرداری تهران و البته انتخاب شهردار 
بعدی تهران باشــیم؛ این در حالی است که پیش از شروع 
شورای شــهر تهران در دوره جدید بارها و بارها نام محسن 
هاشمی رفســنجانی به عنوان گزینه شهردار تهران مطرح 
شد اما هربار این موضوع منتفی می شد  که محسن هاشمی 
علت مخالفت اعضای شورای شهر تهران با خروج وی از 
شورا را امضای میثاق نامه ای می دانست که البته محسن 
هاشــمی نیز بارها گفته  که این میثاق نامــه را امضا نکرده 

است.
اما با توجه بــه تغییرات مکرر در شــهرداری تهران ، 
اعضای شورای شهر تهران این بار نیم نگاهی هم به حضور 
محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان شهردار پایتخت دارند؛ 
در همین رابطه محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای 
شهر تهران در صفحه شخصی خود توئیتی با این مضمون 
کرد: »بخشی از اصالح طلبان فکر می کنند شهردار شدنم 
باعث ازهم پاشیدگی شورای شــهر می شود. برای ریاست 
شورا جایگزین هست اما بنا بود کســی نرود تا باب نشود، 
مثل حجاب بانوان اســت، اگر شــل کنند دیگر نمی شود 
کنترل کرد. البته در این شرایط شهردار شدن ریسک باالیی 

دارد و امکان موفقیت دشوارتر از گذشــته است.« با این 
توئیت محسن هاشمی و توضیح شرایط شورا و شهرداری 
تهران حضور وی بر صندلی شــهردار دور از ذهن نیست و 
باید منتظر نظر اعضای شورای شهر تهران و ورود یکی از 

اصولگرایان در شورای شهر تهران باشیم.

   سابقه یک رقابت
بار قبل نیز استعفای زود هنگام نجفی دوباره تهران را 
به جای مدیریت شهری با دعوا های احزاب اصالح طلب 
روبه رو کرد. نجفی نتوانست حتی بدون عملکرد و کارایی 
خاص، چند ماه بیشــتر شــهرداری تهران را اداره کند و به 
بهانه بیماری کنار رفت و دوباره بحث انتخاب شهردار تنور 
حمالت بی ســابقه اصالح طلبان به همدیگــر را داغ تر از 

گذشته کرد.

دعوا این بار هم بر سر محسن هاشــمی بود. اتحاد 
ملتی ها تاکید می کردند او نباید از شــورا خارج شود چرا که 
میثاق نامه ماندن در شــورا را امضا کرده اســت و در مقابل 
کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزارن معتقد بود »میثاق نامه 
وحی منزل نیست« و بعضی گفتند هاشمی تنها کسی بوده 

که میثاق نامه را امضا نکرده است. 
بعد از رسانه ای شــدن این اختالفــات عبدالله نوری 
جلسه ای برای حل مشــکل این دوتا حزب تشکیل داد که 
انتشار گزارشی از آن در روزنامه ســازندگی حزب کارگزارن 
خشم حزب اتحاد ملت را برانگیخت و در روز هایی که به نظر 
می رسید محسن هاشمی برای رسیدن به کرسی شهرداری 
تهران آماده شده است و از موافقت جهانگیری با انتخاب 
خود خبر می داد، او در رای گیری غیر الزام آور شورای شهر 

کنار گذاشته شد و شورا با خروج او از شورا مخالفت کرد. 

  کارگزاران به دنبال کنار رفتن نجفی بود
علی شکوری راد در مورد شروع اختالفات در روز های 
بعد از استعفای نجفی در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: 

»کارگزاران از اســتعفای نجفی اســتقبال می کرد و اتحاد 
ابراز نگرانی... حقیقت این بود که قبل از اســتعفای آقای 
نجفی، میل اینکه آقای نجفی از شهرداری برود، از طرف 
کارگزاران در ســطح جامعه از ســوی برخی از اعضای این 
حزب مطرح شد. یعنی این میل ابراز می شد که آقای نجفی 
از شهرداری برود.« او در مورد دلیل عالقه کارگزارانی ها به 
استعفای نجفی هم گفت: »با اینکه آقای نجفی در گذشته 
عضو کارگزاران بود، در جایگاه شــهردار، هیچ گرایشــی 
به کارگــزاران از خود بروز نداد. همین می توانســت باعث 
گله گزاری شــود. البته به این دلیل کــه دبیرکل کارگزاران 
قبال شهردار تهران بود، شاید این انتظار به طور منطقی از 
طرف آنها هم وجود داشت که با آنها بیشتر مشورت صورت 
بگیرد. اما مشورت ها به اندازه ای که انتظار می رفت نبود.«
او در جمع بندی منشــا اختالفات کارگزاران و اتحاد 
ملت هم گفته بود: »اتحاد از استعفا ابراز نگرانی می کرد، 
کارگزاران از استعفا اســتقبال می کرد. نتیجه اش بروز این 
اختالف شد که در مصاحبه آقای نعیمی پور و بعدتر پاسخ 

آقای کرباسچی بروز کرد.«
 عبداللــه ناصــری، عضو شــورای مشــورتی رئیس 
دولت اصالحات در مورد اختالفات دو حزب اتحاد ملت و 

کارگزاران گفته بود: »تا جایی من خبر دارم اختالفات بعد 
از جلسه هم اندیشی  حل شده است. البته باید اشاره کنم که 
در مورد آقای هاشمی و بحث شهردار شدن او همه اعضای 
کارگزاران اصرار و تاکید ندارند. مثال آقای مرعشی چنین 
نظری ندارد و بدنه حزب هم در این زمینه اصراری ندارند تنها 
آقای کرباسچی و چند نفر دیگر  بیشتر مایل به شهردار شدن 
آقای هاشمی هســتند. خب ما هم اعالم کرده بودیم نظر 
شورا مالک اســت که دیدیم شــورا اصرار بر ماندن آقای 
محسن هاشمی در شورا دارد پس به نظر من این اختالف 
باید کنار گذاشته شود.« عبدالله ناصری همچنین در مورد 
اصرار برخی برای شهرداری محسن هاشمی هم گفته بود: 
»این تعهد در انتخابات مجلس و شــورا از دوستانی که به 
عنوان کاندیدا اعالم شده اند توسط شورای سیاست گذاری 
اخذ شده اســت و آقای هاشــمی هم همین مالحظات را 
دخیل کرد و شــورا هم با همین مالحظات اصرار بر ماندن 

هاشمی در شورا در جلسه کرد.«
هرچه هست به نظر می رســد روزهای داغی را برای 

انتخاب جانشین افشانی در پیش داشته باشیم.
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 ماجرای بنزین مدت هاســت که به پای ثابت سوژه رسانه ها تبدیل شــده تا روند تغییرات و 
حواشی ایجاد شده برای آن مورد بررســی و بازبینی قرار گیرد، در این میان اهمیت بنزین و سایر 
حامل های انرژی و تاثیرات آن روی   شرایط اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. پرونده بنزین از اواخر 
آذر ماه سال گذشته و با ارائه الیحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسالمی باز شد که طبق آن 
صحبت هایی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح بود، گرچه در همان زمان نیز صحبت های 
ضد و نقیضی از شایعه یا حقیقت خواندن افزایش قیمت بر سر زبان مسئولین بود اما گذشت زمان 
نشان داد که صحبت های پیرامون افزایش قیمت رنگ  و بوی حقیقت ندارد و همچنان فروش با 
نرخ گذشته خود صورت می گیرد. پس از آن بود که در اواسط زمستان زیبا اسماعیلی، سخنگوی 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر استفاده دوباره از کارت سوخت هنگام 
سوخت گیری گفت: »صاحبان خودرو های فاقد کارت سوخت برای دریافت کارت سوخت مجددا 
اقدام کنند.« در ادامه این روند در کنار تاکیدات چندباره شرکت پاالیش و پخش برای لزوم استفاده 
از کارت سوخت برای مشترکین در تابستان شاهد آغاز تغییر تجهیزات و لوازم جانبی ایستگاه های 
سوخت بودیم که این امر احتمال آمادگی زیرساخت ها برای سهمیه بندی بنزین را قوت داد. در 
همان زمان سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با رد احتمال 
سهمیه بندی بنزین، مدعی شد برنامه ای برای افزایش قیمت یا سهمیه بندی نداریم و شایعه ها مبنی 
بر افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور بی اساس است. بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به عنوان 
متولی اصلی موضوع سوخت کشور در اواخر شهریور ماه با اشاره به موضوع قاچاق سوخت گفت: 
»قاچاق سوخت زیاد شده، اما همچنان تصمیمی برای دو نرخی شدن بنزین گرفته نشده است.« 
با نوسانات نرخ ارز هجمه افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن بیشتر شد، زیرا بر اساس اعالم 
کارشناسان حوزه انرژی، قاچاق سوخت به دلیل فاصله قیمت بنزین با نرخ واقعی آن به کشور های 
همسایه بیشتر می شود. در همین راستا وزیر نفت در جدیدترین اظهارات خود در خصوص مبارزه 
با قاچاق از احتمال احیای دوباره کارت ســوخت برای کنترل قاچاق خبــر داد. موضوع قاچاق با 
افزایش یکباره مصرف بنزین خود را نشان داد، به طوری که در ۴ ماهه نخست سال جاری با رشد 
۶/۹ درصدی مصرف رو به رو شدیم، اما پس از آن آماری در این باره منتشر نشد. در نهایت تدابیری 
برای مقابله با قاچاق سوخت در استان های مرزی اندیشیده شد که از نمونه آن می توان به طرح 
موفق کنترل باک خودرو های سواری در برخی اســتان ها اشاره کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشور در حاشیه دومین جلسه ستاد اطالع رســانی و تبلیغات اقتصادی درباره بنزین گفت: 
»در این جلسه موضوع قاچاق سوخت به عنوان یکی از مهم ترین مسائل پیگیری شد. متاسفانه با 
توجه به روند افزایشی قیمت ارز که وجود داشت، در مرز ها با قاچاق سوخت مواجه بودیم.« وزیر 
کشور تاکید کرد: »یکی از پیشنهادات این بود که باید توزیع سوخت را قاعده مند کنیم چراکه بر 
اساس گزارش وزارت نفت، بیش از ٣5٠ هزار کارت سوخت مهاجر به مناطق مرزی وجود دارد.« 
رحمانی فضلی با بیان اینکه افرادی هستند که کارت آنها در تهران صادر شده، اما با این کارت در 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و دیگر استان ها سوختگیری می کنند، افزود: »باید دقت و نظارت 
بیشتری بر کارت های سوخت صورت بگیرد. وزارت نفت مامور شد این موضوع را به دقت بررسی 
کند و پیشنهاد این بود که همه کارت ها در سراسر کشور توسط مالکین خودرو مورد استفاده قرار گیرد 
و در نقاط دیگر ممنوع شود و کارگروهی تشکیل شد تا این موضوع را بررسی کند. آنچه مشخص 
است موضوعاتی مانند راهکار های مدیریت مصرف سوخت، توزیع مناسب فرآورده ها و جلوگیری 
از قاچاق از مباحثی است که همواره مورد توجه مسئولین این حوزه بوده و لزوم برخورد با حساسیت 

بیشتر نسبت به آن احساس می شود.« 

در حالی که زمان زیادی تا 13 آبان باقی نمانده، خبرها حاکی از آن است که دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا معافیت از تحریم های نفتی ایران به برخی کشورها را پذیرفته 
است. بنا بر این خبرها دولت ترامپ به رغم وعده ای که برای تشدید تحریم ها علیه تهران داده 
بود، پذیرفته است که به برخی کشورها اجازه تداوم واردات نفت از ایران را بدهد. این مقام ها 
افزودند که برخی کشورها از تحریم هایی که قرار است در ۴ نوامبر )13 آبان( علیه ایران اعمال 
شود، به صورت موقت معاف می شوند. به نوشته واشنگتن فری بیکن، برخی مقام های دولت 
ترامپ در تالش هســتند تا از طریق معافیت و دیگر امتیازها، شــدت تحریم هــا علیه ایران را 
کاهش دهند. خبرگزاری رویترز نیز شنبه به نقل از یک مقام دولت آمریکا خبر داد که واشنگتن 
در حال بررسی معافیت های تحریمی برای کشورهایی اســت که واردات نفت خود را از ایران 

کاهش می دهند. 
واشنگتن فری بیکن نیز خبری مبنی درخواست وزارت خزانه داری آمریکا از دولت ترامپ 
برای حفظ دسترســی ایران به بازارهای مالی بین المللی منتشــر کرد. مقام های ارشد وزارت 
خزانه داری دولت ترامپ از جمله مقام هایی هستند که امیدوار به حفظ توافق هسته ای هستند 
و تالش می کنند تا ایران به سیستم بانکی سوئیفت متصل بماند. سوئیفت یک سیستم پولی 
بین المللی اســت که تراکنش های مالی فرامرزی از طریق آن انجام می شــود. به گفته منابع 
آگاه، مقام های سوئیفت هفته گذشته در واشنگتن دیدارهایی با مقام های دولت آمریکا انجام 
دادند تا اطمینان حاصل کنند که ایران همچنان به سیستم بانکی بین المللی دسترسی خواهد 
داشت. طبق گفته یکی از این منابع گفتند: »درحالی که ترامپ و مقام های ارشد امنیت ملی در 
کاخ سفید مانند جان بولتون اعالم کرده اند که سوئیفت و اروپایی ها باید همکاری های بازرگانی 
خود را با ایران پایان دهند، گروهی از مقام های وزارت خزانه داری قاطعانه با این اقدام مخالف 
هستند.« این گزارش ها حاکی از اختالف در درون دولت ترامپ بر سر توافق هسته ای با ایران 
و شدت تحریم هایی است که در 13 آبان اجرایی می شود. تالش کشورهای اروپایی و ساختار 
سیاست گذاری خارجی آمریکا برای جلوگیری از قطع همکاری سوئیفت با ایران نشان می دهد 
که فشارهای داخلی و خارجی غلبه رویکرد بولتونی در کاخ سفید را به عقب رانده است. »ریچارد 
گلدبرگ« از کارکنان ارشد سابق سنا که در تنظیم متن تحریم های هسته ای ایران دخیل بوده، 
در خصوص تصمیم های تحریمی ترامپ برای به صفر رســاندن صــادرات نفت ایران گفته: 
»فکر نمی کنم کســی باور کند که می توان صادرات نفت ایران را ظرف ۶ ماه به صفر رساند و 
بشکه های نفتی این کشور را با نفت دیگر تأمین کنندگان جایگزین کرد. نمی توان هم در این 
مسیر گام برداشت و هم به متحدان آمریکا اطمینان داد که بهای نفت جهشی نخواهد داشت. 
با چنین رویکردی، همچنین نمی توانیم مطمئن باشــیم که ضربه تحریم ها به جای ایران، بر 
پیکره متحدان ما وارد نشود.« »محمد بن سلمان« ولی عهد ماجراجوی سعودی جمعه مدعی 
شده بود که در چند ماه اخیر، هر بشکه نفت ایرانی که از بازار جهانی ناپدید شده، با دو بشکه نفت 

عربستان و دیگر متحدان آمریکا جایگزین شده است. 

معافیت های ایران

بازگشت به سهمیه بندی

رویدادها
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پس از حدود سه ماه از بازداشت دیپلمات ایرانی به اتهام واهی و پاس  دادن این موضوع 
از فرانســه به آلمان و پس از آن به بلژیک، این فرد در نهایت به بروکسل مسترد شد. دوشنبه 
نهم مهر ماه 13۹۷ بود که دادگاه عالی منطقه ای »بامبرگ« در بیانیه ای با اشاره به بازداشت 
»اسدالله اسدی« دبیر سوم سفارت ایران در اتریش که تیر ماه به بهانه ای واهی و سناریوی 
ساختگی در آلمان دستگیر شد، اعالم کرد که ۲۷ ســپتامبر  )5 مهر( با استرداد دیپلمات یاد 

شده به بلژیک موافقت کرده است.
 در همین خصوص ۶ مهر ماه 13۹۷ این حکم )اســترداد( اجرا شد و رسانه ها به نقل از 
دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و در واقع سه ضلع مثلث 
این سناریوسازی یعنی فرانسه، آلمان و بلژیک که در این مدت با پاسکاری به هم این سناریو 
را ترتیب دادند و دست های پشت پرده این پرونده سازی، تکمیل شد. دادگاه عالی منطقه ای 
»بامبرگ« آلمان در همان زمان که از موافقت خود با اســترداد این دیپلمات ۴۶ ساله ایرانی 
خبر داد، عنوان کرده بود که این فــرد در محل مأموریتش یعنی اتریش حضور نداشــته و در 
مرخصی به سر می برده و به همین خاطر از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیست. در پی انتشار 
خبر استرداد این دیپلمات ایرانی بازداشت شده به بلژیک، »بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت 
خارجه نیز همان روز )دوشنبه نهم مهر ماه( در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در نشست هفتگی 
با خبرنگاران درباره رای دادگاه آلمان در موافقت با استرداد این دیپلمات به بلژیک گفت: »این 
موضوع توسط وزارت خارجه و ســفارتخانه های ایران در وین، برلین و بروکسل دنبال شده و 
می شود و امیدواریم دولت آلمان به واقعیت ها وقوف کامل پیدا کند و دیپلمات مزبور تبرئه و 

به ایران عودت داده شود.«
 وی خاطرنشان کرد: »در این جهت همه تالش های الزم و تالش هایی که امکان پذیر 
بوده انجام شده و تا نتیجه نهایی ما این تالش ها را دنبال خواهیم کرد.« تیر ماه 13۹۷ بود که 
بلژیک و اتریش، همزمان با سفر »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران به اروپا، اعالم کردند 
پنج نفر از جمله یک دیپلمــات ایرانی را به ظن تالش برای بمب گذاری در نشســت گروهک 
تروریستی منافقین در پاریس بازداشــت کرده  اند. در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات 
ایرانی در ایالت »بایرن« آلمان بازداشت شــده و قرار است برای طی روند استرداد به بلژیک، 
در دادگاهی در »بامبرگ« حاضر شود. بلژیک تیر ماه امسال یک زوج ایرانی االصل را به اتهام 
تالش برای بمب گذاری در تجمع گروهک تروریســتی منافقین در پاریس پایتخت فرانســه 
بازداشت و مدعی شد که دیپلمات ایرانی مزبور با این زوج در ارتباط بوده است. دادستانی آلمان 
هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی-ایرانی وسیله انفجاری حاوی 500 

گرم ماده انفجاری »استون پروکسید« داده است. 
گفتنی است در ارتباط با اتهام بمب گذاری در نشســت گروهک تروریستی منافقین  در 
پاریس، جمعا شــش نفر در بلژیک، فرانســه و آلمان دستگیر شدند. بازداشــت این افراد که 
بر اســاس اطالعات ارائه  شــده از سوی »موســاد« ســرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
انجام شده، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران عازم سفر به 
ســوئیس و اتریش بود. »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان همان روز )11 تیر 
ماه( در واکنش به این سناریوی ضدایرانی جدید در توئیتر خود نوشت: »چه همزمانی جالبی. 
همزمان با شروع ســفر رئیس  جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشــا و عوامل آن دستگیر 
می شــوند. ایران هرگونه خشــونت و ترور را در هر مکانی محکوم می کنــد و برای همکاری با 
 همه مقامات ذی ربط برای کشــف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، 

آماده است.«
 یک روز بعد هم بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 1۲ تیر ماه به بازداشت 
این دیپلمات ایرانی واکنش نشــان داد و گفت: »گروهک تروریستی منافقین پس از ناکامی 
در نشست ســاالنه خود و برای جبران شکســت در کسب حمایت سیاســی در جهت اهداف 
ضدانسانی و ضدایرانی خود و نیز با توجه به سفر موفق ریاست جمهوری اسالمی ایران به دو 
کشور اروپایی همانند گذشته مبادرت به برنامه ریزی و اجرای سناریوی دیگری کردند تا بتوانند 
ضمن تاثیرگذاری بر این سفر اروپایی نسبت به تخریب جایگاه و موقعیت ایران و ایرانیان نزد 
افکار عمومی اروپا در این مقطع حســاس کنونی تالش کنند.« قاســمی اضافه کرد: »طبق 
اطالعات موجود افراد بازداشت شده در کشــور بلژیک از اعضای شناخته شده و عملیاتی آن 
سازمان تروریستی محسوب می شوند و مقامات ذی صالح ایران آمادگی دارند تا با ارائه اسناد 
و مدارک الزم در جهت روشن ســاختن ابعاد واقعی این ســناریوی از پیش طراحی شده گروه 
مزبور همکاری های الزم را به عمل آورد.« البته این اقدام هماهنگ فرانسه و آلمان و بلژیک 
به احضار سفرای فرانســه، بلژیک و کاردار آلمان )در غیاب ســفیر این کشور( به وزارت امور 
خارجه ایران منجر شــد و در همین خصوص 13 تیر ماه 13۹۷ ســیدعباس عراقچی، معاون 
سیاسی وزارت امور خارجه، در دیدار با ســفیر فرانســه و کاردار آلمان مراتب اعتراض شدید 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به دســتگیری دیپلمات ایرانی را اعالم و با تأکید بر مصونیت 
دیپلمات ها بر اساس کنوانســیون وین، خواســتار آزادی فوری و بدون قید و شرط دیپلمات 

جمهوری اسالمی ایران شد. 

بعد از چند روز کاهش قیمت طال و ارز، از اواســط هفته قبل دوبــاره قیمت ها تا حدودی 
شکل صعودی به خود گرفت. 

ارز باال رفت و طال نیز اندکی گران شد. این اتفاق باعث شد امید به کاهش قیمت ها در بازار 
کاهش یابد. این در حالی بود که بعد از کاهش قیمت ارز، قیمت خودرو و برخی اقالم دیگر روند 
کاهشی پیدا کرده بود که ناگهان متوقف شد. در همین حال برخی مقامات دولتی اعالم کرده 
بودند که روند کاهشی قیمت ادامه خواهد  داشت. حتی رئیس جمهور نیز در سخنانی گفته بود 

که این کاهش قیمت تا نزدیک شدن قیمت ها به عدد واقعی ادامه خواهد داشت. 
برخی مقامات دیگر هم چنین مسائلی را عنوان می کردند. این اتفاق البته ادامه دار نبود. 
کارشناسان می گویند نشانه های زیادی از دخالت بانک مرکزی در بازار ارز ایران در هفته 
گذشــته وجود دارد. این دخالت در هفته گذشته در کنار کمپین رســانه ای خبری شکل گرفته 
سبب آغاز یک موج کاهشی شدید ارز شد. اما اگر بپذیریم که به دلیل کمبود منابع ارزی، امکان 
استمرار دخالت بانک مرکزى در بازار محدود است، پس می شود انتظار داشت که قیمت با همان 

شدت کاهش هفته گذشته کاهش نیابد. 
در اظهارنظری در این مورد آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه درس خارج فقه خود که 
در مسجد اعظم برگزار شد، با بیان مشکالت جاری کشــور ابراز کرد: »این مشکالت پیچیده 
هستند، در درجه اول مشکل گرانی وحشتناک در جامعه است که به تعبیر برخی کمر جامعه را 
شکسته اســت؛ عده ای برای مخارج درمان و تحصیل مانده اند، در اینجا می خواهند مشکل 
را گردن دیگری بیندازند، در حالی  که هم مردم و هم دولت در مشــکالت گرانی ســهم دارند. 
معلوم می شود دولت در باال و پایین رفتن بازار ارز نقش دارد. مسئوالن باید مشکالت را به مردم 
صادقانه بگویند. از طرفی می بینیم تا دالر باال می رود عده ای به  صف می ایستند که ارز و دالر 
یا طال خریداری کنند، عده ای هم احتکار می کنند. سه هزار انبار احتکاری در کشور پیدا شده 

که جای تأمل دارد.«
 این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه دولت بدون شک در مشــکل گرانی بی تقصیر نیست، 
تصریح کرده است: »ابتدا بازار اولیه، بعد ثانویه و حاال هم بازار ثالثه درسته کرده اند تا مبادا دالر 
از 10 هزار تومان پایین تر بیاید؛ مشخص است که خودشان در این قضیه نقش دارند. دولت باید 
این کاالهای احتکاری را آزاد کند. پلمب فایده ای ندارد، حکم شرعی این است، در صورتی  که 
کاالیی احتکار می شود، دولت  در انبارها را باز کرده و به قیمت عادالنه در اختیار مردم قرار دهند. 
گاهی عده ای مسائل و مشکالت کشور را به گردن خارجی ها می اندازند، در حالی  که باید 
مشکل را هر کسی از خودش شروع کند و باید صادقانه با مشکالت برخورد کرد. صادقانه این 
است که هر کس سهم خود را در مشکالت بپذیرد. اگر دنبال سرچشمه های مشکالت برویم، 
این مشــکالت پیش نمی آید، امیدواریم این وضع را پشــت ســر بگذاریم و همان گونه که در 

دستورهای شرع آمده، عیوب خود را بررسی و در رفع آنها تالش کنیم.«

بازگشت به وضعیت سابق؟ بازی با دیپلمات ایرانی
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انفصال از خدمت

نقش جدید جهانگیری

غیبت معنادار

انتقاد های آقای دبیرکل

جنجال ها در مورد سیف تمامی ندارد. حاال می گویند که او انفصال از خدمت شده بوده است. این خبر را رئیس کل دیوان محاسبات 
کشور اعالم کرده و گفته است: »هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز 
دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد. عادل آذر با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت 
منابع ارزی کشور را از آذر پارســال به طور جدی رصد می کرد. گفت: »بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت های دیوان گرفته بود و 
به ما اطالعات و دسترسی های الزم را نمی داد. هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک 

مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.«

در حالی که این روزها خبرهایی شنیده می شود که جهانگیری در تغییرات کابینه با تضعیف جایگاه مواجه 
خواهد شد، او در هفته گذشــته سخنان جالبی گفته داســت. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای حل 
مشکالت تنها راه برطرف کردن آن، مدیر نیست گفته است: »مدیران با انگیزه بن بست ها را می شکنند و مدیر 
باید راهکار ایجاد کند وگرنه پول به اندازه کافی وجود داشــته باشــد ننه جان من هم می تواند کار پیدا کند. راه 
عبور از شرایط فعلی این است که همه کار کنیم و هر کس خیانت کرد مهر خیانت بر پیشانی اش بزنیم. در این 
وضعیت که مردم با مشکل رو به رو هستند تالش کنیم با راه های خوب و مدیران باانگیزه از این دوران، باانگیزه 

عبور کنیم.« گفته می شود با انتخاب یک معاون اجرایی از قدرت جهانگیری در کابینه کاسته خواهد شد.

محمد رضا باهنر گفته اســت: »کادرسازی در کشــور خوب انجام نشده اســت و برخی به من انتقاد 
می کردند چرا این بار برای مجلس نامزد نشدی. به طنز پاســخ دادم بعضی از ما این قدر مانده ایم که باید 
حضرت عزرائیل به داد ما برسد و از صندلی مسئولیت جدا کند.« او ادامه داده است: »کادرسازی لوازمی دارد 
معتقدم در نظام مردم ساالری دینی، حتما باید 2-3 حزب قدرتمند چارچوب دار وجود داشته باشد تا نظام اوج 
بگیرد. حزب عکس دانشگاه جایی است که می توان کادرسازی کرد.« وی می افزاید: »االن نماینده ای در 
مجلس داریم فوق تخصص جراحی قلب دارد و بسیار متدین، باسابقه و انسان چشم و دل پاکی است. اما 

ما در مجلس جراح قلب نمی  خواهیم در آنجا کسی را می خواهیم که حکمرانی خوب بلد باشد.«

تصاویری که از نشست اصالح طلبان با حســن روحانی مخابره شــده بود جای خالی غالمحسین 
کرباســچی را نمایان کرده بود. این غیبت با حرف و حدیث های فراوانی مواجه شــد. این اتفاق در حالی 
صورت گرفته بود که این شخصیت اصالح طلب طی چندماه اخیر بیشترین انتقادات را به دولت و نحوه 
مدیریت حسن روحانی داست. دلیل غیبت کرباسچی در جلسه اصالح طلبان با روحانی به روایت خودش 
این چنین است: »به علت شــرکت در جلسه ای در وزارت کشــور امکان حضور در جلسه با رئیس جمهور 
را نداشــتم. زیرا پیش از دعوت برای حضور در وزارت کشــور قول داده بودم.« همزمان برخی می گویند 

کرباسچی اختالفاتی با کارگزاران پیدا کرده است.

چهره ها



 خبر اســتعفای نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان 
ملل سه شنبه شب به شکلی غیرمنتظره منتتشر شد و ساعتی 
بیشتر طول نکشید که ترامپ با استعفای وی موافقت کرد. 
کناره گیری هیلی در حالی بود که به گزارش برخی رسانه ها 
حتی جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ و مایک پمپئو، 

وزیر خارجه وی از شنیدن آن شگفت زده شدند.
ناظران سیاسی و تحلیلگران بین المللی سناریوهای 
مختلفی را در چرایی این اســتعفا بیــان می کنند؛ برخی بر 
این باورند که نقش یابی محور ترامپ- بولتون در سیاســت 

خارجی آمریکا و تعیین خطوط سیاست خارجی 
و امنیتی در این کشور اساسا دیگر جایی برای 
چهره پرنفوذ دیگری در کاخ ســفید نگذاشته 
اســت و به طور عملی نیکی هیلــی تنها باید 
در مقام یــک کارگزار ســاده به ایفــای نقش 

می پرداخت. 
در ســناریوی دوم می تــوان عملکــرد 
وی در ســازمان ملل متحد و به ویژه نشســت 
شورای امنیت به ریاست ترامپ را دلیل دیگری 
بر اســتعفای وی دانســت. زمانــی که دولت 
آمریکا و شــخص ترامپ تصمیــم گرفت تا با 
حضور در شــورای امنیت از فرصت ریاســت 
آمریکا برای سیاســت خارجــی تهاجمی این 
کشــور در قبال جمهــوری اســالمی ایران و 
دیگر کشــورها بهره برداری کند، این نشست 
به صحنــه محاکمه واشــنگتن تبدیل شــد و 
شــاید ارزیابی هــای بدنه کارشناســی آمریکا 
نشــان از وجود اشــتباه بزرگ در این پیشنهاد 
هیلی و تصمیم گیری کاخ سفید داشته است. 
خــروج از معاهده هــای بین المللی همچون 
معاهده آب و هوایی پاریــس و برجام، اعمال 
سیاســت های افراطــی مهاجرتــی، حمایت 
بی چون و چرا از رژیم صهیونیستی و تصمیم به 
انتقال سفارت به بیت المقدس، قطع کمک ها 
به آنروا و... از مواردی هســتند که به انزوای 
آمریکا در جامعــه جهانی منجر شــده اند. در 

خصوص اقداماتی کــه منجر به انــزوای آمریکا در جامعه 
جهانی شــده محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، 
در یک مصاحبه در شبکه سی ان ان گفت که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، این کشــور را به انزوا کشانده است. 
ظریف در این مصاحبه گفته بود که خیلی عجیب بود ترامپ 
ریاست جلسه ای را به عهده بگیرد و همه با او مخالف باشند. 
اشاره ظریف به ریاست جلسه شورای امنیت است که آمریکا 
ریاست آن را بر عهده داشت. ترامپ در زمان حضورش در 
نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 
جلسه شورای امنیت نیز شــرکت و سخنرانی کرد. حکایت 
ریاست ترامپ بر نشست شورای امنیت به این شرح است: 
نیکی هیلی پیش از برگزاری مجمع عمومی ســازمان ملل 
طرحی برای برگزاری نشست شورای امنیت این سازمان با 
موضوع ایران و به ریاست ترامپ مطرح کرد اما چند روزی 
از طرح این موضوع نگذشــته بود که هیلی متوجه شد که 
در صورت برگزاری این نشست، آمریکا بیش از گذشته در 
میان هم پیمانان خود تنها می شــود. کمتر از یک هفته از 
اعالم این موضوع نگذشته بود که هیلی عقب نشینی کرده 
و گفت این جلسه بر »طیف گسترده تری از موضوعات« از 
جمله »اشاعه تسلیحات کشتار جمعی« و همچنین ایران 

متمرکز خواهد بود. همچنین شایعاتی مبنی بر احتمال لغو 
حضور ترامپ به عنوان رئیس در این نشست شورای امنیت 
از ترس منزوی شدن و قرار گرفتن در موضع ضعیف مطرح 
شــد. یک روز پیش از این جلسه شــورای امنیت، وزیران 
خارجه کشــورهای عضو برجام به همراه وزیر خارجه ایران 
نشست کمیسیون برجام را در نیویورک بدون حضور نماینده 
آمریکا برگزار کردند و آنچنــان که انتظار می رفت یک صدا 
به حمایت از این توافق و پایبندی بــه آن تاکید کردند. در 
جلسه شورای امنیت در چهارم مهر ماه در حالی که ترامپ 

نیم ساعت دیرتر رســید، حمایت یکپارچه اعضای شورای 
امنیت از برجام باعث شد وی به هدف ضدحمله های دیگر 
کشورها تبدیل شده و در اواسط نشست صندلی خود را ترک 
کند. ترامپ مدعی شده که هیلی از شش ماه قبل خواستار 
کناره گیری بوده اما وی توانسته هیلی را از این کار منصرف 
کند. هما ن طور که اشاره شد، هیلی از نزدیک شاهد انزوای 
آمریــکا در جامعه جهانی بــوده و با توجه بــه اینکه ترامپ 
قصدی برای تغییــر رویه خود در بخش سیاســت خارجی 
ندارد به احتمال زیاد هیلی با کناره گیری از پست نمایندگی 
آمریکا در سازمان ملل خواسته خود را از شکست های بعدی 
ترامپ در نزد جامعه جهانی خارج کند. هیلی چهره ای نسبتا 
میانه رو در نزد جمهوریخواهان محســوب می شد و حتی 
برخی وی را یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
۲0۲0 آمریکا می دانستند اما دو سال حضور در کنار ترامپ 
و کمک به پیشبرد سیاست های وی حقایقی را برای هیلی 
روشــن  کرده تا او دور شــدن از کانون قــدرت در آمریکا را 
برای خود انتخاب کند. حضور در کنار ترامپ قطعا نمره ای 
منفی در کارنامه سیاسی هیلی محســوب می شود و شاید 
 همین نمره منفــی او را برای همیشــه از دنیای سیاســت 

دور کند.

   جایگزین کیست؟
هیچ کــدام از دو گزینــه ای کــه »دونالــد ترامپ« 
برای جایگزینــی »نیکی هیلی« در مقام ســفیر آمریکا در 
ســازمان ملل در نظر دارد، تغییری در رویه ستیزه جویانه و 

سیاست های ضدایرانی این کشور به وجود نخواهند آورد.
گزینه هــای »ترامپ« بــرای جایگزینــی »هیلی« 

گرایشات ضد ایرانی دارند.
رئیس جمهوری آمریکا دو گزینه را برای تصدی این 
منصب در ســر دارد که هر کــدام به نوعــی در تصمیمات 
سیاسی و اجرایی پیشین آمریکا در قبال خاورمیانه و به ویژه 

ایران دخیل بوده اند.
»ریچــارد گرنل« یکــی از این گزینه هاســت که در 
دانشگاه هاروارد تحصیل کرده و در ماه آوریل )فروردین-
اردیبهشــت( به ســمت ســفیر آمریکا در آلمــان منصوب 
شــد. وی با هشــت ســال فعالیت بــه عنوان ســخنگو و 
نماینده سیاســی آمریکا در ســازمان ملل متحد، 
طوالنی تریــن دوره حضــور را به عنــوان نماینده 

آمریکا در این سازمان داشته است. 
تارنمای »واشنگتن اگزمینر« نوشت گرنل 
به دلیل همکاری با »جان بولتون«، مشاور امنیت 
ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری »جورج دبلیو 
بوش«، رئیس جمهوری اســبق آمریکا، از رابطه 

خوبی با وی برخوردار است. 
بولتــون بــه سیاســت های جنگ طلبانه و 
ضدایرانی خود شــهرت دارد و بارها تهــران را به 
تغییر رژیم یا بررســی گزینه نظامــی تهدید کرده 

است. 
دیلی کالر گزارش داد: گرنل حامی اسرائیل 
اســت و به طور مخفیانه ســعی در متقاعدکردن 
شــرکت های آلمانی برای قطع تجــارت با ایران 

داشته است. 
به گــزارش نیویورک پســت، نــام گرنل در 
فهرســت کوتاهــی کــه »دونالــد ترامــپ«، 
انتخابــات  در  آمریــکا  رئیس جمهــوری 
ریاست جمهوری ســال ۲01۶ برای تصدی مقام 

تدارک دیده بود، به چشم می خورد.
»دینا پــاول«، دیگــر گزینه ترامــپ برای 
تصدی مقام ســفیر آمریکا در سازمان ملل متحد 

است. 
تارنمای آکســیوس درباره وی می نویسد: 
»پاول به عنوان معاون راهبردی مشــاور امنیت 
ملی دولت ترامپ فعالیت می کرد. وی در ماه فوریه )بهمن 
- اسفند( با هدف همکاری با شرکت سرمایه گذاری »گلدمن 

ساچز«، از کابینه جدا شد.«
به گزارش نیوزویک، پاول در زمــان فعالیت خود در 
دولت ترامپ، نقشــی کلیدی در سیاســت آمریکا در قبال 

خاورمیانه ایفا می کرد.
تارنمای یواس »نیوز اند ورلد ریپورت« نیز نوشــت: 
»پاول متولد مصر بوده و رابطــه نزدیکی با ایوانکا ترامپ، 

دختر و مشاور ترامپ دارد.«
»جــاش داوزی«، خبرنــگار حــوزه کاخ ســفید 
واشنگتن پســت روز سه شــنبه در توییتی با قوت بخشیدن 
به احتمال انتخاب پاول به عنوان جانشــین هیلی  نوشت: 
»هیلی و پاول آخر هفته را در جنوب کالیفرنیا با هم سپری 

کردند.« 
برخــی از صاحب نظران »ایوانکا ترامــپ«، دختر و 
مشــاور ترامپ را به عنوان دیگر گزینه احتمالی برای این 
پست می دانستند اما ایوانکا در توئیتی این فرضیه را رد کرد 
و نوشت: »می دانم که رئیس جمهور جایگزین توانمندی را 
برای هیلی انتخاب خواهد کرد. این جانشین )به طور قطع( 

من نخواهم بود.«

خداحافظی غیر منتظره
چرا هیلی استعفا داد
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برای شــروع روند یا تغییر در روندی، می بایست در 
ابتدا محذوریت ها و مقدوریت های آن را مدنظر قرار داد، 
تغییر در اصولگرایــی را نیز باید در چنین بســتری در نظر 
گرفت. این جریان در برهه هایی بــا تکیه بر مبانی اصیل 
اسالمی، اعتقاد به ارزش ها، عدالت ورزی و اخالق گرایی 
توانسته اســت در جریان پیروزی و اســتحکام پایه های 
انقالب اسالمی به ایفای نقش بپردازد اما در ادامه   راه، گاه 

متحمل شکست ها و ناکامی هایی نیز شده است.
بســیاری بر این اعتقادند که چهــره اصولگرایان و 
عملکرد آنــان برای جمعیت جــوان و دانشــگاهی دیگر 
دارای جاذبه الزم نیست و در سال های اخیر به علت عدم 
وحدت رویه و انسجام الزم در اجرای طرح های اقتصادی، 

معیشتی و سیاسی کم توفیق بوده اند.
مســئله ای که این روزها اصولگرایان بــا آن مواجه 
هستند، مساله ای به مراتب سخت و پیچیده است و در عین 
حال نشان می دهد اصالح مسیر حرکتی آنان در این مقطع 
زمانی ضروری به نظر می رسد؛ البته نباید فراموش کرد که 
این امر بیش از همه مستلزم تغییر در امر سیاست گذاری و 

احیای گفتار و رفتار سیاسی مطابق با نیازهای روز است.
طبعا باید در اصالح رویه موجود، از دادن وعده های 
غیرعملی و عوام  فریبانه پرهیز کرد زیرا این اقدام کارساز 
نخواهد بــود و آنگاه مــردم اصولگرایــان را نیــز همانند 
اصالح طلبان به جریانی کــه صرفا  به دنبــال جمع آوری 

آراست، خواهند شناخت. 
از سوی دیگر پناه بردن به اسطوره ها و اسطوره سازی 
هم چاره کار نیســت، ایــن اتفــاق در جریــان انتخابات 
سال های 84 و 88 رخ داد و عمال  نتایج مثبت و ثمربخشی 
به دنبال نداشت و در نهایت اســباب دل زدگی و دلسردی 

مردم را فراهم کرد.
بی تردید درک کردن شــرایط فعلی انقــالب و نظام 
اسالمی، توجه به اقتضائات جهانی و شرایط امروز جامعه 
در کنار عمل به گفتارهای رهبر انقالب درباره ویژگی های 
اصولگرای واقعی می تواند سهم بسزایی در پیروزی های 
آینده این جریان ایفا کند چرا که اصولگرایان در سال های 
اخیر نتوانســته اند مطابق تدابیر و نقشــه راه رهبر انقالب 
حرکت کنند و به این خاطر ضربات ســخت و ســنگینی را 

متحمل شده اند.
در همین بستر و در میان ستیز دسته ها و گروه های 
اصولگرا که نتیجه آن نیز باعث افزایش شــکاف ها شده، 
نواصولگرایــی خــود را مطــرح و مدعــی حرف نــو برای 
هم افزایــی در همــان بســتر اصولگرایی اســت. جریان 
اصولگرایــی تنها جریانی اســت کــه بر پایــه مبانی قابل 
اعتمــادش می تواند خود را بازســازی و اصــالح کند، در 

صورتی که یک تغییر اساسی ایجاد کند. 
مســلما  تغییــرات کوچــک و روکشــی نمی توانــد 
پاســخگوی مشــکالت ما باشد. حال این ســؤال مطرح 
می شود دلیل ایجاد تغییرات اساسی در جریان اصولگرایی 
چیســت و اینکه چرا به دنبال ایجاد یک جریان سومی در 

کشور نیست. 
با ایجاد جریان ســوم سیاسی شــاید بخش مهمی 
از نیروهای انقالب  از این موضوع حذف شــوند، فارغ از 
اینکه تجربه تاریخی نشــان می دهد ایجاد جریان ســوم 
امکان پذیر نیســت و هیــچ گاه در فضای سیاســی ایران 
نتیجه نمی دهد لذا با این نگاه نواصولگرایی به یک محور 
مهم توجــه دارد و آن چیزی نیســت غیر از ایجــاد تغییر 

اساسی در اصولگرایی.

نواصولگرایی معتقد است جریان اصولگرایی باید در 
همه سطوح گفتمانی، رویکردی، ساختاری و عملکردی 
خود را تغییر دهد. نکتــه مهمی کــه نواصولگرایی بر آن 
تأکید دارد این اســت که فرد یا گروهی نمی تواند نســخه 
تغییر را برای جریان اصولگرایی بنویســد اال اینکه جریان 
اصولگرایی و نیروهای ارزشــی خود به باور تغییر برســند 
و ابعاد تغییرات را روشــن و شــفاف تعریف کنند. بی شک 
در یک تفاهم بین اذهانی قادر به ایجاد تغییرات اساســی 
خواهند بود. مبنای اصلی نواصولگرایــی ایجاد تغییرات 
اساسی اســت و به دنبال تبیین این موضوع است که باید 
بنایی نو بر مبنــای اصولگرایــی که همــان مبانی مکتب 

امام)ره( است، گذاشته شود.
ســه پیش شــرط الزم در راســتای تغییرات کارآمد 
منوط به توجه به سه محور مردم باوری، اسالم ناب و سوم 
نوگرایی است. مردم باوری اولویت اصلی و مهم ترین محور 
مورد نظر نواصولگرایی است. جریان نواصولگرایی معتقد 
اســت که باید تمرکز اصلی خود را بر مردم و خواسته های 
آنها قرار دهد چر اکه طبق مبانی مکتب امام خمینی)ره(، 
مردم صاحبان انقالب به شمار می روند و با توجه به اینکه 
مردم باوری از ارکان اساســی مکتب و اندیشه بنیان گذار 
انقالب اســالمی اســت، این موضوع بایــد بیش از پیش 
مورد توجــه قرار  گیرد. متأســفانه جریــان اصولگرایی در 
این حوزه دچار ضعف اســت، پس طبیعتا تأکید بیشــتری 
 بر تغییرات اساســی در حــوزه ارتباط با مردم مــورد توجه 

نواصولگرایی است.
نواصولگرایی بر این باور است که محور مردم باوری 
باید در ساختار اداره کشور در همه حوزه ها و عرصه ها اعم 
از گفتمان، سیاســت، اقتصاد و فرهنگ مــورد توجه قرار 
 گیرد. در حوزه اجتماعــی مردم باوری باید محور باشــد و 
جریان اصولگرایی نگاه تغییر بدان داشته باشد، این جریان 
باید دغدغه های مردم را بشناســد، در میان مردم باشــد و 
دغدغه های مــردم، نگرانی و چالش جریــان اصولگرایی 
باشــد تا بتوانــد درک دقیق تری از مردم داشــته باشــد تا 
هدایتی که در افکار عمومی صورت می دهد به نگاه مردم 

نزدیک تر باشد.
محور دوم اسالم ناب اســت که خوشبختانه جریان 
اصولگرایی نســبت به جریان اصالحــات در این موضوع 
وضعیت مناسب تری دارد. در این محور اصولگرایان نقاط 
مثبت بیشــتری دارند. هر چند این محــور در اصولگرایی 
بیشتر مورد توجه قرار دارد اما باید به نکته اصلی توجه شود. 
جریان اصولگرایی باید اسالم ناب به معنای جامع آن باشد 
یعنی به مفهومی که بتواند تمام ویژگی های نظام اسالمی 

تمدن ساز را مد نظر قرار داده و پیاده کند.
سومین محوری که مدنظر نواصولگرایی قرار دارد؛ 

نوگرایی است. بی شک جریان اصولگرایی نیازمند نو شدن 
است. در حوزه نوگرایی متأسفانه اصولگرایان با اشکاالت 
اساسی مواجه هستند. این اشکاالت در بدنه، تشکیالت 
و ساختار جریان اصولگرایی دیده می شــود به نحوی که 
مصــداق آن تصمیم گیری گروهی پشــت درهای بســته 
است. جالب آن اســت که تصمیم گیرندگان پشت صحنه 
توقع دارند بدنــه جوان جامعه به ســخنان آنها توجه و ریز 
آنها را اجرا کنــد. در حالی که ما در جریــان نواصولگرایی 
معتقدیم نگاه پایین بــه باالیی با تکیه بــر بدنه اجتماعی 

جوان باید شکل بگیرد.
خوشبختانه اتفاقات نوینی که در عرصه رسانه صورت 
گرفته شرایط را به گونه ای رقم زده که جریان اصولگرایی 
باید خود را متناســب با فضای نو بســازد، تصمیم گیری و 
تصمیم سازی کند تا بر اساس این فضای ارتباطی بتواند با 
آحاد جوانان مرتبط شود. مسلما  تا زمانی که بخشی از بدنه 
اجتماعی جــوان انقالبی در عرصــه ای فعالیت  و عده ای 
هم در جای دیگــری منقطع از این ماجــرا تصمیم گیری 

می کنند، نمی توان به پیشرفت امیدوار بود.
در ساختار نوینی که جریان نواصولگرایی بر آن تأکید 
دارد تمامی پیشنهاد ها، دیدگاه ها و نظرات باید به شکلی در 
تصمیم سازی جریان اصولگرایی خود را نشان دهد و منجر 
به بهترین نتیجه شود. جریان اصولگرایی تاکنون نتوانسته 
زمینه های اعتماد جوانان را فراهم  کند و آن را در طبقی از 

طال به رقیب واگذار کرده است.
این جریــان هنــوز درک مشــخصی از جامعــه نو و 
جامعه متأثــر از فضــای مدرنیته را نــدارد تــا بتواند خود 
را بــا آن هماهنگ و همــراه کند. آزادی هــای اجتماعی 
نیاز مهمی اســت که بخــش مهمــی از جوانــان جامعه 
آن را مطالبــه می کننــد. متأســفانه همچنــان تعریــف 
درســتی از آزادی هــای اجتماعی در میــان اصولگرایان 
 وجــود نــدارد و همــواره از برخــورد بــا ایــن موضــوع 

طفره رفته  است.
نواصولگرایــی چگونگی مواجهه با ایــن موضوع را 
مدنظر قرار داده است؛ مواجهه ای که ما را از آرمان هایمان 
دور نکند و ناظر بر واقعیات روز باشد. جریان نواصولگرایی 
درون نظــام تعریف شــده نه اینکــه فکر کند خــود نظام 
اســت. در پایان باید گفت  جریان اصولگرایی نباید مدافع 
اشتباهات مســئوالن منتسب به خود باشــد. هر مسئولی 
که در جایگاهی تصمیمی می گیرد اگر اشتباه بود جریان 
اصولگرایی باید تمام قد در برابر آن بایستد، باید مطالبه گر 
و انتقادی عمل کند. جریان اصولگرایی مدافع نظام است 
نه همه مسئولین و رفتارهای آنها. چنین تغییرات محتوایی 
و ساختاری است که لزوم و ضرورت نوشدن اصولگرایی را 

ایجاب  کرده است.

محسن پیرهادی
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درمان به موقع یا جراحی خطرناک
راهی به جز نو شدن برای اصولگرایی نمانده است

جریان سوم نیستیم
نوگرایی در اصولگرایی به چه معناست؟

شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال گذشــته در شــرایطی رخ داد که دولــت روحانی در 
پایین ترین ســطح محبوبیت قرار داشــت و با کناره گیری 
آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی، معلوم شد که تنها مشکل 
جریان اصولگرایی وحدت در کاندیدا نیست.  از همان زمان 
بر ضرورت تغییر و اصالحات در جریان اصولگرایی سخن به 
میان آمد. گفت وگوهای محفلی به خصوص در میان نسل 
جوان انقالبی و اصولگرا شکل گرفت و با نامه دکتر قالیباف 
به جوانان، شتاب بیشــتری گرفت و نام »نواصولگرایی« 

به خود گرفت.
این تغییر نه فقط در ظاهر باید رخ دهد که باید برخی 
رویکردهــا، شــیوه ها و عملکردها را هم در  بگیــرد. امروز 
همزمان با تغییر موضوعات اساسی جامعه و دغدغه های 
مردمی باید جریــان اصولگرا نیــز خود را متناســب با این 
تحوالت بازســازی کند و پیگیری مشکالت و دغدغه های 
اساسی مردم را مورد توجه قرار دهد. توجه به امور اجتماعی 
)و از آن جمله آسیب های اجتماعی( از جمله مواردی است 
که باید در جریان اصولگرایی بیش از گذشــته مورد توجه 
باشد. این نگاه اجتماعی باید شامل آن باشد که همه مردم 

کارنامه و عملکــرد جریان های سیاســی در دو دهه 
اخیر یک خروجی غیرقابــل کتمان داشــته و آن افزایش 
بی اعتمادی به رویه ها و سازوکارهای جریان های سیاسی 
اســت. برآیند این بی اعتمــادی نیز چیزی جــز بازی های 
سیاسی و دوقطبی سازی برای کسب رأی در آستانه انتخابات 
نبوده است. مادامی که سیاست ورزی در تناسب با مطالبات 
و خواسته های مشــروع افکار عمومی نباشــد، نمی توان 
انتظار اقبال واقعی مردم را داشت. در این بین اصولگرایی 
نتوانسته اســت در برابر روندهای جدید جامعه و سیاست، 
خود را تجهیز سازد که باخت ها و بی اقبالی ها، دلیل روشنی 

بر این مدعاست.
جریانی که شعارهایش و عملکردش در دهه 80 منطبق 
بر خدمت رسانی بود، اکنون یا توان تبیین استراتژی خود را 
ندارد  یا اینکه شاخصه های این استراتژی با ناکارآمدی همراه 
است که نتوانسته جامعه را با خود همراه سازد. از سوی دیگر، 
رشد شبکه های اجتماعی و موبایلی و عدم برنامه ریزی آفندی 

و پدافندی در فضای مجازی نیز مزید بر علت است.
امروز بخشی از جامعه به دلیل نداشتن سواد رسانه ای 
قابل قبول که ریشه در کم کاری های اجتماعی دارد، تحت 
تأثیر جوسازی های رسانه ای و عملیات روانی جریان رقیب 
قرار می گیرد که مصداق بارز آن انتخابات 96 بود که ماحصل 
جنگ روانی دیروز، ندامت و پشیمانی امروز بخش عمده ای 

و طیف های آن مورد توجه باشند و دغدغه های اجتماعی 
آنها مورد توجه قرار گیرد. در خدمت رسانی نیز نباید دست 
به تقسیم بندی مردم بر اساس سلیقه ها و جناح بندی ها زد. 
مصداق آن نیز خدمت رسانی گروه های مردمی و جهادی 
به مردم کرمانشاه است که به صورت مردمی پیگیری شد و 
توسط بسیاری از جوانان انقالبی هنوز در حال انجام است.

امروز نســل جــوان اصولگــرا بیش از گذشــته این 
احســاس را دارد که توانی بــرای اثرگذاری نــدارد. افراد 
تصمیم گیــر، پشــت درهــای بســته مذاکــره می کنند و 
تصمیمات را از باال به پایین اعــالم می کنند و انتظار دارند 
که مورد اقبال واقع شــود. اما تکرار ایــن رفتار خطا باعث 
شــده اســت تا بدنه جریان اصولگرا دیگر پذیرشــی برای 
سخن بزرگان نداشته باشد و احساس سرخوردگی می کند. 
بزرگان اصولگرایی هم باید بدانند اگر خودشــان دست به 
اصالح نزننــد، روزی خواهد رســید که ایــن جراحی برای 
اصولگرایی پیر، دردناک و خطرناک تر خواهد شــد و نسل 
جوان از آنها عبور خواهند کرد. آنها باید بدانند طرح موضوع 
نواصولگرایی البته به معنای نادیده گرفتن بزرگان و خدمات 
آنها نیست. این نسل جوان قبال هم احترام خود را به نسل 
گذشته نشان داده اســت. اما اگر این اصالحات رخ ندهد 

معلوم نیست دیگران درباره آنها همین ظن مثبت را ببرند.
نســل جــوان بــه دلیــل عــدم مالحظــه کاری و 
وابستگی های شــخصی، امروز از بزرگ ترین داشته های 
جریان اصولگرایی است که می تواند به عنوان نسل شجاع 

از رأی دهندگان به گزینه جریان رقیب اســت. در این میان 
جریان اصولگرایی اگر همچنان به سیاســت ورزی مؤثر و 
کارآمد قائل است،   باید  در اندیشه  پوست اندازی و درانداختن 
طرحی نو برای گذر از انفعال این روزها باشد. نواصولگرایی 
جریانی است که با توجه به برنامه ها، رویکردها و محورهای 
اعالمی، پتانسیل هدایت کشــتی انقالب را با ساکنین آن 
 که آحاد جامعه با گرایش ها و سالیق مختلف است  به سوی 

ساحل توفیق، داراست.
شاید تا پیش از ارائه  مانیفست نواصولگرایی، حدس 
و گمان و بعضا شائبه ها و شــایعاتی پیرامون نواصولگرایی  
بین محافل رســانه ای و سیاســی مطرح بود. البته در کنار 
بحث های دلسوزانه، در گوشه و کنار سخنان مغرضانه ای نیز 
از سوی کسانی که به شرایط موجود و تداوم روند استیصال 
جریان اصولگرایی در سپهر سیاسی کشور امیدوار بودند، 

به گوش می رسید. 
حرف هایی از این جنس که نواصولگرایی در قامت یک 
جریان کودتاگر جا زده شــود  یا اینکه آن را در مقام مقایسه 
با جریان ســوم قرار دهیم. اینها در عین حال که مضحک 
جلوه می کند، اما نشان از سناریوهای متعدد جریان رقیب 
و غیرانقالبی های نفــوذی و منفعت طلــب در بدنه جریان 
اصولگرایی اســت که اگر از ســر دلســوزی و خیرخواهی 
بود   باید  نظــرات اتهام برانگیــز را تا رونمایی از مانیفســت 

نواصولگرایی نزد خود نگاه می داشتند. 
برخالف آنچه برخی تفسیر می کنند نواصولگرایی در 
پی تغییر اصول و ارزش ها نیســت، بلکه در پی راه نو برای 
سیاست ورزی است. آنچه مشخص است اینکه شکست ها 

در جریان اصولگرایی و عدم انطبــاق مکانیزم رفتاری این 
جریان سیاســی بــا نیازهای اصلــی جامعــه در حوزه های 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیــاز به تغییر را 
بیش از هر زمان دیگری ضروری کرده است. بالتکلیفی در 
تعیین راهبردها یکی از ضعف های اصلی در بدنه اصولگرایی 
اســت. امروز دیگر نمی توان دســت روی دست گذاشت 
و همچــون ادوار اخیــر کارزارهای انتخاباتــی در روزهای 
نزدیک به انتخابات، مستأصالنه ارائه لیست انتخاباتی را 
نقطه   عطف سیاست ورزی خود قلمداد  کرد و بدون کشت به 
فکر برداشت  شد. امروز مردم از بازی های حزبی خسته اند، 
آنها طالب جریان سیاسی ای هستند که به جای بازی های 
جناحی، رفــع دغدغه ها و برآورده ســاختن مطالبات آنها را 

نصب العین خود قرار دهد.
از ســوی دیگر الیه برداری عمیق از سطح مدیریتی 
نســل اول انقالب و توجه ویژه به نســل جوان و مطالبات 
آنهــا در کنــار انعطاف پذیری بر اســاس رعایــت اصول از 
جمله اقداماتی اســت که باید به طور جدی در دســتور کار 
قرار گیــرد. اینها مواردی اســت که بخشــی از مختصات 
نواصولگرایی به حساب می آید. در مانیفست نواصولگرایی 
 آمده است: »تغییر اساسی« در گفتمان، رویکرد، ساختار و 
عملکرد، ویژگی اصلی این بنا محسوب می شوند که ذیل آن 
شاخص های نواصولگرایی تعریف می شوند که سه شاخص 
اصلی آن »مردم باوری«، »اســالم نــاب« و »نوگرایی« 
است.« و این همان چیزی است که برای جریان انقالبی از 

نان شب واجب تر است.
تزریق مردم بــاوری در اصولگرایی و داشــتن روحیه 
خودانتقادی یکی از سرفصل های مهم و اساسی در اندیشه 
سیاسی هر جریان اســت. خروجی گره زدن مردم باوری با 
اســالم ناب محصولی است که شــاخصه های آن مطابق 
سالیق و مطالبات مردم اســت. این همان چیزی است که 

نواصولگرایی در پی تحقق آن است.

و پرتوانی باشد که این جریان را به سرعت پیش ببرد و بتواند 
امور  کشــور را اصالح کند. نســلی که هم در علم پیشــرو 
است و هم تجربه بزرگان را دیده اســت و با آسیب شناسی 
از رفتار گذشــته می تواند گامی به پیش بردارد. این نســل 
جوان مطالبه گر اســت و به دنبال نقد صادقانه، منصفانه و 
شــجاعانه می رود. او نمی پذیرد که اشتباهات برخی افراد 
در نهادهای حکومتی به پای او نوشــته شود. او مرزبندی 
روشنی با خطاکاران در جناح های سیاسی دارد و فعال شدن 
این نســل می تواند به پاالیــش جریانی هم منجر شــود. 
اصولگرایان در چند مرحله توانسته اند  پوست اندازی کنند. 
ظهور آبادگران در انتخابات شورای شهر دوم زمانی توانست 
شکست های پیاپی اصولگرایان را متوقف کرد که  از سایه 
چهره های قدیمی و تکراری خارج شــود و با چهره جدید با 
مردم مواجه شود. نتیجه آن هم در مدیریت شهری توانست 
شیرینی طعم خدمت را به مردم بچشــاند. متاسفانه تکرار 
شکست باعث شده است تا اصولگرایان دیگر حساسیتی 
به شکست نداشته باشند و آن را عادی تلقی کنند  و به دنبال 
رفع اشکاالت خود نباشند. این درد به حدی عمیق است که 
گاهی شنیده می شود که برخی افراد شکست در انتخابات 
را نوعی پیروزی تحلیل می کنند و آن را به عنوان نقطه قوت 
خود می دانند. این افراد نه انگیزه کافی برای تحول دارند و 

نه فهم درستی از امر سیاسی دارند.
ذکر این اشکاالت در میان اصولگرایان به معنای آن 
نیست که این اشکاالت در دیگران وجود ندارد. اگر لیستی 
از مهم ترین مطالبات اصالح طلبان از حاکمیت را تهیه کنید 
می فهمید که چقدر مردم و زندگی مــردم برای آنها بیگانه 
است. مثال آن نیز همین دیدار هفته گذشته اصالح طلبان 
با رئیس جمهور است که در آن از همه چیز سخن گفته اند 

اال مشکالت اقتصادی و زندگی مردم.

محمدصالح مفتاح

عضو شورای مرکزی جمعیت 
پیشرفت و عدالت ایران اسالمی

پیمان فراهانی

روزنامه نگار 
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پروژه تغییر نواصولگرایی
تردیدهای پروژه سیاسی محمدباقر قالیباف

گروه ها، جمعیت ها و احزاب سیاسی خواهان حفظ 
و گســترش دامنه قدرت جمعــی درکارزار رقابت سیاســی 
هستند. اینان مبتنی بر جهان بینی و رخدادهای پیشینی و 
پسینی پیرامونی به سیاست گذاری کوتاه مدت و بلند مدت 
برای تاثیرپذیری ســرمایه اجتماعی مبــادرت می ورزند. 
جریان های سیاســی به منظور استمراربخشی به ضریب 
عاملیــت و ممانعت از فرســایش پایــگاه اجتماعی حامی  
تغییرات کارکردی در ســاختار و چشــم انداز خــود ایجاد 
می کنند. ســطوح تغییرات، بازســازی و نوســازی نیازمند 
شناخت دقیق تحوالت عرصه اجتماعی و سیاسی جامعه 
هدف اســت. کنشگران سیاســی جریان راســت در دهه 
شــصت پس از شکســت در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال 1376، جریان سیاسی اصولگرا را بنیان نهادند. آنان 
غیریت سازی خود را با اصالحات صورت بندی کردند. اوج 
قدرت اصولگرایان با تحول آفرینی در شــعارهای سیاسی 
از انتخابات شورای شــهر دوم آغاز شــد. آنان با بازنمایی 
مناسب شعارهای اصیل پیشــین دهه شصت به خصوص 
عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی خود را ارتقا دادند. روند 
شکست اصولگرایان از سال 1392 آغاز و در انتخابات های 
شورای شهر و مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری 
تکرار شد. وضعیت اردوگاه اصولگرایان نمایانگر نیازمندی 
عبور سریع از وضعیت اغما و انفعال است، بنابراین باید بنابر 
الزامات خاص جامعه و نوع مواجهه با رویدادهای جاری در 
فضای سیاسی کشور، گام های جدی برای ایجاد نوزایی 

را آغاز کنند.
محمدباقر قالیباف از کنشــگران سیاســی برجسته 
اردوگاه اصولگرایــان پــس از شکســت در انتخابــات 
ریاست جمهوری خواهان تغییرات گفتمانی جدی شد. او 
به خوبی آگاه است که چنیش الیه های مختلف کنشگری 
و ترســیم راهبردی همه جانبــه، نیازمند فراســت تحلیلی 
است. بازسازی و نوسازی تشکیالت سیاسی اصولگرایان 
به منزله تغییر اساســی در نحوه کنش جریان اصولگرایی 
اســت، بنابراین از پروژه سیاســی جدید »نواصولگرایی« 

رونمایی کرد.

    مانیفست مبهم نواصولگرایی 
محمدباقــر قالیبــاف در میــان افــکار عمومــی به 
شــخصیتی عملگرا با نگرش انقالبی در قالــب کلیدواژه 
»مدیریت جهادی« شهره است. او کارنامه بسیار موفقی 
در شــهرداری تهران دارد، به نحوی که مخالفان سیاسی 
او در شــورای شــهر تهران تمایل برای مقایســه کارنامه 
شــهرداران منتخب آنان بــا مقطع زمانی حضــور قالیباف 
ندارند. قالیباف در میان موفقیت های مدیریت شــهری، 
شکســت خورده کارزار انتخابات ریاست جمهوری است. 
محمدباقــر قالیبــاف شورشــگر و عصیانگــر در اردوگاه 
اصولگرایان نیســت؛ او برخــالف علی الریجانی بســتر 
کنشگری سیاسی خود را ژانوســی تعریف نکرده است اما 
نقد درون گفتمانــی مبتنی بر تغییرات ســاختاری در راس 
تصمیم ســاز اصولگرایــان را خواهان اســت. او در قالب 
بسته پیشــنهادی »نواصولگرایی« خواهان نقش آفرینی 
است. حدود یک سال پیش، محمدباقر قالیباف با شناخت 

دقیق از فضــای پیش رو و همچنیــن مطالبه گری جوانان 
انقالبی خواهان بسترســازی ظرفیت نوگرایی با کلیدواژه 
»نواصولگرایی« بود و در همین راســتا در نوشــتاری بیان 
داشت که » به این باور رسیدم که »تغییر  اساسی در نحوه 
کنش  جریان  اصولگرایی« یکــی از مطالبات  اصلی  امروز  
شما جوانان  مؤمن و دلسو ز انقالب و کشــور است. امروز 
دیگر روشــن اســت که اصولگرایی باید با حفــظ  مبانی  و 
ارزش های انقالبی  جمهوری  اســالمی، در نگرش و شیوه 
سیاست ورزی خود متحّول شــود و با گفتمان و چهره هایی 
نو، حرکــت در راســتا ی »نو اصولگرایــی« را هرچه زودتر 

آغاز کند.« 

محمدباقــر قالیبــاف پــس از مدتی ابهــام پیرامون 
بســته سیاســی جدید اصولگرایان، اقدام به تبیین جدی 
از نواصولگرایــی کــرد. او پوســت اندازی در اردوگاه 
اصولگرایان را در سطح ســاختار و افراد دانست و از سوی 
دیگر متولی اجراســازی نواصولگرایــی را به حزب نزدیک 
به خط فکــری اش محول کــرد و در همین راســتا گفت: 
»جوان ها خودشــان شــروع کرده اند و هرکــدام که از من 
دعوت می کنند حتما برایشان حرف خواهم زد  اما معتقدم 
باید خودشــان تصمیم بگیرند، به عنوان مثال دوستانم در 
جمعیت پیشرفت و عدالت خودشــان امور را پیش می برند 
و همگی جوان هســتند و اگر از بنده کمک بخواهند دریغ 
نخواهم کرد.« از سوی دیگر با تجربه شکست در انتخابات 
ریاست جمهوری با وجود وحدت نامزد، از سویه های دیگر 
نواصولگرایی معطوف به تغییــر رویکرد و روش خبر   داده و 
در همین راستا اظهار داشت: »بنده کنار کشیدم تا اگر عدم 
توفیقی پیش آمد نگویند به خاطر فقدان وحدت بوده است. 
اما چرا باز ناموفقیم؟ پس نواصولگرایی یک ضرورت است 

و باید رویکردها و روش هایمان را تغییر دهیم.«

    تردیدهای پروژه نواصولگرایی
اصولگرایان برای حفظ سرمایه اجتماعی و گسترش 
دامنه آن کــه منجر به پیــروزی درکارزارهــای انتخابات 
خواهد شد؛ به تغییرات گفتمانی در حوزه سیاسی-فرهنگی 
نیازمنــد هســتند. نواصولگرایــی اولین بســته راهبردی 
تغییر در خط مشــی جریان راســت ســپهر سیاست کشور 
اســت. هرچنــد راهبــرد نواصولگرایــی درک مناســب از 
معضــل اصولگرایــان دارد، ولی فقــدان چارچوب های 
 نظــری شــاکله مند و روندهــای عملیاتــی بــرای تحقق

 اهداف اعالمی  است. 
نواصولگرایی شخصیت برجســته و بارز نظریه پرداز 
و تولیدکننده مفاهیم در فضای مبتنی بر نگرش اســالمی 
را دارا نیســت؛ این در حالی اســت که جبهــه پایداری با 
وجود اختالفات متاخر با شاگردان آیت الله مصباح یزدی 
همچنــان از تامــالت فکری ایشــان در سیاســت ســود 
می جوید و از ســوی دیگر ســعید جلیلی به عنــوان رقیب 
درون گفتمانی نواصولگرایی، با شــعار حیات طیبه دارای 

درک شــاخص از چگونگــی کنش سیاســی شــاکله مند 
است. محمدباقر قالیباف پتانســیل نقش آفرینی در قالب 
شــخصیت نظریه پــرداز را دارا نیســت. نواصولگرایــی 
 برای پیشــبرد اهــداف اعالمــی حزب گرایــی را مدنظر

 قرار داده است. 
کارویژه حزبی بــرای پیشــبرد نواصولگرایان گامی 
نوین در جریان راســت محســوب می شــود اما جمعیت 
سیاســی مــورد نظــر محمدباقــر قالیباف ضعــف جدی 
کارکردی به دلیل نارســایی کادرســازی در سراسر کشور 
دارد و از ســوی دیگــر ســتادهای انتخاباتــی او در ادوار 
پیشــین حضور به ســبب فرهنگ دوری گزینی از فعالیت 
حزبی تمایلی به همســویی با جمعیت پیشــرفت و عدالت 
ندارنــد. معضل هــای نواصولگرایــی بــرای اســتیال در 
اردوگاه اصولگرایان ســاختاری و کارگزاری اســت؛ با این 
وجود پــروژه نواصولگرایی برخــالف پیش بینی ها، پروژه 
شکســت خورده نیســت، ولی دســتیابی به اهــداف آن 
 زمانبر و نیازمند متولی اســتیالبخش گفتمانی- سیاســی

 قهار است.

محمد پورسیدی

روزنامه نگار
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دیوانه علیه افراطی  
چرا ترامپ، نیکی هیلی را تحمل نکرد؟ 

نماینده و ســفیر ایــاالت متحده آمریکا در شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد از ســمت خود کناره گیری کرد. 
این موضوع، بار دیگر نام »نیکی هیلی« را بر ســر زبان ها 
انداخته است. بسیاری از منتقدان سیاست خارجی دولت 
ترامپ معتقدنــد که حضور نیکــی هیلی در کنــار افرادی 
مانند جان بولتــون و مایک پمپئو، منجر به شــکل گیری 
مثلثی مخــرب در حوزه سیاســت خارجی ایــاالت متحده 
شده و هزینه های شکست واشنگتن در نظام بین الملل را 
به صورت تصاعدی افزایش داده بود. هم اکنون هیلی از 
سمت خود کناره گیری کرده اســت تا شاید برای همیشه با 
دولت ترامپ وداع کرده  یا شاید خود را برای حضور در عنوان 
و سمت دیگری در این دولت آماده کند. با این حال کارنامه 
ضعیف و سیاه نیکی هیلی در شــورای امنیت سازمان ملل 

متحد بر هیچ کس پوشیده نیست. 
نکته مهمی کــه بایــد در این خصوص مــورد توجه 
قرار گیرد، چرایی و پشــت پرده اســتعفای نیکی هیلی از 
سمت خود می باشد. در این میان برخی رسانه های غربی 
گمانه زنی های مختلفــی را مطرح کرده انــد. یکی از این 

موارد، توسط »یورو نیوز« مطرح شــده است. این رسانه 
در خصوص کناره گیری نیکی هیلی از قدرت می نویســد: 
»برکناری تیلرسون، انتصاب مایک پمپئو و جان بولتون به 
عنوان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نئوکان ها 
را به دیپلماســی آمریــکا باز گرداند. نیکی هیلــی در میان 
چهره های جدی عمال درخشش آرمانگرایانه اش را از دست 
داد و به دیپلماتی معتدل و میانه رو بدل شد. اختالف میان 
خانم هیلی و کاخ ســفید بر کسی پوشیده نیست. هنگامی 
که وی در آوریل 2017 از اعمــال تحریم های جدید علیه 
روسیه صحبت کرد، لری کادلو، مشــاور اقتصادی دونالد 
ترامپ گفت که نماینده ایاالت متحده در زمان گفتن این 
حرف »گیج شده است.« نیکی هیلی هم در پاسخ گفت که 

»هیچ وقت گیج نمی شود.«
بدون شــک این پیش فــرض نمی  تواند بــا توجه به 
روحیات تند و خشونت آمیز نیکی هیلی و تعهد خاطر خاص 
وی به رژیم صهیونیســتی فرضیه ای صحیح باشــد. نباید 
فراموش کرد که کناره گیری مک مستر و تیلرسون از سمت 
خود ) به دلیل مخالفت با خروج ترامپ از برجام ( تحت تاثیر 
اندیشــه ها و افکار نیکی هیلی صورت گرفت. در هر حال 
کسی در دوران حضور نیکی هیلی در شورای امنیت سازمان 
ملل متحد، از وی به عنوان سیاستمداری معتدل نام نبرده و 
حتی برخی جمهوریخواهان سنتی نیز انتقاداتی را نسبت به 

وی و عملکردش در این مجموعه داشته اند. 

اصلی تریــن دغدغه ترامــپ طی ماه هــای ابتدایی 
حضور خود در قــدرت، گنجاندن موضوع توان موشــکی 
ایران در برجــام، خروجی ایــن دغدغه، شــوی تبلیغاتی 
مضحکانه  نیکی هیلی نماینده  ســابق آمریکا در شــورای 
امنیت ســازمان ملل متحــد در خصوص توان موشــکی 
ایران بود. با این حال برخی همراهــان ترامپ مانند رکس 
تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق  آمریکا، معتقد بودند  که 
با توجه به قطعی بودن سند برجام،  عمال امکان گنجاندن 
موضوعی مانند توان موشــکی ایــران در آن وجود ندارد و 
الزم است در قالب توافقی ثانویه این اقدام را صورت داد. 
سه کشور اروپایی یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان نیز در این 
خصوص به واشنگتن چراغ سبز نشان دادند اما در نهایت 
ایاالت متحده از توافق هسته ای با ایران خارج شد. در هر 
حال، گره زدن برجام به توان موشکی ایران، دغدغه ای بود 
که رئیس جمهور آمریکا و نیکــی هیلی به دنبال تحقق آن 
بودند، اما همان گونه که رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید 
فرموده اند، توان موشکی و دفاعی ایران غیرقابل مذاکره 
است. در نهایت نیز مقامات کاخ ســفید نتوانستند در این 

خصوص اقدامی صورت دهند.
در همان زمان، نشریه پالیتیکو در گزارش خود اعالم 
کرد که این »نیکی هیلی«، ســفیر آمریکا در سازمان ملل 
متحد بود که در مقابل احتیاط سایر اعضای کابینه ترامپ، 
راه را برای عدم تأیید برجام هموار  کرد. در اوایل ماه ژوئیه 
سال گذشــته میالدی، ترامپ با اکراه و بی میلی پایبندی 
تهران به توافق هســته ای ایران را اعالم کرد. اعالم این 
پایبندی از سوی دولت آمریکا به تشویق »رکس تیلرسون« 
و »جیمز متیس«، وزرای خارجه ســابق  و دفاع این کشور 

صورت گرفت.
تیلرسون و جیمز متیس که به مراتب تجربه بیشتری 
نســبت به نیکی هیلی در امور نظامی و سیاســی داشتند، 
نســبت به آثــار و تبعات عــدم همراهــی دیگــر بازیگران 
بین المللی بــا واشــنگتن در تقابل بــا برجــام آگاه بودند. 
همین مساله سبب شــد تا تیلرســون با وجود نگاه سلبی و 
بازدارنده ای که نسبت به توافق هسته ای داشت، به ترامپ 

در خصوص خروج از این توافق هشدار دهد.
در مقابل، نیکی هیلی در نشستی که اواخر ماه ژوئیه 
در کاخ ســفید و با حضور »هربرت مک مســتر«، مشــاور 
ســابق عالی امنیت ملی ترامپ و »مایک پنس«، معاون 
رئیس جمهور برگزار شد، از رئیس جمهور آمریکا خواست که 
به وی فرصتی دهد تا ادله الزم برای این عدم تأیید را فراهم 
 کند. سفر نیکی هیلی به وین و دیدار وی با یوکیو آمانو مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژ ی اتمی در همین راستا صورت 
گرفت. نیکی هیلی در این دیدار سعی کرد همراهی مطلق 
آژانس را در تقابل با برجام به دست آورد اما در این خصوص 

ناموفق ماند...  .
در هر حال، نیکی هیلــی در حالی صندلــی خود در 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد را ترک کرده است که 
نمی  توان از وی به عنوان سیاســتمداری موفق در عرصه 
سیاســت خارجی واشــنگتن نام برد. بدون شک نام نیکی 
هیلی به عنوان یکی از نمادهای شکست سیاست خارجی 
ترامپ و ایاالت متحده آمریکا در اذهان باقی خواهد ماند. 
امروز، کمتر کســی در ایاالت متحده از ذکاوت سیاسی و 
فهم  و درک اســتراتژیک و راهبردی نیکی هیلی سخن به 
میان می آورد. نباید فراموش کرد که نماینده سابق ایاالت 
متحده آمریکا در ســازمان ملل متحد، با کارنامه ای کامال 
مردود  در حوزه هایی مانند دفاع از شهرک سازی های رژیم 
اشــغالگر قدس و دفاع از کشتار ملت یمن توسط آل سعود 
و دفاع از کشــتار مردم سوریه توســط ائتالف آمریکایی، 
سمت خود را ترک کرده است. بدون شک نیکی هیلی باید 
در قبال تک تک این موارد به افــکار عمومی دنیا و جامعه 

جهانی پاسخگو باشد. 

سعید سبحانی

روزنامه نگار
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 روابــط  ایــاالت متحــده آمریــکا و چیــن در دوران 
ریاســت جمهوری ترامپ همچنان رو به افول است. البته 
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز اختالفاتی میان 
پکن و واشنگتن بر سر مســائل امنیتی و سایبری به وجود 
 آمده بود  اما وقوع اختالفات تجاری و اقتصادی در مناسبات 
دوجانبه این دو را باید »فراتر از یک اختالف ساده« مورد 

تحلیل و ارزیابی قرار داد. 
در بخش مبادالت کاال )در ســال 2016 میالدی(، 
کسری تجاری ایاالت متحده آمریکا بیشتر ناشی از مبادله 
با چین بوده که رقم آن 347 میلیارد دالر بوده اســت. عدم 
توازن در حجم صادرات و واردات به چین سبب شده است 
ترامپ درصدد برآید تا چین را به عنوان نخســتین کشــور 
در سیاســت رقابت گرایی یکجانبه خود حــذف نماید. این 
در حالی  است که در ســال 2016 میالدی کسری تجاری 
آمریکا در قبال اتحادیه اروپا حــدود 146 میلیارد دالر بوده 
اســت. همان گونه که مشاهده می  شــود، این رقم حدود 
200 میلیارد دالر از چین کمتر است. بسیاری از کارشناسان 
و تحلیلگران مســائل اقتصادی در آمریــکا معتقدند یکی 
از اصلی  ترین دالیل لفاظی  هــای اخیر ترامپ علیه پکن، 
انتشار همین آمار از ســوی وزارت بازرگانی ایاالت متحده 

بوده است.
در هر حال، اختالفات اقتصادی پکن و واشنگتن وارد 
فاز تازه ای شده است. کنفرانس مشترک اخیر مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریــکا و وانگ  یی، وزیر 
امور خارجه چین، بار دیگر به نقطه آشکار ســاز اختالفات 
پکن و واشــنگتن تبدیل شــد. این دو در حالی با یکدیگر 
دیدار و گفت وگو کردند که بسیاری از تحلیلگران معتقدند 
اختالفات چین و آمریکا همچنان بــه صورت تصاعدی و 
خصوصــا در حوزه های اقتصادی و امنیتــی رو به افزایش 
اســت.   وانگ یی در یک نشســت مطبوعاتی مشترک با 
پمپئو اظهار کرد: »اخیرًا آمریکا تنش های تجاری با چین 

را افزایــش داده  و اقداماتی را درخصــوص تایوان انجام 
داده که به حقوق چین صدمه می زند، همچنین انتقادات 
بی اساســی را علیه سیاســت های خارجــی و داخلی چین 

مطرح کرده است.«
این اظهارات وزیر امور خارجه چین با واکنش مایک 
پمپئو مواجه شــد. او در این خصوص خطاب به وانگ   یی 
اظهار کرد: »ما درباره مسائلی که شما بیان کردید اختالف 
نظر های بنیــادی داریم. مــا نگرانی های زیــادی درباره 
اقداماتی کــه چین انجام داده اســت، داریم.« کنفرانس 
مشــترک خبری وزرای امور خارجه چین و آمریکا در حالی 
به پایان رسید که طرفین به راه حلی مشترک برای کاهش 
اختالفات دســت پیدا نکردند. از سوی دیگر، تکیه پمپئو 
روی   واژه »اختالفــات بنیادیــن« با پکن بر ســر مســائل 
اقتصادی و امنیتی بار دیگر نشان داد که دولت ترامپ قصد 
ندارد در سیاســت های ضدچینی خــود در نظام بین الملل 
تجدید نظر کند. در ابتدای سال 2017 میالدی و زمانی که 
ترامپ در راس معادالت سیاســی و اجرایی ایاالت متحده 
آمریکا قرار گرفت، برخی استراتژیســت های آمریکایی از 
جمله هنری کسینجر به وی به پیشنهاد کردند که سیاست 
»مهار چین« را به عنوان سیاستی پررنگ در حوزه اقتصاد 
و سیاست خارجی آمریکا دنبال کند. ترامپ نیز دقیقا همین 
سیاست را از ابتدای حضور خود در کاخ سفید  پیش گرفته 
است. با این حال بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی 
در آمریکا معتقدند که اعمال سیاست های حمایت گرایانه 
اقتصادی ترامــپ در قبال پکــن نه تنها نتیجــه ای برای 
واشــنگتن ) خصوصا در بلند مدت ( در بر ندارد، بلکه منجر 
به ایجاد پیوندهای اقتصادی میان چین و دیگر بازیگران 
بین المللی از جمله روسیه و اتحادیه اروپا خواهد شد. بدون 
شک نتیجه مســتقیم برقراری این پیوندهای اقتصادی، 
انــزوای اقتصادی  واشــنگتن در نظــام بین الملل خواهد 
بود.  از ســوی دیگر، مقامــات چینی اعــالم کرده اند که 
سیاســت های حمایت گرایانه اقتصادی ترامپ و مداخله  
مســئوالنه وی در حوزه تجــارت بین الملل را بــا اقدامات 
متقابل تالفی خواهند کرد. همین مساله باعث شده است تا 
بسیاری از شرکت های آمریکایی از سیاست های ضدچینی 

ترامپ در حوزه اقتصاد بین الملل انتقاد کرده و آن را به مثابه 
سیاســت هایی بازدارنده مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. 
نکتــه مهم تر اینکه در کنــار تنش های اقتصــادی ) که به 
صورت تصاعدی میان طر فین رو به افزایش است (، ایاالت 
متحده آمریکا با اعمال سیاست های خاص در قبال تایوان 
و کره شــمالی درصدد محدود  کردن بازی چین در آسیای 
شرقی و شبه جزیره کره است؛ موضوعی که قطعا پکن در 

برابر آن واکنشی قاطعانه نشان خواهد داد. 
درست در چنین شرایطی ترامپ ســعی دارد کسری 
تجاری ایاالت متحده را کاهــش دهد و پیامد عملکرد وی 
در کوتاه  مدت، افزایش کســری تجاری چین خواهد بود 
زیرا با کاهــش واردات آمریکا از چیــن، از میزان صادرات 
پکن در بازارهای جهانی کاســته خواهد شــد. با این حال 
در درازمدت، آفات اندیشه حمایت  گرایی ترامپ می  تواند 
دامن گیر اقتصاد داخلی ایاالت متحده آمریکا نیز بشــود. 
در چنین شرایطی شاهد بروز التهاب مزمن و دامنه  داری در 
حوزه اقتصاد داخلی و بین  المللی آمریکا خواهیم بود. فراتر 
از آن، مالحظه دیگری نیز در خصوص مناسبات اقتصادی 
ایاالت متحده و چین وجود دارد کــه دونالد ترامپ به طور 
کامل از آن غفلت کرده است. مطابق شواهد و مستندات 
موجود در حــوزه اقتصاد و تجــارت بین  الملــل، چینی  ها 
حدود یک تریلیــون دالر از بدهی های خارجــی آمریکا را 
در تملک خــود دارند. همچنین چین بــزرگ ترین خریدار 
مزایده  های وزارت خزانه  داری ایــاالت متحده آمریکا در 
طول ســال های اخیر بوده  و بی  دلیل نیســت که افرادی 
مانند هیالری کلینتون   نامزد حزب دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا   نسبت به تقابل تجاری 
با چین هشدار داده  اند. بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی 
از چین به عنوان »بانکدار آمریکا« یاد می  کنند. در چنین 
شــرایطی، تقابل تمام عیار اقتصادی دولت جدید آمریکا 
با پکن می تواند در قالب یک خودزنِی تجاری و اقتصادی 

مورد تفسیر قرار گیرد.
در نهایت اینکه چین و ایاالت متحده آمریکا احتماال 
هر دو در این منازعه اقتصادی از ابزارها و روش  هایی بهره 
خواهند برد که در تناقض با خــط قرمزهای اقتصادی آنها 
طی سال  های اخیر )پس از گذار به هزاره سوم( بوده است. 
در چنین شرایطی شاهد قبض و بسط ساختار اقتصادی و 
تجاری هر دو کشور خواهیم بود. ســرانجام اینکه منازعه 
شــکل گرفته میان این دو بازیگر،  محدود به واشنگتن و 
پکن نخواهد ماند و شــرکای تجاری آنهــا را نیز به صورت 

خواسته یا ناخواسته وارد این کارزار خواهد کرد.

فراتر از یک منازعه 
تیرگی روابط آمریکا و چین ادامه دارد

حنیف غفاری
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رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا که در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2016 این کشــور با شعار »احیای 
قدرت واشــنگتن« بر ســر کار  آمده بود، امروز به پیام آور 
شکســت و ناکامی کشــورش در منطقه غرب آسیا و نظام 
بین الملل تبدیل شده است. شکست های متعدد نظامی و 
سیاسی ایاالت متحده در کشورهایی مانند سوریه، یمن، 
عراق، لبنان و... جایی  برای مانور ترامپ بر دستاوردهای 
نداشته خود باقی نگذاشته است. از سوی دیگر، بسیاری 
از دموکرات های آمریکا و حتی جمهوریخواهان ســنتی، 
سیاست خارجی پرهزینه و بی نتیجه وی را در غرب آسیا مورد 
انتقاد و شماتت قرار داده اند. در چنین شرایطی ترامپ سعی 
دارد با فرافکنی نســبت به آنچه در جهان امروز و خصوصا 
در منطقه غرب آسیا می گذرد، بار این شکست را بر دوش 
دولت قبلی ایاالت متحده آمریــکا انداخته و اوباما را بابت 
ناکامی های مزمن و دامنه دار واشنگتن در این منطقه مورد  

اتهام قرار دهد. 
دیگــر فرافکنی های ترامــپ در خصوص شــرایط 
ســخت آمریکا در غرب آســیا نیز در نوع خــود قابل توجه 
است. دونالد ترامپ در یکی از تازه ترین سخنان خود اعالم 
کرده است که اگر وی در راس معادالت سیاسی و اجرایی 
ایاالت متحده آمریکا قرار نداشت، ایران منطقه خاورمیانه 
) غرب آســیا ( را به تصرف خود در می آورد. این اظهارات 
در حالی صــورت می گیرد کــه جمهوری اســالمی ایران 
نه تنها مولد ثبات در منطقه غرب آسیا بوده است، بلکه در 
برابر اهداف بلند مــدت، میان مدت و کوتاه مدت مخرب و 

بازدارنده ایاالت متحده و همراهان 
و مهره های آن در منطقه ایستاده 

است. فقر اســتراتژیک ترامپ 
در منطقــه غــرب آســیا، 

موضوعی نیســت 

که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. این فقر استراتژیک 
در دوران ریاست جمهوری اوباما نیز وجود داشته است  اما 
در دوران ریاست جمهوری ترامپ به نقطه اوج خود رسیده و 
در آینده نیز به عنوان یک  آسیب راهبردی، ضربات شدیدی 

را به ایاالت متحده وارد خواهد کرد. 
واقعیت امر این اســت کــه محاســبات راهبردی و 
اســتراتژیک ایاالت متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا، 
جملگی با شکســت مواجه شــده و بســیاری از انگاره ها و 
پیش فرض هایی که واشــنگتن از آنها تحــت عنوان یک 
»گزاره راهبردی« یاد می کرد به دالیلی که مهم ترین آنها 
هشــیاری محور مقاومت در منطقه بود، تحقق پیدا نکرد. 
همین مساله سبب شده است تا آمریکا امروز تکلیف خود 
را با منطقه غرب آســیا به خوبی نداند. این در حالی اســت 
که تنها راه پیش روی رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
ترک منطقه غرب آســیا و اقرار به شکست در آن می باشد. 
موضوعی که بســیاری از تحلیلگران و استراتژیست های 
آمریکایی نیز نسبت به آن به صورت آشکار یا غیرمستقیم 
تاکید کرده اند. نباید فراموش کرد که رئیس جمهور فعلی 
ایاالت متحده آمریکا برخالف شــعارهای انتخاباتی خود 
مبنی بر لزوم عقب نشــینی از مداخله جویی های نظامی در 
منطقه، تشــدید جنگ های نیابتی و تزریــق بحران های 
مزمن امنیتی در غرب آسیا را در دســتور کار خود قرار داده 
است. حمایت مستقیم، کامل و همه جانبه دونالد ترامپ از 
گروه های تکفیری و تروریستی، از زمان حضور خود در کاخ 
سفید ) ابتدای سال 2017 میالدی( تا زمان سقوط داعش 
در سوریه نشان دهنده همین حقیقت است. در حال حاضر 
نیز ترامپ درصدد احیای گروه های تروریستی و تکفیری 

در عراق و سوریه است. 
ترامــپ بــا وجــود  سپری شــدن نیمــی از دوران 
ریاســت جمهوری خود در کاخ ســفید، مدعی شده است 
که شکســت در یمن، ســوریه و عراق میراثی است که از 
دوران ریاست جمهوری اوباما برای وی به جا مانده است. 

فقر استراتژیک  
چرا ترامپ در غرب آسیا شکست خورده است؟

سعید سبحانی

روزنامه نگار

در اینکــه اوباما و دو وزیر امور خارجــه وی، یعنی هیالری 
کلینتــون و جان کــری در خلــق گروه های تروریســتی و 
تکفیری ) مخصوصا داعش( نقش اصلی را ایفا کرده و در 
سوریه و عراق دســت به جنایات و خونریزی زدند، شک و 
شبهه ای وجود ندارد. همچنین کمترین ابهامی در شکست 
راهبردی، اســتراتژیک و حتی تاکتیکــی و میدانی دولت 
اوباما در میدان نبرد در سوریه، عراق و یمن وجود ندارد. با 
این حال ترامپ نمی  تواند سهم خود را از این شکست جدا 
کرده و خود را پیام آور پیروزی آمریکا در این میادین معرفی 
کند. واقعیت امر این است که ترامپ، حلقه شکست های 
نظامی و سیاسی ایاالت متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا 
را تکمیل کرد. امروز ایاالت متحده از یک سو میدان نبرد را 
از دست داده و مهره های خود را برای استمرار جنگ های 
نیابتی ناتوان تر از هر زمان دیگری می بیند. از سوی دیگر، 
کاخ سفید عرصه سیاسی منطقه را نیز واگذار کرده و با عدم 
اقبال افکار عمومی و مردم منطقه غرب آسیا نسبت به خود 
رو به رو شده اســت. شکســت آمریکا در انتخابات لبنان و 
عراق از یک سو و استمرار حمایت های مردمی از گروه های 
مقاومت در یمن و ســوریه از ســوی دیگر، مجاری تنفس 
راهبردی ترامــپ و همراهانش در منطقه را مســدود کرده 
است. در چنین شرایطی فرافکنی ترامپ نسبت به اوضاع 
موجود و نسبت دادن شکست های مستمر و جاری ایاالت 
متحده آمریکا به دولت اوباما، امری کامال قابل انتظار و در 

عین حال غیر قابل قبول است.
در نهایت اینکه ترامپ نیز  مانند اوباما، بوش پســر، 
کلینتون، بوش پدر، ریگان و کارتر با فقر اســتراتژیک در 
قبال منطقه غرب آســیا دســت و پنجه نرم می کند. بدون 
شک ترامپ نیز در آخرین روزهای حضور خود در قدرت در 
خواهد یافت که این فقر استراتژیک با تزریق پترودالرهای 
سعودی و اماراتی برطرف نخواهد شد. با این حال به نظر 
می رسد دامنه شکست و ناکامی ترامپ در غرب آسیا نسبت 
به روسای جمهور قبلی ایاالت متحده آمریکا نیز گسترده تر 
خواهد بود. بدون شــک در آینده ای نزدیک ترامپ، جان 
بولتون، مایک پمپئو و نیکی هیلی به نمادهای شکســت 
سیاســت خارجی ایــاالت متحــده آمریــکا، خصوصا در 
منطقه غرب آســای تبدیل خواهند شــد. به عبارت بهتر، 
رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریــکا و همراهان وی در 
کاخ سفید  ناچار خواهند بود با صرف هزینه های هنگفت 
و بی فایده، به شکســت در منطقه غرب آســیا اذعان 
کنند. موضوعی که تصور آن نیز سران کاخ سفید 

و همراهان ترامپ  را وحشت زده می سازد.
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وزیر امور خارجه اســبق ایاالت متحــده آمریکا طی 
ماه های اخیر به یک شــخصیت سیاسی و رسانه ای فعال 
در کشورش تبدیل شده است. دلیل  اصلی این موضوع، به 
برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا باز می گردد؛ 
جایی که دموکرات ها سعی دارند از آن به عنوان پلی برای 

شکست ترامپ استفاده کنند. 
گــذار از رئیس جمهــور فعلــی ایــاالت متحــده 
آمریکا به هــدف اصلی دموکرات های ایــاالت متحده 
آمریــکا تبدیل شــده اســت. دموکرات ها کــه طی دو 
ســال اخیر در انزوا بوده و عالوه بر کاخ سفید، مجلس 
نمایندگان، مجلس ســنا و بســیاری از فرمانداری ها را 
از دســت داده اند، قصد دارند با پیــروزی در انتخابات 
میــان دوره ای کنگره، خــود را برای حضــور در قدرت 
آماده کنند. از سوی دیگر، شــکل گیری نارضایتی های 
عمومــی نســبت بــه عملکــرد رئیس جمهــور آمریکا، 
مخالفان دموکــرات ترامپ را در خصــوص پیروزی در 

انتخابات میان دوره ای امیدوار کرده است.
دونالد ترامپ اخیرا نســبت به پیــروزی دموکرات ها 
در انتخابــات میان دوره ای کنگره هشــدار داده اســت. 
رئیس جمهور ایــاالت متحده معتقد اســت که در صورت 
پیــروزی دموکرات ها، احتمــال اســتیضاح وی افزایش 
خواهد یافت. از این رو رئیس جمهور ایاالت متحده از همه 
طرفداران خود خواسته است تا در انتخابات میان دوره ای 
شــرکت کرده و آرای خود را به ســود جمهوریخواهان به 
گــردش در آورنــد. دموکرات هــا معتقدند کــه در صورت 
شکســت در انتخابات میاندوره ای، آنها حداقل تا ســال 
2024 قدرت بازگشــت موثر به قدرت را نخواهند داشت. 
از این رو دموکرات ها نهایت تالش خــود را برای پیروزی 
در انتخابــات پیش رو صــورت خواهند داد. هــر اندازه به 
رقابت های انتخابات میندوره ای کنگره در ماه نوامبر )آبان( 

نزدیک تر شویم، شاهد افزایش حمالت لفظی و سیاسی 
دموکرات ها علیه شــخص ترامــپ و همراهانش در کاخ 

سفید  خواهیم بود.
اما نکته دیگــری کــه در اینجا بایــد روی   آن تمرکز 
داشــت، مربوط به ســخنرانی های جان کری و به عبارت 
بهتــر، تحلیل محتوای ســخنان وی ) خصوصــا در قبال 
ایــران و برجام ( اســت. در ایــن خصوص نکاتــی وجود 
دارد که الزم اســت مورد توجــه و مداقه قــرار گیرد. جان 
کری در تازه تریــن موضع گیری خــود در خصوص خروج 
ترامپ از  برجام می گوید: »این تصمیم ترامپ ) خروج از 
توافق هســته ای ( بهترین راهکار در قبال ایران و توافق 
هسته ای را »سوزانده« است. ماندن در توافق »برجام« 
و همزمان تالش برای »پاسخگو کردن ایران« در مسائل 
غیرهســته ای سیاستی بوده که واشــنگتن بایستی دنبال 

می کرده است.«
در جای دیگری، کری ضمن تاکید بر اصل »اجماع 
بین المللی«، اعالم کرده بود کــه تصمیم ترامپ مبنی بر 
خروج از توافق هســته ای با این اصــل در تعارض بوده و 
اگر قرار بود بر ســر مقاومت ایران بر سر مسائل موشکی 
و منطقــه ای خروجــی از برجام صــورت گیــرد، این کار 
می بایست با اجماع بین المللی صورت می گرفت. به عبارت 
بهتر، جان کری  مانند همه دموکرات های آمریکا، نسبت 
به برجام نگاهی کامال ابزاری داشته و برخالف ادعاهای 
ظاهــری خــود، آن را قــرار دادی بین المللــی نمی  داند. 
جان کری نیز دقیقا  مانند دیگــر مقامات آمریکایی حاضر 
در قــدرت، خروج از برجــام را یک خط قرمز بــرای خود و 
هم حزبی هایش قلمداد نکــرده و نمی  کند. از این رو حتی 
در صورت حضور دموکرات ها در قدرت، شاهد شکل گیری 

پروسه اعمال فشار بر ایران بر سر برجام بودیم.
نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار 
گیرد، شباهت خاصی است که میان مواضع کری   و جان 
بولتون وجود دارد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایاالت 
متحده آمریکا که از ابتدا یکی از مخالفان توافق هسته ای 
با ایران محسوب می شد، فرمول مشخصی را برای خروج 
دولت ترامپ از برجام ارائه داده بــود. این فرمول، قبل از 

انتصاب بولتون به سمت مشاور امنیت ملی دولت ترامپ 
ارائه شــد. بر این اســاس، بولتون »آماده سازی شرکای 
آمریکا برای خروج از برجام« و »رایزنی دیپلماتیک با دیگر 
کشورها برای ایجاد اجماع بین المللی علیه برجام و ایران« 
را اصولی مهم قلمداد کرده و آنها را مقدمه ای برای خروج 
واشنگتن از برجام تلقی می کرد. با این حال بولتون پس از 
حضور در سمت جدید خود، این فرمول را عمال پیاده نکرد 
و خروج یکجانبه از توافق هسته ای را در دستور کار خود و 
دولت ترامپ قرار داد. در هر حال، امروز جان کری همان 
مولفه های مدنظر بولتون را با ادبیاتی دیگر مطرح می کند. 
مخرج مشــترک اظهارات کری و بولتون، »ایجاد اجماع 
ضد ایرانی در نظام بین الملل« است: موضوعی که طی 4 
دهه اخیر دموکرات ها و جمهوریخواهان آمریکا نسبت به 

آن رویکردی واحد داشته اند. 
همان گونه کــه از اظهارات کری بــر می آید، خروج 
از توافق هســته ای به هیچ عنوان خط قرمز استراتژیک 
ایاالت متحده آمریکا نبوده اســت. به عبارت بهتر، حتی 
اگــر دموکرات هــا در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
2016 پیروز می شــدند، امکان خروج ایــاالت متحده از 
برجام محتمل بوده اســت. با این حال دموکرات ها چنین 
موضوعی را با استناد به ظرفیت ها و مفاد موجود در توافق 
هسته ای ) مخصوصا اصل مکانیزم ماشه (  و ایجاد اجماع 
»آمریکایــی- اروپایــی« علیه ایــران هدایــت و مدیریت 
می کردند.  در نهایــت اینکه اظهارات جــان کری، وزیر 
امور خارجه اســبق ایــاالت متحده آمریکا بــار دیگر پرده 
از چهره دموکرات ها برداشــته اســت. این سخنان نشان 
می دهد که اساســا تفاوتی میان دو حــزب اصلی آمریکا، 
خصوصا در حوزه دشمنی با جمهوری اسالمی ایران وجود 
ندارد و هر دوی آنها در صددند ضمن بحران ســازی علیه 
کشورمان، این بحران ها را در مسیر و مجرای مدنظر خود 
هدایت و مدیریت  کننــد. از این رو فــارغ از هر نتیجه ای 
که در انتخابات میــان دوره ای کنگره امســال در ایاالت 
متحده به دســت آید، دولت و دســتگاه سیاست خارجی 
ما باید متوجه حقیقتی به نام دشــمنی مطلق دموکرات ها 
و جمهوریخواهان آمریکا با خود باشــد. این دشــمنی از 
ابتدای پیــروزی انقالب اســالمی ایران در ســال 1979 
میالدی ادامه داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در 
این معادله، تفاوتی میان دونالد ترامپ، باراک اوباما، جان 
کری، مایک پمپئو، جان بولتون  و... وجود ندارد و همه 
آنها هدفی به نام تقابل با نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران و براندازی آن را دنبال می کنند. 

بازگشت فعاالنه 
راز بیش فعالی سیاسی جان کری چیست؟

حامد رشیدی

روزنامه نگار
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سیاست

بازگشت به سیاست برجامی

ماجرای تصویب CFT، مجلس را به صحنه رقابت نیروهای سیاسی در دوران تصویب برجام برگرداند
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مجلس یک روز داغ را تجربه کرد؛ دوباره یکشــنبه، 
دوباره یک الیحه جنجالی. مخالفــان از این روز به عنوان 
یکشــنبه ســیاه یاد می کنند و دولت و حامیانش در مجلس 

حاال خرسند تر از همیشه اند. 
این روز جنجالی فضایی شبیه روزی داشت که برجام 
در مجلــس تصویب شــد. دوباره همان ایئالف ها شــکل 
گرفت. نتیجه این جلســه البته دوباره ماننــد روز تصویب 

برجام شد.

روزپرحاشیه
 جلســه بررســی الیحه CFT با درخواســت جمعی از 
نمایندگان برای رأی گیری علنی آغاز شد؛ در خواستی که 
باز هم رأی نیاورد تا روال اداره جلسه به همان روال معمول 
همیشگی باشد. طبق دستور کار جلسه باید دو نفر موافق 
و دو نفر مخالف این الیحه ایراد نطق می کردند؛ موافقان 
بهروز نعمتی و محمد فیضی و مخالفــان محمد دهقان و 
نقوی حســینی بودند. اولین حاشیه جلســه در نطق اولین 
موافق یعنی بهروز نعمتی پیش آمد؛ جایی که این نماینده 
تهران خطاب به محمد دهقــان، ناطق مخالف الیحه که 
قبل از وی ســخنان خود را مطرح کرده بود، گفت: »شما 
که در شهرســتان حــوزه انتخابیه خود با هزاران مشــکل 
مواجهید، آیا بخشــی از این مشــکالت بــه موضوع عدم 
تصویب FATF مرتبط نیست؟« همین سخن باعث اعتراض 
شــدید محمد دهقان به بهروز نعمتی شد که البته فرصتی 
هم بــرای بیــان اعتراضش پیــدا نکرد. اما حاشــیه های 
دومین نطق مخالفان  CFT  بیش از اینها بود؛ حاشیه هایی 
که ادامه هم پیدا کــرد. نقوی حســینی، نماینده مخالف 
دولت که به نطق های شــورانگیز خود در مجلس معروف 
است به عنوان دومین ناطق مخالف الیحه پشت تریبون 

رفت؛ همه گمــان می کردند نطــق او می توانــد امتیازی 
برای ســبد رأی مخالفان الیحه در این جلسه باشد. اما در 
میانه این نطق ورق برگشــت، جایی که او مدعی تصویب 
20 دقیقه ای برجام شد و علی الریجانی نتوانست سکوت 
کند. بگو مگوی رئیس مجلس با نقوی حسینی برای دقایقی 
در میانه همین نطق ادامه داشــت و اصرار علی الریجانی 
بر اینکه نقوی حســینی خالف واقعیت را می گوید، فضا را 
قدری تغییر داد. نقوی حسینی باز هم فریاد زد که این چه 
نحو از اداره مجلس است و من اخطار دارم که اجازه آن را 
نمی دهند. سپس فریادهای نقوی حسینی به حدی رسید 
که آزادیخواه و کوهکــن در پایان ســعی در آرام کردن او 
داشتند. نقوی حســینی در ادامه  دالیل مخالفتش را بیان  
کرد. اما این پایان کار نبود؛ نماینــده ورامین بعد از پایان 
نطق های مخالف و موافق در اخطــاری خطاب به رئیس 
مجلس گفت که او می بایست همان طور که برای توجیه 
دالیل پذیرش لوایح چهارگانه جلساتی را برگزار کرده، برای 
بررسی نظر رهبری هم جلساتی را برگزار می کرد. این اخطار 
به مثابه پاس گلی برای علی الریجانی بود که توضیح دهد 
قبال  در جلســات غیرعلنی به اطالع نمایندگان رسانده که 

دفتر مقام معظم رهبری طی نامه ای تصمیم گیری درباره 
الیحه CFT  را به عهده مجلس و دولت گذاشته و مخالفان 
الیحه و از جمله نقوی حســینی با وجود اطالع از این نظر 
مدعی هســتند که رهبری مخالف این الیحه بوده اند. بعد 
از این هم رئیس مجلس اصل متن نامه رهبری را یک بار 
دیگر و این بار در صحن علنی قرائت کرد؛ نامه ای که دفتر 
رهبری در آن رئیــس مجلس را خطاب قرار داد و نوشــته 
بود: »در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و 
عدم مخالفت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( با بررسی 
لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها در مجلس شورای اسالمی 
به دنبال فرمایشــات معظم له در دیــدار نمایندگان، مقام 
معظم رهبری فرمودند آنچه من در دیدار با نمایندگان راجع 
به لوایح چهارگانه و کنوانســیون ها گفتم، مربوط به اصل 
کنوانسیون ها بود نه کنوانسیون خاصی، لذا با بررسی این 
لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی 
کند.« قرائت این نامه برای دقایقی نه چندان کوتاه مجلس 

را در سکوت  فرو برد.
حاشیه دیگر این جلسه هم البته جایی بود که نصرالله 
پژمانفر در اخطاری مدعی شــد رئیس مجلس و موافقان 
الیحه در حال ترساندن مردم هســتند. علی الریجانی در 
پاسخ به این اخطار گفت: »اینکه شما می گویید در جلسه 
غیرعلنی افراد را ترساندم واقعیت ندارد، در جلسه غیرعلنی 
حرفی نزدم که نمایندگان را بترسانم و تنها نقطه ای که از 
طرف مقام معظم رهبری مطرح شــد را به ایشان یادآوری 
کردم بنابراین تهدیدی در کار نبوده است. تهدید پیام هایی 
است که از بیرون از طریق پیامک به نمایندگان فرستاده 
می شــود.« رئیس مجلس تصریح کــرد: »مجلس فعلی 
بالغ تر از آن اســت که با 4 پیام نظرش تغییر کند.« نوبت 
به صحبت هــای وزیر امــور خارجه رســید. او در برخی از 
صحبت هایش تأکید کرد که تضمین نمی کنیم با پیوستن 
به این کنوانســیون مشــکالت حل شــود، امــا تضمین 
می دهیم با نپیوستن به این الیحه آمریکا بهانه مهمی برای 
افزایش مشکالت پیدا خواهد کرد.« در حین صحبت های 
ظریف، ذوالنور این بار در کنــار صندلی ظریف، وزیر امور 
خارجه حاضر شد و با صدای بلند انتقاد می کرد که جمعی 
از نمایندگان خواســتار برقراری نظم و انضباط در مجلس 
شدند. رئیس مجلس بعد از صحبت های وزیر امور خارجه، 
اعالم کرد که نمایندگان رأی خــود را بدهند و این توضیح 
را داد کــه رأی گیری به صــورت علنی نیســت. در زمانی 
که رئیس مجلس شــورای اســالمی به ارائه توضیحاتی 
می پرداخت، تعــدادی از نمایندگان همچــون ذوالنور و 
موسوی الرگانی با در دست داشتن پالکاردهایی به نشانه 
اعتراض مقابل مانیتور جلوی هیأت رئیســه ایستادند و با 
نشان دادن عدد 2 به نشانه مخالفت با این الیحه نظرشان 
را اعالم کردند. در این هنگام موافقان این الیحه همچون 
کمال دهقانی، نوریان و مافی با نشان دادن عدد 4 موافقت 
خود را بــا این الیحه اعــالم کردند که بعــد از آن به تعداد 
نمایندگان اضافه شــد. در زمانی که رئیــس مجلس آغاز 
رأی گیــری را اعالم کــرد، محمدجواد ابطحی به نشــانه 
اعتراض در پشــت تریبون مجلس قســمتی از آیین نامه  

داخلی را پاره کرد.

موافقان
محمد فیضی، عضو فراکسیون امید: ما در مقام 
انتخاب نیستیم، بلکه مقدمه داشتن روابط عادی در صحنه 
 CFT است، بهتر است با تصویب  FATF بین المللی پذیرفتن
از فشار اقتصادی به مردم بکاهیم. تمامی کشورهای دنیا 
قوانین خود را با استانداردهای بین المللی تطبیق می دهند، 
متأسفانه فقط ایران و کره شمالی این استانداردها را رعایت 
نمی کنند، اما اگر همچنان اســتانداردهای مذکور رعایت 
نشــود، با مشــکالت عدیده ای مواجه خواهیم شد. حتی 

حاشیه دیگر این جلسه هم البته جایی بود که نصرالله 
پژمانفــر در اخطــاری مدعی شــد رئیــس مجلس و 
موافقان الیحه در حال ترساندن مردم هستند. علی 
الریجانی در پاســخ به این اخطار گفت: »اینکه شما 
می گویید در جلسه غیرعلنی افراد را ترساندم واقعیت 
ندارد، در جلســه غیرعلنی حرفی نزدم که نمایندگان 

را بترسانم
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اگر بانک های ایرانی استانداردهای FATF و CFT را رعایت 
نکنند، بانک های طرف مقابل ما آنها را رعایت خواهند کرد 
و اگر FATF اجرایی و عملیاتی نشود، خود با دست خودمان 

کانال های بانکی خود را مسدود می کنیم.
بهــروز نعمتــی، عضو فراکســیون مســتقلین:  اگر 
مبادالت مادی خارج از CFT انجام شــود، باید بپذیریم که 
بابک زنجانی های جدیدی ایجاد شــود و پول کشــور را به 
 CFT حراج بگذاریم. برخی می گویند که با پیوستن ایران به
اطالعات کشور افشا می شود، چه اطالعاتی از کشور افشا 
می شــود؟ مگر ما تاکنون یک دینار به تروریست ها کمک 
کرده ایم که نگران افشــای اطالعات باشیم. کشورهایی 
که در شــرایط تحریمی به ایران کمک کرده اند، امروز به 
 CFT مســئوالن نظام اعالم می کنند که اگر عضویــت در
توسط ایران پذیرفته نشــود، نمی توانند یک ِسنت مبادله 
پولی با کشورمان داشته باشند. بیش از 188 کشور عضویت 
در CFT را پذیرفته اند و ما نباید بهانه را برای دیگران ایجاد 

کنیم.

مخالفان
سیدحســین نقوی حســینی، عضو فراکسیون 
اصولگرایــان والیــی: چــرا مــردم را می ترســانید، چرا 
می گویید اگر عضو این کنوانسیون نشوید پروژه های آنها 
در شهرستان ها حل نمی شود، چرا پشت تریبون می گویید 
مشــکالت پولی و مالی مردم حل نمی شود و مردم گرسنه 
می مانند. مقــام معظم رهبــری صریح و روشــن نظر خود 
را در مورد این الیحــه بیان فرمودند مگــر در این ایام چند 

کنوانسیون در دستور کار مجلس قرار داشت.
مجلس 3 الیحه دولت را تصویب کرد، چه مشکالتی 
از کشور حل شد. مشــکل ما FATF  نیســت، هیچ کدام از 
کشورها از ما نفت نمی خرند، باید با مردم روراست باشیم. 
پذیرفتن CFT برگشــت به عقــب و صرفنظــر از ادعاهای 

انقالبی است.
 محمد دهقــان، عضو فراکســیون اصولگرایان 
والیــی:  بخشــی از بحران هــای اقتصادی برخاســته از 
اجرای تعهدات FATF است، در اختیار گذاشتن اطالعات 
کشورمان به دشمنان در شــرایط جنگ اقتصادی خیانت 
است. مسئوالن طی دو سال گذشته برای اینکه ثابت کنند 
کاماًل تعهدات FATF را اجرایــی می کنند، اجازه ورود ارز به 
کشور را ندادند، بنابراین باید اذعان کرد علت اینکه دالر به 
 FATF قیمت 19 هزار تومان افزایش یافت، اجرای الزامات
توسط دولت اســت. اجرای الزامات FATF در داخل کشور 
سبب شده افرادی توسط آمریکا تحریم شوند، بر این اساس 
بانکی در داخل کشــور حتی اجازه نداده این افراد حساب 
معمولی داشته باشــند و به آنها گفته شــده در این صورت 

بانک هم تحریم خواهد شد.

واکنشها
تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مقابله با 
تامین مالی تروریسم در جلسه علنی مجلس، با واکنش ها 

و تحلیل های داخلی و خارجی همراه شد.
حمید بعیدی نژاد، ســفیر کشــورمان در انگلیس در 
صفحه توئیترش نوشت: »لحظاتی پیش مجلس شورای 
اسالمی به دنبال چند ماه بررسی دقیق، در فرآیندی شفاف 
و در جلوه ای درخشــان از دموکراسی، پیوســتن ایران به 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد. 
با ایــن مصوبه، تعهــدات حقوقی چهارگانه کشــورمان به 
استانداردهای مالی و بانکی FATF توسط مجلس تصویب و 
تکمیل شدند.« حمید ابوطالبی، مشاور رئیس جمهوری نیز 
در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به تصویب الیحه 
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
)CFT( در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: »نمایندگان 
مجلس نشــان دادند امنیت ملی کشور و منافع مردم ایران 
در اولویت تصمیمات آنان قرار داشته و چالش های فرارو را 

با درایت و صالبت مرتفع خواهندکرد.«
در واکنش به تصویب الیحه الحاق به CFT، عباسعلی 
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: »هنوز اعالم 
نظر زود اســت و فعال تا زمانی که به شــورای نگهبان نیاید 
هیچ نظری نــدارم. مجلــس آن را تصویب کرده اســت اما 
هنوز برای ما نیامده اســت. ابتــدا باید به شــورای نگهبان 
ارسال شود تا ان شــاءالله ما اعالم نظر کنیم. فعال تا زمانی 
که به شــورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم.«  همچنین 
نادر قاصی پور عضو فراکسیون والیی مجلس روز تصویب 
FATF را روز ســیاه مجلس شورای اســالمی خواند و آن را با 
عهدنامه های پاریس، گلستان و ترکمنچای مقایسه کرد. 
وی در نطق میان دســتور جلســه علنی امروز مجلس بیان 
کرد: »امروز برای مجلس روز مهمی بود و از ساعت 6 صبح 
جلســه غیر علنی برای FATF تشکیل شد. مسئولین نظامی 
ضررهای خطرناک این الیحه را بیــان کردند ولی دولتی ها 
بر عکس آنها صحبت کردند و اصــرار بر تایید FATF کردند و 
نهایتا عهدنامه ننگینی مانند پاریس، گلستان و ترکمنچای 
دوم  در مجلس تصویب شد. ملت 120 رای منفی داشت.« 
در همین رابطه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری 
با تشکر و قدردانی از مجلس شورای اسالمی برای تصویب 
الیحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، 
گفت: »آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد نمایش مقتدرانه 
وحدت، دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود و مالحظه 
کردیم که همه طرف های مخالف و موافق نظرات کارشناسی 
خود را با آزادی کامل بیان کردند و نهایتا به آنچه که به صالح 
منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسالمی بود رأی دادند.« 
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در حساب کاربری 
خود در توئیتری با اشــاره به تصویب الیحه الحاق ایران به 

کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( در مجلس 
شورای اســالمی، ابراز امیدواری کرد که مراحل بعدی این 

مصوبه به خوبی طی شود.

بازتابتصویبCFTدررسانههایبینالمللی
خبرگزاری آسوشــیتدپرس درباره این رویداد نوشت: 
»ایران برای پیوستن به کنوانسیون جهانی مقابله با تامین 
مالی تروریســم الیحه مربوطه را در پارلمان این کشــور به 
تصویب رســاند و امیدوار اســت با ایــن کار از تحریم های 
بین المللی بیشــتر جلوگیری کند.« خبرگزاری رویترز نیز با 
اعالم این خبر گزارش داد: »نمایندگان پارلمان ایران معاهده 
مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کردند که مقامات 
امیدوارند این کنوانسیون ایران را به سمت استاندارد جهانی 
سوق دهد و این کشــور را از فهرست ســیاه سرمایه گذاری 
درحالی که با تجدید تحریم های آمریکا روبه رو است، حذف 
کند.«خبرگزاری فرانسه هم در گزارشــی به اعالم جزئیات 
تصویب الیحه CFT در مجلس شــورای اسالمی پرداخت 
و نوشــت: پارلمان ایران روز یک شنبه  طرحی را برای مقابله 
با تامین مالی تروریســم تصویب کرد که  به شدت از سوی 
تندروهای داخلی مورد مخالفت قرار گرفته بود اما برای حفظ 
توافق هســته ای اش با اروپایی هاو متحدان آســیایی اش 
ضروری به نظر می آمد.«همچنین خبرگزاری ترند در گزارش 
 CFT خود با تیتر »پارلمان ایران الیحه تاریخی پیوســتن به
را تصویب کرد«، نوشــت: »قانونگذاران ایرانــی امروز در 
جلسه ای علنی کار خود را برای بررسی پیوستن به کنوانسیون 
بین المللی مقابله با ترویسم در حالی آغاز کردند که برخی از 
آنها با الیحه مذکور به شدت مخالف بودند.« عالوه براین، 
رسانه های صهیونیستی شــامل روزنامه هاآرتص و تایمز آو 
اسرائیل، روزنامه واشنگتن پست، پایگاه خبری عرب نیوز، 
خبرگزاری شینهوا از دیگر رسانه هایی هستند که این خبر را 

به طور مفصل و با جزئیات منتشر کرده اند.

بازتابپیوستنایرانبهCFTدررسانههایعربی
اسپوتنیک عربی دراین باره نوشت: »اعضای مجلس 
شورای اســالمی ایران امروز یکشــنبه با پیوستن ایران به 
معاهده مقابله با حمایت مالی از تروریسم موافقت کردند.«

روزنامه الیوم السابع مصر نیز نوشت: »مجلس شورای 
اسالمی ایران امروز با اقدامات جدید برای مقابله با حمایت 
مالی از تروریسم موافقت کرد و مسئوالن ایران امیدوارند 
 با این اقدام به اســتانداردهای بین المللی نزدیک تر شوند 
و از قرار گرفتن در لیســت ســیاه ســرمایه گذاری با توجه 
به تحریم های آمریکا دور شــوند.« همچنیــن خبرگزاری 
رویترز عربی  به این مســاله پرداخت و نوشــت: »مجلس 
ایران با اجرای اقدامات جدید برای مقابله با حمایت مالی 
از تروریسم موافقت کرد و مســئوالن ایرانی امیدوارند  این 
اقدام آنها را به اســتانداردهای جهانی نزدیک تر می کند و 
به آنها کمک می کند تا با تحریم های آمریکا مقابله کنند. 
بی بی ســی عربی هم در رابطــه با تصویب CFT نوشــت: 
»علیرغم مخالفت اصولگرایان، پارلمان ایران با تصویب 
معاهده مقابله با حمایت مالی از تروریسم موافقت کرد و این 
الیحه را برای نجات توافق هســته ای با قدرت های بزرگ 
مهم و اساســی توصیف کرد.« پایگاه خبری البوابه نیز در 
این رابطه نوشت: »مجلس ایران امروز با اجرای اقدامات 
جدید برای مقابله با حمایت مالی از تروریسم موافقت کرد و 
مسئوالن معتقدند که این تغییرات به استانداردهای جهانی 
نزدیک هســتند.« در همین رابطه خبرگــزاری الغد پرس 
عراق  نوشت: »مجلس شورای اسالمی با پیوستن ایران 
به معاهده مقابله با حمایت مالی از تروریسم موافقت کرد.« 
رسانه های عربی دیگری همانند خبرگزاری رسمی کویت، 
روزنامه القبس، النشره، النهار، الجریده کویت، ارم نیوز و 

غیره به جزئیات این خبر پرداختند.

جدال موافقان و 
مخالفان الیحه بسیار 
سنگین بود
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یکشنبه الریجانی
علی الریجانی به نقطه اشتراک حامیان دولت، اصالح طلبان و 

اصول گرایان عمل گرا در روز تصویب CFT تبدیل شد

الگوی سیاست ورزی علی الریجانی از منظر جامعه 
ایرانی دارای چه مولفه هایی اســت؟ پاسخ به این پرسش 
نیازمند واکاوی حضور موثر علی الریجانی در رخدادهای 
مهم بــرای جامعه ایرانی اســت. رئیس مجلس شــورای 
اســالمی در دو رویداد برجام و FATF در بهارســتان نقش 
بازیگر اصلی را ایفا کرد. او برجــام را  از حضور منتقدان و 
موافقان سرســخت در  20 دقیقه به مرحلــه مورد نظرش 
رساند و بار دیگر با هنرنمایی سیاستمدارانه  از سد منتقدان 
تصویب FATF گذشــت. به روایت روزنامــه اصالح طلب 
اعتماد، علی الریجانی »از پس ایفای نقش تاریخی اش 
 CFT در تصویب الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون
سربلند برآمد اما واقعیت این است که او بیش از آنکه یکی 
از بازیگران نقش اصلی این روایت جنجالی باشد، از جمله 
بازیگردانان پشــت صحنه بود.« هرچند مخالفان رویکرد 
علی الریجانــی از ابزارهای مختلف بــرای تغییر تصمیم 
بهارســتان اســتفاده می کنند. حجت االســالم شیرازی، 
نماینــده ولی فقیه در نیروی قدس ســپاه اظهار داشــت: 
»هرچه علمــای قم پیغام دادند، همین ســه روز قبل نامه 
نوشــتن به رئیس مجلس که این ننگ را از دامان مجلس 
پاک کنید. در این کشور دارد یک اتفاق می افتد فردا هم 
می گویند ورود شــما به کشورهای دوســت ممنوع است. 
هر جایی که قرار اســت از مظلوم حمایت  شود حق ندارید 
اسم لبنان و حزب الله را ببرید شما حرف های آمریکایی ها 
را مرور کنید، این حرف بنده نیست.« و همچنین آیت الله 
یــزدی، عضو فقهــای شــورای نگهبان که اظهــار کرد: 
»شورای نگهبان به دور از مصلحت اندیشی، لوایح مربوط 
به FATF را بر مبنای شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار 
می دهد.« با این شرایط، جایگاه علی الریجانی در سپهر 
سیاست ایران تغییر می کند؟ در روایت بین االذهانی علی 
الریجانی دارای ســه سطح شناختی اســت؛ او خاستگاه 
سیاســی خانوادگی جدی دارد؛ این جایگاه با روایت های 
انتقادی طیف احمدی نژاد و شایعات ضدانقالب در چالش 
است. مورد بعدی الگوی سیاســت ورزی و عمل سیاسی 
علی الریجانی اســت؛ جامعه او را مرد پنهانکار سیاســت 
ایران و بازیگری عمل گرا تلقــی می کند. چنین نگرش به 
رفتار سیاســی او مزیت برتــری مناســبی در جامعه ایرانی 
داراست. در آخرین ســطح نگرش علی الریجانی دارای 

نیروهای سیاسی وفادار است.

بازگشتبرجامیانونابرجامیان
»اینکــه شــما می گوییــد ممکــن اســت از بیرون 
حرف هایی بزنند در پاســخ بایــد گفت که شــما می دانید 
ما حــرف پنهانــی نداریم. آنچــه فکــر می کردیم صالح 
کشــور اســت را گفتیم آقایان به جمع بندی برســند و القا 
هم نکردیم البته در بیرون فحاشــی، تهمــت و اتهام هم 
ممکن اســت گاهی هم راجــع به علــی الریجانی توهین 
می کنند. شاید فکر می کنم تخریب بنده  یا افرادی مثل ما 
فایده دارد. آنها به جای بررسی مســاله از لحاظ محتوایی 
دنبال تخریب هســتند که ایــن یک وجه سیاســی دارد و 

خیلی هم مهم نیســت.« این ســخنان علی الریجانی در 
جریان بررســی کلیات الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مقابله با تامین مالــی تروریسم شــباهت های فراوانی به 
نقش آفرینــی او در تصویــب برجــام در بهارســتان دارد. 
بازگشت دوقطبی برجامیان و نابرجامیان مجدد در فضای 
سیاسی کشور تکرار شــد. اصالح طلبان با اعتدالگرایان 
وحدت تاکتیکی در مقابل اصولگرایــان با محوریت علی 
الریجانی انجام دادند. همچنیــن اصولگرایان ناتوان در 
اقناع افکارعمومــی بودند و از ابزارهــای غیراثرگذار مانند 
تجمع مقابل بهارستان بهره جستند. بازگشت این دوقطبی 
در بهارستان قدرت مدیریت راهبردی علی الریجانی را به 
رخ کشید و توانست بازیگر نقش اول لقب بگیرد. هرچند در 
نقشه سیاسی علی الریجانی، مخالفت شدید مراجع تقلید 
لحاظ نشده بود و از منظر پیشــینی وی، مراجع تقلید مانند 
برجام خواهان تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مقابله با تامین مالی تروریسم هستند ولی واکنش های تند 

محمد فتحی 

روزنامه نگار

مراجع تقلید به خصوص آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله 
نوری همدانی، برای او غافلگیرانه بود.

چشماندازآیندهسیاسیعلیالریجانی
از بهارستان به پاســتور؛ این مسیر اصلی چشم انداز 
سیاسی علی الریجانی است. هرچند او در کارزار رقابت سال 
1384 شکست سنگینی خورد ولی شــرایط سیاسی بسیار 
تغییر کرده است. علی الریجانی پایه اصلی سیاست ورزی 
خود را بــر دوقطبی اصالحــات و اصولگرایان قــرار داده 
اســت. از منظر وی هرگونه تشــدید تضاد میان دو جریان 
اصلی کشــور منجر به میل جامعه ایرانی به سمت اعتدال 
سیاسی می شود. فیلســوف سیاستمدار ســپهر سیاست 
ایران، از زاویه دید متفاوت میدان نبرد سیاسی را می نگرد. 
پیوند او با جریان اعتدال بسیار مستحکم تر از سال 1392 
شده است، از ســوی دیگر اصالح طلبان با ریزش سرمایه 
اجتماعی مواجه شــده اند و اعتمادزدایی از تصمیم سازی 
آنان در جامعه مشهود است بنابراین عقالی اصالحات به 
دنبال تکرار وضعیت انتخابات 1392 هســتند. در اردوگاه 
اصولگرایان همچنان نسیم شکســت می وزد؛ آنان گزینه 
مناســب برای رقابــت انتخابــات ریاســت جمهوری آینده 
ندارند و اگر با گزینه های تکراری وارد کارزار شــوند، طعم 
تلخ شکست را مجدد می چشــند. در این شرایط نابهنجار 
سیاســی، تنها گزینه مطلــوب در نزد افــکار عمومی علی 

الریجانی است. 
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    جنــاب تاجرنیا! شــکل گیری آرایش سیاســی 
برای تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجلس را چطور 
می بینید  به نظرتان چه چانه زنی هایی بین گروه ها برای 

تصویب کنوانسیون CFT شکل گرفت؟
به نظر می آمد تصمیم  از طرف مقامات عالی رتبه 
نظام در مورد تصویب FATF گرفته شده بود و در نهایت این 
تصمیم هم گرفته شــد، اگرچه صریحا شــاید در این باره 
موضع گرفته نشــد  اما  آنهایی که در درون مجلس بودند، 
فضای سیاسی آن  را متوجه بودند. من فکر می کنم به هر 
حال  تصویب لوایح مرتبط با FATF یک نوع آرایش عقالنیت 
در مقابل تنــدروی و ماجراجویی بود و اگرچــه بدنه اصلی 
رأی دهنــدگان را طبیعتا فراکســیون امیــد و اصولگرایان 
معتدل تشکیل می دادند  ولی در هر صورت احساس من این 
است که نشان داده شد باز هم در مواردی که مسائل بسیار 
مهم و کالن مطرح است، به نوعی عقالنیت در بخش های 
بیشــتری از نمایندگان و اکثریت مجلس حاکم می شود. 
من احساس می کنم آنهایی که  مقداری دنبال شلوغ کاری 
بودند، خیلی هایشــان هم می دانستند  این الیحه تصویب 
می شود و هم می دانستند ما به نوعی مجبور به تصویب این 
هستیم. نه به لحاظ ترس از کشورهای دیگر، بلکه به خاطر 
شــرایط خودمان و تصویری که ا یجاد شده است.  بنابراین 
من فکر می کنم آنها بیشتر مســائلی را دنبال می کردند که 
مصرف داخلی داشــت و احساس شــان هم این است که 
االن که دولت موفق نیست، هرگونه انتقاد یا عدم همکاری 
می تواند در حوزه انتخابی آنها رأی داشــته باشــد.   من جز 
عده ای انگشت شــمار، کســانی را که در ایــن رابطه نگاه 
انتقادی شان بر مبنای نظر کارشناسی و  نظرات غیرسیاسی 
و غیرجناحی باشــد، خیلی کم می دانم و معتقد هستم که 
عمده آنها نگرش های سیاســی را دنبــال کردند. در عین 
حال این موضع به واقع لمس شد که تهدید و ارعاب و خط 
و نشان کشیدن برای نمایندگان مجلس جواب نمی دهد. 
من فکر می کنم مجلس بعد از مدت هــا یک عقالنیتی به 

خرج داد و امیدوارم که این مسیر را همچنان ادامه دهد.
 نقش آقــای الریجانی را در تصویــب این الیحه 
چطور می بینید؟ بــه نوعی بیــن تصویب برجام 
در مجلــس و تصویب این قانون مقایســه هایی 
می شــود که آقای الریجانی تاثیــر خاصی روی 
تصویب آن داشت. به نظرتان این صحیح است؟
واقعیتش این اســت که باالخره  آقــای الریجانی 
هم به عنوان رئیس مجلس که  منتخب نمایندگان اســت، 

مشخص می شود که نظراتش در بخش هایی از نمایندگان 
اثرات جــدی دارد،  بــه جهت اینکــه به نوعــی بحث بین 
مجلس و سایر نهادهای عالی رتبه نظام است، نظر مساعد 
ایشان قطعا کمک کننده بود برای  اینکه بتوانند این مساله 
را مورد تصویــب قرار  دهند، چون فضــای بیرونی که علیه   
FATF درست کرده بودند، به نظر من متاسفانه خیلی فضای 
سنگینی بود  فکر می کنم این مساله حضور ایشان و کمک 
ایشــان طبیعتا خیلی بــه مدد آمــد، برای اینکــه  مقداری 

حاشیه های موضوع را کم کند.
  گفته می شد آقای الریجانی در مورد استیضاح ها 
و برکنارشدن وزرا به نوعی  فاصله ای از دولت آقای 
روحانی گرفته اســت  ولی در ایــن موضوع آقای 
الریجانی به نوعی کمک کرد که چیزی که دولت 
می خواســت، شــکل بگیرد. آیا چرخشی دوباره 
اتفاق افتاده اســت یا نمی  توان مســاله چرخش 

را مطرح کرد؟
نه، مــن به هیــچ وجه ایــن موضــوع را چرخش 
نمی دانم. این الیحــه طوری بود کــه در واقعیت خیلی از 
اصولگرایان معتدل و معقول هم می دانستند که ما ناگزیر 
به تصویب این الیحه هستیم  بنابراین اینکه به این مساله 
رأی داده شــده  یا   تصویب آن حمایت شده اســت، این را 
نباید حمایت از دولت تلقی کنیم. به نظر من این نیســت. 
FATF فقط یک موضوع دولت نیســت، این موضوع کلیت 
نظام و موارد و مشکالت پیرامون مسائل کلی در مجموعه 
نظام اســت. بنابراین مــن آن را این طور تلقــی نمی کنم. 
آقای الریجانــی به نظر می آید که نگاه بــه آینده دارد؛ این 
دوری و نزدیکــی اش به دولــت را عمدتا بر مبنــای منافع 
خودش می سنجد. احســاس من این است که هنوز برای 
آقای الریجانی یک مقدار فاصله گرفتن از دولت مناســب 
است، به جهت اینکه اگر قرار باشد در دوره آینده  کاندیدای 
ریاســت جمهوری شــود، چه بســا می خواهد یک موضع 
انتقادی نسبت به عملکرد دولت داشــته باشد. واقعیتش 
هم این است که عملکرد دولت عملکرد چندان قابل دفاعی 

نیست، پس  طبیعی است که مخالفت صورت بگیرد.
  به نظرتان در حال حاضر و با توجه به جمیع جهات 
و تحوالت رخ داده؛ آقای الریجانی در این شرایط 
همان رئیس دلخواه روحانی است یا از نگاه مورد 

نظر دولت و آقای روحانی فاصله گرفته است؟
به نظر من فعــال االن برای دولــت بهترین گزینه 
است، چون قطعا اگر آقای الریجانی رئیس مجلس نباشد، 

دولت دچار مشکالت بیشــتری برای پیگیری برنامه های 
خود  خواهد بود. در هر صورت آقای الریجانی علی رغم آن 
زاویه هایی که با دولت دارد و طبیعتا ترجیح می دهد آنها را 
داشته باشد، در هر صورت حضورش می تواند آنجا کمک 
کند که یک مقدار همراهی با دولت بیشــتر شــود. اصال 
خاصیت ریاست مجلس این است که سعی می کند با دولت 

همراه تر شود. 

الریجانی کمک زیادی کرد
گفت وگوی مثلث با علی تاجرنیا

 مجلس دهم را در حال حاضر می توان به سه دسته 
عمده طیف پایداری، اعتدالیون و فراکسیون امید 
تقسیم کرد که در جریان تصویب لوایح مختلف با 
موضوعات خاص، نوعی تعامل و اختالط گروه ها را 
 FATF می توان مشاهده کرد. در مورد لوایح مرتبط با
نیز این روند مشاهده شد. برخی به کل با تصویب 
آن مخالف بودند و برخی اســتدالل های خاص را 
مطرح می کردند و در مقابل نمایندگانی هم بودند 
که عدم تصویب آن را خود تحریمی و ایجاد ســد 
در مقابل روند سیاست های تعاملی با اروپا و دیگر 
کشورها در شــرایط خاص خروج آمریکا از برجام 
می دانستند. اما در نهایت این الیحه تصویب شد. 
در این میان نقش علی الریجانی، رئیس مجلس 
نیز قابل انــکار نبود. ایــن تعامل در حالی شــکل 
گرفت که گفته می شد، علی الریجانی در جریان 
اســتیضاح وزرای کار و اقتصاد به نوعی از دولت 
فاصله گرفتــه بود و این روند نوعی آشــتی دوباره 
رئیــس مجلس با دولت بــود. آیا ایــن روند تعامل 
الریجانی با دولت و حسن روحانی ادامه دار خواهد 
بود؟ ادامه این تعامل نانوشته در انتخابات بعدی 
مجلس هم اتفاق خواهد افتاد؟ آرایش سیاســی 
بین گروه های مختلــف در جریــان تصویب این 

الیحه چگونه بود؟
در این بــاره با علــی تاجرنیا، فعــال اصالح طلب و 
عضو حزب اتحاد ملت گفت وگو کرده ایم که از نظر 

می گذرانید.
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مذاکرات مشکالت را بیشتر می کند
گفت وگوی مثلث با فواد ایزدی

آقای ظریف در دفاع از الیحه CFT پشت تریبون 
مجلس رفــت و گفت: »تضمیــن نمی  دهیم که 
با تصویب این الیحه مشــکالت کشور حل شود 
اما تضمیــن می دهیم که بهانه از دســت آمریکا 
برای اعمال فشار بیشتر بر ایران گرفته شود.« 
این اتفاق در زمان بررسی برجام هم افتاد یعنی 
گفتند »توافق هســته ای در قالــب برنامه جامع 
اقــدام مشــترک می تواند جلــوی اعمال فشــار 
آمریکا بر ایران را بگیرد«، آیا چنین شبیه سازی 

را قبول دارید؟
معتقــدم اتفاق خوبــی در مجلس زمان بررســی 
الیحه CFT افتاد چون دولت قبال می گفت »ما نیاز به این 
نوع مذاکرات داریم تا مشکالت کشور حل شود« حتی حل 
مشــکل آب خوردن را به توافق با 1+5 منوط کرده بودند. 
حاال دولت یک قدم به عقب برگشت چون دیگر نمی  گوید 
با این گونه مذاکرات مشــکالت کشور حل می شود، بلکه 
می گویند با این نوع مذاکــرات زمینه بهانه گیری از آمریکا 
گرفته و بنابراین مشکلی اضافه نمی  شود.« رسیدن به این 
مساله که با مذاکره مشکل حل نمی  شود قدم مهم و تغییر 
معنی   داری اســت که در نوع نگاه دولت به حوزه سیاســت 

خارجی مشاهده می کنیم.
 البته هنوز یک قدم دیگر باید برداشــته شــود یعنی 
عالوه بر آنکه متوجه شــدند مذاکرات مشکلی را از کشور 
حل نمی  کند، باید به این نتیجه برســند که مذاکرات مانع 
اضافه شدن مشکالت هم نمی  شــود. به عبارت ساده تر 
این نوع مذاکرات مشکالت را اضافه می کند چون وقتی 
عضو معاهداتی این چنینی شویم، ابزاری در دست طرف 
مقابل قرار می گیرد که دائــم بهانه گیری کند و بگوید »به 
فالن تعهد عمل نشده یا خالف فالن تعهد عمل شده«. 
این اتفاقی بود که پیوســتن به ان پی تی برای ما رقم زد. 
وقتی ایران عضو ان پی تی شــد اما بــه بهانه آنکه مطابق 
مفاد معاهده عمــل نکردیم، تحریم ها را علیــه ما به اجرا 
درآوردند. پس چه بهتر ما عضو ان پی تی نمی  شدیم چون 
به بهانه نقض ان پی تی کشور دائم در معرض تحریم بود. 
االن اگر کشوری علیه اسرائیل به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی شکایت کند و در خواست بازرسی از مراکز هسته ای 
اســرائیل دهد، آژانس امتنــاع می کنــد و می گوید »این 
وظیفه ما نیست چون اسرائیل عضو ان پی تی نیست که ما 
برویم و سنجش کنیم برنامه هسته ای اسرائیل انحرافی از 
معاهده ان پی تی داشته یا خیر«. از این جهت اتفاقی  در 
مجلس افتاد و حرف های ظریف را مثبت ارزیابی می کنم. 
به نظر می رســد تجربه برجام دارد جواب می دهد و دولت 
متوجه شده حل مشکالت کشور را نباید در حوزه سیاست 
خارجی و مذاکره جست وجو کرد، بلکه برعکس باید نگاه 

به داخل داشت.
اما برخی معتقدند که گفتمان مذاکره و راهگشایی 
آن هنوز در جامعه زنده و غالب اســت، نظر شما 

چیست؟
بله همین طور اســت. معتقدم باید قدم دیگری 
برداشته شــود تا مردم متوجه شــوند مذاکره مشکالت را 

اضافه می کند.
چه زمانی مردم به این نتیجه می رسند؟

دو، سه سالی باید بگذرد، وقتی کشورهای معاند 
ایران با مستمسک قراردادن FATF بر کشور فشار آوردند، 
چنین نتیجــه ای در جامعه حاصل می شــود کــه مذاکره 
مشکالت را اضافه می کند. در واقع باید آزمون و خطا کرد 

وگرنه از تجربه که نمی  توانیم استفاده کنیم.
در واقع شــما چنیــن پیش بینــی ای را دارید که 
در ســال های آینده جامعه از پیوســتن ایران به 
FATF ســرخورده شــود، چون آمریکا و دشمنان 
کشور با همین ابزار برای اعمال تحریم ها علیه ما 

بهانه گیری می کنند؟
 FATF وقتی مشکالتی متوجه کشور شد به خاطر

این اتفاق می افتد.
آیا دولــت نیــز در رویکرد سیاســت خارجی اش 

بازنگری می کند؟
همان طور که تجدید نظر کردند و گفتند »برجام را 
 FATF پذیرفتیم تا مشکالت کشور حل شود« اما در موضوع
اعالم کردند »پذیرفتیم تا مشــکالت اضافه نشود«، چند 
سال دیگر متوجه می شوند  این نوع مذاکرات و به معاهدات 
بین المللی پیوستن نه تنها مشکالت را کم نمی  کند، بلکه 

به آن می افزاید.
این تجربه در زمــان دولت آقــای روحانی حس 
خواهد شد یا جامعه در سال های بعد از 1400 به 

این نتیجه می رسد؟
جامعه از ادبیات دولت آقــای روحانی متأثر بود. 
همان زمان رســانه های داخلی و خارجی از برجام حمایت 
کردند، صداوســیما نیز به خاطر فشار دولت، جهت گیری 
مخالف نداشــت و همان حرف های دولــت را تکرار کرد. 
لذا نگاه جامعــه درباره مذاکرات هســته ای مثبــت بود و 
وقتی ایران و  1+5  روی برجام توافق کردند برخی مردم به 
خیابان ها آمدند و رقصیدند، االن آن کسانی که رقصیدند، 
به اشــتباه خود پی بردند و فهمیدند که برجــام آن قدر هم 
رقص نداشت. به عبارت دیگر هم دولت و هم کسانی که 
به مذاکره با غرب خوشبین بودند، از تجربیات گذشته دارند 
درس می گیرند. البته انتظار داریم دولت در حوزه سیاست 
خارجی نســبت به مردم تخصصی تر کار کنــد ولی به نظر 
می رســد ســطح تحلیل دولت آقای روحانی همان سطح 

تحلیل عموم مردم است. 
وقتی در جامعه صحبت از برجام و توافق با  5+1 
مطرح شد، دو طیف موافق و مخالف خیلی از هم 

فاصله دیدگاهی داشــتند، فکــر می کنید درباره 
FATF نیز فاصلــه دیدگاه ها مخالفــان و موافقان 
همانند گذشــته اســت یا به یکدیگــر نزدیک تر 

شدند؟
قبال در برجــام موافقان می گفتند »مــا برجام را 
تصویب می کنیم تا مشکالت کشور حل شود«، مخالفان 
می گفتنــد »با تصویب و اجرای برجام مشــکالت کشــور 
نه تنها حل نمی  شــود بلکــه وضعیت ما بدتر می شــود«. 
االن مشــخص شــده که حرف مخالفان درست بود چون 
نه تنها تحریم ها برگشــته و دارد برمی گردد  بلکه  یکسری 
تحریم های جدید و گســترده بعد از برجام مثل کاتسا هم 
علیه ایران اعمال شــد. خــود آقــای رئیس جمهور گفت 
»کاتســا مادر تحریم هاســت«. حاال االن چه گروهی به 
ســمت گروه دیگر حرکت کرده اســت؟ معتقدم موافقان 
دولت و دولت آمدند و به خط وسط رسیدند و امروز می گویند 
با مذاکره و پیوستن به معاهدات بین المللی وضعیت کشور 

بدتر نمی  شود.
در واقع مخالفان برجام و FATF به سمت موافقان 
نیامدند و این موافقان FATF و برجام بودند که به 

سمت مخالفان رفتند؟
بله همین طور است.

امید کرمانی ها

روزنامه نگار

فواد ایزدی اعتقاد دارد: رویکرد سیاست خارجی 
دولت روحانی قدم به قدم در حال اصالح شــدن 
اســت و این اتفاق را باید به فال نیک گرفت. این 
کارشناس حوزه سیاست خارجی می گوید: »وقتی 
FATF ابزاری علیه ایران بــرای اعمال تحریم های 
بیشتر شد، آن زمان اســت که دولت قدم دیگری 
به ســمت منتقدان امروزش برمی دارد و همزبان 
با آنها به این نتیجه می رسد که مذاکره و پیوستن 
بــه معاهــدات بین المللــی بر مشــکالت کشــور 

می افزاید.«
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سیاست

مالقات تشریفاتی
دیدار اصالح طلبان با روحانی را باید جدی گرفت؟
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چرخ روابط روحانی و اصالح طلبان خوب نمی  چرخد. 
او از مدت ها قبــل و به وقت چینش کابینــه دوازدهم، آب 
پاکی را روی دســت جریــان حامی خــود ریخته بــود اما 
زمزمه های موجود در مورد سپردن وزارتخانه ها در تغییرات 

جدید دیگر چیزی نیست که اصالح طلبان برتابند.
عملکرد روحانی تا امروز و گمانه زنی هایی که در مورد 
تغییرات کابینه می شــود اصالح طلبان را در یک دوراهی 
بزرگ قرار می دهد؛ دو راهی که عبور از آن احتماال با پیامد 
ســنگینی همچون ایجاد گسســت در درون ایــن جریان 
همراه خواهد بود. نشانه های اولیه این گسست اختالف 
نظر فعاالن سیاســی اصالح طلب در مورد مناسباتشان با  
دولت روحانی اســت. گروهــی از اصالح طلبان همچنان 
پای روحانی ایستاده و از او حمایت می کنند اما گروه دیگری 
از آنان عملکرد دولت را مورد نقد دانسته و بر این باورند که 
جریان اصالح طلبی باید خــود را به موقع نجات داده و زیر 
آوار ناکارآمدی های دولت نماند. برای همین شاهد بودیم 
که برخی از درون این جریان به روحانی پیشــنهاد استعفا 
دادند؛ از سید حسین موسویان گرفته تا علی عبدالعلی زاده، 
وزیر مسکن و شهرســازی دولت اصالحات که گفته بود: 
»وقتی دولت کاری برای مردم نمی کند، بهتر است رها کند 
و برود...مسئولیت ها تا وقتی ارزش دارد که انسان بتواند 

خدمت کند و اگر نمی تواند خدمت کند باید کنار برود.«

راهحلمیانه
اســتعفای روحانی تنها راهکار پیشنهادی این گروه 
اصالح طلبان نبــود. راه دوم از نظر آنهــا فاصله گرفتن از 
دولت و تنها گذاشــتن روحانی بود. توصیه به جهانگیری 
برای جدا شدن از دولت و آماده شدن برای ورود به انتخابات 

بعدی از همین جا نشات می گرفت. 
امید اصالح طلبــان برای حل و فصــل این اختالف 
نظر به راه حل میانه ای اســت که گروهی دیگر پیشــنهاد 
می دهند. این گــروه از اصالح طلبان خــوب می دانند که 
هزینه عملکرد فعلــی دولت روحانی را چه کســی و چطور 
می دهد اما راه حل بهتری هم سراغ ندارند. آنان تجربه تلخ 
مجلس ششم را فراموش نکرده و اطمینان دارند که خروج 
از قدرت اصال به نفعشان تمام نمی  شود. برای همین است 
که چهره ای همچــون محمدرضا عارف، رئیس شــورای 
عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان می گوید: » از مردم 
بابت مشــکالت عذر خواهی می  کنیم چون دولتی را روی 
کار آوردیم که نمی خواهد یا نمی تواند منویات اصالحات را 
پیاده کند؛ البته منطقی هم نیست رو در روی آن بایستیم. ما  

مجبوریم صورت مان را با سیلی سرخ کنیم.«
تحلیلگــران این جریان نیز کم و بیــش همین نظر را 
دارند. مصداقش محمدرضا تاجیک که اگر چه »گره زدن 
استراتژیک زلف اصالح طلبی به زلف دولت اعتدال« را جفا 
می خواند، اما می گوید: »میزان هم گرایی و واگرایی برای 
اصالح طلبان باید، از یک سو، مالک های اصالح طلبی  و 
از سوی دیگر، مالحظات و استلزامات ملی باشد. آنچه باید 
در هر مرزبندی/ مرزنبندی محفوظ بماند ســرمایه تاریخی 
گران ســنگی به نام اصالحات اســت. بنابراین  استراتژی 
اصالح طلبان در مواجهه و تعامل با دولت باید اســتراتژی 
حمایت اصالح طلبانــه یا حمایــت منتقدانــه )انتقادی( 

باشد.«

اصالحطلبانکوتاهمیآیند
بخشی از جریان اصالح طلب رادیکال تر از آن است 
که به این توصیه ها گوش کند و به هیچ وجه حاضر نیست 
هزینه ناکارآمــدی دولت روحانی یا ائتالف نانوشــته خود 
روحانی با جریان اصولگرا و نهادهای حاکمیتی را بدهد. اما 
همین طیف تندرو هم  چشمش به دهان سید محمد خاتمی 
است و وقتی خبر می رســد که در یکی از دیدارهای اخیر با 

اصالح طلبان آنان را به همراهی بــا روحانی توصیه کرده 
است، رضایت می دهد.

کوتاه آمدن اصالح طلبان تندرو و پذیرش راه حل میانه 
تحت عنوان » انتقاد مشــفقانه و اصالح طلبان از دولت« 
هم خطر گسست و انشقاق در درون این جریان را کاهش 
می دهد و هم مقدمه خوبی برای ادامــه همکاری با دولت 
است؛ همکاری هایی که شاید در همین دیدار اخیر روحانی 

و اصالح طلبان کلید خورده باشد. 

چرخشروحانی
بی تردید بررســی مناســبات اصالح طلبان و روحانی 
بدون توجه بــه رفتار و عملکــرد او مقدور نیســت. به باور 
بسیاری از اصالح طلبان او بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
96 چرخیده اســت. روحانی نه در چینش کابینه توجهی به 
انتظارات جریان حامی خود داشت و نه سیاست های خود. 
به باور آنها بسیاری از وعده های او در حوزه سیاست داخلی 

روی زمین مانده است. 
آنها می گویند مواضع روحانی در سیاست خارجی نیز 
زیر و رو شده است. او که روزگاری با چراغ سبز نشان دادن 
به حامیان ارتبــاط با غرب و حتی آمریــکا در مرکز توجه ها 
قرار گرفت و رای آورد، امروز با والدیمیر پوتین نشســت و 
برخاســت کرده و پروژه مذاکره به آمریــکا را بایگانی کرده 
است. آنها می گویند این تغییر موضع به مذاق اصولگرایان 
خوش  آمده و بستر چرخش به سوی آنان را مهیا کرد. برخی 
از فعاالن سیاســی همچون صادق زیبــاکالم البته گمان 
می کنند که روحانی در چرخش خود هدفــی فراتر از جلب 
نظر اصولگرایان را دارد. زیباکالم در گفت وگویی با نشریه 
مثلث گفته است روحانی دیگر نیازی به صندوق رای ندارد 
و از همین رو اصالح طلبان را ترک کرده و به فاصله گرفتن 

از آنان اهمیتی نمی  دهد. 

پروژهمشترک
اصالح طلبان خواستار جدایی از روحانی و معتقدان 
به چرخش روحانــی عموما بی نیازی او از صنــدوق رای را 
مالک قرار داده و این طور اســتدالل می کنند که حســن 
روحانــی بعــد از دو دوره ریاســت جمهوری از رای مــردم 
بی نیاز شــده لذا جریان اصالح طلب کــه همچنان به رای 
مردم نیازمند است باید به فکر خود بوده و پیش از آنکه دیر 
شود، راه خود را از دولت جدا کند. توجه به این موضوع که 
ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد، سیاســت و... حجمی 
از یاس و ناامیدی را به جامعه تزریق کرده و بدنه اجتماعی 
اصالح طلبان در معرض خطر است، ضرورت فاصله گرفتن 
از دولت را جدی تر می کند اما نکته ای که نمی  توان و نباید 
از آن غافل شد این است که برخالف تصور، روحانی هنوز 

از صندوق رای بی  نیاز نیست. 
دولت دوم روحانی قبــل از پایان کار خود همکاری با 
یک مجلس دیگر را نیز تجربــه خواهد کرد و به صالحش 
اســت که با یک مجلس همســو و اصالح طلب ســر  و کار 
داشته باشد. بر این اساس می توان این طور استنباط کرد 
که روحانی حتی اگر بــا نهادهای حاکمیتی و اصولگرایان 
نیز ائتالف کرده باشــد، باز هم ناگزیر است تا پایان دولت 
دوازدهم با اصالح طلــب کج دار  و مریز رفتــار کند. با این 
منطق جلســه اخیر اصالح طلبان و روحانی که به میزبانی 
آقای رئیس جمهور برگزار شــد، منطقی تــر جلوه می کند. 
خصوصا اگر توجه داشــته باشــیم که مدعوین این دیدار 
عموما اصالح طلبان حامی روحانی بودند نه اصالح طلبان 
منتقد.  این طور که به نظر می رسد، روحانی و اصالح طلبان 
وارد یک آتش بس شده اند؛ آتش بسی که لزوما به معنای نه 
جنگ، نه صلح نیست. این آتش بس بستری برای تعریف 
دوباره پروژه های مشــترک اســت؛ پروژه ای مثل کســب 

کرسی های بیشتر از مجلس یازدهم.      
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شراکت با دولت
گفت وگوی مثلث با محمد عطریانفر

سال یا کمتر از یک سال که نگرانی ها را در حوزه اقتصاد به 
وجود آورده و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده، این ها 
عمدتا ناشی از مشکالتی است که بخش بزرگی از آن خارج 
از اراده دولت اســت. فی الواقع دولت خــودش مثل بقیه 
ارکان نظام نگران است و به هر حال مشکالتی که امروز بر 
سر راه مدیریت دولت در حوزه اقتصاد به وجود آمده، ناشی 
از شرایط دیپلماسی کل نظام سیاسی ایران است که دولت 
هم البته بخشی از آنها است. لذا این است که اصالح طلبان 
با واقع بینی و آن نگاه محاسبه گرانه ای که به عملکردها نگاه 
می کنند، نمی توانند جز این فکر کنند که باید آقای روحانی را 
مورد حمایت قرار دهند. از این جهت فکر می کنم کسانی که 
آن ادعا را دارند، ادعایشان بر آب است و واقعیتش واقعیتی 
ندارد و گفتمان غالب همچنان گفتمان تایید آقای روحانی 
است. در رابطه با جلسه هم که اشــاره کردید، این جلسه، 
جلسه مناسبی بوده و جمله خیلی روشنی هم آقای روحانی 
در این جلسه بیان کرده، اگرچه اعضای شرکت کننده منتقد 
بودند و نقد در برخی از عملکردها داشتند که آن هم به جای 
خودش قابل صحبــت و قابل تاکید اســت؛ آقای روحانی 
گفته بود ما اصالح طلبان را نه تنها نیروهای موید خودمان 
می دانیم، بلکه آنها را شریک دولت می دانیم؛ اگرچه حاال 
این مشارکت و شراکت در مقام فیزیکی اش خیلی هم همه 
بخش های اصالح طلبان را قانع نکرده باشــد. این نگاه و 
رویکرد سیاسی آقای روحانی به اصالح طلبان، امر بدیعی 
است، امر جدیدی است و امر قابل احترامی است. لذا فکر 
می کنم پیمان سیاسی مشترک روحانی و اصالح طلبان یک 
پیمان درازمدتی اســت و در آینده همچنین آقای روحانی 
جزو نیروهای همراه و همگــرا با جریان اصالحات، حیات 
سیاسی خودش را حتی بعد از ریاســت جمهوری این دوره 

ادامه خواهد داد.
در حال حاضر این نســبت را بین آقــای روحانی 
و اصالح طلبــان چطــور می بینیــد؟ این جلســه 
نشان داد که در آینده ما شاهد تعامالت بیشتری 

خواهیم بود.
قطعا همین طور اســت؛ این جلسه اینطور که ما 
گزارش دقیق تر و ریزترش را گرفتیم، عموما کســانی که 
گفت وگو کردند، تقریبا این جمعــی که حاضر بودند، یک 
نماد حداکثری از نیروهای جبهه مشــترک اصالح طلبان 
را تشــکیل می دادند، موضوعشــان ضمن بیان برخی از 
نقدها، در واقع تاکید روی موضع تاییدی و حمایتی شــان 
از آقــای روحانی و دولت ایشــان بوده اســت؛ لکن به هر 
حال در بحث گرفتاری هــای اقتصادی کــه پیش آمده، 
دیدگاه هایی وجود دارد که مثال توصیه شان این است که 
ریاست جمهوری می تواند این دیدگاه ها را مورد توجه قرار 
دهد و فی الواقع در شرایط معیشتی امنیتی فعلی که نیازمند 
تدوین یک برنامه ریاضتی هستیم، باید تجربه های گذشته 
را پیش رو قرار دهیم و اجازه ندهیم کــه در حالت بی وزنی 
و انفعال، مردم آســیب جدی تری ببینند. من فکر می کنم 
جلســه خوبی بوده و به خصوص نتیجه این جلســه به این 
نکته ختم شــده که کارگروهی تشکیل شود که امیدواریم 
مســئوالن ذیربط جدی بگیرند و گفت وگوهای انتقادی و 
گفت وگوها ارشادی خودشان را ادامه دهند ، علی القاعده 
آثار و برکاتــش را در افق پیش روی خودمان ان شــاءالله 

خواهیم دید.
برخی کــه اســتعفای آقــای روحانــی را مطرح 

به نظرتان دیــدار اصالح طلبان بــا آقای روحانی 
با چه زمینه ای شــکل گرفت؟ در حــال حاضر به 
دلیل برخی مشــکالت اقتصادی و مطرح شدن 
تغییراتی در دولت، فضای دوگانه ای شکل گرفته 
است که برخی فاصله از روحانی و برخی حمایت و 
تعامل را مطرح می کنند. به نظرتان چه ارزیابی ای 
از گفت وگــوی طرفین در وضعیــت خاص امروز 

وجود دارد؟
اول اینکه باید بدانیم این ابتــکار از طرف آقای 
رئیس جمهور شــکل گرفت و ایشــان دعوت کردند و این 
زمینه شکل گرفت که بین طرفین یک گفت وگویی شکل 
گیرد.  اما در بحث سوالی که شــما مطرح کردید، کسانی 
که می گویند ما بایــد از آقای روحانی فاصلــه بگیریم، در 
جبهه اصالحــات گفتمان غالب ندارنــد. گفتمان غالب و 
آن بخشی از اصالحات که ســخن اول و آخر را آنها تعیین 
می کنند و حول محور جناب آقای خاتمی تعریف می شوند، 
این جریان، جریان محوری اســت، گفتمانش هم غالب 
است و موقعیتش هم یک موقعیت نیرومند و موثر و کارآمد 
است. این جریان و فرآیند همچنان موضعش تایید روحانی 
است؛ اگرچه ممکن است  در حوزه هایی از مدیریت دولت 
نقدی هم داشته باشــند و رضایتشــان هم به معنای کلی 
تامین نشده باشد. اما اینکه آیا نقدشــان چقدر مورد توجه 
قرار بگیــرد؛ آقای روحانی در ســال 92 بنا به یک شــرایط 
خاصی که جناب آقــای هاشــمی رفســنجانی از گردونه 
انتخابات توسط شورای نگهبان رد شدند و منع حضور پیدا 
کردند و اجازه ندادند ایشان حضور پیدا کند، اصالح طلبان 
بر اساس نوعی واقع بینی سیاسی از جناب آقای عارف که 
کاندیدای اصالح طلبی درون اصالحات بود، فاصله گرفتند 
و با هدف پیروزی آمدند برنامه هــا و رویکرد اصالح گرایانه 
خودشان را بر دیدگاه اعتدالی آقای روحانی تطبیق دادند و 
احساس کردند که مشترکات جدی می توانند داشته باشند. 
این پایه همدلی و همکاری شــد و فی الواقــع با یک نمره 
نسبتا قابل قبولی رضایت دادند که از آقای روحانی حمایت 
کنند و نتیجه ایــن همراهی هم پیــروزی و موفقیت آقای 
روحانی در انتخابات شد. دوره چهارساله اول آقای روحانی 
و عملکرد ایشان روز به روز درخشان تر خودش را نشان داد 
و اصالح طلبان مجموعا نه تنها از موضع همراهی و تاییدیه 
ابتدایی شان در ســال 92 راضی بودند، بلکه همینطور که 
حرکت به ســمت ســال 96 و پایان دوره می شد، احساس 
می کردند  چــه انتخاب بجا و شایســته ای انجــام دادند. 
این داوری و قضاوتی که از ناحیــه اصالح طلبان در پایان 
دوره اول آقای روحانی به دست داد، مشخصا این بود که 
عملکرد بسیار موفق بوده و جناب آقای روحانی با سیاست ها 
و تدابیری که داشت در دولت و خارج از دولت به عنوان رکن 
نیرومند و قدرتمند نظام سیاسی ایران حتی فراتر از انتظار 
اصالح طلبان ظاهر شــد. طبیعی اســت که در ســال 92 
نه تنها رضایت داشتند، بلکه رضایت شان به حد کمال بود. 
فی الواقع با ذوق و شوق احساس کردند که موقعیت آقای 
روحانی باید تصویب شود و در انتخابات پیروز می شوند. از 
این جهت این اشارات را کردم که بدانید اگر جریان غالب 
امروز همچنان احساس تایید در رابطه با آقای روحانی دارد، 
ناشی از یک پیشــینه کامال حساب شده و دقیق و متناسب 
با یک تجربه ای اســت که آن تجربه، تجربه موفقی بوده 
است. اما آن چه که امروز ما شاهد آن هستیم ظرف این یک 

می کنند، این ها دنبال چه هستند، یعنی چه نوع 
استداللی را مطرح می کنند؟

این را باید از خودشــان ســوال کنید؛ کسانی که 
صحبت از اســتعفا می کنند که عمال به نظرم بیش از آنکه 
بخواهند یک موضع همراهی مردمی داشته باشند، بیشتر 
نتیجه کارشان ولو اینکه نیت شان این نباشد، اما نتیجه این 
کارشان به هم زدن فضای آرام سیاسی کشور است. ما در 
بحران اساســا هرگونه تغییری را نمی توانیم ارزش گذاری 
کنیم. یعنــی هیچگونه تغییــری توصیه نمی شــود، بلکه 
نوعا در بحران ها، انســجام، درهم  تنیدگــی، هم گرایی، 
حتی بین کسانی که اختالفات شــان کم نیست را توصیه 
می کنیم. فرض کنید علی رغم اینکه بین مثال دیدگاه های 
پارلمان، وجه غالب دیدگاه پارلمان بعضا ممکن اســت با 
دولت همراهی نداشته باشــد یا اینکه دستگاه قضایی ما و 
نهاد داوری ما خیلی با سیاست ها و تدابیر دولت مرزبندی 
و فاصله دارد، اما وقتی توصیه می شود از ناحیه رهبری که 
همه قوا اجتماع کنند و رئیس جمهــور را حمایت و تقویت 
کنند، بیشــتر برخاســته از همین نگاه کامال اســتراتژیک 
و مهمی اســت که بحق رهبــری به آن توجه ویــژه دارند و 
توصیه اش این است که در این بحران ها و گرفتاری ها که 
ناشی از شرایط عمومی جهانی است، الزاما باید نیروهایی 
که دل در گرو منافع ملی دارند، باید اختالفاتشان را موقتا 
کنار بگذارند و در جهت منافع ملی، اشتراک نظرهایشــان 

را تعقیب کنند.
اینکــه آقــای روحانــی رضایت بــه این جلســه 
داد، به نظرتــان نشــان از نیاز آقــای روحانی به 
سمت اصالح طلبان اســت، یا نه، آن طیف های 
اصالح طلب این نیــاز را می دانند که این تعامل و 
این جلسات را داشته باشــند یا نه، یک نوع نیاز 

دوطرفه است؟

محمد عطریانفر معتقد اســت که پیمان سیاسی 
مشــترک روحانــی و اصالح طلبــان یــک پیمان 
درازمدتی است و در آینده همچنین آقای روحانی 
جزو نیروهای همراه و همگرا با جریان اصالحات، 
حیات سیاســی خــودش را حتی بعد از ریاســت 
جمهوری این دوره ادامه خواهد داد. با او در این باره 

گفت وگو کرده ایم.
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اصالح طلبــان در ســمت کالن نیــازی بــه امتیازگیری 
نبودند، چــرا که همین کــه گفتمان اصالحــات را آقای 
روحانی تقویت کرده، این بزرگ ترین دســتاوردی است 
که فی الواقع به عنوان یک ارمغان ملی و ارمغان فکری در 
دامن اصالحات قرار گرفت. خود این بزرگ ترین دستاورد 
است، دســتاوردی که در مقام بده بســتان های دوستان 
سیاســی هم صورت نگرفت، ولی در الیه هــای پایین تر 
خیلی از نیروهای عملیاتی اصالح طلبان عالقمند هستند 
که موقعیتی در دولــت پیدا کنند، موقعیتــی در مدیریت 
اجرای کشــور پیدا کنند که به نظر من ایــن تقویت نازلی 
است. نه، واگذاری چنین مسئولیت هایی اهمیت چندانی 
دارد، همچنین عدم واگذاری اش هــم خیلی نباید محل 
گالیه و دغدغه باشــد، چرا که به قول حضرت امام مگر 
این پست ها چقدر ارزش و اعتبار دارد که حاال باید کسی 
برایش دست و پا بشــکند؟ آنچه که مهم تر است، به نظر 
من آن بخش نخستی است که در حوزه ذهنیت سیاسی و 
اندیشه سیاسی و فکر اصالح طلبی این ظرفیت از ناحیه 
جناب آقای روحانی عرضه شــده و اثر خــودش را هم در 

جامعه گذاشته است.

چشم انداز این تعامل را بین دولت و اصالح طلبان 
چطور می بینید؟ با توجه به وضعیت اقتصادی که 
وجود دارد، ما می توانیم انتظار شــکاف را داشته 

باشیم یا نه، انتظار تعامل بیشتر را؟
مشکالت اقتصادی، درد مشترک همه نیروهای 
دلســوز مــردم اســت؛ چپ و راســت هــم نمی شناســد، 
اصالح طلــب و اعتدال گــرا نمی شناســد، اصولگــرا و 
اصال ح طلب و اعتدالــی و تند و کند در برابــر این موضوع 
ناخواسته همه موضع مشترک دارند، از این جهت خیلی در 
این قضیه ما نباید خودمان را فقط یک تنه مســئول بدانیم 
یا یک تنه پاســخگو بدانیم. به نظر می آید که باید ما بیش 
از آنکه این جلسه را در حد یک نشست صمیمانه انتقادی 
تلقی کنیم، یک مقــداری باید قوی تر و گســترده تر به آن 
فکر کنیم، به خصــوص با توجه به تشــکیل کارگروه، این 
جریان باید یک جریان مستمر  باشد که این جریان مستمر 
فی الواقع بتواند برکات و آثار خودش را در برخی  برنامه های 
اصالحی اقتصــادی مدیریت دولت آثار خــودش را به جا 
بگذارد و فی الواقع به صورت فیزیکی ما تاثیر این نشست را 

در جامعه و در مدیریت احساس کنیم.

به هر حــال اقدام اولیــه از ناحیه دولــت بوده و 
اشــتیاقی هم که نیروهای اصالح طلب داشتند برای این 
گفتمان انتقادی مشــترک، به هر حال تشــدیدکننده این 
مطالبه دوطرفه بوده است. از این جهت فکر نمی کنم حاال 
برای مثال بحث نیاز فردی با گروهی باشد، بیشتر یک نیاز 
ملی بوده که طرفین را به این نشست هدایت کرده که البته 
گام اول از طرف ریاست جمهوری برداشته شده و متقابال در 
مقام ثانوی، اصالح طلبان هم استقبال و همراهی کردند.

اینکــه آقــای روحانــی می خواهد بــه حاکمیت 
نشــان دهد که تنها نیســت و می تواند دست به 
ساختارســازی بزند، این می تواند گزاره درستی 

باشد؟
خیلی این جور روایت ها در شــأن رئیس جمهور 
نیست، چرا که خود رئیس جمهور بخش مهمی از حاکمیت 
است. پس رئیس جمهور نمی خواهد خودش را به خودش 
نشــان دهد. این روند بیشــتر در جهت منویاتی که رهبری 
هم روی آن تاکید داشتند که ما باید سطح همدلی را بیشتر 
کنیم، سطح تماس نیروهای دلسوز را بیشتر کنیم، در جهت 
تقویت این نکته بوده و به نظرم خیلی نباید از آن بهره برداری 
جناحی کنیم یا اینکه رئیس جمهور بخواهد خودی نشــان 
دهد. بیشتر در جهت یک منفعت برتری است که آن منفعت 
برتر چیزی نیست، مگر منفعت و مصلحت ملی و اینکه باید 
بدنه گفتمانی کشور و جریانات سیاسی که در حوزه مدیریت 
اجتماعی و مدیریت دولت و نظام سیاسی ایران می توانند 
موثر باشند، برای این سطح تماس و سطح ارتباط و سطح 

مسئولیت پذیری را تقویت کنند.
بــه نظرتان با ایــن دیدار بــه نوعی ایــن تعبیر را 
می شــود به کار برد که منتظــر دادن امتیازهای 

بیشتر از سمت دولت به اصالح طلبان باشیم؟
اصــال بحــث امتیازدهــی نیســت، چــون 

مشکالت اقتصادی، درد مشترک همه نیروهای دلســوز مردم است؛ چپ و راســت هم نمی شناسد، اصالح طلب و 

اعتدال گرا نمی شناسد، اصولگرا و اصال ح طلب و اعتدالی و تند و کند در برابر این موضوع ناخواسته همه موضع مشترک 

دارند، از این جهت خیلی در این قضیه ما نباید خودمان را فقط یک تنه مسئول بدانیم یا یک تنه پاسخگو بدانیم. به نظر 

می آید که باید ما بیش از آنکه این جلسه را در حد یک نشست صمیمانه انتقادی تلقی کنیم، یک مقداری باید قوی تر و 

گسترده تر به آن فکر کنیم، به خصوص با توجه به تشکیل کارگروه، این جریان باید یک جریان مستمر  باشد
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   جنــاب احدیان! به نظــر شــما در دوگانه ای که 
بین اصالح طلبان برای حمایــت یا عدم حمایت 
از روحانی وجود دارد، شــکل گیری این جلسه را 
باید پایانی بر این دوگانه بدانیــم یا این موضوع 

همچنان وجود دارد؟
به نظر می رســد آن جریانی که معتقد اســت ما 
باید از دولت حمایت کنیم و باالخــره در مجموع حمایت 
از دولــت را تاکید می کنــد، همچنــان در اکثریت بودند 
و جریــان اصالحــات در مجمــوع همین ســمت را تا به 
حال انتخاب کرده اســت؛ این جلســه هم ادامه همان 
مساله اســت، با این تفاوت که تاکید بر مطالبه از دولت 
باالخره در آن جدی تر شده اســت، یعنی این تفکر وجود 
دارد که حاال که ما خودمان را با دولــت تعریف می کنیم 
و زاویه گــذاری و غیریت ســازی های خاصی را شــفاف 
و روشــن نمی کنیم  یــا نمی توانیــم انجــام دهیم، پس 
خواســته هایمان را از دولت مطالبه کنیم و آقای روحانی 

خودش را مجزای از اصالحات حساب نکند و ایشان هم 
خود را ملزم به پاسخگویی به اصالحات بداند. این جلسه 
به نظر می رسد بیشــتر برای این تشکیل شــده که آقای 
روحانی از یک طرف می خواسته خواســته ها و گله ها و 
بحث های خــودش را با اصالح طلبان شــفاف کند و گله 
کند که چرا مــورد حمایت شــان قرار نمی گیــرد و آنها به 
دنبال این بودند که مطالبات خودشان را سریع تر از آقای 

روحانی طلب کنند.
 به نظرتان کسانی که بحث استعفای روحانی را 
مطرح می کنند، اینها چه اســتداللی دارند و چه 

فضایی را پیش می برند؟
آنها برداشت شــان این اســت کــه ناکارآمدی 
دولت بــه قــدری در افکار عمومی گســترده اســت که 
چاره ای جز این نیســت که فاصله خودشــان را با دولت 
جدی کنند و بهتر از این اســت که خودشان را جدا کنند 
از دولت که البته گفتم اینها در اقلیت هســتند. اما برای 

 روحانی به اصالح طلبان امتیاز نمی دهد
گفت وگو با محمد سعید احدیان

جلســه دیــدار اصالح طلبــان با حســن روحانی، 
بازتاب های خاصی در بر داشــت. ایــن دیدار در 
حالی شــکل گرفت که وضعیت بغرنج اقتصادی، 
انتقادات بســیاری را از دولت ایجاد کرده و برخی 
طیف هــای اصالح طلب تــالش می کردند فاصله 
معناداری از روحانی بگیرند تا هزینه شکست برخی 
سیاســت های دولت به دوش آنها بیفتــد. اما در 
مقابل طیف های دیگری هم هستند که این روش 
را عقالنی نمی  دانند و استدالل می کنند فاصله از 
دولت می توانــد به حذف و انــزوای اصالح طلبان 
بینجامد، از ایــن رو باید تا نهایــت کار این تعامل 
ادامه پیدا کند. ســوال این اســت که شکل گیری 
این جلسه با چه ابتکاری بوده است؟ روحانی، خود 
این نیاز و تعامل را احساس می کند یا اصالح طلبان 
این روند را دنبال می کننــد یا نوعی تعامل دوطرفه 
اســت؟ هدف روحانی از اینکه به چنیــن دیداری 
رضایت می دهد، فرســتادن پیام بــرای دیگران 
است یا شــرایط پیش روی دولت چنین تعاملی را 
اجتناب ناپذیر می کند؟ با محمدسعید احدیان در 

این مورد گفت وگو کرده ایم.

برخی از آنها مثل کارگزاران، بحث های دیگر هم مطرح 
اســت، یعنی صرفا این مساله نیســت. این مساله یک 
نکته است که باالخره مخصوصا جریانی مثل کارگزاران 
که ســابقه اش نشــان داده، ســعی می کند متناســب با 
منافعــش شــرایط را تغییر دهــد و نگاهش بــه موضوع 
اصالحــات یک نــگاه منفعت محوری اســت، نــه نگاه 
ایدئولوژیک و اصــال نگاه ایدئولوژیــک به موضوعات 
و موارد اصالحات ندارد. متناســب بــا منافعش تصمیم 
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می گیرد و چرخش سیاســی دارد. عالوه بــر این نکته، 
کارگزاران احســاس می کنند قدرت شــان در دولت، در 
رقابتــی که بین افراد خودشــان در داخــل دولت وجود 
دارد،  لطمه می خــورد و جایگاهش تضعیف می شــود. 
این مرزگذاری به نوعی فشار آوردن روی آن مساله هم 
است، یعنی از یک طرف می بینند ناکارآمدی دولت دارد 
به پای آنها نوشته می شــود، از طرفی هم منافع روشن 
دقیقی در داخل این دولت هم وجود ندارد، برای اینکه 
منافعش دارد تضعیف می شود و جریان های دیگری از 
جمله اعتدال و توســعه جایگاه آنها را می گیرند. طبیعتا 
نه منفعتی دارد کــه پای آن بایســتد در کوتاه مدت و نه 
منافع بلندمدتــش را در حمایت از دولــت نمی بیند. لذا 
شــروع می کند به حــرف از اســتعفا زدن و برخوردهای 

صریح ترکردن با دولت آقای روحانی.
   اینکه آقای روحانی رضایــت به این دیدار داده، 
به نظرتان ایــن را می رســاند که آقــای روحانی 
هم به نوعی نیاز دارد که چنین جلســاتی شــکل 
بگیرد، در واقع آقای روحانی هــم به این تعامل 

نیاز دارد یا نه؟
من برداشت نمی کنم آقای روحانی احساس نیاز 
کند. برداشت من این نیســت، در عین حال این احتمال 
هم اســت؛ البته باید توجه کنیم که دولت جلسه با جریان 
اصولگرایان را هم می خواهد طراحی می کند. حاال شاید به 
خاطر اینکه می خواهد پوششی به این جلسه بدهد و بعد از 
جلسه با اصالح طلبان یک جلسه هم با اصولگراها داشته 
باشند. اما بیشتر از اینکه فکر کنم احساس نیاز کند، بیشتر 
فکر می کنم  دولت به دنبال این بوده که باالخره روشن کند 
که اصالحات به نفع خودش هم است که از دولت حمایت 
جدی تری کند. باالخره جریان اصالحات مخصوصا برخی 
از رسانه ها، فضای تندی را علیه دولت شروع کرده بودند؛ 
حتی در برخی از مواضع خیلی تندتر داشتند موضع گیری 
می کردند. لذا برای اینکه آنها را مجاب کند به اینکه بهتر 
اســت  از دولت حمایت کنند و خواســته های خودش را به 
آنها تفهیم کند، این دیدار شکل گرفت. به نظر این هدف 

مهم تر آقای روحانی بود.
  به نظرتان این می تواند گزاره درســتی باشد که 
آقای روحانی می خواهد به حاکمیت هم نشــان 
دهد که تنها نیســت و در این ســوی جریان هم 

کسانی هستند که با او هستند؟
نه، خروجی جلســه به این تبدیل نشــد، بیشــتر 
خروجی به بیان اتفاقات و اختالفات گذشته سپری شد و 
خروجی این جلسه به جای اینکه کمک کند به اینکه دولت 
یک پشتوانه قوی دارد، نشان دهنده اختالفاتش با کسانی 
است که حامی او محسوب می شــوند. من چنین تحلیلی 

 ندارم از این جلسه.
  این می تواند نشان دهد که آقای روحانی هنوز  به 
نوعی قدرت ساختارســازی و تعامل با گروه های 

مختلف را دارد؟
نه، به نظر من این از سر ضعف این جلسه است، 
نه از ســر قدرت که می تواند توان ساختارســازی را نشان 
دهد. این از منظر ضعفی است که باالخره به این جمع بندی 
رسیده که باید حمایت ها را جلب کند  اما نگاهش،  همیشه 
از باال به پایین است، نه نگاه نیاز، در حالی که واقعا ممکن 
است محتاج باشــد. آقای روحانی احساس نیاز نمی کند، 
ولی خالصــه از موضع قدرت نیســت، از موضــع اقتدار 

نیست، بیشتر از منظر ضعف جلسات محسوب می شود.
   می توانیم منتظر باشــیم که آقای روحانی یک 
امتیازاتی بــه اصالح طلبان بدهــد، یعنی حاضر 

است که یک سری امتیازاتی به آنها بدهد؟
منطق سیاسی ایجاب می کند که این امتیازات را 
بدهد، ولی رفتار پیشــین آقای روحانی تا حاال نشان داده 

که از چنیــن منطقی برخوردار نبوده اســت. در عین حالی 
که آقای روحانی امروز بیشــتر از گذشته احساس می کند 
باید اعتماد حاکمیت را داشــته باشد و از این جهت به نظر 
می رســد که این مســاله اتفاق نمی افتد. آقــای روحانی 

پیشنهاد بزرگی نخواهد داد به اصالحات.
  بــه نظرتــان چــه امتیازاتــی حاضــر اســت به 

اصالح طلبان بدهد ؟
نمی توانــم پیش بینی کنم، ولــی به طور طبیعی 
در این طــور مواقع امتیــازات، تثبیت کــردن گزینه های 
مهم جریان هایی که قرار اســت مورد حمایت قرار بگیرد، 
در قدرت اســت. یعنی االن در این وزرایی که قرار اســت 
انتخاب شوند، اگر گزینه های مهمی از اصالحات تعریف و 
معرفی شوند به مجلس، اینها می شود امتیاز بزرگ. به نظرم 
مجموعه امتیازاتی نخواهد داد. ممکن اســت حاال یک 
چیزهای کوچکی که االن خیلی به ذهنم مشخصا نمی آید، 
اتفاق بیفتد، ولی از این جنس موضوعاتی که عرض کردم 

امتیاز مهم محسوب می شود، بعید می دانم اتفاق بیفتد.
  به نظرتان آن طیف سیاسی که با آقای روحانی 
دیدار کردند،  بین شان آن دوگانه  رد یا تایید هنوز 
وجود دارد یا نه، به نوعی نشان داد که آن دوگانه 
وجود ندارد و همه آنها ســعی می کنند این تعامل 

را داشته باشند؟
نــه، آن دوگانه همچنــان وجود داشــته و دارد و 
همچنان هم قدرت اصلی را آن طیفــی دارد که می گوید 
قدرت را از دســت ندهیم و تعامل کنیم، وگرنه آن دوگانه 
همچنان وجود دارد. حتی ممکن اســت بعضی از کسانی 
که در جلســه رفتند، خواسته باشــند و اتمام حجت کرده 
باشند با آقای روحانی. به این معنا شرکت در جلسه، الزاما 
گذشــتن از آن دیدگاهی که برخی به عبور از روحانی باور 

دارند، مربوط نمی شود.
 کدام طیف بیشتر تمایل دارند این را نشان دهند 
که ما نمی خواهیم این هزینه های شکست آقای 

روحانی را به عهده بگیریم؟
از نظر طیفی کارگزاران است، ولی برخی افراد هم 
به عنوان چهره های فردی ممکن اســت باشند، ولی اگر 
به صورت طیفی بخواهیم نگاه کنیم، کارگزاران یک جریان 

اصلی تری است که دنباله آن روند را بیشتر پی می گیرد.
  این چشــم انداز تعامل را چگونــه می بینید؟ به 
نظرتان در دو، سه سال آینده این شکاف شدت 

بگیرد یا کمتر شود؟
کامال بســتگی دارد بــه دیگر متغیرهــا. به طور 
عادی اگر در این روال هیچ تغییر مهمی صورت نگیرد، 
در اینجا هم هیچ تغییر مهمی صــورت نمی گیرد  اما اگر 
در دیگر متغیرها، مثال در سیاست خارجی، دولت به این 
جمع بندی برسد که باید برای بیان یک سری حرف ها   بدنه 
اصالح طلبی را پشــت خودش بیاورد، برای اینکه بتواند 
با این بدنه دیدگاه خودش را در سیاســت خارجی  تحمیل 
کند یا روی کشــور فشــار بیاورد،  ممکن است شروع کند 
به آوردن حرف هایــی که مورد پســند جریان اصالحات 
باشــد، امتیاز دادن هایی به جریان اصالحــات که اینها 
یک قــدرت محکم تری داشــته باشــند و از ایــن طریق 
بتوانند فشــار بیاورند و چانه بزنند برای آن خواسته هایی 
که دارند. عرض من این اســت که این به دیگر متغیرها 
برمی گردد. فعال سیاســت دولت بر همراهی با حاکمیت 
است و دنبال این نیســت که فضاها را به فضاهای تندی 
تبدیل کند، چون نیازمند به حمایت و پشــتیبانی اســت و 
این حمایت را دارد و نمی خواهد این حمایت را از دســت 
بدهد. اگر بــه دلیلــی،  مخصوصا سیاســت خارجی،  یا 
در حوزه اقتصــاد نیازمند  این شــود که یــک تفاوتی را با 
دیدگاه حاکمیــت علنی کند، آن وقت نیازمند پشــتیبانی 
می شود و آن وقت به جریان اصالحات روی می آورد و با 

ادبیاتش، حرف هایش و رفتــارش کاری می کند که آنها 
از او حمایت کنند.

  برخــی می گوینــد آقــای روحانــی از ابتــدای 
حضورش گفتمان اصلی دولت را روی سیاست 
خارجی قرار داد و به تعامل بــا آمریکا معتقد بود. 
به نظر شــما با جمیع جهات و خــروج آمریکا از 
برجــام این هنــوز در ذهن روحانی وجــود دارد؟ 
شــما به نوعی می گویید احتماال این تفکر هنوز 
در ذهنش هســت و به همین خاطــر می خواهد 
حمایت اصالح طلبان را داشته باشد. به نظرتان 
در برهــه کنونی و خروج آمریــکا از برجام، هنوز 
این گفتمان در ذهــن آقای روحانی هســت و با 
این مســیر هم روند تعامل خودش را در داخل با 
گروه های سیاسی پیش می برد یا نه، آن موضوع 

را به کلی کنار گذاشته است؟
نه، آقای روحانی به این قضیه اعتقاد داشته، به 
این قضیه باور داشته و همچنان پِس ذهنش وجود دارد. 
االن به دو دلیــل؛ اوال حفظ برجام که بــرای حفظ برجام 
نیاز به حمایــت رهبــری دارد و ثانیا طرفــش فعال ترامپ 
اســت که فردی نیســت که بتواند با اطمینان شــروع به 
مذاکره کند، فعال چنین چیــزی را نیاز نمی داند و ضرورت 

نمی دانــد و طبیعتا ایــن بحث را هم 
مطرح نمی کند.

 اگر به دالیلی به عنوان مثال 
اگر فرض بگیریم که اروپایی ها- که 
فرض خیلی دور از ذهنی نیست - به 
هر دلیل همراهــی کافی و جدی با 

ایران نکردند و بــه تعهداتی که قول 
دادند در عمل پایبند نبودند  

  و نظام تصمیــم بگیرد 
باالجبــار و بــه ناچــار 
یــک تقابلــی کنــد و 
بخش های جدی ای 
را مثال اعمال نکند و 
باز در این مسیری که 
قرار گرفت، مجبور به 
واکنش های تندتر 
شــود، اینجاســت 
که برجــام ممکن 
است تحت الشعاع 
قرار بگیرد. ممکن 
اســـــــت آقــای 
روحانــی ادبیاتش 
تغییــر کنــد، چون 
حفظ برجــام برایش 

دارد،  موضوعیــت 
برجــام به هر شــکلی 

موضوعیــت  برایــش 
دارد که حفــظ شــود. حفظ آن 

به هر شــکل موضوعیــت دارد، 
ولــی ممکــن اســت ورود کند به 
یک سری فضاهایی و بعد پیگیری 
و موضوعاتی مثل مذاکره با آمریکا 
را طرح کنــد، اما به طور عــادی در 
حال حاضر چنیــن چیــزی را  مهیا 
نمی دانــد، بــه خاطر اینکــه ترامپ 
در قــدرت اســت  و نــه مصلحتــش 
می دانــد،  البته حمایت رهبــری را در 

حفظ برجام، به خصوص برجام اروپایی 
 همچنــان دارد و نمی خواهــد ایــن را 

از دست بدهد. 
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  چرا اصالح طلبان بــه آقای روحانی برگشــتند و 
با او دیــدار کردند چون تا پیش از این احســاس 
می شــد مشــغول جداکردن ســفره خود از آقای 

روحانی هستند؟
 خیلی از اصالح طلبان نبودند.

   اما هیأت رئیسه شــورای عالی سیاست گذاری 
شــاخص  احــزاب  ســران  و  اصالح طلبــان 
اصالح طلبی همچون کارگزاران و اتحاد ملت در 
آن جلسه حضور داشــتند. این حضور چه پیامی 

داشت؟
این دیدار که البته به نظر من حائز اهمیت است، 
منعکس کننده موضع همــه نیروهای جریان اصالح طلب 
نیســت. همزمان بــا این برخــی نیروها حتــی در مجلس 
موضع بسیار تندی علیه آقای روحانی اتخاذ کردند. حتی 
از فراکسیون امید که محل تأمل بود ولی آن دیدار را از این 
جهت حائز اهمیــت می دانم که جریــان تند اصالح طلب 
نتوانست با سســت کردن پایه های دولت، شرایط ویژه ای 
را در داخل به وجود بیاورد چون اگر شرایط ویژه ای هم در 
داخل و هم در بیرون می داشتیم، یعنی در تقابل با آمریکا، 
می توانست موقعیت کشور را شکننده کند.  آنها  نتوانستند 
در داخل کشور شــرایط ویژه به وجود بیاورند یعنی دولت را 
ناپایدار کنند و بحث این را مطرح کنند که ما باید شرایط ویژه 
را در داخل اعالم کنیم یا دولت دیگری بیاوریم، انتخابات 
زودرس داشته باشــیم و در قالب شرایط ویژه حرکت کنیم، 
این برمی گشت به سیاســت های منطقی نظام. البته این 
زمینه که هم برای تندرو های اصالح طلب و هم تندروهای 
اصولگرا بسیار سخت بود اما هر دو جریان تندرو ناگزیر به 
پذیرش این سیاســت کالن شــدند، یعنی ناگزیر شدند به 
طرف آقای روحانی برگردند. البته فکر می کنم این برگشت 

هم به این معنی نیست که آقایان همه تخم مرغ های خود 
را در ســبد آقای روحانی خواهند گذاشت، خیر ولی ترمیم 
ارتباطات شــان با آقای روحانی برایشان ضروری است اما 
همزمان تالش می کنند مسئولیت دولت را نپذیرند، حساب 
کار خود را از دولت جدا کنند و دیگر براندازی آقای روحانی 
را دنبال نکنند اما جداکردن  حســاب خودشــان را به طرق 
مختلف  بروز و ظهور می دهند. اما در همین حد هم بســیار 
حائز اهمیت است. این قضایایی که دشمن می خواهد در 
داخل کشور به وجود بیاورد به اهدافش نرسید و نتوانست 

یک عدم ثباتی را در ایران به نمایش بگذارد.
 آقــای روحانــی چرا دیــدار بــا اصالح طلبــان را 
پذیرفــت، او نیــز مواضــع مســتقلی را بعــد از 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دنبال کرد و با 
این رویکرد به اصالح طلبان پیام داد که دیگر به 
حمایت آنها احتیاج ندارد، چطور شد که قبول کرد 

با اصالح طلبان بنشیند و صحبت کند؟
آقای روحانی نمی  توانست نپذیرد چون دو ماه قبل 
اعالم کرد دســت همه را به گرمی خواهد فشرد و پذیرای 
گرفتن یاری از همه جریانات سیاســی خواهد بود. طبیعی 
است که با این موضع گیری آقای روحانی نمی  توانست به 
درخواست مالقات اینها  جواب منفی دهد البته به این معنی 
نیست که آقای روحانی به طور مشخص نیازمند اینها است، 
شرایط کشــور به گونه ای اســت که هر کس و هر جریانی 
در وادی کمک به دولت قرار گرفت، طبیعی اســت آقای 
روحانی باید پذیرا باشد تا بتواند این احساس را به همه انتقال 
دهد، ضمن آنکه اصالح طلبان درخواست مالقات دادند. 
این آقای روحانی است که نشان می دهد آقایانی که دم از 
استیضاح و کنارگذاشتن او می زدند تغییری در مواضع شان 
ایجاد شده اســت یا از نیروهای تندرو اصالح طلب فاصله 

گرفتند. این به موقعیت آقای روحانی کمک خواهد کرد. 
 ایــن تحلیل وجــود دارد که آقای روحانــی با این 
نشست پالســی به حاکمیت داد، به این معنا که 
بدنه اجتماعی و سیاســی اش از او قهر نکرده و 

همچنان پشت سرش است؟

خیر، این تفســیر خیلی مورد پذیرش نیست چون 
طبیعتا آقای روحانی می داند که اینها خیلی پایدار نیستند، 
اینها به دلیل ناکامی برگشــتند، هر زمانی احســاس کنند، 
موقعیت شان بهتر می شود باز دوباره عبور از روحانی را کلید 
خواهند زد. برگشــت اصالح طلبان به دلیل حمایتی است 
که نظام از آقــای روحانی به عمل آورد. آیــا آقای روحانی 
می تواند این بازگشــت را خطاب به نظام خرج کند؟ خیر؛ 
آقای روحانی اگر نبود سیاست نظام در دفاع چشمگیر از او، 

طبیعتا موقعیتش تقویت نمی  شد. 
برخی می گویند اصالح طلبان با این هدف به آقای 
روحانی برگشتند که سر او منت بگذارند و امتیاز 

بگیرند، نظر شما چیست؟
معتقــدم اصالح طلبــان در موقعیتی نیســتند که 
امتیــاز بگیرند چــون اصالح طلبان بیش از گذشــته قابل 
اعتماد نیســتند، بنابراین نمی  توانند در این مالقات چیزی 
از خود ارائه کنند. بعد از یک ســری موضع گیری های تند  
علیه آقای روحانی، چنین مالقاتــی صورت گرفت. امروز 
طبیعتا موقعیت آقای روحانی نسبت به اصالح طلبان قوی تر 
است. یک زمانی اگر آقای روحانی از حمایت نظام برخوردار 
نمی  شد، شــرایطش شــکننده بود. اصالح طلبان در این 
شرایط شــکننده خود را برای آقای روحانی خرج می کردند 
و نیروهای شان را به صحنه می آوردند و همه ریسک قضیه 
را از نظر سیاســی به جان می خریدند که اگر آقای روحانی 
زمین بخورد، در زمین خوردنش اصالح طلبان سهیم باشند. 
در چنین حالتی این تحلیل می توانســت مصداق پیدا کند 
ولی اصالح طلبان خود را برای آقای روحانی خرج نکردند؛ 
وقتی دیدنــد وضعیت آقــای روحانی به دلیــل تحریم ها 
مقداری سخت شده است، به جای کمک، پشتش را خالی 
کردند. بعد نظام حمایت کرد و با قدرت ایستاد تا دولت آقای 
روحانی دوره خود را کامل کند. بنابراین تحلیل یادشده قابل 
پذیرش نیست. امروز چون موقعیت آقای روحانی تحکیم 
شده اصالح طلبان به ســوی او برگشــتند. آنها چه چیزی 
را می توانند به آقای روحانی بفروشــند؟ آیا ریسک پذیری 
کردنــد؟ خود را بــرای تقویــت دولت خرج کردنــد؟ خیر، 
اصالح طلبان ریسک پذیری نداشــتند و خود را برای آقای 

روحانی خرج نکردند.
 این تحلیل که اگر اصالح طلبان از آقای روحانی 
عبور می کردند ضربه پذیر می شدند و اتفاقات بعد 
از عبور از آقای خاتمی برای آنها تکرار می شــد، 

چقدر قرین به واقع است؟
این حرف درســتی است، عقالی شــان هم این 
حرف را قبول داشــتند اما نیروهای ســطح پایین ترشــان 
به این می اندیشــیدند کــه االن می خواهند بــه انتخابات 
مجلس وارد شــوند و از جامعه رأی بگیرند، بنابراین از آنجا 
که مردم نسبت به عملکرد آقای روحانی و دولت او به شدت 
حساسیت دارند، بهتر است جدا شوند و با طرح انتقادهای 
تند، موقعیت خود را برای انتخابات بازسازی کنند  اما عقالی 

جمع اصالح طلب این تحلیل درباره شان صادق بود.

شرکای انتخاباتی روحانی از او دلخور و گالیه مند و 
ناامید بودند از اینکه دوباره پیوندی بین آنها و نامزد 
مورد حمایت شــان در انتخابات ریاست جمهوری 
ایجاد شــود. روز به روز شکاف ها بیشتر می شد تا 
آنکه دیداری بین سران جریان اصالحات با روحانی 
برگزار شــد که پیام هــای زیادی داشــت. عباس 
ســلیمی نمین معتقد اســت: »روحانی از موضع 
برتر با اصالح طلبــان دیدار کــرد و اصالح طلبان 

نمی  توانند از او سهم خواهی داشته باشند.«   

ممکن است دوباره عبور از روحانی را کلید بزنند
گفت وگوی مثلث با عباس سلیمی نمین

امید کرمانی ها

خبرنگار
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ارباب و رعیت
چرا ترامپ با تمسخر نسبت به عربستان سخن می گوید؟

مثلث  |  شماره 34417



  بعــد از صحبت هــای اخیــر دونالــد ترامــپ، 
رئیس جمهوری آمریــکا که ضمن ابراز عالقه به پادشــاه 
ســعودی و اعالم محافظت از آنها گفته عربســتان بدون 
حفاظــت آمریکا بیــش از دو هفتــه دوام نخواهــد آورد و 
بنابرایــن باید هزینــه نظامــی اش را افزایش دهــد، این 
پرســش ها مطرح اســت که ترامپ درقبال عربستان چه 
راهبردی را  پیــش گرفته اســت؟ ترامپ با این ســخنان 
از یک ســو بحث همگرایی و لــزوم همــکاری اعراب در 
قبال توســعه طلبی منطقــه ای ایران را یاد آور می شــود و 
از دیگر ســو، با تمسخر شخص بن ســلمان امکان دوام 
و قوام ســلطنت وی را شــکننده می داند. حال این مساله 
مطرح اســت که واقعا هــدف وی از سیاســت اعالنی و 
اعمالی درقبــال متحــدان خاورمیانه ای خــود در منطقه 
خاورمیانــه چیســت؟  آیــا ســخنان جدیــد وی خللی در 
اتحادهــای منطقه ای به دنبــال خواهد داشــت؟ قبل از 
طرح ســخنرانی جنجالــی ترامپ بــه واکاوی ایده ناتوی 
عربی و امکان ســنجی تحقق آن با توجه به مواضع اخیر 
رئیس جمهور آمریکا در مورد امنیت عربستان می پردازم. 

 ایــده تشــکیل نیــروی نظامــی مشــترک، ایده و 
راهکار جدیدی نیســت؛ درواقــع جمال ناصــر به عنوان 
پرچم دارجبهه عربــی با تکیه بر ناسیونالیســم تالش کرد 
رهبری اعراب علیه اســرائیل را در جنگ تاریخی گذشته 
برعهده گیرد ولی شکست اعراب در جنگ 1967 رویارویی 
تحقق نیروهای نظامــی عربی متحد علیه اســرائیل را با 
ناکامی مواجه ساخت. همزمان ملک فیصل بن عبدالعزیز 
نیز طرح نیروی نظامی مشترک اسالمی که بعدها با عنوان 
ناتوی اســالمی از آن یاد شــد را ارائه داد. هدف کلی در 
دنیای دوقطبی آن زمان مبازره با گســترش نفوذ شوروی 
و ممانعت از ترویج عقاید کمونیسم در دنیای اسالم بود. 
گرچه این ایده متکی بر طرح دوســتونی نیکســون برای 
حفاظت از امنیت خلیج فارس طراحی شده بود و توانست 
با مشارکت ایران و عربستان ســعودی، دو بازوی غرب در 
منطقه، تا حدودی موفق عمل کند؛ با این وجود، شرایط 
پیچیــده منطقــه، اختالفات درونــی در دنیای اســالم و 
وابستگی به یکی از قطب های شــرق و غرب مانع بزرگی 

در قبال این ایده بود.
 پس از بهــار عربــی در 2011 و ســقوط رژیم های 
اقتدارگــرای وابســته به غــرب در مصر، تونــس و یمن و 
افزایش نفــوذ طبیعی در خاورمیانه عربی و شــمال آفریقا 
بار دیگر طرح ناتوی عربی از ســوی آمریــکا و با حمایت 
عربستان سعودی به دلیل ترس از گسترش نا آرامی های 
مردمی در شــورای همکاری خلیج فارس و برهم خوردن 
توازن قــوا در منطقه مطرح شــد. پیگیری ایــن راهبرد با 
پیشینه ســازی بیشتر قدرت ســخت افزاری و نرم افزاری و 
نیز اجماع سازی در میان کشــورهای عربی با بهره گیری 
از تم ایران هراســی بود. اواخر اردیبهشت 1396 ترامپ 
در تالش برای گســترش نفوذ در منطقــه خاورمیانه و در 
دشــمنی آشــکار با ایران بر سر مســائل راهبردی در سفر 
به ریاض از تشــکیل ناتوی عربی پرده برداشت و در کنار 
فروش تسلیحات نظامی و کسب دالرهای نفتی موافقت 
اعراب با این ایده را از دستاوردهای خود اعالم کرد. هدف 
اعالن شده ترامپ افزایش تنگناهای استراتژیک ایران در 
محیط خاورمیانه و تضمین امنیت اسرائیل به عنوان قدرت 

فائقه اعالم شده است. 
با صحبت های جدیدی که ترامپ در مورد عربستان و 
ناتوانی حاکمان این رژیم در حفاظت از امنیت خود داشته، 

بحث هم پیمانی اســتراتژیک و نیز تشــکیل پیمان های 
امنیتی-شــراکتی با ابهاماتی روبه رو گشــته اســت. این 
سخنرانی تحقیرآمیز به عنوان پیشران منفی در نظر عده ای 
شاید شکاف میان دو متحد را نمایان می سازد و حتی تحقق 
ایده ناتوی عربی برگرفته از ســازوکار پیمان نظامی غرب 
)NTO( را با ابهاماتی روبه رو خواهد ســاخت. با این وجود 
باید گفت که روابط دو جانبه میان عربســتان ســعودی و 
آمریکا  همواره براساس منافع اقتصادی  و نیز تضمین های 
امنیتی رو به رشد بوده است؛ اما به نظرمی رسد با به قدرت 
رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا سیاست این کشور در قبال 
مســائل خاورمیانه و باالخص رابطه واشنگتن با عربستان 
ســعودی و اســرائیل دچار بازتعریف شده اســت. این در 
حالی اســت که اغلب رسانه های ســعودی و آمریکایی از 
روابط خوب میان ترامپ و بن سلمان و رسیدن به مرزهای 

مشارکت  استراتژیک خبر می دهند.
 ولی این روابــط به دلیل نگاه صرف مرکانتیلیســتی 
شــخص ترامپ خالی از تنش و حاشیه نبوده است؛ نمونه 
بارز این مســاله را باید در ســخنرانی اخیر ترامپ در ایالت 
می سی سی پی دانست. ترامپ در این ســخنرانی عنوان 
کرد که به پادشاه عربستان ســعودی عالقه دارد و از آنان 
حفاظت می کنــد چراکه بــدون حفاظت آمریــکا بیش از 
دو هفته دوام نخواهنــد آورد  بنابراین بایــد هزینه نظامی 
خودشــان را نیز افزایش دهند. محمدبن سلمان، ولیعهد 
عربســتان ســعودی، نیز در قبال این ســخنان ترامپ در 
مصاحبه با بلومبرگ گفت که » ما باور داریم که پول تمام 
تســلیحاتی را که از آمریکا گرفته ایم، پرداخت کرده ایم و 
این تسلیحات مجانی نبوده است. از زمانی که رابطه میان 
عربستان سعودی و آمریکا ایجاد شده است، ما همه چیز 

را با پول  خودمان خریده ایم.«
در حال حاضر بــا توجه به وضعیــت حاکم بر منطقه 
و در شــرایطی که ترامپ در راس قــدرت و تصمیم گیری 
در کاخ ســفید قرار دارد، باید گفت بعد از به قدرت رسیدن 
ترامپ در آمریکا، وی چرخشی را در حوزه مسائل راهبردی 
منطقــه خاورمیانه داشــت کــه از آن به عنــوان چرخش 
از مســائل خاورمیانــه و روی آوردن به مســائل آســیای 
شرقی یاد می شــود. درواقع اهمیت راهبردی در اولویت 
تصمیم سازی های کاخ سفید بیشتر معطوف به کره جنوبی،  
ژاپن و چین است و رئیس جمهور آمریکا مسائل تجاری و 
امنیتی این منطقه را اولی تر از مسائل خاورمیانه می داند. 
البته این مفهوم عــدول از تعهد آمریــکا در اولویت دادن 
به طرح نظامی با مشــارکت کشــورهای عربی محســوب 

نمی گردد.
بایــد به یاد داشــته باشــیم کــه در کارزار انتخاباتی 
جمهوریخواهان که ترامپ نمایندگی آن را به عهده داشت 
بحث لزوم کاهش هزینه های نظامی آمریکا در خاورمیانه 
و حفاظت از مناطق امنیتی و راهبــردی متحدان نزدیک 
آمریکا مطرح شــده بود. هدف ترامپ از این بحث پایین 
آوردن یا کاهش هزینه های نظامی و حتی خروج نظامیان 
آمریکایی از مناطق بحران خیز مانند سوریه، عراق و دیگر 
مناطق عنوان شده بود. در راســتای همین بحث،  شاهد 
بودیم ترامپ در سفرهایی که به کشورهای عربی از جمله 

عربستان، کویت و قطر داشــت علنا اعالم کرد که آمریکا 
بحث حفاظت از امنیــت آنها را در صــورت تقبل هزینه ها 
خواهد پذیرفت و آنها موظف هستند عالوه بر خریدهای 
تسلیحاتی از آمریکا، هزینه حضور نیروهای نظامی آمریکا 
را در پایگاه های مستقر در خاک شان را نیز بپردازند. درواقع 
آمریکای ترامپ، سیاستش در خاورمیانه را از طریق ایجاد 
استراتژی دوگانه یعنی از یک طرف ایجاد وحشت و ترس 
از خروج آنی و همه جانبه نیروهای آمریکایی از منطقه و از 
طرف دیگر امکان نفوذ بیشــتر ایران در خاورمیانه دنبال 

می کند.
ترس از تهدید خودساخته و جعلی ایران تحت عنوان 
ژئوپلیتیک شــیعه و نفوذ نظامی ایران در سوریه، لبنان و 
عراق که گاهی حاکمان عربی از آن به عنوان هالل شیعی 
نیز نام برده اند، باعث شده که عربستان و دیگر کشورهای 
حوزه خلیج فــارس به این مطالبــه آمریکایی هــا مبنی بر 
خریدهــای کالن نظامی و نیز هزینه های ســنگین برای 

حضور آنها در منطقه تن بدهند. 
در عیــن حــال بعــد از ســخنرانی اخیــر ترامپ در 
می سی سی پی این گمانه زنی مطرح است که شاید روابط 
آمریکا و عربســتان سعودی دســتخوش برخی تحوالت 
شــود. در رابطه با روابط فعلی و نگاه دو طرف به یکدیگر 
باید توجه داشت که عربستان سعودی همچنان از الگوی 
رفتاری ائتالف ســازی در منطقه بهره می جویــد؛ به این 
مفهوم که با توجه به عدم توانمنــدی در رقابت منطقه ای 
و جلوگیری از نفوذ طبیعی ایــران در مناطق بحران زا مانند 
سوریه، عراق و لبنان مجبور است که به نوعی خواست ها 
و مطالبات آمریــکا را در عرصه سیاســی و نظامی تحمل 
کند. نوع نگاه ترامــپ به روابط فعلی با ریاض نیز بیشــتر 

اقتصادمحور و ابزاری است. 
به این معنــا که تــالش دارد تا از طریــق دمیدن بر 
اختالفات منطقه ای، مسیر بازگشت دالرهای نفتی به کاخ 
سفید را هموارتر سازد و همچنین بســیاری از کارتل های 
صنعتی-نظامــی با پشــتیبانی از سیاســت های ترامپ در 
منطقه به نوعی پیــروزی جمهوریخواهــان را در کنگره و 
ریاســت جمهوری تضمین کننــد. نکته دیگــر اینکه این 
استراتژی گاوهای شیرده با عنایت و حمایت رژیم اسرائیل 
نیز همراه اســت. چرا که هر دو دولت ریــاض و تل آویو با 
اتکا به کمک های تســلیحاتی و حضور نظامی آمریکا در 
منطقه دوام و قوام حکومت خــود را تضمین می کنند و در 
نبود نیروهای نظامی آمریکا و در خالء قدرت، موازنه فعلی 

نظام منطقه ای به ضرر آنها تغییر خواهد یافت. 
 بنابراین ما شــاهد شــکل گیری مثلث قدرت شامل 
آمریکا، اسرائیل و عربستان در منطقه هستیم. در نهایت 
گرچه ترامپ نه به زبان دیپلماتیک و رســمی و با ریشخند 
عامیانه نسبت به مسائل فی مابین با ریاض سخن می گوید 
و بعضا نیز شــاهد تمسخر شخص بن ســلمان و حاکمان 
فعلی عربســتان از ســوی رئیس جمهور آمریکا بوده ایم، 
با این وجود به نظر می رســد که روابط فعلی دو کشــور به 
دلیل نیازهای امنیتی و منافع اقتصادی سرشــار همچنان 
راهبردی و استراتژیک باقی خواهد ماند و به نظر نمی رسد 
این نوع رفتار دونالد ترامپ در اصل روابط خللی ایجاد  کند. 

یادداشت
داوود احمدزاده

کارشناس مسائل خاورمیانه

در حال حاضر با توجه به وضعیت حاکم بر منطقه و در شرایطی که ترامپ در راس قدرت و تصمیم گیری در کاخ سفید 
قرار دارد، باید گفت بعد از به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، وی چرخشی را در حوزه مسائل راهبردی منطقه خاورمیانه 

داشت که از آن به عنوان چرخش از مسائل خاورمیانه و روی آوردن به مسائل آسیای شرقی یاد می شوٌد
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با توجه به صحبت های اخیر رئیس جمهور آمریکا، 
 ترامــپ به عنوان یــک متحد به عربســتان نگاه 

می کند یا زیردست؟
   امــروز دیگــر بــرای همــه مشــخص شــده که 
رئیس جمهور آمریــکا از چه زاویه ای بــه رژیم های مرتجع 
عربی می نگرد و چه برخــورد  تحقیرآمیز و ارباب مآبانه  ای با 
سرکردگان رژیم سعودی دارد. البته بخشی از این نوع  نگاه و 
برخورد،  به رویکرد تجاری و غیردیپلماتیک وی باز می گردد 
که با ممزوج شــدن با روحیــه قلدرمآبانــه آمریکایی،  جنبه 
باج گیری و باج خواهی پیدا کرده و در هر مواجهه با مقامات 
ســعودی، دالرهای بیشــتری را طلب می کند. با این حال 
بخش دیگر این نــوع نــگاه تحقیرآمیــز،  از گرایش های 
نژادپرســتانه و افراطی ترامپ سرچشمه می گیرد که شیوه 
مناســباتش را نه تنها با دیگر کشــورها، بلکه با بخش های 

بزرگی از  جمعیت آمریکا تعیین می کند. 
  با این حال نگاه رئیس جمهور آمریکا به عربســتان را 
می توان از طریق جمالت و عبارات توهین آمیزی که به طور 
معمول در مالقات با اعضای خاندان سعودی به کار می برد، 
به خوبی شناخت و به ماهیت و چگونگی آن پی برد. چنان که 
به کارگیری عبــارت »گاو شــیرده «  یا تاکید مکــرر بر این 
موضوع که: »بدون حمایت آمریکا، رژیم سعودی بیش از 
دو هفته دوام نخواهد آورد«،  نوع نگاه ترامپ را به عربستان 

به روشنی مشخص می  کند. 
  علی رغــم آنکه اولین دیــدار خارجــی ترامپ در 
خاورمیانــه به عنــوان رئیس جمهــور آمریکا، به 
عربستان سعودی بود و بن سلمان نیز در واکنش 
به آن به آمریکا سفر کرد، می توان گفت تغییرات 
در ریــاض و همچنین تهاجمی تر شــدن مشــی 
دولت آمریکا در زمان ترامپ باعث شــده است تا 
در رابطه با ثبات و استحکام آینده روابط دو کشور 

پرسش های جدی ایجاد شود؟
    در این باره برخی از کارشناســان در دنیای غرب، 
از احتمال ایجاد فاصله میان ریاض و واشــنگتن ســخن 
گفته اند و برخوردهــای بی محابا و غیر اصولــی ترامپ در 
اتخاذ سیاســت های منطقه ای را باعث سست شدن روابط 
دوجانبه عربســتان و آمریکا توصیف کرده اند؛ با این حال 
اغلب کارشناسان و تحلیلگران  بر این اعتقادند که شرایط 
پیچیده کنونی در منطقه از یک سو و نیاز شدید دو طرف به 
روابط دوجانبه، مانعی بازدارنده بر ســر راه هر نوع  واگرایی 
خواهد بود و اجازه نخواهد داد  عربستان و آمریکا از یکدیگر 
فاصله بگیرند. به خصوص آنکه اجرای قراردادهای بزرگ 
تســلیحاتی و حفظ معاهدات نفتی، منوط بــه حفظ روابط 
دو جانبه و ارتقای آن اســت و بدون این روابط دوســتانه و 
نزدیک،  طرفیــن زیان هــای قابل مالحظــه ای را تجربه 
می کنند.  افزون بر این و شاید مهم تر از آن، وجود معادالت 
نظامی حاکم بر منطقه اســت که با شکست خط تکفیر در 
ســوریه و عراق، به زیان آمریکا و عربســتان تغییر  یافته و 
طرفین را ناگزیر می   کند با نزدیکــی روابط و همکاری های 
بیشــتر  با یکدیگر، در صدد اعــاده و بازگرداندن  وضعیت 

گذشته و کسب موقعیت از دست رفته شان باشند.      
 در یک سناریوی دیگر  با توجه به اینکه ترامپ به 
دنبال دریافت پول از اعراب است و عربستان نیز 
آمادگی الزم برای این موضــوع را دارد، می توان 
پیش بینی کرد که روابط دو طرف با درنظر گرفتن 

این عنصر به سمت نزدیکی و  بهبود بیشتر  رود؟
   این مساله که قوام بخش روابط دوجانبه آمریکا و 

عربستان، روابط تجاری و اقتصادی است و در این عرصه 
معامالت نفت در برابر اسلحه، حرف اول را می زند، واقعیتی 
اســت که از چشــم کمتر کســی دور مانده و اکثر قریب به 
اتفاق کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه نیز به خوبی 
بدان واقف هســتند؛ با این حــال، همین کارشناســان در 
تازه ترین اظهارنظرهای خود، به محدودیت های پدید  آمده 
در توانمندی های اقتصادی عربســتان، به ویــژه، در برابر 
اشتهای سیری ناپذیر ترامپ اشاره می کنند؛ توانمندی هایی 
که نه تنها  بر اثر معامالت هنگفت تســلیحاتی نفتی ســال 
گذشته با آمریکا کاهش یافته، بلکه با اجرای سیاست های 
بلند پروازانه داخلی و مداخله جویی های نظامی منطقه ای 
عربســتان، جای خود را بــه ضعف های اقتصــادی داده 
اســت. لذا نزدیکی و بهبود روابط عربستان و آمریکا، بیش 
از آنچه  امــروز وجود دارد، غیرممکن به نظر می رســد؛  آن 
هم درحالی که دولت های اروپایی فروشنده تسلیحات نیز  
با به کارگیری انــواع اهرم های تبلیغاتی و سیاســی از رژیم 
سعودی می خواهند تا سهم آنها از بازار تسلیحات و نفت را، 
مورد مالحظه قرار دهد و ایــن به معنای محدود بودن توان 

عربستان در تأمین درخواسته های دالری آمریکا است.  
   در یک نگاه مقایسه ای، روابط       ریاض- واشنگتن 
در دوره اوباما و ترامپ چه تفاوت هایی کرده است؟
   در این بــاره باید به ضوابطی کــه آمریکا در دوران 
اوباما در برخورد با متحدین منطقــه ای اش  به کار می برد، 
توجه کــرد؛ یعنی همــان ضوابطی کــه بــا روی کارآمدن 
ترامپ، جای خود را به برخوردهای تاجرمآبانه، تحقیر آمیز 

و نژاد پرستانه داد. 
آمریکا در دوران اوباما، راهبرد مشــخص و مبتنی بر 
ضوابط دیپلماتیکی را در منطقه غرب آسیا دنبال می کرد؛ 
راهبردی که افزون طلبی های تجــاری و اقتصادی در آن 
مســتتر بود؛  حال آنکه با آغاز دوران ترامــپ، راهبرد های 
منطقــه ای آمریــکا، جای خــود را بــه تصمیم گیری های 
غیراصولی و مقطعی داد و منفعت طلبی های اقتصادی به 
صورت علنی و آشکار،  محور و اساس روابط دوجانبه میان 

دو کشور  قرار گرفت.
    در دوران اوباما براساس شیوه دموکرات های آمریکا، 
هر چند گاه یک بــار بر ضــرورت صیانت از حقوق بشــر و 
ضرورت طرفداری از نظام های دموکراتیک سخن گفته  و 
موضوعات حقوق بشــر و دموکراسی، اهرمی برای ترغیب 
رژیم سعودی با هدف همکاری بیشــتر با آمریکا محسوب 
می شــد، حال آنکه در دوران ترامپ،  شیوه تحقیر، اهانت 
و قلدرمآبی برای وادارکردن مقامات سعودی به همکاری با 

آمریکا، در دستورکار  واشنگتن قرار گرفته است. 
نظر شما راجع به این سناریو که ترامپ مسئولیت 
خاورمیانه را به عربستان ســعودی واگذار کند و 
هزینه های آمریکا را در قبال این منطقه پر آشوب 

به حداقل ممکن برساند، چیست؟
    سیاست واگذاری یک سلســله از مأموریت های 
منطقه ای بــه ویــژه مأموریت هــای نظامی بــه متحدین 
منطقــه ای، از جمله سیاســت های کنونی آمریکاســت و 
شــخص ترامپ برای جلوگیری از هزینه هــای اقتصادی 
بیشتر، از این سیاست به شدت طرفداری می کند؛ با این حال 
رئیس جمهور آمریکا و همکارانش در واشنگتن می دانند که 
عربســتان به تنهایی توان اجرای این گونــه مأموریت ها را 
ندارد، به خصوص که جنگ سه سال و نیمه در یمن نیز نشان 
داد که  توان عربستان برای پذیرش مأموریت های نظامی در 

منطقه تا چه اندازه ناچیز است. 

 در واقع تأکید واشــنگتن بر ضرورت تشکیل »ناتوی 
عربی« با عضویــت کشــورهای مختلــف از جمله مصر، 
بیانگر آن اســت که آمریکا روی عربســتان بــرای پذیرش 
مســئولیت های منطقه ای، حســاب جداگانه ای بازنکرده 

است.    
 با توجه به اینکه بخش گسترده ای از رابطه آمریکا 
و عربستان سعودی در دوره جدید بر مبنای پول و 
کاهش هزینه آمریکا در خاورمیانه قرار گرفته، آیا 
می توان این گونه پیش بینی کرد که آینده روابط 
دو کشور نیز علی رغم آنکه بســیار مستحکم به 
نظر می رسد، ممکن است پایه های لرزانی داشته 
باشد و با نزدیک شدن عربســتان به کشورهای 
رقیب آمریکا مانند روسیه، آینده روابط واشنگتن 

و ریاض در هاله ای از ابهام قرار گیرد؟
   همان طور که در پاسخ به پرسش های قبلی اشاره 
شد، نیاز بسیار شدید دو طرف به روابط اقتصادی و سیاسی 
کنونی، زمینه ساز اصلی اســتحکام روابط دوجانبه است و 
واشنگتن و ریاض در حال حاضر، گزینه و سناریوی دیگری 
برای جایگزینی این روابط دوجانبه سراغ ندارند. با این حال 
چنانچه پایه های حکومت ریاض در داخل سســت تر شود 
و احتمال ســقوط خاندان ســعودی افزایش یابد، آمریکا 
این آمادگی را دارد که  تمامی تعهداتش نسبت به حکومت 
ریاض را نادیده بگیرد.  از سوی دیگر باید در نظر داشت که 
جایگاه دالرهای نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در 
اقتصاد و سیاست آمریکا، جایگاهی بسیار راهبردی است که 

واشنگتن به سادگی از آن دست نخواهد کشید. 

آمریکا و عربستان فعال به یکدیگر نیاز دارند
گفت وگوی مثلث با کارشناس مسائل خاورمیانه

 ترامــپ کــه در دوره رقابت هــای انتخابــات 
ریاســت جمهوری آمریکا بارها گفته بــود ایاالت 
متحده باید در ازای محافظت از کشورهای عربی 
از آنها نفــت و پول بگیــرد، در هفته های اخیر هم 
چند بار این موضــوع را تکرار کــرده و به صراحت 
گفته که ریــاض و دیگر پایتخت هــای عربی باید 
هزینه حمایت های آمریکا را پرداخت کنند.  اکنون 
این پرسش مطرح است که رئیس جمهور آمریکا 
چه نگاهی بــه عربســتان دارد و روابطــش با این 
کشــور را در چه چارچوبــی تعریف کرده اســت.  
جعفر قنادباشــی، کارشناس مســائل خاورمیانه 
در گفت وگویی بــا هفته نامه مثلــث در این رابطه 
می گویــد رویکــرد ترامــپ در قبال ریــاض جنبه 
باج گیری پیدا کرده و او در هر مواجهه با سعودی ها 
دالرهای بیشــتری را طلب می کند. همچنین وی 
معتقد است نیاز بســیار شدید آمریکا و عربستان 
به روابط اقتصادی و سیاســی کنونی، زمینه ساز 
اصلی استحکام روابط دوجانبه است و واشنگتن 
و ریاض در حال حاضر، گزینه و سناریوی دیگری 

برای جایگزینی این روابط دوجانبه سراغ ندارند.
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سیاســت در خاورمیانــه در امتداد تغییــرات جهانی 
در جریان اســت؛ منطقه اســتراتژیک خاورمیانه از زمان 
پیدایش تمدن و سکونت بشــر اهمیت خاصی برای مردم 

جهان داشته و دارد.
قرار گرفتــن کعبــه در مکه  یــا تولد پیامبــران ادیان 
یهودیت، مسیحیت و اسالم در خاورمیانه نقش مهمی در 

نگاه مردم و سیاستمداران به این منطقه ایفا کرده است.
بعد از انقالب رنسانس در غرب و کشف نفت در این 

منطقه اهمیت خاورمیانه دوچندان شد.
رونق اقتصــادی صنایع غربــی با نفت کشــورهای 
خاورمیانه موجب شد که کشورهای اروپایی سودجو  برای 
سود بیشتر تالش کنند که کشورهای منطقه را به نوعی در 
حوزه مستعمرات خود درآورند و نسبت به تسلط بر منابع نفت 
و سایر منابع طبیعی آنها اقدام کنند که این سیاست در حال 

حاضر نیز به نوعی در حال انجام است.
برای چپــاول امــوال و منابع مــردم این کشــورها، 
استعمارگران با حمایت از حکام و پادشاهان منصوب خود 
سعی در اداره و مدیریت این کشــورها می کنند که در این 
خصوص در یک نگاه متوجه می شویم 98 درصد پادشاهان 
ایــن کشــورها غیردموکراتیــک و موروثی و اکثــر آنها به 

کشورهای اروپایی و آمریکایی وابسته  هستند.
در چنیــن شــرایطی کــه مردم این کشــورها اســیر 
پادشاهان مستبد هستند استعمارگران نیز با تسلط بر منابع 
نفتی و طبیعی سعی در تاراج منابع مختلف آنها می کنند که 
در این خصوص رقابت بین اســتعمارگران نیز یک معضل 

دیگر است که مردم این کشورها از آن رنج می برند.
از زمــان حاکمیــت خانــدان وهابــی عبدالعزیز در 
عربســتان که با حمایت انگلســتان انجام گرفت در واقع 
شبه جزیره عربستان به عنوان بخشی از دولت بریتانیا اداره 
می شد که بعد از جنگ جهانی دوم و ضعف دولت بریتانیا، 
آمریکا فرزنــد ناخلف بریتانیــا مدیریت این شــبه جزیره را 

برعهده گرفت که تا به حال نیز ادامه دارد.
پادشاهان خاندان عبدالعزیز در زمان انتخاب عالوه 
بر تایید شورای پادشاهی کشــور نیازمند نظر مثبت ایاالت 

متحده آمریکا نیز هستند.
چراکه رقابت شدید بین شاهزاده ها می تواند ساختار 
قدرت را در این کشور به هم بریزد و به همین جهت دولت 
آمریکا به صورت غیررسمی مســئول حفظ نظام پادشاهی 
و انتقال صلح آمیز قدرت در خاندان ســلطنتی عربســتان 
است. از این رو ما شاهد رایزنی و روابط خوب شاهزاده های 
ســعودی با مراکز قدرت در آمریکا هســتیم و دولت ها در 
عربستان سعودی در برنامه ریزی اقتصادی و سرمایه گذاری 
بیشترین اتکا را به دولت آمریکا و بعد به کشورهای اروپایی 

دارند. 
در منازعــات اخیر خاورمیانه ما شــاهد تغییر مواضع 
عربستان با هدایت مقامات دولتی آمریکا نسبت به مسائل 
جاری بودیم که متاثر از سیاست های جدید رئیس جمهور 
جدید آمریکا بوده اســت. با وجودی که مقامات ســعودی 
در تمــام طول حیــات سیاســی خــود وابســته و دنباله رو 
سیاســت های آمریکا و اروپا بودند اما در دوران ترامپ این 

مواضع کامال علنی شده که این موضوع ضعف دولت های 
پادشاهی ســعودی را بیشــتر به مردم آن کشــور و جهان 

نمایان کرد.
ترامپ در راستای شعارهای تبلیغاتی خود در انتخابات 
آن کشور، مسائلی را مطرح کرده است که در صدد تحقق 
آنها ست؛ باید توجه داشت که ترامپ به جهت رقابت سخت 
با حزب دموکرات با برخی از هم حزبی های خود نیز مخالفت 
و رقابت دارد و لذا جهت قدرت نمایی در مقابل مخالفین خود 
و تحقق اهداف تبیین شده در تالش است با فشار بیشتر بر 
هم پیمانان سنتی خود در خاورمیانه در راستای رقابت های 

حزبی و سیاسی خود امتیازاتی کسب کند.
مدیریت صــادرات و قیمــت نفت تولیــدی منطقه، 
رقابت نظامی با دشمنان سنتی آمریکا مثل روسیه و مقابله 
با زیاده خواهی های اقتصادی چین نیازمند یک استراتژی 
پویا و توانمند اســت که از نظر ترامپ عربســتان می تواند 
مشکل گشا و حالل مشکالت سیاست های وی باشد. در 
این خصوص آمریکا جهت تسلط کامل بر اقتصاد و سیاست 
در تغییر قدرت و جانشینی پادشاه و انتخاب ولیعهد در آن 
کشور اعمال نفوذ کرد و محمد بن سلمان جوان کم تجربه 
که جویای  کسب اعتبار بود را به عنوان ولیعهد آن پادشاهی 
انتخاب کردنــد. همچنین بــا کمک در بازداشــت و عزل 
مخالفین خاندان پادشاهی عمال در راستای احاطه بر کل 

قدرت عربستان  اقدام کرد. 
در چنین شــرایطی که پادشــاه و ولیعهد اعتبار خود 
را از حمایــت آمریکا کســب کردنــد ترامپ هــر از گاهی 
با گوشــز دکردن آن ســعی در همراه سازی بیشــتر آنها با 

سیاست های خود می کند.
چون در شــرایط فعلی با توجه بــه مخالفان قدرتمند 
خانواده بن سلمان در داخل خاندان پادشاهی و مخالفین 
متعدد در خارج در صورت عدم حمایت آمریکا واقعا دولت 
بن سلمان ساقط می شــود به همین جهت ایشان دنباله رو 

سیاست های آمریکا در منطقه و جهان است.

در همین خصوص عقد قــرارداد 500 میلیارد دالری 
مقامات عربســتانی با ترامپ یــک نوع هدیه و تشــکر از 

حمایت های ایشان از خاندان بن سلمان بوده است. 
برخی از سیاست های دولت بن سلمان که با هدایت 
کاخ سفید در دو سال گذشته انجام گرفته و تاثیرات مهمی 
در منطقه و آن کشور داشته، عبارت است از: سیاست رفع 
خصومت و صلــح با رژیم صهیونیســتی، تهدید جمهوری 
اســالمی ایران، حمایت از برخی گروه های تروریستی در 
ســوریه و افزایش تولید نفت با هدف ضربه زدن به اقتصاد 

ایران در کنار برخی اصالحات داخلی در عربستان.
در شــرایط فعلی دولت پادشاهی عربســتان در واقع 
کامال از ســوی کاخ سفید اداره می شــود و هیچ استقالل 
سیاســی و اقتصادی ندارد. در این بین ســفر اخیر ولیعهد 
سعودی به روسیه به نظر می رسد بیشتر در خصوص موضوع 

ایران، سوریه و حزب الله بوده است.
مقامات دولتی ســعودی بــا پیشــنهاد امتیازاتی به 
مقامات کرملین سعی در همراهی آنها با اهداف خود نسبت 
به ایران و ســوریه دارند و به نوعی می توان گفت مقامات 
روسیه هم از برخی پیشــنهادات آنها استقبال کرده اند که 
این اقدامات با حمایت رژیم صهیونیستی از سیاست های 

دولت عربستان بوده است.
در شــرایط حســاس فعلی که تحریم ها علیه ایران 
افزایش یافته و تحریم های نفتی نیز از 14 آبان ماه شــروع 
خواهد شد عربستان سعودی از سوی آمریکا مامور جبران 
کســری نفت صادراتی ایران در بازارهای جهانی اســت و 
از سوی دیگر فشار آن کشــور جهت حذف حزب الله لبنان  
و ایران از معادالت صلح ســوریه و دولت آتی آن کشــور با 
همکاری رژیم صهیونیستی اســت. به همین جهت نقش 
عربستان در ایجاد بحران در منطقه بسیار  پررنگ تر شده و 
توسعه مناسبات با روسیه هم در هماهنگی با سیاست های 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی در راســتای همسو کردن آن 
کشــور با خود بوده است. به نظر می رســد افزایش قیمت 
جهانی نفت به نفع روسیه به عنوان یک کشور صادرکننده 
نفت است و حضور در بازار عربســتان نیز از اهداف روسیه 
به شمار می رود. حال روسیه چطور منافع خود با جمهوری 
اســالمی ایران را با حفظ منافع خود با عربســتان سعودی 
و رژیم صهیونیســتی تنظیم خواهد کرد، بایســتی منتظر 

سیاست های آتی کرملین و شخص آقای پوتین  بود.

مدیریت از راه دور
  بن سلمان از سیاست های آمریکا پیروی می کند

میرقاسم مومنی

  مدیرعامل موسسه مطالعات 
بین المللی چشم انداز ابرار نوین
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 روابط ریاض-واشــنگتن از آغاز تاکنون در  راستای 
امتیازدهی، اعطــای باج های بزرگ اقتصــادی خاندان 
آل ســعود و کســب حمایت هــای سیاســی-نظامی برای 
تداوم حکومــت در ســرزمین حجاز بوده اســت. در واقع 
سیاســت های داخلی و خارجی ریاض، در راستای تداوم 
خاندان پادشاهی آل ســعود و حفظ منافع آمریکا تدوین و 

تنظیم می  شود.
رژیم آل سعود در میزان هزینه کرد تسلیحات نظامی، 
پس از کشــورهای آمریــکا و چین، مقام ســوم جهانی را 
داراست. البته به لحاظ درصد هزینه نظامی نسبت به سرانه 
تولید ناخالص ملی، عربستان سعودی حتی از آمریکا هم 
جلوتر است. بروز مشکل برای ریاض در توجیه خریدهای 
تسلیحاتی و توضیح شــرایط امنیتی اش به واشنگتن نیز 

محتمل است. 
سال گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 
اولین سفر خارجی خود به عربستان سعودی، قراردادهای 
دو جانبه به ارزش بیش از 380 میلیارد دالر، با ســعودی ها 
منعقد کرد که یکی از موارد آن قرارداد 110میلیارد دالری 
فروش تسلیحات آمریکایی به عربســتان سعودی، گویا 
 برای مقابله با تهدیدهای ادعایی جمهوری اسالمی ایران 
و اســالم گرایان افراطی )تئوری توطئه( بــود. اخیرا نیز 
ترامپ، با الفاظــی تهدیدکننده، به افــکار عمومی جهان 
اعالم داشت: »قبال هم به پادشاه عربستان هشدار داده 
بودم که بدون حمایت نظامی آمریکا، دو هفته بیشــتر در 
قدرت باقی نخواهد ماند، البته ما از عربســتان ســعودی 

حفاظت می کنیم.
 شــاید تصور کنیــد  چــون آنهــا ثروتمند هســتند؛ 
ولی من عاشــق پادشــاه هســتم و بــه او گفتم کــه ما از 
شــما حفاظت می کنیــم، چون که شــما بــدون حمایت 
آمریــکا، احتماال دو هفتــه بیشــتر دوام نمی آورید، پس 
باید هزینــه نظامی خودتــان را افزایش دهیــد.« درواقع 
رئیس جمهور آمریکا در مکالمه با پادشــاه سعودی، فراتر 
از تشــریح وضعیت داخلی و خارجی حکومت آل ســعود، 
 برای مطالبــه باج بیشــتر، بــه صــورت مســتقیم آنها را 

تهدید کرده است.  
 ترامــپ   چندی قبل هــم با انتقــاد از اوپــک، آن را 
عامــل افزایش قیمــت نفت در جهــان معرفی کــرد و در 
این رابطه طی تماسی تلفنی با پادشــاه عربستان، از وی 
 خواســت تا برای کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

 پیشقدم شود.
در پاســخ بــه ســخنرانی تهدیدآمیز اخیــر ترامپ، 
ولیعهد سعودی، محمدبن سلمان، طی مصاحبه با رسانه 
آمریکایی »بلومبرگ« ابراز داشــت: »ما باید هم انتقاد و 
هم ستایش دوستان را پذیرا باشیم. ما روابط کاری خوب و 
ویژه ای با دونالد ترامپ داریم. من کار کردن با او را دوست 
دارم. ما سرمایه گذاری های عظیمی بین دو کشور داریم و 
تجارت ما با آمریکا در شرایط مطلوبی است. دستاوردهای 
بســیاری را محقق کرده ایم که واقعا مسرت بخش است. 
اســتراتژی قبلی ما تحویــل اکثر ســالح هایمان به دیگر 
کشورها بود، اما از ایامی که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
شد، استراتژی تسلیحاتی مان را تغییر داده ایم. ما با دولت 

آمریکا در جنگ علیه تروریسم و افراط گرایی موفق عمل 
کردیم و با هم تالش می کنیم مانع از تحرکات منفی ایران 
شــویم  البته عربســتان، قبل از به وجود آمــدن آمریکا در 
سال 1744.م، نیز وجود داشت و حدود 2000 سال طول 

می کشد تا با برخی خطرات روبه رو شود.«
البتــه محمــد بن  ســلمان، در برخورد بــا جمهوری 
اســالمی ایران، مواضع مشــترکی با ترامپ دارد؛ هر دو 
نگران نقایص ادعایی برجام و خواهــان نقض آن بودند. 
طی دهــه گذشــته، وی تنها رهبر ســعودی اســت که با 
رســانه های آمریکایی مصاحبــه می کند. بن ســلمان در 
برنامه تلویزیونی شبکه ســی. بی. اس آمریکا، موسوم به 
»شصت دقیقه« هشدار داد: »در صورتی که ایران موفق 
به تولید بمب اتمی شــود، عربستان سعودی نیز در همان 
مســیر گام بر می دارد، ایران در اندازه ای نیست که رقیب 

منطقه ای ما باشد.«
 سیاست  های رژیم آل سعود

1-  تثبیت اقتدار و سلطه آمریکا بر خلیج فارس جهت 
حفظ تداوم حکمرانی آل سعود 

2 -  اتحاد با رژیم اشــغالگر جهت بهره  مندی از البی 
قدرتمند جهانی صهیونیست ها

3-  رقابت و مقابله با ایران و متحدینش 

نقاط ضعف حکومت سعودی ها 
1-نظام سعودی، حکومتی استبدادی و رانتیر است.  
 2-جامعه عربستان سعودی، بسته، مصرفی، وابسته 

و پرهزینه است.  
3-شکل گیری تصاعدی بحران مشروعیت ) داخلی( 

برای خاندان آل سعود
نگرانی های ریاض 

1- بهبود روابط روسیه و آمریکا
2- احتمال همکاری مسکو- واشــنگتن در سوریه و 
حتی یمن، تداوم حکومت بشــار اســد، قدرتمندتر شدن 

ایران در منطقه 
  تضعیف مبانی ایدئولوژیک آل سعود 

 خطر مطرح  کــردن ایدئولــوژی )ســلفی، وهابی( 
عربستان سعودی به عنوان حرکتی همسو با افراط گرایی 
گروه های تروریستی نظیر القاعده و داعش از سوی دونالد 

ترامپ و نیز هیات حاکمه آمریکا.
نوع، وســعت و تاثیرات منطقه ای  برخــورد آمریکا با 

ایران
رژیم آل ســعود، به شــدت نگران و به دقــت مراقب 
قدرت نمایی جدید آمریکا در مقابله با ایران است، زیرا در 
صورتی که ایــن تقابل به شــرایطی غیر قابل کنترل منجر 
 شــود، ثبات و امنیت کل منطقه به چالش کشیده خواهد 

شد و  امنیت آل سعود  به خطر خواهد افتاد.  

      تحلیل تهدیدهای دونالد ترامپ علیه ریاض 
از منظر جامعه شناسی سیاسی، بحران های سلطه و 
استیال، عدم مشروعیت، عدم کارآمدی و عدم همبستگی 
طبقه حاکمه، موجب زمینه های درونی فروپاشی در سطح 
نظام سیاســی  می  شــو  ند. اما تهدیدهــای رئیس جمهور 
آمریکا در خصوص تعیین زمان دو هفته ای برای ســقوط 
رژیم آل سعود مشخص نیســت مبتنی بر اساس کدامین 
اصول و قواعــد و در قالب چــه  طرح و برنامــه ای مطرح 

می شود؟!   

در این رابطه احتماالت زیر مطرح است:
1-احتمال کودتای داخلی، انقراض حکومت   

2- تاکید بر خطر واهی هالل شیعی ایران  
3-شکست نظامی ریاض در یمن 

4-گوشــزدکردن تمایــالت فراســرزمینی رژیــم 
صهیونیستی. 

      نتیجه گیری 
روابــط و مناســبات رژیم آل ســعود با آمریــکا، طی 
دوران زمامــداری جمهوریخواهــان و نیــز دموکرات ها، 
با فراز و نشــیب هایی مواجه بوده ولی در مجموع حســنه 
ارزیابی می  شــود. البته در دوران ریاست جمهوری باراک 
اوباما، نســیم ســردی بر روابط   مابین وزیــدن گرفت که 
پایان زمامداری اش به خوشــحالی سعودی ها منجر شد و 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، بالفاصله پس از 
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، ضمن 
ارســال پیام تبریک صمیمانه برایــش در انجام ماموریت 
»دســتیابی به امنیت و ثبــات در منطقــه خاورمیانه و کل 
جهان« آرزوی موفقیت کرد.   مســلما اتحاد نئوکان های 
آمریکا، رهبران رژیم غاصب قدس و رژیم آل ســعود، در 
پی براندازی نظام جمهوری اسالمی و تجزیه ایران است.  
در شرایط جاری منطقه ای و بین المللی، رژیم آل سعود به 
این نتیجه رســیده که علی رغم همه مشکالت در دوران 
زمامداری ترامپ، لــزوم تداوم و تجانس منافع مشــترک    
واشنگتن- ریاض، امری حیاتی و غیرقابل اغماض است.    
عربســتان ســعودی از موضع منطقه ای آمریکا در مقابله 
با نفوذ منطقــه ای ایــران، همه جانبه اســتقبال می  کند.  
در صورت عــدم حفــظ، تامین و تــداوم منافــع آمریکا، 
 حکومت ریــاض مــورد تعرض و بــه ســرنگونی محکوم 

خواهد شد. 
در صورت تــداوم الفاظ غیرمعمول در دیپلماســی، 
موضع گیری های نامتعادل ترامپ علیه آل سعود و تحدید 
و تهدید عملی آتی علیه امنیت پادشاهی آل سعود، احتمال 
دارد خاندان آل ســعود ســرمایه 200 میلیارد دالری اش و 
حضور جمعیت بیش از 35 هزار تن شــهروند سعودی در 
آمریکا و دانشــگاه های آن کشــور را به عنوان ابزار فشار 

ریاض، مورد بهره برداری قرار دهد.
    مشــاورین فعلــی و همــکاران ســابق ترامــپ به 
وی توصیــه می  کننــد کــه  بــرای رهایــی از فشــارهای 
داخلــی و خارجــی، خــود و برخــی از همکارانــش، 
طــی اجــرای نمایش هــای تبلیغاتــی، حتــی بــه بهای 
پرداخــت برخــی هزینه هــا و امتیازهــا، افــکار عمومی 
 را  از موضــوع اصلــی منحرف کننــد و به مجــاری جانبی

 سوق دهند. 

ابزارهای فشار سعودی 
خطرهای تداوم دیپلماسی تحقیرآمیز ترامپ علیه عربستان چیست؟

احمد مرجانی نژاد

 مترجم، پژوهشگر مسائل 
بین الملل 

مثلث  |  شماره 38417



تجارت امنیت
ترامپ معتقد است عربستان نیابت آمریکا را در منطقه دارد

لفاظی های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال 
عربستان سعودی و مطرح کردن چند باره مسائلی چون لزوم 
تامین هزینه های کمک های آمریکا توسط خود سعودی ها  یا 
این مساله که ریاض بدون کمک  واشنگتن دو هفته هم دوام 
نمی آورد؟ این پرسش را مطرح کرده که ایاالت متحده چه 
نگاهی نسبت به عربستان سعودی دارد. در این رابطه وقتی 
از نگاه آمریکا صحبت می شود باید بپرســیم کدام آمریکا؛ 
آمریکای رئیس جمهور، آمریکای حــزب حاکم، آمریکای 
کنگره، آمریکای شرکت های بزرگ یا آمریکای عامه مردم. 
هرکدام از آنها نگاه متفاوتی را به پدیده ها از جمله مناسبات 
با کشوری چون عربستان دنبال می کنند. آمریکای ترامپ 
معتقد اســت ایاالت متحده بیــش از اندازه بــه متحدانش 
سرویس داده، از آمریکا سوءاســتفاده شده و متحدان باید 
در ازای دریافت خدمات از آمریکا، هزینه آن را بپردازند؛ به 
خصوص کشورهای ثروتمندی مانند عربستان که اکنون در 
زمان صلح به سر می برد. ترامپ معتقد است اگر جنگی رخ 
دهد و تمامیت ارضی کشوری مانند عربستان در مخاطره قرار 
بگیرد، آمریکا حتما به کمک آن کشور خواهد رفت اما  زمانی 
که صلح برقرار است عربســتان باید در قبال تامین امنیتش 
به آمریکا پول پرداخــت. از نظر ترامپ و طیف وســیعی از 
جریان های سیاســی در آمریکا در قرن بیست ویکم، بحث 
فروش سالح دیگر مالک نیست، بلکه بحث فروش امنیت 
مطرح است. یعنی فارغ از اینکه سالح از آمریکا بخرند یا خیر، 
این مساله که اگر کشوری زیر چتر امنیتی ایاالت متحده باشد 
باید هزینه های آن را پرداخت کند. این مساله فقط در مورد 
عربستان صدق نمی کند، بلکه درخصوص ژاپن و کره جنوبی 
یا ناتو نیز رئیس جمهور آمریکا همین نگاه را دارد و می گوید 
اگر کشورها به تعهد خود برای افزایش بودجه نظامی عمل 
نکنند، آمریکا نیز چتر حمایتی اش را برمی دارد. در یک نگاه 
کالن تر،  ایاالت متحده آمریکا قصــد دارد از متحدانش به 
صورت دوستانه، از رقبایش به صورت خصمانه و از دشمنانش 
با راه انداختن جنگ، منابع مالی تامین کند. چرا که آمریکا در 
شرایط کنونی توان اداره نظام بین الملل با بودجه ملی خود 

را ندارد و بدون دریافت کمک مالــی از متحدان نمی تواند 
امپراتوری خود را در سطح جهان حفظ کند. لذا در حال حاضر 
آمریکا در منطقه غرب آسیا روی عربستان، در شرق آسیا بر 
ژاپن، کره جنوبی و در اروپا بر ناتو برای تامین هزینه هایشان 
تمرکز کرده است و اگر این سه قطب به خواست آمریکا تن 
بدهند، باقی کشــورها نیز برای در امنیت بودن چاره ای جز 

پرداخت پول به آمریکا ندارند.
در این میــان از نظر دولت ترامپ، عربســتان جایگاه 
ویژه و بسیار خاصی در منطقه غرب آســیا دارد که این نگاه 
برخالف نگاه دولت باراک اوباما باالخص در دو سال پایانی 
ریاست جمهوری اســت. اوباما در آن مقطع که با رایزنی ها 
برای امضای برجام همزمان شده بود، تالش کرد استراتژی 
آمریکا را بر اساس سیاست دو ستونی نیکسون استوار کند و به 
نوعی پذیرای تقسیم مسئولیت ها میان ریاض و تهران شده 
بود. اوباما در مصاحبه ای نیز تاکید کرده بود که عربستان باید 
نقش آفرینی ایران در منطقه را بپذیرد. تحوالت عراق، سوریه 
و یمن نیز حکایت از آن داشت که آمریکایی ها یا از سر اجبار 
یا داوطلبانه، تقسیم منطقه غرب آسیا بین ایران و عربستان را 
پذیرفته بودند. اما ترامپ این استراتژی را قبول ندارد و معتقد 
است عربستان نیابت آمریکا را در منطقه دارد. رئیس جمهوری 
آمریکا بر این باور است که دست عربستان باز است و از همین 
رو هم در برابر جنگ یمن و هم بحران قطر، کامال چشم شان 
را بستند. آمریکای ترامپ مایل است که عربستان از طریق 

مهار ایران میدان دار اصلی تحوالت خاورمیانه باشد. 
البته این بدان معنا نیست که اگر آمریکا می خواهد به 
عربستان نقشــی  ارائه دهد، ریاض از منابع عظیمی که در 
اختیار دارد بذل و بخشش نکند. واشنگتن به تجارت امنیت 
روی آورده اســت و اتفاقا در میان متحدانش این استراتژی 
را دنبال می کند. به این مفهوم که هر کشوری که نزدیک تر 
و همســوتر با ایاالت متحده آمریکا باشــد قاعدتا باید سهم 

بیشتری نیز پرداخت کند. 
ایــن اســتراتژی کامــال خــالف اســتراتژی دوران 
چندجانبه گرایی آمریکا ست. در آن مقطع هر کشوری که به 
آمریکا نزدیک بود بدون آنکه پولی پرداخت کند از مزایای این 
کشور بهره مند می شد اما در دوره ملی گرایان هر کشوری که 

به آمریکا نزدیک تر است باید هزینه بیشتری پرداخت کند. 
لذا میان »اتحاد سیاســی و تقویت روابط شــخصی 
رئیس جمهور آمریــکا و دربــار ســعودی« و »مطالبه پول 

بیشتر« تعارضی وجود ندارد. البته سعودی ها خیلی به این 
اســتراتژی عادت ندارند؛ چرا که همواره بــدون آنکه پول 
اضافی پرداخت کنند زیر چتر حمایتی آمریکا بوده اند. البته 
ناگفته نماند که عربستان پیشتر نیز همچون امروز خریدهای 
سنگین تسلیحاتی انجام می داد. اما در حال حاضر ترامپ 
معتقد است که خریدهای تسلیحاتی کفایت نمی کند، بلکه 
عربستان باید پول هایی را به صورت نقدی یا سرمایه گذاری در 
اختیار اقتصاد آمریکا قرار دهد. چرا که از نظر ترامپ، ارتش 
آمریکا، ارتش حافظ عربستان است. همچنان که وی خطاب 
به پادشاه عربستان گفته که شما باید برای ارتش خودتان که 

همان ارتش آمریکا است، پول پرداخت کنید. 
در حال حاضر عربستان مشــکلی با پرداخت پول به 
آمریکا ندارد و بخشی از خواســته های آمریکا را نیز اجابت 
کرده اســت  اما ســعودی ها این گونه تصور می کنند که در 
حال حاضر تاحدودی مورد کم لطفی آمریکا قرارگرفته اند، 
زیرا از نظر سعودی ها، آنها هر آنچه  آمریکا  خواسته، انجام 
داده اند؛ خواســته هایی همچون بهبود نسبی رابطه با رژیم 
اسرائیل، تعیین قیمت نفت مطابق آنچه  آمریکا می خواهد، 
خریدهای تسلیحاتی عمده از این کشور و مبارزه در عراق، 
سوریه و یمن در مقابل آنچه  آنها بدخواهی  ایران نامیده اند. 
در چنین شرایطی سعودی ها انتظار ندارند که رئیس جمهور 
آمریکا در یک اجتماع انتخاباتی تا بدین حد بی پروا و علنی 
و با لحنی تحقیرآمیز در مورد پادشاه سعودی صحبت کند و 
کامال رسمی از آنها باج خواهی کند. این گونه تحقیر شدن 
علنی خیلی مورد قبول عربستان نیست زیرا این کشور برای 
خود مقام و شأن رهبری جهان عرب و اسالم را قائل است. 
ضمن آنکه جدای از هر آنچه  بین دولت آمریکا و عربستان 
در جریان اســت، اتفاقاتی نیز در درون الیه های اجتماعی 
آمریکا به صورت زیرپوســتی در حال شکل گیری است که 
آن ضدیت عمیق با عربستان اســت. درکنگره و رسانه های 
آمریکا این رویکرد کامال قابل مشاهده است. قانون جاستا و 
اتفاقی که برای جمال خاشقجی روی داد، بیانگر آن است که 
نارضایتی از عربستان در آمریکا خیلی زیاد است. به هر حال 
افکار عمومی و گروه نخبگان در آمریکا می دانند که سوای 
از روابط اســتراتژیک میان ریاض و واشــنگتن، عربستان 
کانون تبلیغات ضدغربی و ضدآمریکایی در جهان است. لذا 
در بسیاری موارد دو طرف با هم در تعارض هستند و از سوی 
یکدیگر احساس تهدید می کنند. در عین حال آمریکا اصال 
مایل نیست قدرتی در خاورمیانه شکل بگیرد؛ این مساله در 
مورد محمدرضا شاه پهلوی، بن ســلمان و اردوغان کامال 

مشخص است.
بنابراین به همان اندازه که عربستان تالش کند تا حرف 
اول را در منطقه بزند، گروه نخبه گرا در آمریکا هشدار بیشتری 
می  دهد و تالش می کند تا مانع از این قدرت گرفتن شود. از 
این جهت ماجراجویی های بن سلمان و نشان دادن این چهره 
خیالی از عربستان که در عراق، سوریه و شبه جزیره عربستان 
قدرت مطلق اســت و قدرت مهار ایــران را دارد، در آمریکا 
احساس خطر ایجاد می کند. البی اسرائیل هم همین نگاه را 
به عربستان دارد.  گرچه ریاض و تل آویو می توانند بر سر ایران 
با هم متحد شوند اما اصوال آنها نیز از قدرت گرفتن یک کشور 
در همسایگی خود هراس دارند؛ به خصوص اگر این کشور 
مسلمان باشد و ادعای رهبری جهان عرب و اسالم را داشته 
باشد. از این رو شاهد یک رفتار دوگانه از سوی رژیم اسرائیل 
در قبال ریاض هستیم، یعنی از یک سو اسرائیل در قبال ایران 
از قدرتمند شدن عربستان حمایت می کند اما از سوی دیگر 
درباره موجودیت خود با قدرت گرفتن ریاض مخالف است 
و مایل نیست سالح های گســترده ای در اختیار این کشور 
قرار بگیرد و یا عربستان میدان دار تحوالت خاورمیانه شود. 
مجموعه این عوامل سبب می شود پارادوکسی میان روابط 
بسیار نزدیک ترامپ با دربار سعودی و نگاه منفی علیه ریاض 

در آمریکا ایجاد شود.

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا

یادداشت
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جمال خاشــقجی یــا آن طور کــه درگواهــی تولد او 
آمده، جمــال احمد حمزه خاشــقجی روزنامه نگار مشــهور 
سعودی است که این روز ها درباره سرنوشــتش بعد از ورود 
به کنسولگری عربســتان ســعودی زیاد صحبت می شود. 
تازه دامادی 60 ســاله که 2 اکتبر یعنی دقیقا یک هفته قبل 
برای یک کار اداری وارد کنســولگری سعودی در استانبول 

شد اما بیرون نیامد. خاشقجی که بود؟

   دوست بن الدن؛ دستیار ترکی الفیصل
جمال در ســال 1958 در مدینه، در خاندان مشــهور 
خاشقجی به دنیا آمد. خاندانی که به خاطر عدنان خاشقجی 
دالل معروف اسلحه و دایی دودی الفاید، معشوق پرنسس 
دایانا عروس خاندان ســلطنتی بریتانیا در جهان مشــهور 
است. این خاندان اما در درون عربستان، به خاطر نزدیکی 
به خاندان ســلطنتی معروف اســت. در خصــوص عدنان 
خاشقجی  آمده است که وی اصلیتی ترک تبار دارد بنابراین، 
جمال خاشقجی نیز همین طور است زیرا وی را عموزاده آن 

دالل مشــهور و میلیاردر ســعودی که سال 
2017 در لندن فوت کرد معرفی می کنند. 

جمال خاشقجی در 1985 وارد حرفه 
روزنامه نگاری شد و به تدریج پیشرفت کرد. 
وی تا ســال 1999 بــه عنــوان روزنامه نگار 
با روزنامه هــا و مجالت مختلــف همکاری 
می کرد. همچنین به عنوان خبرنگار خارجی 
در کشورهای مختلف منطقه مثل الجزایر، 
کویت و افغانســتان حضور داشــته است. 
در دوران روزنامه نــگاری اش بــه خاطر چند 
بار مالقات با اسامه بن الدن، رهبر القاعده 
در تورابورای افغانســتان و ســودان )برخی 
نوشته اند سومالی( و مصاحبه هایی که با او 
انجام داد معروف شد. سال 99 دوران ورود 
وی به مدیریت مطبوعات و البته عبورش از 
برخی خط قرمزهای ســلطنتی بود. وی در 
  Arab news پایان قرن بیستم معاون سردبیر
شد و سال 2003 که این رسانه را ترک کرد، 
تنها به مدت 52 روز ســردبیر روزنامه الوطن 
شد. جایی که انتشار چند مقاله در خصوص 
مسائل مذهبی در عربستان، وی را به چنگ 
وزارت اطالع رســانی ســعودی انداخــت و 

مجبور به استعفا شد. 
استعفای خاشــقجی از الوطن، نقطه 
آغاز اولیــن تبعید خودخواســته اش بود. او 

به لندن رفت و دستیار ترکی الفیصل، رئیس سابق دستگاه 
اطالعاتی عربستان شد که برای ماموریتی دیپلماتیک در 
انگلستان به ســر می برد. زمینه  ارتباط وی با رئیس پیشین 
 Saudiاستخبارات ســعودی مشــخص نیست  اما ســایت
Information Agency در خبــری کــه برای اخــراج وی از 
روزنامه الوطن منتشر کرده بود، مدعی شد که خاشقجی زمانی 
که در افغانســتان بود به طور هم زمان برای ســرویس های 
اطالعاتی ایاالت متحده و عربستان سعودی کار می کرد.  
جمال خاشقجی در تمام این سال ها بین انگلستان و ایاالت 
متحدهـ  کشــوری که در آن تحصیل کرده بــودـ  رفت و آمد 
می کرد. سال 2007 بار دیگر به عربستان بازگشت و سردبیر 
همان روزنامه الوطن شد که کمتر از دو ماه سکان هدایت آن 
را به دست داشت. سه سال بعد با انتشار مقاالت دیگری در 
خصوص سلفی گری در عربستان مجبور به استعفا شد و به 

دستگاه ولید بن طالل، میلیاردر معروف عربستانی پیوست 
و ســردبیر العرب نیوز در بحرین شــد. پس از بازگشت از آن 
تبعید خودخواسته، جمال خاشــقجی مشکلی برای زندگی 
در عربستان نداشت و تا سال 2017 که تحت فشار زیادی از 
سوی دستگاه محمد بن سلمان قرار گرفت، این کشور را ترک 
نکرد.  وی عالوه بر مدیریت رسانه های عربی، به طور ثابت 
ستون های تحلیلی برای روزنامه واشنگتن پست می نوشت 
و به عنوان کارشناس مسائل منطقه و عربستان سعودی در 
برنامه های تلویزیونی مختلفی از شبکه های مختلف شرکت 
می کرد. ناظران می گویند وی تمام سال های قبل از به قدرت 
رسیدن سلمان بن عبدالعزیز، چون مورد لطف ملک عبدا لله 
بود، مورد غضب زیاد دســتگاه ســعودی قرار نمی گرفت. 
وی بعد از به قدرت رســیدن ســلمان نیز در عربستان ماند 
اما به آمریکا تردد می کرد. تا اینکــه در نوامبر 2016 در یک 
اندیشکده آمریکایی علیه ترامپ صحبت کرد و مورد غضب 
دستگاه جدید قرار گرفت. وی در نهایت عربستان را در 18 
سپتامبر 2017 )کمی بیشتر از یک سال قبل( برای همیشه 

ترک کرد و در ایاالت متحده ساکن شد. 

   دوست سعودی؛ دشمن ولیعهد
در توصیف جمال خاشــقجی می گوینــد روزنامه نگار 
منتقد ســعودی؛ اگر کلمه ســعودی در این عبارت اشاره به 

ملیت او داشته باشــد، کامال صحیح و اگر ناظر بر عقاید او 
باشد، کامال غلط است. مرور یادداشت های این روزنامه نگار 
مشهور جهان عرب نشان می دهد که او هیچ گاه، یعنی چه 
در ســال های زندگی در عربســتان و قلم زدن در مطبوعات 
آن کشور، یا زمانی که در هیبت کارشناس مسائل کشورش 
مقابل مجریان تلویزیونی می نشست، عضوی از اپوزیسیون 
عربستانی نبود. مرور نوشته های وی به خصوص بعد از مرگ 
ملک عبدا لله نشــان می دهد وی از ابتدا سر جنگ با محمد 

بن سلمان داشت. 
از وی به عنوان منتقد صریح سیاست های بن سلمان 
در یمن یاد می کنند. وی یادداشــت های متعــددی در این 
خصوص برای روزنامه هــای معتبر خارجی و ســایت های 
معروفــی از جملــه Middle east eye نوشــت. همچنین 
در 13 نوامبر ســال 2017 بعــد از آن نمایــش فضاحت بار 

دســتگیری نخســت وزیر لبنان در خاک عربســتان، شاید 
تندترین مقاله  مطبوعاتی اش را در روزنامه واشنگتن پست 
علیه ولیعهد سعودی منتشر کرد.  وی معتقد بود سیاست های 
ولیعهد سعودی در منطقه، به طور مشخص در لبنان جایگاه 
عربستان در میان مردم این کشور را از بین می برد و موجب 
تضعیف جریان های سیاسی اهل ســنت در آن می شود که 
به طور سنتی تحت تاثیر ریاض هســتند  و در مقابل به زعم 
وی جبهه شــیعی قوت می گیرد که متمایل به ایران است.  
همچنین دنبال کردن برنامه هایی که خاشــقجی در آنها به 
عنوان کارشناس حضور داشته است، طی سال های گذشته 
او را به عنوان مدافع کشــورش معرفی کرده است. او حتی 
در چند سال گذشته که عبدا لله فوت کرد و تغییر و تحوالت 
گسترده در باالترین سطح ســعودی رخ داد، هیچ وقت به 
عنوان یک عنصر اپوزیسیون مطرح نشد، بلکه بعد از رشد 
سریع محمد بن ســلمان، تنها دهانه توپخانه انتقاد خود را 
به سمت این شخص چرخاند.  در واقع می توانیم این گونه 
نتیجه بگیریم که جمال خاشقجی با شخص ولیعهد سعودی 
و سیاست های وی مشکل داشت ـ  شــاید هم دارد اگر زنده 
باشدـ  نه حتی با پادشــاه رنجور عربستان و دیوان سلطنت. 
نام پسر پادشاه به خصوص از سال گذشته که وی عربستان 
را ترک کرد، همواره مثل یک تار عنکبوت در دیدگاه هایش 
پخش شده بود. او که مشــهور بود به اظهارات ضدایرانی و 
محور مقاومت، در برخی اظهارنظرهایش، 
سیاســت های به زعم خود مخــرب ایران 
در منطقــه را ناشــی از برنامه هــای ولیعهد 

می دانست. 
برای مثال، وی در یادداشتی که نوامبر 
سال گذشــته میالدی در خصوص قضیه 
بازداشــت ســعد الحریری در ریاض برای 
واشنگتن پســت نوشــت، آورده بود: »این 
اقدام بن  سلمان باعث قدرت گرفتن جریان 
شیعی حزب   الله در لبنان می شود. جریانی که 
کمک می کند حوثی ها  در یمن موشک های 
ایرانی بسازند؛ موشــک هایی که هر روز به 
نقــاط مختلف عربســتان از جملــه ریاض 

شلیک می شود.« 

   محموله دیپلماتیک به ریاض
جمال خاشــقجی چه کشــته و مثله 
شده باشد یا در جعبه ای با برچسب »پست 
دیپلماتیــک« او را همــراه بــا آن تیم 15 
نفره ای که راهی اســتانبول شد و برگشت 
به عربستان فرستاده باشــند، صدایی بود 
که خاموش شــد. در مصاحبه بــا BBC از 
شهرک سازی های رژیم صهیونیستی انتقاد 
می کرد  اما در حرف و عمل کارشناسی بود 
که در صف دشــمنان محور مقاومت یعنی 
تنها کســانی که در برابر اســرائیل می جنگند دسته بندی 
می شد.  خودش را حامی مردم سوریه معرفی می کرد، اما 
معتقد بود جنگ در آن کشــور یک جنگ ســوریـ  سوری 
اســت. یعنی به عنــوان یــک روزنامه نگار، کارشــناس، 
تحلیلگــر، صاحب نظر یا هــر عنوان دهان پرکــن دیگر، 
چشــمش را روی تروریســت هایی از ده ها کشــور، سیرل 
پول های خارجی به ســوریه، جنگیدن تروریست ها به نام 
اسالم و به کام صهیونیست ها و دیگر زوایای جنگی که به 
هیچ وجه داخلی نیست، می بســت.  خاشقجی به هر نحو 
محو شــد، نه به خاطر اینکه روزنامه نگار بــود و حرف حق 
می زد، به خاطر اینکه با ولیعهد عربســتان مشکل داشت. 
وگرنه آنچه امروز در سعودی جریان دارد و او پس از ورود به 
آمریکا به آنها اشاره کرد مثل وضع زندانیان و حقوق بشر، در 

زمان پادشاهان پیش از سلمان نیز بوده است. 

محسن صالحی خواه

روزنامه نگار
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 جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد بعضی از سیاست های 
محمد بن سلمان و مخصوصا مخالف جنگ عربستان با یمن 
که از سال گذشته در واشنگتن در تبعید خودخواسته به سر 
می برد، هفته گذشته  بعد از ورود به کنسولگری عربستان در 
استانبول ناپدید شد. وی فرزند عدنان خاشقجی، سرمایه دار 
و تاجر اسلحه عربســتانی اســت که اصالتا ترک و از اهالی 
ازبکستان و در قرن گذشته به مکه مهاجرت کرده و سپس در 
مدینه و جده ساکن شد. وی یکی از اعضای خانواده پزشک 
شخصی ملک ســعود شــد. جمال مدتی به عنوان مشاور 
رســانه ای شــاهزاده ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان 
جاسوسی عربستان، در زمانی که سفیر آمریکا بود، خدمت 
کرد و از نزدیکان ولید بن طالل بــود که در هتل ریتز ریاض 
مدتی زندانی و با پرداخت بخشی از ثروتش به خزانه سعودی 

نجات یافت.
اگر چــه برخی منابــع  نوشــته اند که وی توســط تیم 
 15نفره ای از امنیتی های ســعودی که به مدت چند ساعت 
به استانبول سفر کرده بودند، به قتل رسیده ولی هم عربستان 
مدعی است که او همان روز از کنسولگری خارج شده و هم 
ابهامات غیبت کنونی وی و دالیــل، زمینه ها و انگیزه های 
حضورش در کنســولگری و اینکه وی در آنجــا نگهداری، 
کشته  یا ربوده شده اســت، زیاد بوده و در روزهای بعد با درز 
اخبــاری از ســازمان های اطالعاتی به رســانه ها بعضی از 
بخش های آن روشن می شود. اما نکته ای که در این میان 
جلب نظر می کند واکنش سطحی و کمرنگ مسئولین غربی 
و مخصوصا آمریکایی هــا و ســازمان ها و نهادهای حقوق 
بشری به این مساله در یک هفته بعد از وقوع این حادثه است. 
شاید بتوان این موضوع را این گونه توجیه کرد  از آنجایی که 
ابعاد ناپدید شدن خاشقجی در  هاله ای از ابهام قرار دارد، به 
این معنا که این روزنامه نگار منتقد در کنسولگری عربستان 
کشته شده  یا از آنجا ربوده یا کشته و سپس جسدش منتقل 
شده است، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری سردرگم 
هســتند و آن طور که باید به این موضوع نپرداخته اند. البته 
این احتمال وجود دارد که یکی از اهداف طراحان و مجریان 
این طرح یعنی سعودی ها و صهیونیست ها در مقام مشاوره یا 
همکاری، ایجاد ابهام در مورد ناپدید   شدن خاشقچی باشد تا 
از این طریق از بازتاب گسترده این مساله در جامعه بین الملل 
و موضع گیری دقیق و محکم آنها علیه عربستان جلوگیری 
کنند. اما به نظر می رسد قسمت اعظم کم توجهی نهادهای 
حقوق بشری و جامعه جهانی به قتل این منتقد بن سلمان، به 
اعمال استاندارد دو گانه مربوط می شود. درواقع در این قسم 
اتفاقات مقامات غربی و این گونه ســازمان ها با کشورهایی 
که دشــمنی دارند خیلی تند برخورد کرده اما با کشــورهای 
هم پیمان یا دوست برخورد کمرنگ تری دارند.  به این صورت 
که اگر این واقعه برای کشور دیگری رخ می داد شاید برخورد 
سریع تر، صریح تر و تند تری با آن صورت می گرفت. دلیلش 
نیز این است که عربســتان به دلیل اندوخته ارزی و قدرت 
مالی   اش، ســرمایه گذاری در ارتباطــات عمومی  و خریدن 
افراد و سازمان ها در جهت امیال و سیاست هایش و نیز نقش 
پررنگش در خرید تسلیحات غربی که به بهشت کمپانی های 
تسلیحاتی تبدیل شده است، به نوعی خود را در اردوگاه غرب 
تعریف کرده تا کشورهای  غربی که به کوچک ترین مسائل 

در سایر کشورها واکنش شــدید نشان می دهند در این مورد 
سکوت اختیار کرده و تقریبا منفعالنه عمل کنند. این مواضع 
کشــورهای غربی و نهادهای حقوق بشــری نشــان دهنده 
سیاست دوگانه و تبعیض آمیز آنها در قبال ملت ها و کشورها 

بوده و سلیقه ای عمل کردن این نهادها را به رخ می کشد.
از ســوی دیگر از آغاز دوران بن ســلمان، عربســتان 
سیاست محافظه کارانه اش را به سیاست تهاجمی در قبال 
تحوالتی که بر روند سیاســت و حکومت در این کشور تاثیر 
می گذارد و از مخالفانش تغییر داده است. درواقع با ولیعهدی 
بن سلمان و فرمان وی ابتدا تعدادی از ثروتمندان و خاندان 
آل سعود  در هتل ریتز کالتون ریاض که به عنوان زندان مجلل 
نامیده شد، برای مبارزه با فساد اقتصادی بازداشت شدند و 
ثروت جمع آوری شده از این طریق را خرج خرید تسلیحات 
کرد. متاسفانه در همان زمان نیز این مساله با چشم پوشی 
غرب همراه شــد که مبارزه با فســاد با یک ســناریوی قرون 
وسطایی در این کشــور کلید خورد و مورد انتقاد هیچ یک از 
مجامع حقوق بشری قرار نگرفت. همین چشم پوشی و زیر 
سیبیل درکردن اقدامات مسئولین سعودی در ماجرایی که 
در رابطه با سعد حریری به وجود آوردند، تکرار شد و مجموعه 
این اقدامات هم نشان از تغییر رویکرد و سیاست سعودی ها 
در برخورد با مسائل سیاسی اجتماعی آن کشور داشت و هم 
از ســوی دیگر باز گذاشتن دست آنها از ســوی غربی ها که 
در مساله یمن هم شــاهد آن بودیم که چگونه جنایت های 
جنگی سعودی ها در حمله به کودکان و بمباران های مناطق 
مسکونی عمل کردند، لذا قتل خاشقجی را هم می توان در 
ادامه همان سیاست ها، یعنی تثبیت قدرت و سلطه بن سلمان 
و ازبین بردن مخالفینش تعریف کرد. ولیکن همه این وقایع 
در داخل تصویر بزرگی از یک درگیری درون خاندانی آل سعود 
قرار گرفته اســت، زیرا  جامعه عربستان واجد  گسل بحران 
جانشینی بوده و تمام این اتفاقات برای از بین بردن مخالفین 
و نشستن پر قدرت بن ســلمان بر تخت پادشاهی است که 
بعضا حتی مورد شــک و تردید محافل غربی نیز هست. اما 
این اقدامات و از جمله قتل خاشقجی می تواند تبعاتی برای 
عربستان که در صدد بزک کردن چهره خشن سعودی ها ست 
داشــته باشــد؛ درواقع این چهره خشن عربســتان از زمان 
تاســیس و به منظور تثبیت حاکمیت ســعودی ها، شــاهد 
گردن زدن مخالفیــن، خونریزی و اقدامات  خشــونت آمیز 
فراوانی بوده که به نوعی ماهیت خاندان ســعودی را نشان 
می داد. امــا در میان این تنش های داخلــی،  ریاض کمتر 
درگیر عملیات برون مرزی می شــد. لذا  اگــر اقدامات رژیم 
صهیونیستی از سال 1948 به بعد که در تالش بود با سیاست 
مشت آهنین هم فلسطینی ها را در داخل و هم مبارزین را در 
خارج ترور و سرکوب کند با اقدامات اخیر سعودی ها مقایسه 
شود، نشــانگر نوعی الگوبرداری مســتقیم یا غیر مستقیم 
عربستان از سیاست مشــت آهنین دارد. به این صورت که 
در حالت مستقیم صهیونیست ها به آنها در عملیات کمک 

می کنند و در حالت غیرمستقیم سعودی ها از مشاوره یا روش 
و رویکرد این رژیم استفاده می کنند.

اگرچــه ایــن تحــرکات عربســتان می توانــد تبعات 
سنگینی را برای بن ســلمان و ریاض به همراه داشته باشد 
اما از ســوی دیگر همان گونه که پیش از این اشــاره کردم، 
ســرمایه گذاری های عظیم ســعودی ها در غرب به نوعی 
تضمین برای آنهاست که جامعه جهانی و نهادهای حقوق 
بشری در چنین مواردی به یک توصیه انسان دوستانه  اکتفا 
کنند. به عبارت دیگر علی رغم جنایت های بی شمار عربستان 
در یمن خصوصا کشتار کودکان و بمباران مناطق مسکونی 
و غیرنظامی تنها شــاهد صدور قطعنامه و توصیه نامه هایی 
از جانب غرب هســتیم و هیچ اقدام عملی برای منع و مهار 
عربستان انجام ندادند  که این سناریوی تبعیض آمیز و ضد 

حقوق بشری نیز احتماال در مورد خاشقجی هم اجرا شود.
همچنین برخالف گمانه زنی هایی که در رسانه ها وجود 
دارد به نظر نمی رســد اتفاق اخیر در کنسولگری عربستان  
تاثیر تعیین کننده ای بر روابط آنکارا- ریاض بگذارد. درواقع 
به دلیل ســرمایه گذاری های عظیم عربســتان در ترکیه و 
تعامالت تجاری که میان این دو کشور وجود دارد، به عقیده 
من واکنش ترکیه به این مساله ممکن است در حد ژست های 
تبلیغی و انسان دوستانه باشد و به یک رویارویی مستقیم و مهم 
تبدیل نخواهد شد  زیرا رویکرد اردوغان اقتصادی و کسب 
منافع است و به دلیل مبادالت تجاری که با عربستان دارد، 
غیر از این رفتار نخواهد کرد. از سوی دیگر همان گونه که 
پیش از این بیان کردم، ناپدید شدن خبرنگار سعودی ابهامات 
زیادی را به همراه داشــت؛ ابهام در مورد ربوده شــدن یا به 
قتل رسیدن، در مورد چگونگی به قتل رسیدن  یا هویت عاملین 
این ترور. قرائنی از میزان یا ســطح درگیر شــدن مشخص 
سعودی ها در این قضیه، حضور تیمی 15 نفره به مدت چند 
ساعت در کنسولگری سفارت عربستان در استانبول و از همه 
مهم تر نفع چنین اقدامی برای بن سلمان که یک منتقد را با 
چنین هزینه ای بخواهد از سر راه خود حذف کند، وجود دارد. 
اما از آنجایی که ابهامات زیادند و روش این ترور به روش های 
رژیم صهیونیستی در دنیا شــباهت دارد، می توان درگیری 
مستقیم و غیرمستقیم رژیم صهیونیستی در قتل خاشقجی را 
نیز غیرمحتمل ندانست. در مجموع شکی نیست که این قتل 
نشان از وجود تروریسم دولتی در غیبت این شهروند سعودی 
دارد زیــرا منافع و درگیری شــخصی در این موضوع تعریف 
نشده است. همچنین نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد 
سخنرانی جمال خاشقجی یک روز قبل از غیبتش در لندن در 
زمینه فلسطین است که اذهان را به سمت دخالت و عاملیت 

رژیم صهیونیستی در این مساله هدایت می کند . 
مهم تریــن عاملی کــه در چند ســال اخیر سیاســت 
ســعودی ها را متاثر کرده طوالنی شــدن جنگ یمن است 
که چهره عربســتان را مخدوش کرده است. خاشقچی هم 
علی رغم اینکه تایید کننده چشــم  انداز 2030 عربستان که 
بن سلمان آن را دنبال می کرد بوده است، اما در جنگ یمن 
منتقد ولیعهد بود و اعتقاد داشــت جنگ منافع ملی ریاض 
را خدشه دار کرده اســت. لذا به عقیده من این مساله بیشتر 
درگیری درون خاندانی اســت و نقش آمریکا چشم پوشــی 
از این دســت اقدامات ســعودی ها و رفتارهای سلیقه ای و 

تبعیض آمیز برای تثبیت قدرت و جایگاه بن سلمان است. 

استاندارد دوگانه غرب
دست های پنهان صهیونیست ها در پشت پرده قتل منتقد سعودی

نصرت الله تاجیک

کارشناس مسائل بین الملل

 از آغاز دوران بن سلمان، عربستان سیاســت محافظه کارانه اش را به سیاست تهاجمی در قبال تحوالتی که بر روند 
سیاست و حکومت در این کشــور تاثیر می گذارد و از مخالفانش تغییر داده اســت. درواقع با ولیعهدی بن سلمان و 
فرمان وی ابتدا تعدادی از ثروتمندان و خاندان آل سعود  در هتل ریتز کالتون ریاض که به عنوان زندان مجلل نامیده 

شد، برای مبارزه با فساد اقتصادی بازداشت شدند و ثروت جمع آوری شده از این طریق را خرج خرید تسلیحات کرد ٌ
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نفیسهرحمانی

خبرنگار

همان بنگاه، بیرون از موسســه بخواهد با همین کاراکتر 
بی اعتماد به نفس، ارتباط برقــرار کند، برخورد این دو چه 

موقعیتی می تواند داشته باشد؟ 
آنچهامروزبهعنواننسخهنهاییفیلممحمود
غفاریعرضهشــده،باطرحآرمانیکهشــمااز
نخســتینســاختهبلندســینماییتاندرذهن
داشــتید،تطابــقدارد؟نقــاطافتــراقایندو

کجاست؟
    همیشــه اجرا از ایده عقب تر اســت، مخصوصا 
در ســینما که در مرحله اجرا همه چیز از کنترل شما خارج 
است. به ویژه وقتی در سینمای مســتقل کار می کنید و از 
همان ابتدا امکانات مالی محــدودی دارید. از همه   اینها 
هم که بگذریم، محدودیتی به نام وزارت ارشاد وجود دارد 
که قبل از همه   اینها ست  شــما از ابتدای نگارش فیلمنامه 
یک نماینده از آنجــا دارید. نماینده ای که در ذهن شــما 
حضور دارد و هر فرازی از فیلمنامــه را که جذاب و منطبق 
بر واقعیت هست   سانســور می کند. او مدام داستان شما 
را کم رمق و غیر واقعــی می کند. به همین دلیل هیچ وقت 
محصول نهایی چیزی نیســت که شما از ابتدا به خاطرش 
هیجان زده شــده اید؛ ایده ای که بنا بــر تصور آن تصمیم 

گرفتید دست به کارگردانی یک فیلم بزنید. 
در مورد سهیال؛ مشــخصا می توانم بگویم که ایده   
اصلی دختری بود که تا چهل ســالگی رابطه ای نداشــته 
و حاال دنبال این اســت که این مساله را به صورت مشروع 
 تجربه کند؛ ایــده ای که نهایتــا تبدیل به چیزی شــد که

 امروز می بینید.
یکــیازمهمتریــنانتقاداتــیکهمیتــوانبه
شماره17سهیالواردکرد،بیانمحتواییسیاه
وبسیارجدیدرقالبیاستکهگاهیازطنزبهره
میجوید.اوقاتیکهاتفاقاجزتلخترینصحنهها
-همچونســکانسمعرفــیافراددرموسســه
یارابطهمســعودوســهیال-هســتندومخاطب
رامیرنجانــد.خصوصامخاطــبزنودردایره
شمولیخاصترمخاطبزنمجرد.نظرشمادر

اینبارهچیست؟
    من به عنــوان یک فیلمســاز دوســت دارم که 
تماشاگر از دیدن فیلمم آزرده خاطر نشود. ولى تا یک جایى 
می توانم برای این هدف به او بــاج بدهم. این همان مرز 
ابتذال اســت. اینکه به خاطر نظر تماشــاگر یا ارشــاد یا 
گروه هاى مختلف سیاسى و اجتماعى، کارگردان بخواهد 
فیلم را بى هویــت کند. این بی هویتی فیلــم را از موقعیت 

باورپذیری و همذات پنداری مخاطبش دور می کند. 
اینکه یک زن یا مادر، به خاطر مشــکل مالی مجبور 
به تن فروشــی می شود، ممکن اســت برخی از مخاطبان 
زن را آزرده خاطــر کند و تلقی آنان این باشــد که ترســیم 
این موقعیــت، توهین به مقام زن یا مادر اســت. اما ما در 
یک جهان واقعی زندگی می کنیم و برای داســتان گویی 
در این جهان واقعی فقط ســی و چند موقعیت وجود دارد 
که از این تعداد، چنــد تایی که اتفاقــا جذاب ترین ها هم 
هستند، در کشور ما به لحاظ شــرعی قابل روایت نیستند. 
یعنی مِن فیلمساز از همان ابتدا دستم بسته است، حاال با 
این دسِت بســته بیایم و فکر کنم که تعدادی از مخاطبان 
هم ممکن اســت به صورت صنفی یا جنسیتی از این درام 
آزرده خاطر شوند. پس اصال چه لزومی برای ساخته شدن 
یک فیلم وجود دارد؟  اگر قرار بود جهان با این شکل اداره 
شود که مسیر شــکل گیری تاریخ هم عوض می شد. شما 
نمی توانید به یک فیلمساز بگویید که فیلمش توهین آمیز 
بوده. شما میزان باورپذیر بودن و به واقعیت نزدیک بودن 
را باید مالک ســنجش قرار دهید. من تالش می کنم که 
کسی از فیلمم ناراحت نشود، ولی مسئولیتى هم در قبال 
ناراحتى مخاطب ندارم. اگر بعد اجتماعی  این موضوع را 

ایــدهاصلیشــماره17ســهیالازکجانشــات
گرفت؟یکداســتانواقعیبــود؟یکضرورت
جامعهشــناختییایکگامدرراهاحقاقحقوق

زنان؟
    از همیــن ســوال اول مشــخص اســت کــه 
شــما نســبت به فیلــم جهت گیــری مشــخصی دارید. 
جهت گیری ای که مصاحبه را از روند ســالم و چالشــی به 
سمتی می برد که در نهایت هیچ دستاوردی نداشته باشد. 
یعنی شما مدام بنده را متهم کنید و من هم در تقابل با شما، 
یا در دام دفاع بیفتم  یا در مقابل، نظر شــما را زیر ســوال 
ببرم. اینکه می پرســید ایده   فیلم از کدام یک از این ســه 
سرچشمه آمده، یک جوری شــما را لو می دهد. انگار که 
قرار است چیزی از من بیرون بکشید. چیزی که محدود به 
یکی از این سه گزینه است اما در پاسخ باید این طور عرض 
کنم که من قبــل از اینکه دغدغه های اجتماعی داشــته 
باشم، یک عالقه مند به ســینما هستم. من یک دوستدار 
داستان هستم. فردی که عاشق تصویر است و طبیعتا در 
بخش حرفه ای، سینما را از این منظر پیگیری می کند. به 
خاطر پیچیدگی هایی که از درون محدودیت های جامعه 
ایرانی بروز کرده، روایت هایی به وجود  آمده که برای من، 
به عنوان یک فیلمســاز در درجه اول جذابیت دراماتیک 
دارد. ولی همین روایت ها، در دسته بندی  گروه فیلم های 
اجتماعی قرار می گیرد. فیلم اجتماعی هم تعهد، دغدغه، 
اصالح گری و دیگر مفاهیم شــعاری را به دنبال می آورد و 
همین چیزها فیلم را اخته می کند. اگر سینمای اجتماعی 
ایران توانایی اصالح جامعه ایران را داشت، امروز وضعیت 
اخالقی کشــور به اینجا کشــیده نمی شد؛ ســینمایی که 
حاال هم کارکرد آموزشی خود را از دست داده و هم کارکرد 
سرگرم کنندگی اش را.  محصول نهایی این سینما، در هر 
دو شکلش مبتذل شده است؛ یعنی سینمای جدِی مبتذل 
و سینمای سرگرم کننده   مبتذل، دو محصول اصلی این نوع 

از سینما شده است. 
برگردم به ســوال شــما؛ کاراکتر دختــر چاقی که تا 
میانســالی ازدواج نکرده و رابطه ای هم نداشته است. او 
حاال فکر کرده که اگر بخواهد در این سن، چنین تجربه ای 
را از سر بگذراند، از کجا باید شروع کند. اصوال او در جامعه 
پیچیده  ایران چه کار می تواند بکند؟  این ایده برایم جالب 
بود. به خاطر ســنم، اطرافم هم پر از آدم های مشابه این 
کاراکتر بود. آدم هایی که ساختن فیلمی از آنها، انگیزه ام 
برای نزدیک شدن به دنیای شان را زیادتر می کرد. همیشه 
فکر می کردم کاراکترهایی شبیه  این آدم ها، در مواجهه با 
موقعیت های مختلف می توانند قصه های جالبی به وجود 

بیاورند و به نظرم همین اتفاق نیز رخ داد.
بــرایتالیــففیلمنامــهشــماره17ســهیال،
ازتحقیقــاتمیدانــیاســتفادهکردیــد،یعنی
تجربهنگاری؟مشــاورینزندرایــنپروژهچه

جایگاهیداشتند؟
    تمام موقعیت ها ی فیلم  را نه به شکلی که در فیلم 
می بینید، ولی با شرایطی مشابه، به چشم دیده ام. یعنی در 
مرحله نگارش فیلمنامه ، خودم را در موقعیت های نزدیک 
به داستان قرار دادم و فکر کردم که حاال چه شکل دیگری 
می توانســت اتفاق بیفتد؛ شــکلی که واقعــی هم به نظر 
برسد. مثال چند بار به همان بنگاه های همسریابی رفتم و 
فکر کردم اگر یک نفر به ایــن مرکز مراجعه کند و به خاطر 
نداشتن اعتماد به نفس، در لحظه  معرفی پشیمان شود، 
چه کاراکتری دارد؟  یا اینکه اگر یکی از پســرهای جذاب 
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خارج از وظیفه   همســری و مادری قائل است؟ خوانشی 
که اجازه دهد من فیلمساز درباره آن بخش فیلم بسازم؟ 

همان طور که در ابتدای مصاحبه گفتم، ایده اصلی 
فیلم درباره دختری اســت کــه می خواهد رابطه  داشــته 
باشد. این همان نگاه مستقل به مساله تجرد است. شما 
شرایطش را فراهم کنید، من همین فردا حاضرم فیلمش 
را بســازم. در جامعه ما تجرد به رسمیت شناخته نمی شود  
تا جایی که اجاره کردن خانه بــرای یک آدم مجرد به یک 
معضل تبدیل می شــود که اتفاقا در فیلم هم اشاره به آن 
کرده ام. آن وقت شما از من انتظار دارید فیلم این موضوع 
را بســازم؟  حاال من یک سوال از شــما دارم. به نظر شما 
اولویت  ساختن زندگی آینده برای یک دختر چیست؟ البته 
سوال من دلیل بر این نیســت که من اولویت او را ازدواج 
می دانم. چرا که من نگاه جنسیتی به زن ندارم. از همین 
رو است که به دنبال شوهر بودن را توهین آمیز نمی  دانم. 
همان طور که دنبال زن بــودن برای مرد هــم از نظر من 
برای مردان و پسران توهین آمیز نیست. این یک انتخاب 
است.  یک زن یا یک مرد می تواند انتخاب کند که مجرد 
یا متاهل زندگی کند. از نظر من هیچ کدام از اینها  ایرادی 
برای او نیســت. مساله ای نیســت که من بخواهم با این 
برچســب به آن بپردازم. همان طور کــه ارضای نیاز برای 
مرد یا زن توهین آمیز نیســت، بلکه پاســخ به یک مساله 
طبیعی است. آنچه در اینجا مهم است اینکه، جامعه و نگاه 
رسمی چگونه با این مساله برخورد می کند و آن را تبدیل به 

ناهنجاری و معضل کرده یا نمی  کند.
بهدنبالشوهرگشتنتاجاییپیشمیرودکهما
بهصورتغیرارادیشاهدتاییدوحداقلسکوت
دربرابــراســتداللهاوســنتهایعرفیغلط
رایجدربارهزنانمجردمیشــویم،مثالدرموارد
بسیاریشاهدســرزنشســهیالودیگرزنان
دربارهلگدزدنبهبختهســتیم،چراســعی
نکردیدباواکنشیکریاکشــندرسهیال
یاپاسخیازطرفدیگرشخصیتها،این
عرفهایغلطراموردنکوهشقراردهید؟
    من وظیفه ای بابت تاییــد یا رد این 
مساله ندارم... من فقط موقعیت داستانی را 
پیش می برم و تنها در قبال فیلمم وظیفه دارم. 
هر چیزی که فیلم را به ورطه   شعار و غیر واقعی 
بودن می کشــاند، حــذف می کنم. ســهیال 
دختری است که درست یا غلط تصمیم گرفته 
که دنبال شوهر   برای ارضای نیاز خود باشد. 
این انتخاب اوســت و روش های خودش را 
برای ایــن کار دارد. روش هــا و انتخابی که 
واکنــش منتقدیــن و تماشــاگران این طور 
نشان می دهد که این روش ها، باور پذیر از 
آب در آمده است. ممکن است این انتخاب 
از نظر شما جالب نباشــد، ولی نمی توانید 
وجودش را کتمان کنید. ایــن یعنی فیلم 
کار خودش را کرده و توانسته یک موقعیت 
دراماتیک به وجود بیاورد. بقیه  داســتان 
هم سلیقه و سبک زندگی است. من این 
زاویه از سهیال برایم جالب و باورپذیر 
بــود. ممکن اســت شــما از زاویه ای 
دیگر بخواهید به او نــگاه کنید که از 

نظر من واقعی و جالب نباشد.
شخصیتپردازیسهیالتاحدودزیادی
درهالهایازابهامقــرارگرفته.اینابهام
بهداســتانفیلــمضربهنزدهاســت؟چرا
پرداختبیشتریدربارهسهیالنداشتید؟

    من دوست نداشتم سهیال را به یک 
قشر و طبقه خاصی سنجاق کنم  چون به لحاظ 

اخالقی دستم بسته می شد و از سوی دیگر تعداد کمی از 
تماشــاگران با کاراکتر اصلی همذا ت پنداری می کردند. 
هر گونه اطالعــات اضافی از گذشــته  و خانواده  ســهیال 
می توانســت ارتباط او را با تماشــاگر در حد یک دلسوزی 
پایین بیاورد و من اصال این احســاس را دوست نداشتم. 
نمی  پســندیدم که تماشــاگر دلش به حال سهیال بسوزد، 
چون اینجا مــرز توهین بــه کاراکتر بود. ســهیال در این 
حالت شبیه  لباسی  شده که هر تماشــاگری می تواند آن را 
به تن کند و خودش را جــای او بگذارد. همین که فیزیک 
و سنش به این ترتیب انتخاب شده، برای معرفی و همراه 
کردن او در چنین موقعیتی کافی به نظر می رسد. اینکه ما 
فکر کنیم در تمام فیلم های سینمای جهان از یک فرمول 
مشخص باید تبعیت کنیم، نتیجه ای جز شبیه شدن همه  
فیلم ها به بار نخواهد آورد. مهم این است که منطق یک 
فیلم به واقعیت نزدیک باشد. همین نکته است که فیلم را 
باور پذیر می کند. اگر این اتفاق برای تماشاگر بیفتد، او با 
فیلم همذا  ت پنداری می کند، با آن همراه می شود و نهایتا 

تحت تاثیر قرار می گیرد. از نظر من سینما یعنی همین.
پرداختبهســوژهاجتماعــیمتفاوتیهمچون
زنانمجردیکیازمهمتریننقاطقوتاینکار
است.برنامهشــمابرایآثاردیگرتانچیست؟
ادامهکاردرژانراجتماعی؟سوژههایمدنظرتان
ازچهجنســیهســتند؟آیامحمودغفاریجان
تازهایبهسینمایاجتماعیایرانمیدهد؟

    من واقعا قبل از فیلم ســاختن یــا فکر کردن به 
یک ایده، به اجتماعی بودن یا طرح معضالت اجتماعی 
فکر نمی کنم. بهتر اســت بگویــم دیگر به این مســائل 
فکر نمی کنم. چون متوجه شــده ام که به خاطر شــرایط 
پیچیــده ای که در کشــور ما وجــود دارد، من بــه عنوان 
فیلمســاز چه بخواهم و چه نخواهم، یک  سویه  انتقادی 
و اجتماعــی در فیلمــم خواهم داشــت. اگر این ســویه 

هم در نظر بگیرید-که البته من در جامعه   بسته   ایران قائل 
به آن نیستم-  با مهربانی و رودربایستی نمی توان با جامعه 

برخورد کرد. 
وضعیت رفتار با زنان در جامعه ما به صورت شرم  آوری 
توهین آمیز است. حاال اگر این توهین از فیلم هم بیرون 
زده، که آفتاب آمد دلیــل آفتاب! چون تمام تالش من در 
سینما نزدیک کردن داستان به شرایط واقعی جامعه است.
کمرنگشــدنمســالهودغدغهاجتماعیفیلم
یکیدیگرازنقاطموردانتقاداســتتاجاییکه
برخیمعتقدندفیلمبهجایپرداختنبهمســاله
تجردزنــان،بهدنبالشــوهرگشــتنپرداخته
است.شمادراینبارهچهپاسخیمیدهید؟

    همان طــور که حــدس مــی زدم مصاحبه تان با 
جهت گیری است. اشکالی هم ندارد. این باالخره موقعیت 
واقعی یک مصاحبه در شــرایط امروز کشور ماست، مگر 
از نظر عرف جامعه نقطــه مقابل تجرد، ازدواج نیســت. 
یعنی جامعه ما به تجرد به عنوان یک مساله مستقل نگاه 
می کند؟ مگر خوانش رســمی در ایران، بــرای زن چیزی 

مثلث  |  شماره 46417



خود خواســته باشــد، تبدیل به شعار می شــود. به همین 
خاطر تمــام تالشــم را می کنم کــه خود خواســته به آن 
نپردازم. دوست دارم که این سویه به صورت طبیعی وارد 
فیلمم شــود. ورودی که کارکرد تاریخی درست خودش را 
دارد. کارکردی که در اصطالح ســینمایی به آن زیر متن 
می گوینــد. االن تمام تمرکزم این اســت کــه یک قصه  
درگیرکننده روایت کنم؛ قصه ای که تماشــاگر در سینما از 

لحن داستان گویی ام لذت ببرد.
بازخوردشماازنظراتمخاطبانعمومیدرباره

اینفیلم،چگونهبودهاست؟
    قبل از هر چیز، نمایش عمومی فیلم چه در سینما 
و چه در اینترنت و دی وی دی و این حجم از دیده شــدن 
فیلم برایــم هیجان انگیز بود. نظــرات مخاطبان فیلم از 
منظر اینکه آنهــا در مورد فیلم حرف می زننــد، برایم مهم 
اســت و دریافته ام که فیلمســازی برای اکــران عمومی 
تماشــاگری که بلیت می خرد تا ۲ ســاعت ســرگرم شود، 
جذاب تر از سینمای جشــنواره ای اســت. البته این یک 
سلیقه شخصی است که در خودم کشف کردم. شاید خودم 
مخاطب فیلم های گیشه نباشــم. اما در حوزه  فیلمسازی 
حرفه ای، ساخت فیلم سرگرم کننده برایم جالب تر از پیش 

شده است. 
اما اینکه در شماره ۱۷ ســهیال، غالب تماشاگران با 
کاراکتر سهیال ارتباط برقرار کرده اند و بازی هنرپیشه  آن را 
تحسین کرده اند به نظرم اتفاق خوبی برای فیلم به حساب 
می آید. چون این یک فیلم کاراکتر محور است و واکنش ها 
نشان داده که کاراکتر توانسته جایگاهی در ذهن تماشاگر 

پیدا کرده و او را تحت تاثیر قرار دهد.
واماسخِنآخر...

    شــماره ۱۷ ســهیال؛ یک چالش مهم برای من 
داشــت و آن هم رابطه  من با ممیزی بود. اینکه بعد از ۴۰ 
سال در جمهوری اسالمی جایگاه ممیزی کجاست؟ اینکه 

آخرین نقطه ای که می توان به دور از ابتذال، یک داستان 
باورپذیر درباره  واقعیت های جامعه ســاخت کجاســت؟ 
شاید تنها بخشــی که من در این فیلم کامال غیر سینمایی 
درباره آن فکر و اجــرا کردم، همین جا بــود. همین جا که 
چطور می توانم آســتانه تحمل سانســور را باالتر ببرم. تا 
جایی که سانســور یک پله جلوتر از جایگاه کنونی خود را 
نشان بدهد. اینکه سانسور کاری با جامعه می کند که اگر 
در شرایطی، تمام خط قرمزهای رسمی را هم حذف کنیم، 
این بار جامعه در برابر این حذف مقاومت نشــان می دهد. 
آن هم نه به خاطر شــرع و عــرف،  بلکه به ایــن دلیل که 
تصور غالب جامعه از رســانه و هنر، تبدیــل به یک پیکره  
غیر واقعی و ذهنی جا افتاده شده اســت.  تماشاگر امروز 
فکر می کند که فیلم، سریال، نقاشی، موسیقی و معماری 

ایرانی باید این طور باشد و حالتی غیر از این برایش غیرقابل 
باور است. انگار که ســینما از ابتدای پیدایش و تا  امروز، 
با همین شکل درســت بوده اســت، یعنی باور تماشاگر از 
سینما، چیزی خارج از محیط واقعی زندگی اش شده است. 
این یعنی تعریف تماشاگر از فیلم درست ایرانی مخدوش 
شده است. کار کردن در این شرایط برای تماشاگر عادی، 
 ســخت تر از مواجهه با ســختگیری های ممیزان ارشــاد 

است. 
در میان چنین شرایطی اما، خوشحالم تولید و پخش 
این فیلم باعث شده که باب گفت وگو درباره نیازهای زنان 
باز شود. از رهگذر همین فضا و فتح باب است که جامعه و 
سیستم حکومتی متوجه می شود که گفت وگو در این مورد 

تهدیدی به حساب نمی آید.
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ضّد زن
جایگاه زنان در این فیلم 

کجاست؟

شماره ۱۷ سهیال؛ عنوان نخســتین اثر سینمایی از 
محمود غفاری است که در سی و پنجمین جشنواره فیلم 
فجر به نمایش درآمد و این روزها نیز راهی شبکه خانگی 
شده است. فیلمی که در مدت رونمایی اش، نظر فعالین 
عرصه حقوق زنان و جامعه شناسی را به خود جلب کرده، 
اما نتوانســته این توجه را به نفع فروش همراه خود کند. 
دلیل اصلی این جلب توجه نیز موضوع فیلم است. فیلمی 
که پیش از هرچیز وابســته بــه نقش اول داســتان یعنی 

»سهیال« است. 
غفاری در ایــن اثر تصمیم داشــته کــه معضالت 
میان سالی و مشــکالت ازدواج در سنین باال به ویژه برای 
دختران را شــرح دهد. ایــده ای که به تنهایــی می تواند 
مخاطب تحصیلکرده و روشــنفکر امــروز ایرانی را برای 
دیدن این فیلــم ترغیب کند. امــا آیا آنچه مــا در این اثر 
می بینیم، تمام آن چیزی است که انتظار داریم؟  آیا اصال 
نیمی از واقعیت جامعــه ایرانی یا قرائت هــای موجود از 
وضعیت زنان مجرد ایرانی، در سهیال متجلی است؟  اصال 
خوانش زنانه در شماره ۱۷ ســهیال، چه جایگاهی دارد؟   
همه اینها شاید تنها بخشی از سواالتی باشد که مخاطب 

احمدرضاکالنتری

روزنامهنگار

شماره ۱۷ سهیال؛ در نگاه اول شاید یک فیلم ساده 
اســت. فیلمی که چندان طوالنی نیست و مهم ترین نکته 
درباره این بــار دراماتیک آنکه، تمام بــار آن بر دوش یک 

بازیگر در نقش سهیال، یعنی زهرا داوودنژاد است. 
در تمام صحنه ها و ســکانس ها، بــار اصلی روایت 
داســتان و محوریت ماجراها، بر عهده اوست. اوست که 
می رنجــد، می رنجاند، تــالش می کنــد و در نهایت دیده 
می شــود یا دیده نمی  شــود. امــا در تمام ایــن لحظه ها، 
شخصیت او به گونه ای طرح ریزی شده که شما در آن هیچ 
اثری از پرخاشگری و برون  گرایی نمی  بینید. سهیال درگیر 
آرامش و پذیرش شــرایطی است که بیشــتر به افسردگی 
شباهت دارد. او می داند که اگر در آینده ای نزدیک ازدواج 
نکند، از آرزوی مهمش، یعنی مادر شــدن برای همیشــه 
محروم می شود و از همین روســت که تصمیم گرفته تا با 
نهایت تالش به ســوی مادری بدود امــا در تمام حین این 

تالش، آرام است. 
سهیال علی رغم اینکه تسلیم شرایطش شده است اما 
بارقه هایی از عصیان و جوانی را در وجودش پیدا کرده و به 
دنبال زنده کردن زندگی، بــا کمک همین بارقه ها می رود. 
شــخصیتی پیچیــده و چندالیه کــه برای مخاطــب ابعاد 
مختلفی دارد و هر بار دری از اتاقی را به روی او باز می کند. 
این پیچیدگی و چندالیگی البته بــا اطالعات کمی که ما 
از ســهیال داریم، تکمیل تر می شــود. ما از او چیز مهمی 
نمی  دانیم و تنهــا کنش هایــش در موقعیت های نزدیک 
به ازدواج یا برقراری یک رابطه عاطفی را شــاهد هستیم. 
شاید از همین روست که منتقدین برگ برنده اولین اثر بلند 
سینمایی غفوری را در همین شخصیت پیچیده و الیه الیه 

می دانند.
 شخصیتی که سر آخر داســتان، معلوم نمی  شود به 
زیبایی توســط غفاری نوشته و پرداخته شــده یا به زیبایی 
توسط داوودنژاد ایفا شده است. اما آنچه مسلم است اینکه 
سهیال به همان میزان که پیچیده است، مخاطب گریز نیز 
هست. لحن سرد و رنجش های بیجای او، گاهی مخاطب 
را خسته می کند. او برخی از حرکات و کنش های سهیال را 
درک نمی  کند. نمی  داند که چرا از مردها نمی  رنجد و به هر 
رابطه ای قانع است؟ از ســوی دیگر می داند که او در برابر 
دوستانش به شدت حساس است و البته تمام این بار را برای 

مادری تحمل می کند. 
شماره ۱۷ ســهیال، مثل هر اثر ســینمایی دیگر  چند 
ایراد اساســی دارد. اول  از همه نقدی است که باید درباره 
شــخصیت پردازی ســهیال به آن اشــاره کرد. شخصیت 
جذاب و پیچیده و همچنین روایت تک کاراکتری غفاری از 
سهیال ست که در نهایت تبدیل به پاشنه آشیل فیلم شماره 

۱۷سهیال می شود.
 این روایت البته دچار افت و خیز اســت و همین فراز 
و فرود، در قسمت  هایی از ریتم فیلم می افتد و اسیر تکرار 
می  شــود. نمونه های مهمی از این ریتم ناقص در جریان 
فیلم؛ گپ و گفت  های سهیال با دوستان و خواستگارش در 
ماشین، تبدیل به الگوی تکرار شونده ای در فیلم شده که 
پس از چندی جذابیت خود را از دست داده و بیینده را کالفه 
می کند. روایت هایی که شاید به دلیل ندانستن اطالعات 

کافی از ســهیال، ذهن بیننده را به داســتان های پیش از 
این متبادر نمی  کند و در نتیجه او را در یک گیج وارگی نگه 

می دارد.
منتقدان بسیاری در بررسی شــماره ۱۷ سهیال برآنند 
که مشکل فیلم، شخصیت پردازی ناقص سهیال ست. ما 
در طول فیلم چیز زیادی از خانواده، زمینه های اجتماعی 
و خانوادگی سهیال در مورد تصمیم گیری او به عدم ازدواج 
نمی  بینیم. یعنی شــاید به درستی نمی  دانیم که سهیال چرا 
ازدواج نکرده است. اما در ادامه فیلم و در مواجهه سهیال با 
دوستان سابقش می بینیم که جایگاه پدر سهیال  که به هیچ 
وجه در فیلم تعریف نشده  مشــخص نیست و نمی  فهمیم 
که چرا ما نباید از پدر چیزی ببینیم یا از مادر به جز مرصع پلو 

نشانه ای داشته باشیم.
موضوع داستان اما بررسی انگیزه اصلی سهیال برای 
ازدواج و ایجاد ارتباط با جنس مخالف یا به بیان روشن تر، 
هدف او از رابطه، تشــکیل خانواده اســت. انگیزه ای که 
شاید به روشــنی و وضوح از ابتدا و توســط فیلمساز مطرح 
نمی  شــود. مخاطب در ابتدای این داستان؛ شاهد زندگی 
کسل کننده، تنهایی و اصرار دوستان، به عنوان اهرم فشار 
سهیال برای ازدواج است. این روند تا جایی ادامه دارد که 
ما در یک سوم پایانی فیلم و درست در حدود دقایق۵۰ تازه 
متوجه می شویم که وجود بیماری که برای سهیال خطرساز 
است، زمینه اصلی شــخصی او برای ایجاد ارتباط سالم با 

جنس مخالف است.
 او تــا این زمــان رابطه ای نداشــته و همین مســاله 
موجب بــه خطر افتــادن توانایــی او برای بچه دار شــدن 
اســت. چیــزی کــه شــاید مهم تریــن هــدف ســهیال 
شــود. محســوب  خانــواده  تشــکیل  و  ازدواج   از 
کارگردان و نویسنده در حالی این موضوع را مطرح نکرده اند 
که مطرح کــردن ایــن موضــوع در ابتدای فیلــم، هم به 
همذات پنداری بیشــتر مخاطب با شــخصیت اصلی فیلم 
کمک می کرد و هم می توانست موقعیت های جذاب تری 
در فیلم ایجاد کند. در واقع این مساله به قدری در بطن خود 
دارای ظرفیت پرورش است که می توانست داستان های 
 فرعــی زیــادی را بــرای شــماره ۱۷ ســهیال آمــاده کند.

در جریان داستان فیلم ما شــاهد صحنه هایی هستیم که 
شاهد این ادعا به حساب می آیند.  به عنوان مثال به جای 
سکانسی که او خودش را به جای همسر یکی از آشنایانش-
بابک حمیدیان- جا می زند، می شــد بــه زندگی خانوادگی 
و مســائل شــخصی او پرداخت. ســکانس مورد اشاره به 
طور کلی در فیلم اضافی اســت و  غیر از توجیه برای وجود 
یک بازیگر چهره برای افزایش فــروش، تنها کارکردی که 
دارد، دادن این اطالعات به مخاطب اســت که سالمتی 
ســهیال با عدم رابطه با جنس مخالف به خطر می افتد که 
می توانست در ابتدای فیلم هم مطرح شود. البته وجود یا 
 نبود  این سکانس، ارتباط زیادی با سلیقه کارگردان دارد و ما 
نمی  توانیم درباره آن قضاوت کنیم  اما منتقدان نیز در این 

باره پیشنهاداتی دارند و باید به آنها توجه کرد.
شخصیت پردازی شماره ۱۷ ســهیال مزیت هایی نیز 
دارد. یکی از این مزیت ها این اســت که  شخصیت اصلی 
فیلم، بدجنس و دارای انگیزه های منفی نیســت. سهیال 
دارای انگیزه ای مثبت است و به دالیل معنوی-آن طور که 
خودش می گوید- دلش می خواهد از راه ازدواج، از به خطر 
افتادن ســالمتی اش جلوگیری کند که البته با پایان بندی 

فیلم، به نظر می رسد موفق هم نخواهد شد.

محبوبهشریفحسینی

خبرنگار

شخصیتی هزار و یک  تکه  
نگاهی به زنانگی شماره 17 سهیال 
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پیش و پس از دیدن فیلم به آنها می اندیشد.
فیلم شــماره ۱۷ سهیال؛ داســتان زنی است که در 
آســتانه چهل  ســالگی قرار دارد. او تا این زمــان موفق 
به ازدواج نشــده و از ســوی دیگر نیز عالقه شــدیدی به 
مادری دارد. دکتر به ســهیال هشــدار داده که اگر زودتر 
ازدواج نکند، احتمال بچه   دار شدنش به صفر می  رسد و از 
این رو، ســهیال تالش های زیادی برای ازدواج می کند. 
داســتان فیلم حول محور ایــن تالش هــا و نمایش این 
روایت ها و البته مشکالت آنها ســت. روایتی که شاید در 
کمرنگ ترین حالــت ممکن، نشــانی از زنانگی به همراه 
داشته باشــد. یکی از مهم ترین مشکالتی که این اثر در 
خوانش روایی خود دچار آن شده، غفلت از تماشای فیلم 
 با یک عینک زنانه و حتی با یک عینک زنانه متجرد است.

بســیاری از منتقدان برآنند کــه فیلم، در بســتری از طنز 
روایتگر داســتان اســت که هــم می  توانــد بیننــده را به 
خنــده وادارد و هم او را بــه فکر فروبــرد و درگیرش کند. 
شرایط سهیال شــاید در قسمت  هایی از داســتان، برای 
مخاطب عام خنده  دار باشــد. امــا واقعیت این شــرایط 
بسیار نگران کننده اســت. در واقع این دسته از منتقدان 
می گویند که سوژه شدن سهیال به عنوان یک دختر مجرد 
و در موقعیت های مختلــف، می تواند رگه هایی از طنز در 
خود داشته باشــد که مخاطب را آماده شــنیدن یک پیام 
جدی کنــد. این همان چیزی اســت که شــاید مخاطب 
زن تا حدود  زیادی از آن رنجیده خاطر شــده و طنز کالم 
نویسنده را به تلخی بشنود. ماجرای دختری که در سنین 
باال قصد ازدواج کرده و حاال با اولتیماتومی روبه رو شــده 
که او را وادار بــه تصمیم گیری می کند، بــه خودِی خود 
می تواند برای مخاطب امروز ما جذاب و مهیج باشد. لزوم 
داخل کردن  مایه هایی از طنز که در قالب دست انداختن 
ظاهر و هیکل سهیال، سوءاستفاده از او  هنگام کارهای 
زودگذر و حتــی صحنه های پایانی فیلــم و رویارویی او با 
مسعود در مترو، برای مخاطبان زن تا حدودی دلخراش و 
ناراحت کننده است. آنها از پایگاهی شبیه  شخصیت اول 
داستان به تماشــای فیلم نشســته اند و در هر سکانس و 
صحنه، خود را به جای سهیال می بینند. پس قطع به یقین 

نمی  توانند به شخصیتی که در نهایت اضطرار و اضطراب 
برای تشکیل یک زندگی دســت و پا می زند، بخندند یا از 
تمسخر و تحقیر شــدن او توســط دیگران برداشتی طنز 
داشته باشند. این شاید یکی از مهم ترین و برجسته ترین 
نقاط ضعف اثر اســت که منجر به فاصله گرفتن مخاطب 

زن از آن می شود.
مــا در همین فضای داســتان، شــاهد تالش های 
بی نتیجه ســهیال هســتیم. او در جریان تالش های هر 
روزه اش، به گذشته  سر می  زند و به سراغ افرادی می رود 
که یا خودش آنها را رانده یا آنها از سهیال دوری کرده اند. 
جالب اینجاســت که در هر دوی این حالت ها نیز این زن 
داستان  است که از سوی مردان تحقیر می شود. سهیال 
در ایــن موقعیت ها و تالشــش برای ازدواج با ســواالتی 
روبه رو می شــود کــه او را به چالــش کشــیده و مجبور به 
ارزیابی دوباره خــودش و موقعیتش می کند. ســواالتی 
همچون چرا ۱۰ ســال پیش به من جواب رد دادی، چرا 
 ۱۰سال پیش که خواستگار داشتی به فکر ازدواج نبودی 
و غیره. سواالتی که بیش از ارائه یک راه حل برای مشکل 
دختران مجرد در پی اندرزدهی آنان و البته سرزنش است.

این روند در ادامه فیلم نیز افت و خیز فراوانی دارد. 
در ســکانس درونی موسســه ازدواج، زنــان و مردانی را 
می  بینیم که بــرای ازدواج به یک موسســه مراجعه کرده  
و هرکدام شــرایط و نیازهای شــان را مطرح می  کنند. در 
همین صحنه هاســت که ما می توانیم خوانش اســفناک 
کارگردان و نویسنده را از وضعیت زنان بشنویم. دیالوگ ها 

و منولوگ  هایی که فرصــت خنده را از مــا گرفته و تلخی 
بیشتری را زیر زبان مان می آورد. 

از همین رهگذر شــاید به نکته تازه ای برســیم و آن 
تجدیدنظری درباره موضوع فیلم باشــد. ما درباره شماره 
۱۷ سهیال، این نکته را شنیده و خوانده ایم که فیلمساز و 
نویســنده با پرداخت به این موضوع، نشان داده که طرح 
مساله کرده و دغدغه اجتماعی دارد. اما پس از تماشای 
فیلم به این نتیجه می رســیم که گویی تیــم کارگردانی، 
دغدغه ای به نام مشکل ازدواج دختران مجرد نداشته اند. 
به بیان روشــن تر اینکه اصال مســاله فیلم بررسی دالیل 
مجرد ماندن ســهیال نیســت، بلکه تالش عبث او برای 
یافتن همســر و پس از آن بچه دارشــدن، سوژه ای برای 
ساخت شماره ۱۷ ســهیال شده اســت. همین زاویه نگاه 
است که در ادامه پردازش داستان، منجر به تحقیر  زنان 
مجرد شــده اســت. این زاویه نگاه به روشــنی در جریان 
منولوگ های موسسه خود را نشــان می دهد. افرادی که 
برای یافتن شــریک زندگی به این جلســات  آمده اند، در 
قابی با هدروم خالی زیاد نمایش داده می شــوند. آنها در 
نیمه پایانی تصویر نشســته اند و به صورتی خود را معرفی 
می کنند که برای تماشاگر خنده آور باشد. این دست فرمان 
در ادامــه و بیان معیارهــای آنان بــرای ازدواج نیز وجود 
دارد. صحبت های آنها به صورتی کات شده که تماشاگر 
را بخندانــد و گوینــده جمالت هرچه بیشــتر مســخره و 
ترحم برانگیز به نظر برســد، هرچند شاید از نظر کارگردان 

کمک بیشتری به پیشرفت داستان کرده است.

درسکانسدرونیموسسهازدواج،زنانومردانیرامیبینیمکهبرایازدواجبهیکموسسهمراجعهکردهوهرکدام
شرایطونیازهایشانرامطرحمیکنند.درهمینصحنههاستکهمامیتوانیمخوانشاسفناککارگردانونویسنده
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زنان می آیند 
جایگاه زن در سینمای ایرانی کجاست؟ 

از مهم تریــن ســوژه های  یکــی  زن؛ همــواره 
پــردازش در رشــته های مختلــف هنــری، اجتماعــی و 
اندیشه ای به حســاب  آمده است. ســوژه ای که مصداق 
تــام و تمامــی در هــر اجتماعــی دارد و البتــه نقش هــا 
و کارکردهــای زیــادی بــرای ایــن مصــداق در زندگــی 
روزمره دیده می شــود. پرداختــن به موضــوع زنان یکی 
از دغدغه هــای مهــم و همیشــگی در ســینمای ایران و 
دیگر کشــورهای جهان بوده اســت. در ســینمای ایران 
نیز، چــه در دوره پس از پیــروزی انقالب  اســالمی و چه 
 پیــش از آن، شــاهد آثاری بــا همین مضمــون بوده ایم.

انتشــار فیلم شــماره ۱۷ سهیال در شــبکه نمایش خانگی 
از یک ســو و البته انتخاب این اثر به عنــوان بهترین فیلم 
فســتیوال فیلم های شــرقی ژنو بهانه ای شــد تا بیشتر به 

جایگاه زنان در سینمای ایران بپردازیم. 

  روشنفکراِن زن ستیز!
پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال های پایانی 
دهه ۵۰، ســینما با افول و افت وضعیت شــدیدی روبه رو 
شــد. البته آغاز دوره دفــاع مقدس و اوضاع ویژه کشــور، 
به این رکود دامن زد و منجر به این شــد کــه نقش زنان در 
سال های ابتدای دهه شصت، در سینمای ایران کمرنگ تر 
شود. نقش زن در سوژه هایی که آن روزها دستمایه تدوین 
فیلمنامه و سناریو بود، جایگاه چندانی نداشت و اصوال آنچه 
از زن در فیلم های ابتدای دهه شصت دیده می شود، نقش 
زنی است که در سایه حضور کاراکتر مرد تعریف شده و غالبا 
در گیر و دار نمایش قهرمانی های مردان کمرنگ می شود. 
هرچند  حضور زنان در جبهه و جریان جنگ می توانست یک 
سوژه خوب برای سینماگران به حساب آید  اما ذهنیتی که 

از حضور زنان در سینمای پیش از انقالب همراه آنان بود، 
از یک سو و البته فشار جنگ از سوی دیگر منجر به این شد 
که در تولید آثار سینمایی توجه چندانی به این سوژه جذاب 
نشــود. به هرحال؛ کاراکتر زن در ســینمای دهه شصت، 
خصوصا در دوران جنگ تحمیلی، صرفا نقش مکملی در 
برابر نقش مرد بود که همگان از دیدن آن ارضا می شــدند 
و شــاید نیازی به پیروی از الگــوی دیگــری در این زمینه 

احساس نمی  شد.
از ســوی دیگر البته، در همیــن دوره و همین زمان، 
سینماگرانی بودند که در تولید و پردازش آثارشان به جایگاه 
زنان اهمیت ویژه ای می دادند. مثال  در فیلم هایی همچون 
پاییزان؛ ســاخته رســول صدرعاملی و گل های داوودی، 
حضور زن پررنگ و موثر بود. همچنین در آثار کارگردانانی 
که در دوره پیش از پیروزی انقالب نیز در ســینما مشغول 
فعالیت بودند، توجه به زن نمودهای مهمی در ســال های 
میانی دهه شــصت داشــت. آثاری همچون باشو، غریبه 
کوچک و شــاید وقتی دیگر، که هر دو به کارگردانی بهرام 
بیضایی روی پرده سینماها رفتند، دارای کاراکترهای اصلی 
زن بودند که البته هر دوی این آثار نیز برای اکران با مشکل 
مواجه شــدند.  به هرحال و پس از اکران با استقبال خوبی 
از سوی مخاطبان روبه رو شدند و نام آنها در تاریخ سینمای 

ایران ماندگار شد.
این وضعیت تا ســال های پایانی دهه شصت ادامه 
داشــت اما با پایان هشت ســال دفاع مقدس و پس از آن 
نزدیک شــدن کشــور به آغاز دهه هفتاد، شرایط فرهنگی 
کشور نیز دچار تحوالت مهمی شــد. در همین سالیان بود 
که نقش زنان در بسیاری از فیلم ها پررنگ تر شد و رفته رفته 
شــاهد تولید آثار متفاوتی در این زمینه بودیم. مثال حضور 

موثر گلچهــره ســجادیه در فیلم دندان مــار و گروهبان و 
حضور پررنگ بیتا فرهی در هامون نه تنها توانست کمک 
شایان توجهی به ارتقا  و توانبخشی بازیگران زن در سینما 
کند، بلکه بــار دیگر کاراکترهای مهم زنان را در ســینمای 
ایرانی پررنگ کرد. در نتیجه وجــود چنین فضایی بود که 
زن می توانســت پا به پای مرد در این فیلم ها حاضر شود و 
نقشش از حاشیه و سطح به عمق برود. چنین تغییری مقدمه 
بروز فضای تازه ای در سینمای ایران شد که در سالیان بعد، 
برخی از کارگردانان را به صورت مشخص به خود جلب کرده 
و روی این موضوع متمرکز کردند! دهه هفتاد سرآغاز این 

تحول مهم در فضای سینمایی بود.

  زنان می آیند 
با ورود به دهــه هفتــاد و غلبه فضــای مطالبه گری 
فرهنگی از ســوی مخاطبان ســینما، زنان کارگردان پا به 
عرصه سینما گذاشتند. افرادی که حضور آنان در سینما از 
یک سو و اهتمام ویژه شــان به موضوعات زنان را می توان 
مهم ترین دلیل پررنگ شدن نقش زن و پرداختن به مسائل 
و معضالت مربوط به آنها در سینمای ایران دانست. این نوع 
حضور و پردازش اگرچه تا حدود زیادی با انتقادات جدی 
همراه است و در طول این سالیان حیات، همواره دچار افت 
و خیزهای فراوان بوده، اما اصل مهم و انکارناپذیری است 
که امروزه می توان اهمیت آن را در زندگی زنان ایرانی بهتر 

و دقیق تر لمس کرد. 
در همیــن دوره بــود که آثــاری همچــون نرگس به 
کارگردانی رخشان بنی اعتماد ساخته و در سینماها اکران 
شــد. دختری با کفش هــای کتانی؛ به کارگردانی رســول 
صدرعاملی، قرمز، دو زن، بانوی اردیبهشــت، زیر پوست 
شــهر، زندان زنان و... نیز از جمله آثار مهمی بودند که در 
این دوره ساخته شدند و اگرچه در زمان خود با چالش های 
فراوانی بــه جهت ممیزی و تابوشــکنی مواجه شــدند  اما 
آغازگر راهــی بودند که ثمره آن در ســینمای امــروز به بار 
نشسته اســت. درســت در همین دوره بود که فیلمسازان 
زن، توجه خود را تنها به بحران هــای زندگی زنان متمرکز 
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کردند. آنها در ابتدای این راه، فقط بعد سلبی زندگی زنان در 
ایران را می دیدند. از آن انتقاد می کردند و درباره اش فیلم 
می ساختند. اما پس از مدتی که با پاسخ مثبت و همراهی  
جامعه مخاطبان مواجه شدند، به این نتیجه رسیدند که باید 
در بعد ایجابی نیز دست به کارهایی بزنند. از همین روست 
که در فضای سینمای امروز شاهد آثاری همچون زیر سقف 

دودی از پوران درخشنده هستیم.
ســینمای زنان در دهه هفتاد، ســال های تشــنج و 
جنگیدن بــا تابوهای فرهنگی را از ســر گذرانده و در میانه 
راه به دهه هشتاد می رسد. دوره ای که شاید زمان باردهی 
این نهال نوپا به حســاب  آمده و دیگر مخاطبــان را همراه 
خود کرده اســت. در این ســال ها بــه هــر روی و با وجود 
بحث های فراوان، چند بایســته مهم و ثابــت وجود دارد. 
نخســت اینکه؛ حضور زنان در عرصه سینما پذیرفته شده 
و البته پرداختن به موضوع زن نیز از ســوی ســینماگران 
تبدیل به یــک امر ثابت شــده اســت. در ایــن دوره زن، 
حضــوری همپای مــرد در ســینما دارد و این دو جنســیت 
از یکدیگــر تفکیــک نمی  شــوند. موضوعات ویــژه زنان 
همان قدر جذاب و گیشه ای شــده که موضوعات مردانه 
تا پیش از این در ســینما مخاطب پســند بود. پس در این 
دوره شاهد تولید و اکران فیلم هایی همچون زندان زنان، 
شام آخر، واکنش پنجم، دنیا و... هستیم. فیلم هایی که 
هرکدام از آنــان در دوره خود به خوبی دیده شــدند و اتفاقا 
 در گیشــه نیز توانســتند بهره خوبی را نصیب خــود کنند. 
تولید و اکران آثاری همچون چهارشنبه سوری، خون بازی، 
دعوت و بســیاری از فیلم هــای این چنین، در ســال های 
میانی این دهه حاکی از آن هســتند که توجه به نقش زن 
در سینما جدی تر از پیش شده اســت. این بار مسائل زنان 
در صدر اولویت ســینماگران قرار گرفته و از ســوی دیگر 
نیز مخاطبان عالقه زیادی به دانســتن در این باره دارند. 
پس کارگردانانــی که از ایــن رهگذر توانســته اند جایگاه 
خود را در فضای ســینما تثبیت کنند، همچنان مورد توجه 
هســتند و مخاطبان زیادی را همراه آثار خود دارند. اصغر 
فرهادی، داریوش مهرجویی، نگار آذربایجانی، رخشــان 

بنی اعتماد، پوران درخشــنده و دیگران از جمله این افراد 
هستند  که با توجه به زندگی زنان و معضالت آنها، دستمایه 
اصلی ساخت فیلم هایشان را پیدا کرده و در این مسیر قدم 
گذاشته اند. تولید فیلم آینه های رو به رو؛ به کارگردانی نگار 
آذربایجانی یکی از اقدامات جســورانه و چارچوب شکنی 
بود که در این دوره صورت گرفت. آذربایجانی در این اثر به 
زندگی ترنس ها نزدیک می شود و داستانی در این باره روایت 
می کند. اقدامی که پیش از این در سینمای ایران یک خط 
قرمز مهم بوده و اجــازه پرداختن به آن بــرای کارگردانان 

وجود نداشته است. 

    زِن امروز
سینمای زن، سال های تالطم و توفان خود را پشت 
سر گذاشته و امروز به وضعیت ثابتی رسیده که شاید حال 
آن را بهتر از سال های پیش کرده است. در سال های اخیر 
اهمیت جایگاه زنان در سینمای ایران حفظ شده و البته این 
اهمیت به شکل دیگری نیز خود را نشان داده است. زنان 
در ژانرها و فضاهای تازه ای وارد شده اند که تا پیش از این 
نمونه های کمتری از فیلم در این زمینه داشــته ایم. مثال 
حضور زنان در آثار دفاع مقدس یکی از مهم ترین نمونه های 
این جریان بوده است. آثاری همچون شیار ۱۴3، بوسیدن 
روی ماه، ویالیی ها و... زنــان را در محوریت موضوعاتی 
همچون جنگ قرار داده و این بــار ، همه اتفاقات را از این 
زاویه دیــده و روایت کرده اســت. به جای آنکه فیلمســاز 
دوربین خود را به جبهه های جنگ ببرد و جنگ را در نمایش 
نبرد رزمندگان به تصویر کشد، جنگ، بحران ها و تبعات آن 

را به میان خانه و خانواده هایی می برد که عضو  یا اعضایی 
از آنها به جنگ رفته اند. حاال جایگاه مادر، همسر و فرزند 
شــهید اســت که اهمیت می یابــد  و خوانش ایــن روایت 
توانســته زنان را به صورت اعجاب انگیزی همراه این ژانر 

نماید.
این تغییر زاویــه نگاه در فیلم های دیگــر و ژانرهای 
دیگر نیز به روشــنی دیده می شــود. فیلم قصه ها؛ ساخته 
رخشان بنی اعتماد قدرتمندانه نقش زنانی از اقشار مختلف 
جامعه را ایفا می کند که هر یک با مشکلی دست به گریبان 
است و ســعی می کند آن مشــکل را به شــکلی حل کند. 
همچنین نقش زنان در فیلم هایی نظیر جامه دران، دوران 
عاشــقی، هیس دخترها فریاد نمی  زنند، زیر سقف دودی 
و...  شاهد تغییرات مهمی است که می تواند اثرات فرهنگی 
و اجتماعی مهمی در جامعه زنان مخاطب این آثار سینمایی 

به همراه داشته باشد.
یکــی از نمونه هــای این گونه آثار، فیلم شــماره ۱۷ 
ســهیال به کارگردانی محمود غفاری اســت کــه به تازگی 
به شــبکه نمایش خانگی راه یافته اســت. غفاری در این 
فیلم ســعی دارد که درباره یک موضوع زنانــه و البته کمتر 
پرداخته شده، داستان بگوید. او در این فیلم زندگی دختر 
چهل ســاله ای را روایت کرده که  تا امروز رابطه نداشــته، 
ازدواج نکرده و در شرف از دست دادن توانایی مادر شدن 
است. او برای رسیدن به این هدف، یعنی مادری، هرکاری 

می کند تا در مدت کوتاهی ازدواج کند. 
پرونده  پیش رو، شماره ۱۷ سهیال را از منظر خوانش 

زنانه مورد بررسی و موشکافی قرار داده است.

باپایانهشتسالدفاعمقدسوپسازآن،نزدیکشدنکشوربهآغازدهههفتاد،شرایطفرهنگیکشورنیزدچار
تحوالتمهمیشد.درهمینسالیانبودکهنقشزناندربسیاریازفیلمهاپررنگترشدورفتهرفتهشاهدتولیدآثار
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ورزش

بوی کودتا در استقالل

آیا شفر می تواند فصل را تمام کند؟

مثلث  |  شماره 52417



شرایط در باشگاه استقالل کمی پیچیده شده است. 
اگر چه این تیم تا صدر جدول تنهــا 6 امتیاز اختالف دارد 
اما به نظر می رســد در درون باشــگاه جریانی خواســته یا 
ناخواسته شکل گرفته و شفر را تحت فشار نتیجه گیری قرار 
داده است. تقریبا یک ماه پیش بود که رسانه ها از تشکیل 
کمیته فنی باشگاه اســتقالل خبر دادند؛ پرویز مظلومی، 
بهتاش فریبا، مجید نامجو مطلق، مجید رضایی و امیدرضا 
روانخواه به عنوان اعضای کمیته فنی باشــگاه استقالل 

منصوب شدند.
البته طبق معمول دو دیــدگاه کامال متفاوت در مورد 
تشــکیال کمیته فنی باشگاه اســتقالل وجود دارد؛ برخی 
انتخاب کمیته فنی را برای شفر مساله ساز می دانند و برخی 
هم انتخــاب این کمیتــه را راهی در جهت بهبــود اوضاع 
ارزیابی می کنند. مظلومی اما جزو آن دسته افرادی است 
که اعتقاد دارد کمیته فنی می تواند به بازویی قدرتمند برای 
باشگاه استقالل بدل شــود و آینده روشن تری را برای این 
باشــگاه به تصویر بکشــد. مظلومی کمیته فنی را در کنار 
شفر و ســرمربی اســتقالل را در کنار کمیته فنی و یکی از 

تصمیم  گیران اصلی می داند.
پرویز مظلومی و همراهانــش بالفاصله بعد از نتایج 
ضعیفی که شــفر در ابتدای فصل با اســتقالل کسب کرد 
به باشــگاه آمدند و کمیته فنی را تشــکیل دادند. او درباره 
تشکیل این کمیته این گونه واکنش نشان داد: »استقالل 
در این مقطع به شدت نیاز به کمک دارد و این افرادی که 
تحت عنوان کمیته فنی منصوب شده اند، بی تردید کمک 
حال استقالل و شخص شــفر خواهند بود. ما آمده ایم به 
اســتقالل کمک کنیم و روزهای بهتری را رقــم بزنیم. به 
افرادی که در کمیته فنی هســتند نگاه کنید. همگی جزو 
بهترین های تاریخ این باشگاه هستند و سابقه ملی دارند. 
مطمئن باشید که دل شان برای این باشگاه می سوزد و در 
راستای موفقیت استقالل گام بر می دارند. آنها نیامده اند 

که بر خالف جریان آب حرکت کنند.«
ایــن اظهارنظــر در حالی بود که شــفر حتــی بعد از 
دعوت شدن به کمیته فنی باشــگاه از حضور در این جلسه 
سر باز زد تا شایعه مخالفت او با تشکیل این کمیته تقویت 
شــود. در یکی از جلسات کمیته فنی باشــگاه استقالل، 
اعضا به این جمع بندی رسیده بودند که کادر فنی استقالل 
به یک تمرین دهنده جدید نیاز دارد اما این موضوع نه تنها 
با مخالف خوانی شفر همراه شده بود، بلکه باعث خشم این 
مربی آلمانی نیز شده بود. با این حال مظلومی تاکید می کرد 
که شفر مخالف این کمیته نیست؛ من شخصا با خود شفر 
حرف زدم. ایشان معنی کمیته فنی را خوب درک می کنند. 
او سال ها در آلمان مربیگری کرده و می داند که کمیته فنی 
چه حدود اختیاراتی دارد. شفر با چنین کمیته هایی بیگانه 
نیست. من در نشســت هایی که با او داشتم فهمیدم که از 
انتخاب کمیته فنی خیلی خوشحال است. برای همین هم 
من به شفر پیشنهاد دادم خودش رئیس این کمیته باشد و 
در نشست ها حضور یابد و با هم بحث و تبادل نظر کنیم تا 

استقالل به روزهای بهتری برسد.«
با همه اینها اما عده ای بر این عقیده اند که یک تصور 
کلی در مورد تشکیل کمیته فنی به خصوص در باشگاه هایی 
مثل استقالل و پرسپولیس وجود دارد؛ محلی برای برکناری 
مربی. مظلومی درباره این طرز فکر این گونه واکنش نشان 
می دهد: »هرکسی مختار است که هر تحلیلی می خواهد 
انجام دهد امــا آن چیزی که در داخل باشــگاه می گذرد با 
آن چیزی که از بیرون دیده می شــود زمین تا آسمان فرق 
می کند. شــفر به این کمیته فنــی با  دید مثبــت می نگرد 
و اعتقاد دارد کــه اعضای آن دل شــان برای اســتقالل 
می سوزد. مطمئنا ما هم کاری جز این انجام نمی دهیم و با 
همه قوا پیش می رویم. شما مطمئن باشید که این کمیته 

بازوی قدرتمندی برای شفر خواهد بود.«

این همسویی ظاهری اما در حالی بیشتر به یک شوی 
رســانه ای می ماند که برخــی معتقدند میان ایــن کمیته و 
کادر فنی استقالل اختالفات جدی وجود دارد. حتی کمیته 
فنی در مورد خریدهای باشــگاه اســتقالل هم نارضایتی 
خود را اعالم کرده اســت. مظلومی در همین خصوص در 
مصاحبه ای گفته اســت: »من موافق این خریدها نیستم 
چون تا حاال جواب ندادند. از کجا می  دانید خود شفر هم از 
این خریدها راضی باشد؟ شاید او هم ناراضی است اما یک 
مربی نمی تواند شاگردش را خرد کند. یک مربی وظیفه اش 
ساختن است و شفر هم با تجربه زیادی که دارد سعی می کند 
بهترین استفاده را از خریدهای جدید به خصوص خارجی ها 
ببرد اما شــاید آن بازیکن توانایی اش را نداشته باشد. شفر 
گرفتار یک سری اتفاقات در پیش از فصل شده که ممکن 
است برای هرکسی پیش بیاید. قطعا باید خریدهای خارجی 
در آینده با تحقیقات بیشــتری انجام شود. ما آمده ایم تا در 
همین راستا به شــفر کمک کنیم، مثل یک دوست و مثل 
یک برادر. ما نمی خواهیم شفر لطمه ببیند چون در نهایت 
این استقالل است که لطمه می خورد. شفر هم به ما اعتماد 

دارد. می خواهیم تصمیم گیری ها منطقی پیش برود.«
البته برخی رسانه ها از پیشنهاد بازیکن و مربی توسط 
کمیته فنی به شــفر نوشــته بودنــد. موضوعــی که باعث 
دلخوری سخنگوی کمیته فنی استقالل هم شد و این گونه 
درباره اش واکنش نشــان داد: »جایی خوانــدم که از قول 
ما نوشــته اند کمیته فنــی بازیکن و مربی به شــفر تحمیل 
می کنــد. این خبر درســت نیســت و واقعیت نــدارد. ما نه 
بازیکن به شــفر تحمیل می کنیم و نه مربی. خواهش من 
این اســت که چنیــن خبرهایی را منتشــر نکننــد چون به 
استقالل لطمه وارد می شــود. من مظلومی، آقا بهتاش، 
مجید نامجو، امید روانخواه جــوان حتی مجید رضایی که 
از افراد خوشــنام اســت، می خواهیم با همه وجودمان به 
استقالل کمک کنیم. نه دخالتی در کار است و نه مسائل 
دیگر. تمام تصمیم ها هم با نظر شخص شفر نهایی می شود 
و ایشان قول داده در تمام نشست های ما حاضر باشد چون 
او خودش عضو کمیته فنی باشــگاه اســتقالل است. من 
این خبرسازی ها را به شــدت تکذیب می کنم. هیچ دلیلی 
ندارد که ما به شفر فشــار بیاوریم که فالن مربی حتما وارد 
کادر فنی استقالل شود یا فالن بازیکن را قطعا جذب کند. 

ما می خواهیم با کمک هم تصمیم بگیریم.«
اما هفته گذشته این شــایعه مطرح شد که قرار است 
مجیــد نامجومطلق به کادر فنی اســتقالل اضافه شــود. 
اتفاقی که خیلی ها معتقدند واکنش منفی شفر را به همراه 
خواهد داشــت. مظلومــی اما در ایــن بــاره بالفاصله راه 
تکذیب را برگزید. عضو کمیته فنی اســتقالل در پاسخ به 
این پرســش که آیا قرار اســت یکی از اعضای کمیته فنی 
بــه کادر فنی اضافه شــود؟ گفت: »چنیــن چیزی صحت 
ندارد. چند روزی صحبت هایی شــد مبنی بــر اینکه مجید 
نامجومطلــق به اعضــای کادر فنــی اضافه خواهد شــد 
که ایــن موضوع صحت نــدارد.  مــا تنها بــرای کمک به 
اســتقالل  آمده ایم نه اینکه بخواهیم عضوی از کادر فنی 
شویم. قرار نیســت که ما در کادر فنی شــفر دخالت کنیم. 
ما جلســات خود را برگزار می کنیم، گــزارش عملکرد را به 
 سرپرست باشــگاه اســتقالل خواهیم داد و او در این مورد

 تصمیم گیری خواهد کرد.«
اما به نظر می رســد شــفر کمترین توجهی به نظرات 
کمیته فنی باشگاه استقالل ندارد و راه و روش خودش  در 
تیم استقالل  کار می کند مظلومی در این باره گفته است: 
»ما که شــخصا این کمیته را تشــکیل ندادیــم. فتحی از 
ما خواست برای بهتر شدن شــرایط استقالل، این کمیته 
را تشــکیل دهیم و ما هم با توجه به اینکه همه استقاللی 
هستیم و دل مان برای این تیم می ســوزد قبول کردیم که 
این کار را انجام دهیم. بنابراین ما بی دلیل دور یکدیگر جمع 

نمی  شویم و این درخواست سرپرست باشگاه بوده است.«
اما همه ایــن بحث ها تا جایی برای شــفر قابل قبول 
اســت که قرار بر حضور اعضای کمیته فنــی در تمرینات 
استقالل نبوده است. به نظر می رسد با توجه به شیوه جدید 
اعضای این کمیته که قصد دارند در طول هفته یکی دو بار 
تمرینات استقالل را زیر نظر بگیرند اختالف ها میان این 
اعضا و شفر بیش از قبل خودش را نشان دهد. مظلومی در 
این باره گفته اســت: »بعد از تعطیالت قرار است در طول 
هفته یک یا دو تن از اعضا در تمرینات حضور داشته باشند، 
عملکرد بازیکنان را ببینند و آن را در جلســات مطرح کنند. 
زیرا اگر کسی از ما در تمرینات حاضر نباشد نمی  توانیم در 

مورد این موضوع صحبت کنیم.«
به نظر می رسد که شرایط در استقالل پیچیده و البته 
تا حدی نامناسب است. آبی ها در لیگ هجدهم چند بازیکن 
تاثیرگذار خود را از دست دادند و نتوانستند جای خالی آنها 
را پر کنند. استقالل تا هفته هشتم ۱۱ امتیاز کسب کرده و 
در رده هفتم قرار دارد. در ابتدای فصل حاجیلو به استقالل 
برگشت و جانشــین نصرالله عبداللهی شد. حال از باشگاه 
اســتقالل به گوش می رسد که قرار اســت فرزاد مجیدی 
سرپرست نساجی، جانشین حاجیلو شود. مجیدی پیش از 
این و در دوران مربیگری پرویز مظلومی سرپرست استقالل 
بود. اما این پایان همه مشــکالت استقالل نیست. هفته 
گذشــته با توجه به قانون منع فعالیت بازنشستگان ورزش 

برخی از رسانه ها نوشــتند امکان دارد هیات مدیره باشگاه 
اســتقالل از حد نصاب بیفتد. با جدایــی قریب الوقوع دو 
عضو هیات مدیره باشــگاه استقالل مشــکالت مدیریتی 
جدید در انتظار آبی پوشــان اســت. بر اســاس قانون منع 
به کارگیری بازنشســته ها، دو عضو هیات مدیره استقالل 
باید به زودی از این باشگاه خداحافظی کنند و با این اتفاق، 
هیات مدیره اســتقالل از حد نصاب خواهــد افتاد. جواد 
قراب و ملکی دو عضو هیات مدیره اســتقالل هســتند که 
بازنشسته محسوب می شوند و با اجرایی شدن این قانون، 
باید از باشگاه اســتقالل خداحافظی کنند و به این ترتیب 
اعضــای هیات مدیره اســتقالل بــه دونفر کاهــش پیدا 
خواهد کرد. پیــش از این با سرپرســتی فتحی، افتخاری 
از باشــگاه اســتقالل کناره گیری کرد و آبی پوشان تنها 4 
عضو در هیات مدیره خود داشتند که با جدایی این دو نفر، 
تعداد هیات مدیره اســتقالل به عدد 2 خواهد رسید و وزیر 
ورزش و جوانان باید هرچه ســریع تر برای بروز این مشکل 
اعضای جدید هیات مدیره این باشــگاه را معرفی کند. در 
میان اعضای کنونی هیات مدیره استقالل فتحی و زمانی 
 مشکلی برای ادامه فعالیت در این باشگاه ندارند و به فعالیت

 ادامه خواهند داد.
باید دید استقالل در راستای حفظ شفر پیش خواهد 
رفت یا با گسترده تر شدن دامنه نفوذ کمیته فنی این باشگاه 
این مربی آلمانی عمال به گوشــه رینگ می رود و اتفاقات 

دیگری در طول فصل برای استقالل رقم خواهد خورد.

گزارش 

به نظر می رسد شفر کمترین توجهی به نظرات کمیته 
فنی باشگاه استقالل ندارد و راه و روش خودش  در تیم 
اســتقالل  کار می کند مظلومی در این باره گفته است: 
»ما که شخصا این کمیته را تشکیل ندادیم. فتحی از ما 
خواست برای بهتر شدن شرایط استقالل، این کمیته 
را تشکیل دهیم و ما هم با توجه به اینکه همه استقاللی 
هستیم و دل مان برای این تیم می سوزد قبول کردیم 

که این کار را انجام دهیم
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ورزش
شرایط بهتر می شود

فاصله ای تا صدر جدول نداریم

واقعیت این است که ما به عنوان افرادی که سال ها با 
استقالل زندگی کرده ایم امروز هم برای کمک به این تیم 
احساس مسئولیت می کنیم. این روزها صحبت هایی درباره 
چرایی تشکیل کمیته فنی باشگاه استقالل مطرح می شود. 
عده ای بدون آنکه در این باره اطالعات دقیقی داشته باشند 
اظهارنظر می کنند. بعضی ها هم که همیشه برای قضاوت 
کردن در این مورد آمادگی دارند. اما باید عرض کنم که همه 
ما دور هم جمع شدیم که به استقالل کمک کنیم. قبل از 
هر چیز باید بگویم که این کمیته فنی تنها یک سخنگو دارد؛ 
آقای مظلومی. قرار بر این شــد که ایشان در مورد مسائل 
مربوط به کمیته فنی صحبت کنند. این پیشنهاد خود من 
بود و می دانم که سایر اعضا نیز با این مساله موافق هستند. 
به نظرم استقالل این روزها شرایط بهتری دارد. البته تیم 
آقای شــفر فصل را آن طور که مورد انتظار بود شروع نکرد 
اما  نمی  توانیم دربــاره عملکرد ایشــان بی انصافی کنیم. 
ایشــان در ابتدای راه تیمی در اختیار داشــت که چندین 
بازیکن مصدوم داشت، یارهای اصلی تیمش را نداشت. 
روزبه چشــمی و گرو هم نبودنــد، بنابراین نمی  توانســت 
نتایج قابل قبولی را کســب کند اما االن شــرایط بهتر شده 
است. گرو حاال بازیکنی است که از لحاظ بدنی هم به مرز 
آمادگی رسیده و می تواند از این به بعد به استقالل بیش از 
اینها کمک کند. اما نکته ای که همیشــه در فوتبال برای 
من حائز اهمیت بوده این اســت که مربیان ما از بازیکنان 
جوان استفاده کنند. این جوان ها با انگیزه باالیی که دارند 
می توانند هر تیمی را به مقصد برســانند. همه ما می بینیم 
در بازی هایی که استقالل به جوان هایش اعتماد می کند 
چقدر شرایط بهتر می شــود و این تیم هم با آهنگ بهتری 
بازی می کند و هم می تو اند نتیجه الزم را کسب کند. اما این 
موضوع را هم باید در نظر بگیریم که دست آقای 
شفر باید برای استفاده از این بازیکنان باز 
باشد. هر قدر که تعداد بازیکن بیشتری 
داشته باشد می تواند در تیمش تنوع 
تاکتیکی بیشــتری داشته باشد. 
به هر حــال بازی هــای لیگ 
برتر ســنگین تر از قبل شده 
و تیم ها هــر  چهار روز یک 
بــار باید بــازی کننــد، به 
همین دلیل اســتقالل 
هم مثل هر تیم دیگری 
نیازمند است که تعداد 

بازیکنان باالیی داشته باشد تا در صورت مصدومیت برخی 
بازیکنان کمبود بازیکن نداشته باشد و بتواند به مرور شاکله 

اصلی تیمش را شناسایی و حفظ کند.
اما برگردیم به کمیته فنی باشــگاه و ضرورت تشکیل 
آن. روزی که این کمیته تشــکیل شــد همه اعضا دور هم 
نشســتیم و روی این نکتــه تاکید کردیم کــه هیچ کس در 
این کمیته حضور پیدا نکرده تا پستی را در اختیار بگیرد. ما 
دنبال گرفتن پست در باشگاه نیستیم. دنبال جایگزینی در 
کادر فنی هم نیستیم. اولین حرفی که آقای مظلومی زد این 
بود که اگر بتوانیم می خواهیم به بازوهایی برای آقای شفر 
تبدیل شویم. بنابراین تشــکیل کمیته فنی در استقالل به 
مثابه اولتیماتوم دادن به شفر یا دخالت در کار ایشان نیست 
و نباید به این موضوعات دامن بزنیم. ضمن اینکه شــما به 
اعضای کمیته فنی باشگاه استقالل که نگاه کنید متوجه 
خواهید شد که همه دوســتان از استخوان خرد کرده های 
استقالل هســتند و همگی دلسوز شــرایط تیم هستند. با 
این حال همه ما حواس مان جمع اســت که خدای نکرده 
دخالتی در کار فنی آقای شفر نداشــته باشیم یا اظهارنظر 
غیرمســئوالنه ای در این مورد نداشته باشــیم. چون اینها 
اگر رعایت نشود به طور حتم حاشیه ســاز خواهد بود و تیم 
استقالل را وارد مسائل غیرفنی خواهد کرد. اما یک نکته 
دیگر هم وجود دارد. همان اندازه که ما نسبت به آقای شفر 
و تیمش حسن نیت داریم ایشان هم  باید به دیده مثبت به 
تشکیل کمیته فنی باشگاه نگاه کند. به همین دلیل من از 
آقای شفر می خواهم که در جلســات ما حضور پیدا کنند تا 
بتوانیم در کنار هم همفکری خوبی داشته باشیم و  نظرات 
فنی مان را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم. ما می خواهیم 
در کنار آقای شفر باشیم. می خواهیم نقش مشورتی داشته 
باشیم. ابدا نمی  خواهیم در کار کادر فنی استقالل دخالت 
کنیم یا خودمان جایگزین فردی در کادر فنی شویم. از این 
بابت اطمینان دارم کــه همه اعضای کمیته فنی دلســوز 
اســتقالل هســتند. یادمان نرود که اســتقالل از همه ما 
بزرگ تر است و همه ما باید برای موفقیت این باشگاه تالش 
کنیم. پس باز هم تاکید می کنم که حضور ما در کمیته فنی 
نباید حاشیه ســاز شــود چون ما ابدا به دنبال دخالت کردن 
در کار آ قای شــفر نیســتیم. اما یک نکته دیگر را هم باید 
عرض کنم؛ عده ای سعی می کنند شرایط استقالل را خیلی 
بحرانی نشان دهند. این جای تاسف دارد. استقالل بحرانی 
ندارد. این تیم رفته رفته شرایط خوب خودش را پیدا کرده و 
می بینید که طی هفته های اخیر امتیازهای ارزشمندی را نیز 
به دست آورده است. ما با برد آخری که به دست آوردیم در 
جدول لیگ برتر 4 پله صعود کردیم. تا صدر جدول فاصله 
زیادی نداریم و من اطمینان دارم اگر هواداران استقالل 
به این کادر فنــی و بازیکنان اطمینان داشــته باشــند و به 
این تیم انگیزه و امید بدهند، اســتقالل به زودی خود را به 
کورس رقابت برای کسب قهرمانی نیز خواهد رساند.  آنچه 
 من به عنوان عضو کوچکی از باشگاه استقالل می بینم این 
است که شرایط تیم آقای شفر روز به روز بهتر می شود و این 
جای امیدواری دارد. اســتقالل می تواند به زودی جایگاه 
واقعی خودش را کسب کند. فقط کافی است بدانیم برای 
موفق شــدن در فوتبال آن هم در تورنمنتی مثل لیگ برتر 
باید صبر و حوصله بیشــتری به خرج داد. فقط کافی است 
بدانیم تیم اســتقالل نباید وارد حاشــیه شــود و همه ما به 
سهم خودمان به بهتر شدن فضای تیم و باال رفتن روحیه 

بازیکنان و کادر فنی کمک کنیم.

بهتاش فریبا

عضو کمیته فنی باشگاه استقالل

اواخر شــهریور بود کــه خبر منــع به کارگیــری مدیران 
بازنشســته در ورزش برخــی روســای فدراســیون ها را وادار 
به واکنش کرد. خبــر از این قرار بــود؛ با تاییــد و ابالغ قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، ۱2 رئیس فدراسیون و 2 
معاون وزیر ورزش باید از ســمت خود خداحافظی کنند. اما در 
روزهای پس از انتشار این خبر نیز کامال روشن بود که با وجود 
تاکید دولت و مسئوالن وزارت ورزش، برخی از این افراد با طرح 

مسائل مختلف سعی در دور زدن قانون دارند.
این خبر در حالی شامل فدراسیون فوتبال هم می شد که 
نامشــخص بودن وضعیت ادامه فعالیت کی روش در فوتبال 
ایران نیز به مشکالت مهدی تاج اضافه کرده بود. هرچند رئیس 
فدراسیون فوتبال سعی کرد با تمدید قرارداد کارلوس کی روش 
یکی از مراحل روزهای سخت خود را پشت سر بگذارد اما  به نظر 
می رسد سایه کناره گیری هنوز روی سر آقای رئیس قرار دارد. 
به زودی قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ورزش اجرایی 
می شــود و با توجه به اجرای این قانــون در آینده ای نزدیک، 
ادامه کار مهدی تاج و همکارانش در فدراسیون فوتبال هم با 
ابهامات زیادی روبه رو است. یک روز صحبت از این می  شود 
که فدراسیون فوتبال نهاد عمومی غیر دولتی است و رئیس این 
فدراسیون از این قانون مستثنی می شود و اگر دولت دخالتی 
در تغییر دادن رئیس فدراسیون فوتبال کند، فوتبال ایران مانند 
ســال 2۰۰6 که بعد از جام جهانی تعلیق شد، تعلیق می شود. 
یک روز هم صحبت از این می شود که رئیس فدراسیون که در 
گذشته ۵۰ درصد جانبازی نداشته، می تواند با گرفتن ۵۰ درصد 
جانبازی اش در فدراسیون فوتبال بماند. برخی دیگر هم اعتقاد 

دارند که مهدی تاج باید از فدراسیون فوتبال برود.
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در روزهای گذشته بســیاری از مقام های سیاسی کشور 
تاکید کردند که بازنشستگان باید از دستگاه های دولتی بروند 
و سازمان بازرسی کل کشــور مهلتی 6۰روزه برای اجرای این 
دستورالعمل تعیین کرده است. مدیران وزارت ورزش هم پیگیر 
هســتند تا قانون جدید بازنشســتگی در ورزش هم اجرا شود. 
مدیر دفتر امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش و جوانان 
اعالم کرده است وزارت ورزش از این قانون تبعیت خواهد کرد.
در همان روزها که خبر منع به کارگیری بازنشســتگان به 
سوژه داغ رسانه ها تبدیل شده بود، سیدمحمدشروین اسبقیان، 
مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی درباره برنامه 
وزارت ورزش و جوانان پس از تایید قانون جدید بازنشستگی از 
سوی شورای نگهبان و اقداماتی که این وزارت باید در روزهای 
آتی انجام دهد گفت: »ما در حال حاضر منتظریم تا از ســوی 
رئیس جمهور این قانون به دستگاه های اجرایی ابالغ شود که 
وزارت ورزش و جوانان نیز جزو این دستگاه هاســت. ما هم به 
قوانین جاری کشور احترام می گذاریم و از همه مقررات تمکین 
می کنیم اما تاکنون هیچ ابالغیه ای به صورت رسمی از سوی 
رئیس جمهور به دست ما نرسیده اســت. پس از آنکه ابالغ به 
دست مان برســد باید اقدامات الزم را بر اساس قانون تا مدت 

6۰ روز انجام دهیم.«
با همه مقاومت های صورت گرفته اما فدراسیون فوتبال 
یکی از جاهایی است که در تیررس این قانون است. مهدی تاج 
)رئیس( و اکثر اعضای هیات رئیسه فدراسیون بازنشسته  اند و 

چند وقتی است که صحبت از رفتن آنها می شود.
این قانون البته چند استثنا  هم دارد. جانبازان باالی ۵۰ 
درصد در صورت بازنشســته بودن می توانند به حضور خود در 

دســتگاه های دولتی ادامه دهد. هفته گذشته عنوان شد که 
مهدی تاج مدارکی دارد که نشان می دهد درصد جانبازی اش 

۵2 درصد است. این خبر اما هنوز تایید نشده است.
راهکار دیگر تاج و همراهانش این است که فدراسیون 
فوتبال را یک نهاد غیردولتی معرفی کنند تا مشــمول قوانین 
کشور نشــوند. آنها از طرفی به حساســیت فیفا در زمینه ورود 
دولت به امور فدراسیون اشــاره می کنند. در طول هفته های 
گذشــته مباحث مختلفی در این زمینه انجام شده است. چند 
صاحب نظر در عرصه ورزش مانند محســن صفایی فراهانی و 
مصطفی هاشمی طبا معتقدند که نمی  توان فدراسیون را نهاد 

غیردولتی نامید.
فدراسیون فوتبال همواره از دولت کمک مالی گرفته و 
سازمان بازرسی کل کشور معتقد است هر مجموعه  ای که یک 
ریال هم از دولت کمک بگیرد، مشــمول قوانین این سازمان 
خواهد شد. از طرفی اساسنامه فدراسیون های ورزشی را دولت 
تائید می کند و بعید است که فدراسیون فوتبال بتواند خود را از 

زیر چتر قانون بازنشستگی خارج کند.
تاج، علی کفاشیان و حیدر بهاروند همه بازنشسته اند.  با 
این حال باید دید وزارت ورزش چه برنامه ای برای این مدیران 

فدراسیون دارد.
اما موضع وزارت ورزش چیست؟ آنچه مسلم است اینکه 
ماندن در دایره   قدرت ورزش برای هر کسی حائز اهمیت است 
و در این راه از هیچ تالشــی هم دریغ نمی کند. امــا آیا به واقع 
رفتن یا ماندن مهدی تاج از فدراسیون فوتبال تاثیری در آینده  
پرطرفدارترین ورزش ایران دارد؟ با آمدن اجباری علی کفاشیان 
به فوتبال با معادالتی که در پشــت پرده اتفاق افتاد، روزهای 

خاکستری مدیریت فوتبال ایران بعد از دو عصر موفق مدیریت 
محسن صفایی فراهانی و محمد دادکان فرا رسید. اولویت های 
فوتبال ایران عوض شــد و نتایج هم دیگر مثل گذشــته نبود. 
بعد از اینکه کفاشــیان بعد از دو دوره فدراسیون فوتبال را ترک 
کرد، نوبت بــه مهدی تاج رســید که بعد از ســال ها حضور در 
مدیریت فوتبال ایران، رئیس فدراسیون فوتبال شود. به راستی 
دوران مدیریت کفاشیان و تاج چه تفاوتی با هم داشته است؟ 
کدام یک از مشکالتی که در زمان مدیریت کفاشیان در فوتبال 

ایران وجود داشت، در زمان مدیریت تاج حل شد؟
آنهایی که معتقدند این دو رئیس در راســتای یک مسیر 
حرکت کرده اند و تــاج تغییر و تحولی در فوتبــال ایجاد نکرده 
اســت می گویند  تغییر رئیس فدراســیون فوتبال هیچ تبعاتی 
برای آینده  فوتبال ایران ندارد. اگر تاج هم از فدراسیون فوتبال 
برود، نفر بعدی ای که رئیس می شــود هــم مدیریتش با این 
روزهای فوتبال کشــور تفاوتی ندارد و به همیــن دلیل وزارت 
ورزش نمی خواهد بــا هزینه دادن برای نگه داشــتن مدیران 
بازنشسته فدراســیون فوتبال خود را مقابل ســازمان بازرسی 
کل کشور قرار دهد. مدیران وزارت ورزش در روزهای گذشته 
بارها اعالم کرده اند که از قانون منع استفاده از بازنشستگان در 
دستگاه های دولتی تمکین می کنند. مازیار ناظمی، مدیر روابط 
عمومی وزارت ورزش هم به صورت غیر رسمی اعالم کرد درصد 
جانبازی مهدی تاج زیر ۵۰ درصد است. وزارت ورزش در واقع 
به صورت غیر رسمی موضع خود را در قبال فدراسیون فوتبال 

اعالم کرده است.
 با این حال مهدی تاج به اساسنامه ای استناد می کند که 
برخی معتقدند اســتدالل وی چندان هم بیراه نیست؛ رئیس 

تاج در برزخ

برخی اخبار از احتمال کناره گیری رئیس  فدارسیون فوتبال حکایت می کند
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فدراســیون فوتبال می گوید: »فدراســیون فوتبال جمهوری 
اسالمی ایران در بحث قوانین تابعی از اساسنامه ای است که 
به تایید فیفا رسیده و در آن مجمع رکن رکین این نهاد مستقل 
غیردولتی است. موارد مختلفی پیرامون موضوع جانبازی بنده 
مطرح شده که در جای خود قابل تامل است. با این وجود این 
درصد هرگز از زبان اینجانب یا هر فرد دیگری در فدراســیون 
فوتبال مطرح نشــده اســت.« این اظهارنظر در حالی مطرح 
می شــود که مهدی تاج در مصاحبــه ای در تلویزیون صراحتا 

درصد جانبازی اش را ۵۰ درصد اعالم کرد.
او در واکنش به این تناقض گویی اما تاکید کرده است: 
»من با توجه به اینکه در ۱۰ سال گذشته در کمیسیون حاضر 
نشــده ام با توجه به ضایعات به وجود  آمــده در لگن و ضرورت 
تعویض لگن، با توجه به نظر پزشک متخصص ممکن است 
تغییراتی در درصد جانبازی  ام پدید آید. من به همین دلیل در آن 
برنامه اشاره کردم که درصد جانبازی ام حدود ۵۰ درصد است و 
مباحث و شایعات دیگر در این باره عاری از واقعیت است. من 
هرگز در همه این ســال ها هیچ گاه از بحث جانبازی هیچ گونه 

استفاده مادی و غیرمالی نبرده ام و نخواهم کرد.«
اما واقعیت اینجاســت که مهدی تاج قصد دارد صندلی 
ریاســت در فدراســیون فوتبال را حفظ کند. چه او در واکنش 
به این پرســش که تکلیف برخی بازنشســتگان کــه اعضای 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هستند چه خواهد شد، این گونه 
پاسخ داده است: »بسیاری از اعضای هیات رئیسه و هیات های 
فوتبال سرتاسر کشور مشمول بحث بازنشستگی هستند. حضور 
این عزیزان بر اســاس بند یک اساســنامه فدراسیون فوتبال 
است که فدراسیون را یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت 
حقوقی مستقل دانسته است.بر اساس همین اساسنامه، آقای 
کفاشیان ۱۰ سال پیش از این رئیس فدراسیون فوتبال شدند، 
در حالی که همان زمان 3 ســال بود که بازنشسته شده بودند. 
علی ای حال، نظر ما نظر کارشناسانی است که در این چند روز 
دیدگاه های ارزشمند خود را بیان کرده اند. اگر واقعا فدراسیون 
فوتبال مشــمول قوانین نهاد دولتی شــود، هیــچ اصراری بر 
استفاده از بازنشســتگان نداریم.« اما شاید مهم ترین بخش 
واکنش مهدی تاج نسبت به بحث کنار گذاشتنش از فدراسیون 
اینجاست که مسئوالن باالدســتی را به طور تلویحی از تعلیق 
فوتبال می ترساند و هشدارهایی را در خصوص دخالت احتمالی 
دولت در فوتبال مخابره می کنــد: »بحث مهدی تاج و مهدی 
تاج ها نیست و مهم فوتبال کشور است. بر این اساس هرگز نباید 
اجازه دهیم که فوتبال ملی اسیر برخی مشکالت شود. آنچه من 
بیان می کنم این است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران در بحث قوانین  تابعی از اساسنامه ای است که به تایید 
فیفا رسیده و در آن مجمع رکن رکین این نهاد مستقل غیردولتی 
اســت. اگر روزی قانون حکم کند که  هر فردی یا مسئولی در 
حوزه مدیران فدراســیون فوتبال در ســمت خود باقی نماند، 
اطمینان داشته  باشید بدون درنگ این اتفاق رخ می دهد ولی 
تا زمانی که فدراسیون فوتبال بر اساس یک روند دموکراتیک و 

با احترام به یک مجمع بنا شده، نباید اجازه بدهیم اتفاقاتی رخ 
بدهد که فوتبال به عقب بازگردد. سال ۸۵ که فوتبال ما تعلیق 
شــد کمیته انتقالی با حضور 6 کارشــناس  و نمایندگان فیفا و 
سازمان تربیت بدنی وقت به ریاست آقای صفایی فراهانی شکل 
گرفت و در نهایت  اساسنامه ای را تصویب کردند و بر اساس آن 
فدراسیون فوتبال را نهادی غیردولتی تعریف کردند. براساس 
آن حدود ۱۱ سال است که فدراسیون فوتبال به عنوان یک نهاد 
غیردولتی در حال فعالیت است. به هر حال اطاعت و تبعیت از 
قانون بر همه الزم است و باز هم اعالم می دارم که در صورت 
تشخیص دولتی بودن فدراسیون هیچ اصراری بر ماندن کلیه 

بازنشستگان در فدراسیون نخواهد بود.«
براساس اساسنامه فدراســیون فوتبال، در صورت کنار 
رفتن رئیس فدراسیون، اداره موقت امور فوتبال به نایب رئیس 
اول و به همین ترتیب به نواب رئیس بعدی می رسد. در روزهای 
باقیمانده تا پایان مهلت سازمان بازرسی به روسای بازنشسته، 
هر اتفاقی ممکن اســت بیفتد. از برکناری مهدی تاج تا ادامه 
فعالیت های او و اثبات غیردولتی بودن فدراسیون. حتی ممکن 
است هیچ یک از این دو اتفاق نیفتد، و تاج تسلیم قانون شود و 
خیلی راحت تر از این حرف ها عطای کار در فوتبال را به لقایش 
ببخشد و با یک استعفای بی دردسر از فدراسیون برود. هر کدام 
از این اتفاق ها که بیفتد باید دید بعد از او برای فدراســیون چه 
اتفاقی می افتد؟ مهدی تاج دربــاره علت اتفاقاتی که رخ داده 
به فیفا توضیح می دهد و زمینه تعلیق را فراهم می کند یا استعفا 
می دهد و بعد از کفاشیان و بهاروند، سرپرستی موقت فدراسیون 

فوتبال به لیال صوفی زاده می رسد؟  
تا پایان مهلت ســازمان بازرســی به روســای بازنشسته 
فرصت چندانی باقی نمانده و هنــوز وضعیت مهدی تاج برای 
ماندن در مقام ریاســت فدراســیون یا رفتن مشخص نیست. 
فارغ از همه این کشمکش ها و اخبار متفاوتی که مطرح می شود  
سوال اینجاست که اگر همه مستندات درباره غیردولتی بودن 
فدراسیون فوتبال در نهایت پذیرفته نشود و تاج محکوم به رفتن 
باشد، چه بر سر فدراسیون فوتبال می آید؟ با اینکه در حال حاضر 
عده ای اصرار دارند که فدراســیون فوتبال نهادی غیردولتی 
اســت و قانون ممانعت از بــه کارگیری بازنشســتگان برایش 
اجرا نمی شــود اما  این احتمال وجود دارد که در نهایت اصرار 
نهادهای باالتر به اجرای قانون و برکناری ریاست فدراسیون 
فوتبــال بینجامــد. در آن صورت تــا زمان انتخابــات مجمع 
فدراسیون فوتبال، چه کسی باید به عنوان سرپرست موقت، 
اداره امور را به دست گیرد؟ فدراسیون فوتبالی که در حال حاضر 
6 تن از مدیران رده باالی آن بازنشسته محسوب می شوند و در 

صورت اجرای قانون فوق، محکوم به قطع همکاری هستند.
براساس اساسنامه فدراســیون فوتبال، در صورت کنار 
رفتن رئیس فدراسیون، اداره موقت امور فوتبال به نایب رئیس 
اول و به همین ترتیب به نواب رئیس بعدی می رسد. نکته قابل 
توجه در شرایط فعلی فدراســیون فوتبال این است که  6 نفر از 
هیأت رئیسه ۱۰ نفره فدراســیون فوتبال، بازنشسته هستند و 

 در صورت 
کنار رفتن رئیس 
فدراسیون، 
اداره موقت امور 
فوتبال به نایب 
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اگر تاج محکوم به ترک فدراسیون شــود، آنها هم باید بروند. 
مهدی تاج، علی کفاشیان، حیدر بهاروند، عبدالکاظم طالقانی، 
محمدرضا ســاکت و محمود اســالمیان، 6 عضو بازنشســته 
هیأت رئیسه هستند. بر همین اساس بعد از تاج، علی کفاشیان و 
حیدر بهاروند، به عنوان نایب رئیس اول و دوم فدراسیون فوتبال 
نمی توانند سرپرستی موقت فدراسیون را برعهده بگیرند. بعد از 
کنار رفتن این دو گزینه، سرپرستی موقت به نایب رئیس سوم یا 
همان نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان خواهد رسید. لیال 
صوفی زاده، تنها گزینه ای است که طبق اساسنامه فدراسیون، 
در صورت اجرای قانون منع بازنشستگان در فدراسیون فوتبال 
باید به طور موقت به عنوان سکان دار فدراسیون معرفی شود تا 
اعضای مجمع در اسرع وقت تشکیل شود و شخص دیگری را 

برای ریاست انتخاب کنند.
با همه اینهــا امــا رضــا جاودانی، بــه عنــوان یکی از 
حقوق دان های فدراسیون فوتبال معتقد است که تحت هیچ 
شرایطی کار به انتخاب سرپرست موقت نمی رسد که بخواهند 
بعد از آن برای تشــکیل مجمــع و برگزاری انتخابات ریاســت 
فدراسیون اقدام کنند. او معتقد اســت که اگر قرار شود تحت 
هر شرایطی قانون منع به کارگیری بازنشستگان در فدراسیون 
فوتبال اجرا شــود، مصداق بارز دخالت دولت در فدراســیون 
غیردولتی اســت و در نتیجه فدراســیون تعلیق خواهد شــد. 
جاودانی می گوید: »اصرار بــه رفتن مهدی تاج، مصداق بارز 
دخالت دولت در فدراســیون فوتبال اســت. این یعنی تعلیق 
فدراسیون فوتبال. درست مثل دفعه گذشته که تعلیق شدیم. 

آن وقت باید هیأتی بیاید و اساسنامه را درست کند.«
همان طور که می دانیم در حال حاضر عده ای معتقدند 
که فدراسیون فوتبال نهاد غیردولتی اســت و مشمول قانون 
ممانعت از به کارگیری بازنشســتگان نمی شــود، در مقابل اما 
برخــی معتقدند چون برای فدراســیون فوتبــال ردیف بودجه 
تعیین شده و از منابع مالی دولتی تغذیه می شود، موظف است 
که قانون منع به کارگیری بازنشســتگان تبعیت کند. باید دید 
مهدی تاج می تواند صندلی ریاست خود در فدراسیون فوتبال 
را حفظ کند یا شرایط در این فدراسیون به گونه ای پیش خواهد 
رفت که مهدی تاج از ســمت خود در فوتبال کناره گیری کند.  
هفته گذشته اما سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان با بیان این 
مطلب که داورزنی بازنشسته نیست، در پاسخ به این سوال که 
وضعیت تاج و ضیایی چه می شود؟ تصریح کرد: »قانون برای 
تمام بازنشسته ها الزم االجرا است.« برخی رسانه ها بالفاصله 
از رفتن مهدی تاج خبر دادند. با این حال ساعتی پس از انتشار 
این مصاحبــه از وزیــر ورزش و جوانان که در اندونزی به ســر 
می برد، روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در مورد مصاحبه 
منتشر شده از سلطانی فر متنی منتشــر کرده؛ متنی که تاکید 
می کند گمانی زنی ها در مورد پایان کار روسای فدراسیون های 
فوتبال و والیبال درست نیست. در این متن  آمده است: »دکتر 
ســلطانی فر در موضوع اجرای قانون بازنشســتگان از فردی 
نام نبرده است؛ تاکید ایشــان بر اجرای قانون و یکسان بودن 
همه افراد در  مقابل قانون اســت. دکتر ســلطانی فر در پاسخ 
خبرنگاران حاضــر در بازی های پاراآســیایی اندونزی در مورد 
بازنشستگان ورزش و روسای  فدراسیون ها گفته قانون مصوب 
مجلس برای همه الزم االجرا می باشــد. در متن منتشرشده از 
ســوی روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ورزش و جوانان 
به این موضوع هم پرداخته شده و تاکید شده که سلطانی فر از 
فردی و فدراسیون خاصی نام نبرده است و صرفا اشاره صریح 
به اجرای قوانین کشور داشته اســت؛ لذا اخبار مبنی بر تاکید 
وزیر بر بازنشستگی روسای فدراســیون های فوتبال و والیبال 
تکذیب می شود.« حاال به دنبال  تصویب قانون بازنشستگان، 
گمانه زنی های زیادی در اطراف بســیاری از فدراسیون های 
کشور ایجاد شده که در این بین دو فدراسیون فوتبال و والیبال 
با توجه به بعد رسانه ای خاص شان در مرکز توجهات هستند. 
باید دید نمایندگان مجلس و وزیر ورزش و جوانان سرانجام چه 

تصمیماتی در این خصوص اتخاذ خواهند کرد.
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مجمع باید تصمیم بگیرد
استعفای تاج ربطی به دولت ندارد

این روزها موضوع منع فعالیت بازنشســتگان ورزشی 
مطرح شده است و تا جایی که بنده از طریق رسانه ها مطلع 
شده ام، مقامات مســؤول و سازمان بازرســی کل کشور در 
این زمینه حساسیت خاصی دارند. حتی در مورد فدراسیون 
فوتبال و منع ادامه حضور آقای تاج هم این روزها واکنش های 
متفاوتی دیده می شــود. به نظرم، مســاله اصلــی به خود 
اساسنامه برمی گردد. فدراسیون فوتبال یک نهاد غیردولتی 
عمومی است. آن اساسنامه مورد تایید دو نهاد قرار گرفته؛ 
یکی دولت و دیگری فیفا که در واقع صاحب فیفا محسوب 
می شود. آنها هم تایید کردند. بر اســاس رسمی بودن این 
اساســنامه باید بپذیریم که صاحب اصلی این فوتبال فقط 
مجمع عمومی است. فقط مجمع است که می تواند در این 
زمینه رئیس فدراسیون را عزل یا نصب کند یا حتی انتخابات 
را تجدید کند. به هر حال در مجمع باید تصمیم سازی صورت 
بگیرد. ضمن اینکــه ما معموال در تمام دنیا ســه قســمت 
فوتبال را می بینیم که شغل محسوب نمی  شوند، بلکه سمت 
هستند؛ اعضای مجمع، هیات رئیسه و کمیته ها؛ اینها شغل 
محسوب نمی  شوند. اینها سمت هستند. اینها سمت هایی 
هستند که اعضای مجمع آنها را نصب خواهند کرد. هر یک 
از این افراد طبق اساسنامه گاهی تشکیل جلسه می دهند و 
حق الجلسه می گیرند. یعنی به خاطر حضورشان در جلسات 
مزد دریافت می کنند. این مساله در مورد اعضای مجمع شاید 
سالی یک بار یا چند سال یک بار باشــد اما در مورد اعضای 
هیات رئیسه و کمیته ها این مدت زمان کوتاه تر است و آنها 
می توانند ماهی یک بار هم تشکیل جلسه  دهند. اما تاکید 
می کنم که اینها هیچ یک شغل محســوب نمی  شود. بلکه 
سمت هایی است که در فوتبال تعریف شــده اند تا کاربری 
خاص خودشان را داشته باشند. وقتی ما خودمان هم در این 
گروه  عضویت داشتیم به ما دستمزدی پرداخت می شد. به 
طور روزانه هم این اتفاق رخ می داد. این در قاموس ورزش 
است. اصال هم استخدام به حســاب نمی  آید. بهتر است 
این مسائل را به طور روشــن تفکیک کنیم تا خدای نکرده 
مشکالتی به وجود نیاید. این البته به نگاه مجلس و دولت 
برمی گردد. دولت می تواند هر نگاهی به فوتبال داشته باشد 
اما باید این را هم در نظر بگیرد که شــرایط در فوتبال کمی 
متفاوت است و می بایســت برخی تعاریف را بدانند اما باید 

بارها و بارها روی این نکته تاکید کنیــم که صاحب و مرجع 
اصلی تصمیم گیری برای فوتبال اعضای مجمع هســتند. 
حتی اگر دولت قصد دارد تصمیم یا سیاســتی را عملی کند 
باید از کانال مجمــع تصمیم ها و سیاســت های خودش را 
پیگیری کند. ممکن اســت که عده ای بگوینــد دولت این 
اساسنامه را تصویب نکرده است که قطع به یقین نمی  تواند 
اســتدالل درســتی باشــد چون به هر حال آن اساسنامه را 
هیات دولت امضا کرده و مهر تایید روی آن اساسنامه خورده 
است. ما در آن دوره بر اساس تایید دولت و فیفا انتخابات را 
برگزار کردیم که آقای کفاشــیان برای 4 سال رئیس فوتبال 
ایران شد. یعنی اگر دولت آن اساسنامه را تایید نمی  کرد ما 
نمی  توانســتیم انتخابات را برگزار کنیم و برگزاری انتخابات 
جنبه قانونی پیدا نمی  کرد. ممکن اســت باز هم بگویند که 
آن امضا صورت گرفته تا مشکل ســاز نشــود اما باز هم این 
حرف استدالل درستی نیست. چون فیفا با هیچ فدراسیونی 
شــوخی ندارد. در حال حاضر هم خواهش مــن به عنوان 
فردی که در این زمینه کار کرده این است که دولت محترم 
کامال در این زمینه با احتیاط و هشیار عمل کند. خدای نکرده 
اگر دولت به طور مستقیم وارد عمل شود و صرفا با تاکید بر 
داللیل خودش آقای تاج را کنار بگــذارد، فیفا فوتبال ایران 
را تعلیق خواهد کرد. این مســاله در این صــورت پیچیده  و 
تبعات سنگینی دامنگیر فوتبال ایران خواهد شد. این مساله 
می تواند طور دیگری حل شود. اگر نمی  خواهند آقای تاج در 
فوتبال ایران در قامت رئیس بــه کار خودش ادامه  دهد باید 
طبق مدل عربستان و قطر و خیلی از کشورهای دیگر انجام 
می دهند را امتحان کنند. یعنی مجمع را راضی می کنند تا با 
استعفای رئیس فدراســیون فوتبال موافقت کنند. در واقع 
برای این کار نیاز اســت که مجمع فوتبال جلسه فوق العاده 
تشکیل  دهد. هیچ مشکلی هم پیش نخواهد آمد. در زمان 
آقای صفایی فراهانی هــم چنین مســاله ای رخ داد. یعنی 
ایشان استعفایش را به آقای مهرعلیزاده تحویل داد. آقای 
مهرعلیزاده اســتعفای ایشــان را قبول کرد. من بالفاصله 
پیش آقای مهرعلیزاده رفتم و با ایشــان صحبت کردم. به 
خود آقای صفایی فراهانی هم گفتم کــه هیچ ایرادی ندارد 
اگر نمی  خواهید در فدراســیون فوتبال کارتان را به عنوان 
رئیس ادامه  دهید لطفا استعفای خودتان را به مجمع بدهید 
نه به آقای مهرعلیزاده. چون این مجمع است که باید در مورد 
ماندن یا رفتن شما موافقت یا مخالفت خود را اعالم کند. بعد 
هم بحث انتصاب آقای دادکان پیش آمد که باز تذکر دادم 
و عرض کردم که مجمع باید آقــای دادکان را انتخاب کند 
و این کار نباید از ســوی آقای مهرعلیزاده انجام شود. البته 

در آن مقطع آقای مهرعلیزاده مشکالتی را در اساسنامه به 
وجود آورد و تبصره ماده ۱۰ به اساسنامه اضافه شد که نیازی 
نیســت آن مســائل را باز کنیم. با این حال معتقدم دولت و 
مجلس و سازمان بازرسی کل کشــور باید با نگاه دقیق تری 
به مســاله کنار گذاشتن آقای تاج بیندیشــند و خدای نکرده 
تصمیمی اتخاذ نشود که فردا نتوانیم از آن دفاع کنیم. اگر 
دولت به طور مستقیم وارد عمل شود و تاج را کنار بگذارد فیفا 
بدون معطلی فوتبال ایران را تعلیق خواهد کرد درست مثل 
سیرالئون. من در مورد فدراسیون های دیگر خبر ندارم که 
وضعیت برکناری یا تعلیق شــان در چه شرایطی رخ می دهد 
اما در مورد فوتبال چون ســال ها از طرف فیفا به کشورهای 
مختلف سفر کرده ام، در بنگالدش، ویتنام، لبنان با مساله 
دخالت دولت روبه رو می شــدیم. مشکل شــان همین بود. 
بنابراین بنده با مســاله تعلیق برخی فدراسیون ها از نزدیک 
آشنا شده ام  به خوبی می دانم که بازی درون زمین ۱۱ به ۱۱ 
است و بازی بیرون زمین هم در فوتبال ۱۱ به ۱۱ است. شما 
نمی  توانید این معادله را به هم بزنید. به همه آنهایی که درگیر 
تعلیق شده بودند عرض می کردم شما باید از تاکتیک هایی 
اســتفاده می کردید که نتیجه اش بازی ۱3 به ۱۱ نمی  شد. 
اما چون سعی کردید این قاعده را به هم بزنید چنین اتفاقی 
برایتان رخ داده اســت. موضوع بعدی اینکــه عده ای فکر 
می کنند که دولت اگر چه نمی  تواند رئیس را به طور مستقیم 
از فدراسیون فوتبال کنار بگذارد اما بقیه اعضای هیات رئیسه 
را می تواند با مدل مســتقیم کنــار بزند. این کامال اشــتباه 
است. هر یک از اعضای هیات رئیسه اگر جز با رای مجمع 
فدراســیون فوتبال کنار گذاشته شــوند فیفا باز هم فوتبال 
ایران را تعلیق خواهد کــرد. البته آقای ســاکت چون دبیر 
فدراسیون فوتبال است و دبیری در فدراسیون فوتبال شغل 
محسوب می شــود و صاحب حقوق و مزایا است بنابراین از 
طریق هیات رئیسه می شود که ایشان را کنار بگذارند. یعنی 
دولت به هیات رئیسه کنار گذاشتن ایشان را دیکته کند. اما 
بقیه اعضای هیات رئیسه که منتخب مجمع هستند نباید از 
سوی دولت برکنار شوند. من به ترکمنستان که رفته بودم با 
وزیر ورزش این کشــور صحبت کردم. ایشان می گفت من 
خودم می خواهم رئیس فوتبال باشــم و اصال رئیس فعلی 
فدراسیون فوتبال را قبول ندارم. به ایشان عرض کردم اوال 
شــما چون تضاد منافع دارید، نمی  توانید هــم وزیر ورزش 
باشــید هم رئیس فدراســیون فوتبال. بعد هم قصد داشت 
انتخابات ریاســت فدراسیون فوتبال ترکمنســتان را به هم 
بزند چون رای الزم را کســب نکرده بود. من باز هم در مورد 
خطر تعلیق به ایشان تذکراتی دادم. در مورد ضرورت رایزنی 
دوباره با اعضای مجمع با او صحبت کردم. بعدها از روشی 
که اتفاقا مورد تایید فیفا ست پیش رفت و رئیس فدراسیون 
فوتبال هم شد. در مورد فوتبال ایران هم خواهش من این 
اســت که آقایان طبق مدل مــورد تایید فیفا پیــش بروند تا 
 مشکلی پیش نیاید و خدای نکرده فوتبال ایران با خطر تعلیق

 روبه رو نشود.

دکتر محمد خبیری

نایب رئیس اسبق فدراسیون فوتبال
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شنبه

دوشنبهیکشنبه 

فیلمبرداری فیلم سینمایی »۲۳نفر« با حضور سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسدارن انقاب اســامی، در حومه تهران کلید خورد. فیلم سینمایی »۲۳نفر« 
به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی مجتبی فرآورده به مرحله تولید می رسد. محصول 
جدید مرکز فیلم و سریال ســازمان هنری رســانه ای اوج، مرحله پیش تولید خود را گذرانده و 

فیلمبرداری آن در شهرک چهاردانگه تهران کلید خورد.
»۲۳نفر« به تهیه کنندگی مجتبی فرآورده، روایت گروهــی از رزمندگان نوجوان ایرانی 
است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند. آنها 
که به »آن بیست وسه نفر« معروف شدند ، شاید به عنوان اولین  یا حتی آخرین اسیرانی بودند که 
در دوران اسارت وادار به ماقات با صدام حسین، دیکتاتور و رئیس جمهور آن روزهای عراق 
شدند. آنها اسیرانی معمولی نبودند، شــاید به همین دلیل بود که صدام شخصا می خواست 
آنها را ببیند. از بین ٢٠٠ نفر اسیر »این ٢٣ نفر« را که رنج سنی شان بین ١٣تا ١٩سال بوده جدا 
کنند. آنها نمی  خواستند در این شوی تبلیغاتی شریک باشــند، 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 خودنوشــت احمد یوســف زاده از دوران اسارت ۱9 نوجوان 
کرمانی و چهار نوجوان دیگر اســت که در عملیات آزادسازی خرمشــهر توسط ارتش بعث به 
اسارت درمی آیند. مهدی جعفری پیش از این و در سال ۱۳۸۷، مستند »۲۳ نفر و آن یک نفر« 
را تولید کرده بود کــه جز  اولین آثار در معرفی نوجوانان حاضر در جنگ بود. ماجرای اســارت 
این نوجوان در کتاب »آن بیست وسه نفر« به قلم احمد یوسف زاده هم نقل شده است. فیلم 
سینمایی »۲۳نفر« به کارگردانی مهدی جعفری، یکی از فیلم های سازمان هنری  رسانه ای اوج 

در سی وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر خواهد بود. 

پس از پایین آمدن قیمت ارز، ویدئوی شــادِی بغض آلود پدر یک کودک بیمار زنجانی 
از کاهش نرخ دالر در فضای مجازی منتشر شد. پدری که معلوم شد که نام افشین ولی خانی 
است. ولی خانی کارش پخش غذای آماده است، همسرش غذاها را می پزد و او در خیابان های 
زنجان پخش می کند. یک دختر ۱۴ســاله به اســم شیوا دارد و پســر هشت ساله اش، علی، 
چهار سال است که سرطان دارد. ســیدعلی ضیا،  در برنامه »فرمول یک« میزبان این پدر و 
پسر بود. افشین ولی خانی، پدر کودکی مبتا به سرطان با حضور در برنامه »فرمول یک« با 
اجرای علی ضیا، از مردم خواســت از خرید غیرضروری دالر و انبار کردن اجناس فروشگاه ها 
در خانه های شان پرهیز کنند. افشین ولی خانی در ابتدای این برنامه درباره بیماری فرزندش 
توضیح داد: »سال 9۴ بیماری فرزندم را در زنجان تشخیص ندادند. بعد از آن به تهران آمدیم و 
شیمی درمانی او شروع شد. در زنجان هیچ امکان درمانی وجود ندارد، حتی اگر دکتر خوبی هم 
وجود داشته باشد، تا معروف شود، به تهران می آید. بعد از آن کم کم بدن او ضعیف شد. او را به 
آزمایشگاه هسته ای بردیم و در قرنطینه نگهداری شد.« این پدر زنجانی درباره فروش کلیه اش، 
هم گفت: »اگر الزم باشد برای درمان فرزندم، کلیه دیگرم را هم می  فروشم. البته یک کلیه ام 

را به بیماری که شرایط خوبی نداشت دادم و از گرفتن پول منصرف شدم.«
او گایه اش از وزیر بهداشت این است که چرا دارو به شهرستان ها نمی  رسد. هرچند بعد 
از انتشار فیلم، همه هوایش را داشته اند، اما مساله او تنها پسرش نیست: »من دلم نمی خواهد 
فقط هوای بچه من را داشته باشند. از خدا می خواهم همه بچه ها تحت حمایت دکترها باشند. 
وزیر بهداشت هم همتی بکند تا کمبود دارو در شهرستان ها را رفع کند. من از مردم  هم خواهش 

می کنم دست همدیگر را بگیرند و با هم اتحاد داشته باشند.«

اسماعیل نجار،معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه هنوز 
اطاعی از پول های جمع آوری شده از سوی سلبریتی ها برای زلزله زدگان کرمانشاه نداریم، گفت: 
»برخی از این افراد مقدار مبالغی را که جمع آوری کردند، حتی اعام هم نکردند و گفته می شود 
برخی از آنها بدهکار بانکی بودند و بانک این مبالغ را برداشت کرده است. از طریق رسانه ها مطلع 
شدم برخی از این افراد سلبریتی برای ارائه یکسری اطاعات به آگاهی ناجا احضار شده اند و از 
جزئیات این احضارها اطاعی ندارم.« ویلیام نوردهاوس و پاول رومر، هر دو از آمریکا برنده نوبل 
اقتصاد ۲0۱۸ شدند. آکادمی علوم سوئیس اعام کرد به دلیل وارد کردن موضوع تغییرات آب و 
هوایی و ابتکارات تکنولوژیک در تحلیل های اقتصاد کان جایزه نوبل اقتصاد ۲0۱۸ به این افراد 
داده شده است. در بیانیه این آکادمی  آمده است:» برندگان نوبل اقتصاد ۲0۱۸ با ارائه الگوهایی 
که توضیح می دهد اقتصاد بازار چگونه با طبیعت و دانش تعامل می کند دامنه تجزیه و تحلیل های 
اقتصادی را تا حدود زیادی گسترده کرده اند.« محمد خیاطیان، سرپرست معاونت گردشگری در 
شرح آمار سفرهای خارجی ایرانی ها گفت: »در پنج ماه نخست امسال ۳ میلیون و 9۲ هزار و ۷۵9 
نفر از کشور خارج شدند که این حجم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که ۳ میلیون و 
۴۷۴ هزار و ۶9۲ نفر به خارج از کشور سفر کردند، ۱۱ درصد کاهش داشته است. در این مدت 
بیشترین سفرها به ترتیب به کشــورهای ترکیه، عراق، امارات و گرجستان انجام شده است.« 
عکس روز به پایان چشم انتظاری خانواده شهید حسن اسماعیلی پس از ۳۶ سال اختصاص دارد ، 
هویت پیکر مطهر یکی از شهدای تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس بعد از گذشت ۳۶ سال 
شناسایی شد. شهید »حسن اسماعیلی« ۱۸ ساله بود که در عملیات مسلم ابن عقیل در سال ۶۱ 

و در منطقه سومار به شهادت رسید.

روزانهها
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سه شنبه 

فیلم سینمایی »تنگه  ابوقریب« به کارگرانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان توانست به فروش ۵ میلیارد تومانی دست 
یابد. این فیلم که با استقبال گسترده مردم در اکران های مردمی و فضای مجازی مواجه شده، از چهارشنبه ۱۷ مردادماه با سرگروهی 
سینما استقال اکران خود را آغاز کرد و اکنون در آستانه ورود به سومین ماه اکران، گیشه ۵ میلیارد تومانی را تجربه کرده است. فیلم 
سینمایی »تنگه ابوقریب« برنده ۶ سیمرغ از جمله بهترین فیلم جشنواره فجر است که توانست تحسین مخاطبان، منتقدان و اهالی 
سینما را در جشنواره سی وششم برانگیزد. محمد اسامی، استاندار مازندران میزان خسارت سیل به تاسیسات زیربنایی، کشاورزی، 
واحدهای مسکونی و تجاری و راه های این استان را حدود ۷ هزار میلیارد ریال ارزیابی کرد و گفت: »بیشترین خسارت های ناشی از 
سیل به تاسیسات زیربنایی با حدود ۵ هزار میلیارد ریال وارد شده است. بخش کشاورزی در رتبه دوم خسارت های ناشی از سیل قرار 
دارد. بر اثر این حادثه ۲ هزار و ۶۵0 واحد مسکونی خسارت دیده از سیل شناسایی شده است که از این تعداد ۸۲ واحد به طور کلی 
تخریب و به ۲ هزار و ۵۷0 واحد هم بین ۳0 تا ۶0 درصد آسیب وارد شد.« وزیر آموزش وپرورش با اشاره به لجبازی مافیای کنکور با 
آموزش وپرورش گفت: »اعتراف می کنم توان مقابله با این مافیا را در دوره متوسطه ندارم. امروز برنامه رسمی درسی مدارس به شدت 
در معرض تهدید از سوی دایه های مهربان تر از مادر قرار گرفته است و حجم فراوان کتاب  های کمک آموزشی و جزوات آمادگی 
آزمون به شدت برنامه درســی و کتاب ها را تهدید می کند.« عکس روز اختصاص دارد به نمایشگاه طراحی چهره سرداران شهید 
دفاع مقدس با عنوان »سربندهای ماه« با آثاری از محمدعلی نادری که در گالری عالی به نشانی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، 

نرسیده به پل حافظ افتتاح شده است. محمدعلی نادری هنرمند جوان برازجانی یکی از منتخبان جشنواره »هنر مقاومت« است.

چهارشنبه

شاهین ایزدیار، شناگر ایرانی در بازی های پاراآسیایی جاکارتا که در روز اول توانست اولین طای کاروان ایران را کسب کند، 
در همان ابتدا گفته بود که هدفش خیلی بزرگتر از کسب یک مدال طاست. او خیلی زود توانست تعداد مدال های خود را به سه 
برساند اما این پایان ماجرا نبود. ایزدیار در ماده قورباغه ۱00 متر کاس SB9 به همراه شناگرانی از ژاپن، قزاقستان و هند مسابقه داد 
و موفق شد با رکورد یک دقیقه و ۱۴ ثانیه و ۷۱ صدم ثانیه، بار دیگر قهرمان شود. فاصله او با نفر دوم، بیش از 9 ثانیه بود و با قدرت 
به قهرمانی رسید. او با روندی که توقف پذیر به نظر نمی  رسد، پدیده مسابقات پاراآسیایی محسوب می شود و خودش در این باره 
می گوید: »من به طور مادرزاد دست راستم از مچ قطع است. از  9 سالگی هم شنا می کنم و از ۱۴سالگی هم عضو تیم ملی هستم.  
من در بازی های پاراآسیایی ۲0۱۴ اینچئون ۵ مدال نقره و یک برنز کسب کردم. آخرین مدال طایی که گرفته بودم، در بازی های 
پاراآسیایی ۲0۱0 گوانگجو بود و در واقع ۸ سال بود که برای طا روی سکو نرفته بودم و خیلی خوشحالم که بعد از ۸ سال این طلسم 
شکست. البته در این راه ممارست زیادی داشتم.« او درباره اینکه آیا می توان او را مایکل فلپس شنای ایران نامید، چنین واکنشی 
داشت: »راستش را بخواهید خیلی ها این جمله را به من گفته اند اما من فاصله ام با آقای فلپس شناگر آمریکایی که ۲۷ مدال طای 
المپیک و جهان را دارند، خیلی زیاد است اما با توجه به اینکه شنای ایران ۵0 سال از شنای دنیا عقب است، می شود این قیاس را با من 
انجام داد. چون کسی را نداشته ایم که طا بگیرد. من دو دوره در پارالمپیک بوده ام و به فینال رسیده ام و جزو ۸ نفر برتر دنیا بوده ام.«

خوشبخت ترین آدم های روی زمین از نگاه 
حجت االسالم پناهیان

مردی که »ده نمکی« با او خاطرات زیادی داشت

تصویر گوشمالی تروریست ها 
در اینستاگرام محسن رضایی

سامان قدوس زیباترین گل لیک فرانسه را زد

سلبریتی از نگاه عزت الله ضرغامی

آنالین
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حوزهودانشگاه

شک و ایمان
آیت الله جوادی آملی درکالس اخالق خود مطرح کردند

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در جلســه 
درس اخالق هفتگی پنجشــنبه های خود که در محل 
نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اســراء برگزار 
شد، به شرح کلمات قصار حضرت امیرالمومنین)ع( 
در نهج البالغــه پرداخــت و نکاتــی اخالقــی از ایــن 
کلمات بیان کرد. ایشــان در شــرح کلمه ســی ویکم 
نهج البالغه گفت: »در کلمه سی ویکم، از وجود مبارک 
امیرالمؤمنین)ع( ســؤال می کنند که ایمان چیست؟ 
حضرت در اینجــا هم ایمان، هم کفر و هم شــک را از 
نظر معارف اعتقادی و معرفت شناختی شرح می دهند. 
حضرت در جریان ایمــان فرمود »اْلِیَمــاُن َعَلی َأْرَبِع 
َدَعاِئم «، درباره کفر هــم فرمود: »َو اْلُکْفــُر َعَلی َأْرَبِع 
َدَعاِئَم«، درباره شک هم که یک نحوه معرفت شناسی 
است از یک ســو و تردید عملی از سوی دیگر، فرمود: 

»َعَلی َأْرَبِع ُشَعب .«
آیت اللــه جوادی آملی در ادامه به تشــریح معنی 
کلمه ایمان پرداخت: »ایمان به معنای اعتقاد و پذیرش 
قلب نیســت؛ »آَمَن« یعنی »دخل فی المأمن«، منتها 
ورود در این مأمن به داشــتن اعتقــاد صائب و دقیق و 
عمل صالح و با اخالص اســت؛ این دو رکن، انسان را 
وارد مأمن می کند، مأمن همان حصن و قلعه و دژ است 
که وجود مبارک امام رضا)ع( در حدیث سلسله الذهب 
فرمود توحید حصن و مأمن است: »َکِلَمُه ال ِإَلَه ِإال الله 
ِحْصِنی « و اگر کسی موحد شد وارد این قلعه می شود.«
شک در کالم امیرالمومنین موضوع بعدی بحث 
بود: »حضرت درباره شک فرمود »َعَلی أَْرَبِع ُشَعٍب َعَلى 

ِد َو ااِلْسِتْساَلم «؛ شک گاهی در  َردُّ َمارِی َو اْلَهْوِل َو التَّ التَّ
بخش علمی است که می شــود شبهات علمی، گاهی 
در بخش عملی است که می شــود تردید. در درون ما 
یک دستگاهی است که مسئول اندیشه است و مسائل 
علمی با آن دســتگاه صورت می پذیرد، یک دســتگاه 
دیگری هم در درون ماست که مسئول انگیزه و متولی 

تصمیم است؛ ما یک جزم داریم که از سنخ علم است، 
یک عزم داریم که از ســنخ عمل اســت، اینکه گاهی 
ممکن است کسی عالم باشد ولی عمل نکند، برای این 
است که هیچ ارتباطی بین دستگاه عزم و اراده انسان با 
دستگاه جزم و اندیشه او نیست اما اگر روح قوی شود 
این دو دســتگاه را به هم مرتبط می کند وگرنه می شود 
عالم بی عمل: گاهی عقل را ظل می گیرد. هوس، غرور، 
خودخواهی جلوی نور عقل را می گیرد، وقتی نورش را 
گرفت انسان با اینکه یقین دارد این مطلب حق است و 
هیچ تردیدی در آن ندارد، اما عمل نمی کند، چون آن 
بخش علمی و اندیشه هیچ مســئولیتی درباره اراده، 

عزم، اخالص و عمل ندارد.«
آیت الله جوادی آملی مراحل شــک را هم توضیح 
داد: »حضرت فرمود شک اولین شعبه اش مراء و جدال 
است، که انسان در صدد این باشد که حرف خودش را 
به کرسی بنشاند و گوشی برای شنیدن حرف دیگری 
نداشته باشد، چنین انسانی همواره در هول و هراس 
است؛ یک انســان شــکاک چون در فضای تاریک به 
سر می برد همیشــه هولناک اســت و تردد دارد؛ تردد 
یک بخش علمی دارد که انسان بین نفی و اثبات شک 
دارد و یک بخش عملی دارد بین رفتن و نرفتن. معموال 
آن بخش عملی را می گویند تردیــد، آن بخش نظری 
را می گویند شــک. مثل آدم نابینایی کــه در جایی گیر 
افتاده و نمی تواند راه خروج را پیدا کند و خارج شود لذا 
سرگردان است. تردید و همچنین تردد که باب تفعیل 
است اینها آن رّد مکرر را می رساند، چون باب تفعیل و 
مفید مبالغه است. فرمود یک انسانی که گرفتار شک 
است مراء دارد، هول دارد، تردید دارد، همیشه دستش 
به نشانه تســلیم باالســت. این آثار شــک است؛ »َو 

ااِلْسِتْساَلم  َفَمْن َجَعَل اْلِمَراَء َدیَدنًا«.

زاییده ازلیت 

غامحسین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلسفه 
و عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران در برنامه معرفت که 
از شبکه چهار سیما پخش می شود به تقابل انسان و نفس 
خود پرداخت: »انســان اگر نفس خودش را دوست دارد، 
دوستی درست آن است که با آن مخالفت کند. این دوگانگی 
و دوجنبه بودن انسان را می رساند. انسان یک جنبه طبیعی و 
نفسانی دارد و یک جنبه معنوی، روحانی و عقانی. هر کدام 
اینها اقتضائاتی دارند. انسان عقل دارد، عقل معقوالت را 
می خواهد. بیش از آنکه به شهوات وابسته باشد به معقوالت 
وابسته است. خواسته عقل، معقوالت است. طبیعتا  انسانی 
که با عقل حرکت می کند اقتضا می کند که با خواسته های 
نامعقول خودش مخالفت کند. کســانی که به این آگاهی 
رسیده اند و با خواسته های  نامعقول خود مخالفت کرده اند 
رســتگار بودند و جامعه را به رستگاری رساندند. کسانی که 
نتوانستند با خواسته های نامعقول خود مخالفت کنند اسیر 
خواسته های شهوانی شــدند و چه خطاهای رنگارنگی که 

انجام دادند.
دینانی در بخش دیگری از ســخنان خــود به مقوله   
ارتباط میان انسان حقیقی و دنیای حقیقی پرداخت: »در 
دنیای امروز این همــه داد و فریاد به راه انداخته اند که یک 
جهان واقعی و حقیقی برای انســان درست کنند، مدعیان 
تمدن و پیشرفت این ادعا را دارند که می خواهند زندگی بشر 

را خوب و زیبا کنند، جهان را حقیقی کنند. مادامی که انسان 
حقیقی نشود جهان هم حقیقی نمی شود.«

رابطه انسان و طبیعت هم از جمله مسائل طرح شده 
 در این برنامه بود: »انسان موجود پیچیده ای است. انسان 
مانند موجودات دیگر یک موجود طبیعی است. در طبیعت 
زندگی می کند و آثار طبیعت را هم دارد، اما ضمن اینکه آثار 
طبیعی دارد عقل هم دارد. انســان ها متأسفانه طبیعت را 
می بینند ولی قوانین طبیعت را نمی بینند. ما با حواســمان 
ظاهر طبیعت را می بینیم، پس حتی اگر طبیعی باشــیم و 
به طبیعت وفادار باشــیم به همان اندازه که چشم ظواهر 
طبیعت را می بیند قوانین طبیعت را هم باید با عقل بشناسیم. 
اگر قوانین طبیعت را بشناسیم، مشکات نخواهیم داشت و 
این مسأله مشکل امروز است بیش از گذشته. در سابق اگر 
قوانین طبیعت را نمی شناختند چندان سر به سر طبیعت هم 
نمی گذاشتند. امروز ضمن اینکه ظاهر طبیعت را می بینند با 
شناختن قوانین طبیعت دارند سر به سر طبیعت می گذارند 
و اگر بشــر برخاف موازیــن طبیعت عمل کنــد و بیش از 
این سر به سر قوانین طبیعت بگذارد فاجعه ای بزرگ روی 
می دهد. این مطلبی است که حکمای ما کمتر به آن توجه 
داشته اند؛ از ارسطو و افاطون گرفته تا به حال. یک عده 
فقط به طبیعت می اندیشــیدند، علوم هم روی طبیعت کار 
می کند. کاری به ماورا الطبیعه  ندارد. عده ای دیگر از حکما 

غالمحسین دینانی در برنامه معرفت مطرح کرد

مانند سقراط و افاطون تا ارسطو و ماصدرا از مابعدالطبیعه 
سخن گفتند. البته ای کاش این اصطاح را عوض کنیم. 
من با مابعدالطبیعه نمی خواهم مخالفت کنم. اما این بعد از 
طبیعت نیست باید بگوییم ماقبل الطبیعه. اول معنی است، 
بعد طبیعت. ما قبل مهم تر از مابعد است. خداوند هم قبل از 
عالم است هم بعد از عالم. آنهایی که همه چیز را در طبیعت 
خاصه می کنند، این را بدانند که این طبیعت قبل داشــته 
است. اگر قبل نداشته و همیشه طبیعت بوده همیشه بودن 
ازلیت است و اگر طبیعت ازلی باشــد یک چیزی اضافه بر 

طبیعت است. طبیعت زاییده ازلیت است.«

مثلث  |  شماره 60417



رفتگان

می ریم که نداشته باشیمش 
بهرام شغیع درگذشت

تاش گسترده اش خیلی به روز نمی  آمد. عادل فردوسی پور 
درباره اجراهای بهرام شــفیع در مصاحبه ای گفته اســت: 
»ما دهه پنجاهی ها در دوران نوجوانی تمام امیدمان این 
بود که یکشــنبه شب ها پای تلویزیون بنشــینیم و ورزش و 
مردم ببینیم. ما عاشــق آن ۱0 دقیقه آخر برنامه بودیم که 
فوتبال های خارجی را پخش می کرد و واقعا یک هفته برای 
تماشای این برنامه صبر می کردیم. گزارش های خاطره ساز 
آقای شفیع همیشه جذاب است؛ گزارش دربی فرانسه در 
سال ۱9۸۶ که من آن زمان ۱۲ ساله بودم را همیشه به یاد 
دارم و دربی های ماندگاری کــه او گزارش کرد هم از ذهنم 
پاک نمی  شــود. صدای گرم و گیرا و اطاعات منحصر به 
فردی که آقای شفیع داشتند هرگز از ذهن پاک نمی  شود.«
حجت االســام سیدحســن خمینــی هم با انتشــار 
تصویری از دیدار آخر خود با بهرام شــفیع، ضمن اشــاره 
به نســبت فامیلی خود با آن مرحوم، درگذشت این مجری 
ورزشی باسابقه را تسلیت گفت: »پنجشنبه قبل بود که بعد از 
مدت ها مرحوم آقاى بهرام شفیع را در حرم امام دیدم. دیدار 
طوالنى و شیرینى بود. ایشان پسرخاله پدرم بود و به همراه 
دو دایى خویش کــه دایى هاى مرحوم پدرم هم هســتند، 
تشریف آورده بودند. از سال هاى دهه شصت و برنامه  ورزش 
مردم و قصه هاى مختلف سخن رفت. از فرزندش که معلوم 
بود به او مى نازد هم سخن مى گفت. قرار بود یکشنبه مطلبى 
را از من جویا شود که تلفن نزد. دیروز خبر تلخ درگذشتش 
را شنیدم. خدا ایشــان را با اولیای خود محشور گرداند و به 

خانواده محترم شان صبر و اجر عنایت فرماید.«
بهرام شفیع که سابقه  داشــتن پست در باشگاه های 
استقال و پرسپولیس را هم داشت از سال ۱۳۸۴ ریاست 
فدراســیون هاکی را برعهــده گرفت. او ۱۳ ســال رئیس 
فدراسیون هاکی بود و یکی از قدیمی ترین روسا محسوب 
می شد. بهرام شفیع در منزل دچار حمله قلبی شد و بافاصله 
پس از سکته به یک مطب پزشک و سپس بیمارستان بهمن 
تهران منتقل شــد اما انتقال به بیمارســتان هم نتیجه ای 
نداشت و متاسفانه در سن ۶۲سالگی جان خود را از دست 
داد. بهرام شــفیع که تا همین دو هفته قبل برنامه ورزش و 
مردم را اجرا می کرد، یکی دیگر از کســانی بود که در دهه 
شــصت روی خاطره های یک نسل ســایه داشتند، نسلی 
که در میان آن تلویزیون های ۱۴ اینچ سیاه و سفید، همه 
غرولندهای پدر و مادر ها را تحمــل می کردند تا ۱0 دقیقه 
و تنها ۱0 دقیقه بتوانند فوتبال مســتقیم ببینند، نســلی که 
وقتی در کوچه بــرای بازکــردن آن دروازه های کوچک به 
توپ الکی ضربه می زد، یک نفر بود که بگوید یک شوت 
اسطقوس دار. آقای شفیع رفت و من هنوز نفهمیده ام باجو 

درست یا باگیو، روحت شاد آقای ورزش و مردم. 

کرد، یکشنبه شب ها از ســاعت ۲۲:۳0 روی آنتن می رفت 
و تا اوایل بامداد همه ورزش دوستان را پای تلویزیون نگه 
می داشت. آن روزها که هنوز نود نبود و عادل فردوسی پور 
پا به این عرصه نگذاشته بود، بهرام شفیع با آن دکور ساده 
و آرمی ساده که نمایشی از چند ورزش بود، در عرصه ورزش 
تلویزیون حرف اصلی را می زد، یعنی در واقع در دهه شصت 
و هفتاد برنامه یکشنبه شــب های ورزش و مردم مهم ترین 
برنامه ورزشــی تلویزیون محســوب می شــد و خیلی ها در 
طول هفته منتظر برنامه یکشــنبه شــب آقای شفیع بودند 
تا ببینند در دنیا چه خبر اســت. او در همان ســال ها یکی 
از گزارشــگران اصلی تلویزیون هم بود بــا اجرای خاص 
خودش. با اصطاحاتی که ابداع می کرد امضای خاصی 
در پای گزارش هایش به جا می گذاشت. نسل دهه شصت 
یادشان هست، گزارش های بهرام شفیع را، گزارش هایی 
که اصطاحات خــاص خــودش را به همراه داشــت. به 
عنوان مثال وقتی تــوپ خیلی از دروازه فاصله داشــت او 
حتما می گفت که اگر چند دروازه هم کنار هم می کاشــتیم 
این توپ گل نمی  شد  یا اگر بازیکنی با سرعت زیاد حرکت 
می کرد، باجو، باجیو یا باگیو، دیتر آیتلس زحمتکش و نمک 
ریختن برای ســوتی های بازیکنان خارجی. همه اینها به 
یاد مانده است. چند عبارت هم خلق کرد مانند »میریم که 
داشته باشیم« و »اسطقوس دار«، خودش در مصاحبه ای 
درباره همین کلمه  اســطقوس دار گفته بــود: »نمی دانم 
اسطقوس را با »ط« دسته دار می نویسند یا بدون دسته! آن 
موقع در پامنار کفاشی داشتیم که همیشه می گفت کفش 
باید اسطقوس دار و محکم  باشد. یعنی چارچوب محکمی 
داشــته باشد، ســفت باشــد خیلی از این کلمات و عبارات 
قدیمی اســت و اصطاحا مال بچه تهرون های قدیمی. 
هنوز هم به خانمم می گویم برو از مطبخ فان چیز را بیاور.«

دهه هفتاد با راه افتادن شبکه سوم سیما و ظهور نسل 
تازه گزارشگران، بهرام شفیع دیگر آن نقش قبل را ایفا نکرد 
اما همچنان در ورزش ایران مهره ای قبال اتکا بود. برنامه 
ورزش و مردم نزدیــک به چهار دهه روپا مانــد تا به عنوان 
قدیمی ترین برنامه هفتگی تلویزیون ایران برســد. ورزش 
و مردم در ســال های اخیر چند مرتبه ای تغییر زمان داد اما 
همچنان با شــفیع روی آنتن می رفت. اجراهایی که دیگر 
مثل سابق درخشش نداشــت و فرم اجرای شفیع علی رغم 

در یکی از همان یکشــنبه ها بود که عشق به فوتبال 
شد، یکی از همان یکشنبه های پرهیجان، یکی از همان 
یکشــنبه هایی که پدرو مادر ها خوب می دانستند که هیچ 
غرولندی جواب نخواهــد بود و تا آخریــن لحظه تا همان 
لحظه ای شــما را به خداحافظ مجری خــوش می گفت تا 
برفک فاصله ای نمانده، همه چشــم به صفحه تلویزیون 
خواهنــد دوخت، همــه آن کودکانی از همــه ورزش های 
بی ربط و باربط عبور می کردند تا برسند به آنجایی که باید، 
آنجایی که یک تجربه تازه محسوب می شد، همان جایی 
که می شــد، چند دقیقه فوتبال بیات شــده ندید، فوتبال را 
حاال با کمی تاخیر زمانی در همان ســاعت دید، همان جا 
بود که دیگر فوتبال خارجی شــکل کاغذی نداشت، نباید 
منتظر می ماندی تا روز شنبه هفته بعد از راه برسد تا در یکی 
از دو هفته نامه معروف عکســی از فوتبالیست های مطرح 
ببینی و گل زدنشان را از کلمات در ذهنت به شکلی انتزاعی 
تصویر کنی. آنجا بود که حتی می شــد از کیهان ورزشی و 
دنیای ورزشی پیش افتاد، همان جا بود که یک اصطاح 
تازه به دنیای دوست داشــتنی های یک نســل اضافه شد 
و ما دانســتیم در دنیای فوتبال دیدن چیزی هم به اســم 
پخش زنده وجــود دارد و این اصطاح را بــرای بار اول از 
بهرام شــفیع تجربه کردیم؛ مردی که می رویم که دیگر او 

را نداشته باشیم.

   درباره بهرام شفیع 
بهرام شــفیع متولــد ۱۳۳۵ در محله قدیمــی پامنار 
تهران بود. او دوره ابتدایی و متوســطه را در مدرسه برزویه 
و دبیرســتان علوی تهران گذراند، لیسانس علوم سیاسی 
را از دانشــگاه تهــران گرفت و ســپس مدرک دوره ارشــد 
تهیه کنندگی و گزارشــگری را از اتحادیه رادیو تلویزیونی 
آسیا و اقیانوسیه) ABU( کســب کرد. او که در ایام جوانی 
بازیکنان میانی تیــم فوتبال قصر یخ تهران بود، از ســال 
۱۳۵9 همکاری خود را با تلویزیون آغاز و حدود ۳۸ ســال 

برنامه ورزش و مردم را اجرا کرد.
برنامه ورزش و مــردم به عنــوان قدیمی ترین برنامه 
ورزشی سیمای ایران طی نزدیک به چهار دهه مخاطبان 
خاص خود را داشت، برنامه ای با تهیه کنندگی بهرام شفیع 
در شــبکه یک ســیما که کار خود را از اســفند ۱۳۵۸ آغاز 
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دیدنی
قابی از جنوب  

درباره فیلم ماهورا

درباره فیلم ماهورا ساخته حمید زرگرنژاد در جشنواره 
فیلم فجری که پشت سر گذاشــتیم، فیلم هایی بودند که 
نشــان می دادند که هنوز ژانر دفاع مقذس زنده است و از 
دل وقایع آن هشت ســال می توان هنوز سراغ قصه های 
ناب رفت، یکی از آن فیلم ها هم ماهــورا بود، »ماهورا« 
کــه اولین اکرانــش را در سی و ششــمین جشــنواره فیلم 
فجر تجربه کرد، در رقابت با آثاری چون »ســرو زیرآب«، 
»تنگه ابوقریــب« و »بمب« که حال و هوای مشــابهی 
داشتند، فرصت درخشــش نیافت و بی سروصدا کارش را 
در جشنواره پایان داد. شاید دلیل آن که ماهورا نتوانست 
به اندازه باقی فیلم ها خوب باشــد، به سرگشــتگی در ژانر 

برمی گشت، وگرنه قصه ای که این فیلم برای بیان انتخاب 
کرده بــود، قصه ای با پتانســیل باال بود که می توانســت 
ساختار سینمایی قوی تری داشته باشد. »ماهورا« دومین 
فیلم سینمایی حمید زرگرنژاد در مقام کارگردانی است. او 
پیش از این فیلم ســینمایی »پایان خدمت« را کارگردانی 

کرده بود.
»ماهورا« روایتی است از اولین روزهای آغاز جنگ 
تحمیلی و روســتاها و قبایل جنوبی کشــور کــه به ناگاه با 
آتش دشمن که تا دیروز همسایه و هم زبانشان بود مواجه 
شدند. فیلمنامه »ماهورا« طی ۴ ســال تحقیق براساس 
یک واقعه تاریخی نگاشته شده اســت. درواقع این فیلم 

براســاس واقعیت و مبتنی بر مســتندی اســت که حمید 
زرگرنژاد بــا نام »حلقه در خاک« ســاخته. »داســتان در 
یک روســتای مرزی عراق می گذرد. در این روســتا رسم 
بر این اســت زیباترین دختر روســتا به قید قرعه  انتخاب 
می شود که این روش انتخاب، خود ار قواعد سنتی خاصی 
برخوردار اســت. این دختر بــرای بقــا و رزق و روزی هور 
باید عروس هور شــود. قهرمان ایرانی  ما که در روستای 
مــرزی ایران زندگــی می کنــد در روزهــای آغازین جنگ 
تحمیلی برای ازدواج بــا وی اقدام به دزدیدن این عروس 
می کند. این فیلم دربــاره باورها و ســنت های قوم ایرانی 
است و رودررو شدن عشــق و زندگی با جنگ را به نمایش 
می گذارد. به گفتــه تهیه کننده »ماهــورا« این فیلم یک 
فیلم آبرومند و در جهت زحماتی است که عرب زبان ها در 
زمان جنگ تحمیلی کشــیدند و از وطن دفــاع کردند. در 
واقع این فیلم حمایت از عرب زبان های اهواز است که با 
غیرت در آن منطقه جنگیدند این فیلم در به تصویر کشیدن 
قاب های زیبا از جنوب ایران به همراه موسیقی برگرفته از 
خطه بســیار موفق عمل کرده اســت اما خب ضعف های 
فیلم تا به آنجا به چشــم می آید که برخی اعتقاد دارند که 
عدم شــخصیت پردازی درســت، خرده روایات کم مایه و 
دیالوگ های بی رمق  باعث شده روایت، مبتنی بر رویدادها 
پیش برود و شــخصیت ها نقش چندانی در پیرنگ اصلی 
داستان نداشته باشــند. بار دراماتیک میان شخصیت ها 
هم بیشــتر ناظر بر خرده روایاتی است که تاثیر مستقیم بر 
مضمون فیلم نــدارد. فیلم نامه »ماهــورا« فقط یک خط 
داستانی جذاب دارد که در میان دنیای آشفته فیلم گم شده 
است، برخی هم بر انگیزه های هنرپیشه نقش اول ماهورا 
ایراد گرفته اند... ماهورا می توانست فیلم بهتری باشد  اما 
خود قصه نشان می دهد که هنوز حوزه و ژانر دفاع مقدس 

می تواند قصه های تازه و بکر بسازد.

زندانی ها آماده اکران 

طلوع در حلب 
اجرای نمایش »خورشید از حلب طلوع می کند« در مشهد الحسین)ع( شهر حلب سوریه  روی صحنه 
رفت. این نمایش که تازه ترین اثر مرکز هنرهای نمایشــی انقاب اسامی »مهنا« است، با استقبال فراوان 
مخاطبان سوری همراه شد. »خورشید از حلب طلوع می کند« که به کارگردانی کوروش زارعی با نقش آفرینی 
بازیگران مطرح سوری اجرا می شــود، به ماجرای مواجهه راهب نصرانی با سر مبارک امام حسین )ع( اشاره 
می کند. سمیر الطویل، مروان غربوان، یاسین عدس، حسان الفیصل و محمد سقا از جمله بازیگران سوری 
این نمایش هستند. »مشهدالنقطه« یا »مشهدالرأس« در شهر حلب ســوریه همان دیر راهبی است که در 
سال ۶۱ هجری کاروان اسرای کربا همراه با سر بریده شهدای کربا، یک شب آنجا بیتوته می کنند و راهب 
آن شب از فرماندهان لشکر یزیدی درخواســت می کند که یک شب سر مبارک حضرت سیدالشهدا)ع( را در 
اختیار او قرار دهند و تا صبح با سر مبارک امام نیایش می کند.کوروش زارعی کارگردان این نمایش درباره آن 
می گوید:» ما صرفا نمی خواهیم یک نمایش تاریخی اجرا کنیم، بلکه می خواهیم در بســتر تاریخ، مسائل 
امروز سوریه را هم بررسی کنیم. ایده اجرایی که من برای این نمایش طراحی کردم، یک ایده امروزی است و 
براساس شرایط سیاسی و اتفاقاتی است که در کشور سوریه رخ داده است. ما در این نمایش نشان می دهیم 
آنچه در سال ۶۱ هجری رقم خورده، امروز هم در حال تکرار است و همان آدم هایی که آن زمان این کارهای 
غیرانسانی را انجام دادند، امروز داعشــی ها و تکفیری ها که همانند آنها هستند، این رفتارهای غیرانسانی را 
تکرار می کنند. ما می خواستیم به مردم ســوریه بگوییم این نمایش برای شما و همدردی با مشکاتی است 

که در این چند سال کشیدید و البته پایان نمایش طوری طراحی شده که امید و نشاط را در مردم ایجاد کند.«

فیلم سینمایی »زندانی ها« به کارگردانی و تهیه کنندگی مسعود ده نمکی 
پس از پایان تدوین و اصاح رنگ، آماده نمایش شــد.تازه ترین محصول 
سازمان هنری رســانه ای اوج از دوم تیر ماه ســال جاری کلید خورد و پس از 
پایان مراحل تصویربرداری و انجام مراحل فنی، آماده اکران در سینماهای 
سراسر کشور شده است. کارگردان سه گانه »اخراجی ها« زمان حال و تاریخ 
معاصر را بستِر روایِت هفتمین اثر ســینمایی خود انتخاب کرده است. طنز 
اجتماعی »زندانی ها«، داستان دانشجوی جوانی است که قصد دارد برای 
پایان نامه اش روی تعدادی زندانی  تحقیق کند. ده نمکی قصد دارد در این 
فیلم تاثیر معنویات بر زندانی ها را به تصویر بکشد.در این فیلم بازیگرانی چون 
هدایت هاشمی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، برزو ارجمند، بهاره افشاری، 
بهنوش بختیاری، اصغــر نقی زاده و امیر نوری حضــور دارند. مجموعه آثار 
مسعود ده نمکی مورد توجه مخاطب قرار گرفت و فیلم های »اخراجی ها« در 
برهه ای از زمان مخاطب را با سینما آشتی داد و رکورد مخاطب را در سینمای 
ایران جابه جا کرد. مجموع  فروش شــش فیلم ده نمکی در گیشه سینماها  
بیش از ۳0 میلیارد تومان اســت و به همین دلیل او یکی از محبوبین گیشه 

درمیان  کارگردانان سینمای ایران به شمار می آید.
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روایت
اینترگم

رئیس چینی اینترپل بازداشت شد

پایان ماه عسل
مربیان زیادی در اروپا در آستانه اخراج قرار دارند 

پلیس فرانسه بارها با پرونده هایی مواجه بوده که در 
آن زنانی مراجعه کرده و از گم شــدن همسرشان شکایت 
کرده بودند اما این پرونده عجیب ترین پرونده ای بود که در 
این زمینه گشوده شده، چرا که پرونده درباره کسی بود که 
شغل رسمی اش، پیدا کردن و بازگرداندن کسانی است که 
گم می شوند؛ رئیس پلیس بین المللی یا همان اینترپل...   
ماجرا از آنجا شروع شــد که رســانه های فرانسوی اعام 
کردند منگ پس از سفر به چین مفقود شده و دیگر خبری 
از او به خانواده اش نرسیده اســت. وی که در مقر اینترپل 
در لیون فرانســه زندگی می کرد، حــدود  دوهفته پیش به 

یک زین الدین زیدان اســت و ســایه ای که برروی 
چندین نیمکت انداخته؛ همان روزی که آلکسیس سانچز 
در آخرین دقایق بازی با نیوکاسل گل برتری منچستر یونایتد 
را به ثمررساند، هواداران حاضر در ورزشگاه ماکت هایی از 
زیدان با خود به همراه آورده بودند تا نشان دهند مربی بعدی 
خود را هم انتخاب کرده اند. سایه زیدان روی   نیمکت رئال 
مادرید هم هست، هنوز هم وقتی تیم لوپتگی نمی  تواند از 
پس گلزنی در مســابقات بیفتد، همه یاد زیدان و روزهای 
خوبش می افتند، ســایه مرد فرانســوی حتی به آلمان هم 
رســیده و می گویند مدیران بایرن خیلی دوست دارند او را 
به آلیانس آره نا ببرند. ایــن روزها خیلی جاها نام  زین الدین 
زیدان به گوش می رســد. اصوال هر کجــا بحرانی وجود 
دارد، زیــدان هم یک گزینه بــرای بهبود اوضاع اســت. 
کمتر کسی فکر می کرد که در یک فصل سه باشگاه بزرگ 
اروپا که هریک در کشور خود پرافتخارترین تیم محسوب 
می شوند دچار بحران شــوند. رئال مادرید، بایرن مونیخ و 
منچستریونایتد روی هم  رفته ۲۱ قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا دارند و جزو پنج تیم نخست هستند. در سال های اخیر 
تاکنون سابقه نداشته که هر سه تیم پرافتخار چنین گرفتار 
بحران شوند. قطعا بحران کنونی، بحران مالی نیست اما 
نتایج تیم ها تا بدین جــای کار دور از انتظار بوده و صدای 

چین سفر کرد و از آن به بعد خبری از او در دست نبود. پس 
از آن همســر هونگوی از جامعه بین المللی خواست برای 
پیداکردن شوهرش کمک کنند و درباره سامت شوهرش 
ابراز نگرانی کرد. منــگ که همزمان معــاون وزیر امنیت 
عمومی چین نیز هســت، در نوامبر سال ۲0۱۶ میادی و 
در جریان پنجاه و هشتمین مجمع عمومی پلیس اینترپل 
در اندونزی به عنــوان رئیس اینترپل انتخاب شــد و دوره 
مســئولیتش تا ســال ۲0۲0 ادامه داشــت. اما تا ذهنتان 
حول و حــوش ضرب المثل هرچه بگنــدد نمکش می زنند 
می گردد، باید گفت که کمی نمــک جنایی ماجرا هم زیاد 

منتقدین را درآورده است.
از تیم متمول اســپانیایی شــروع کنیم، آخرین باری 
که رئــال در ۱۱ بــازی ابتدایــی اش در لیگ، ۴ شکســت 
تجربه کرد، به فصــل      0۶-۲00۵ بازمی گردد؛ فصلی که 
با اســتعفای فلورنتینو پــرز همراه بود. به همــه این نکات 
منفی می توان شکســت مقابل زسکامســکو را نیز اضافه 
کرد تا متوجه شــد اوضاع خولن لوپتگی چقدر بد است. در 
حقیقت شــرایط او به هیچ وجه عادی نیســت. این روزها 
حرف از جانشین های لوپتگی هم شــنیده می شود و حتی 
روزنامه های هوادار ایــن تیم نظیــرAS  از آنتونیو کونته و 
سوالری به عنوان جانشــینان لوپتگی نام می برند، هرچند 
هنوز هواداران مادریدی هنوز به خشــم نرسیده اند چرا که 

بارسا هم خیلی وضعیت مطلوبی ندارد.
شــرایط برای نیکو کواچ، ســرمربی جوان و کروات  
بایرن مونیخ هم مساعد نیســت و ۳ هفته ناکامی در کسب 
پیروزی در بوندس لیــگا و توقف خانگی برابــر آژاکس در 
هفته دوم لیگ قهرمانان موقعیــت او را تنها چند ماه پس 
از احراز این پست به خطر انداخته است. حتی نشریه بیلد 
ادعا کرده اســت که مدیران بایرن مونیخ از عملکرد کواچ 
راضی نیســتند و قصد دارند با زین الدین زیدان، سرمربی 
موفق و فرانسوی سابق رئال مادرید وارد مذاکره شوند تا در 

شد وقتی همســر منگ هونگوی  گفت که شوهرش پیش 
از مفقود شــدن در جریان ســفر به چین تصویر یک چاقو 
را برای او ارســال کرده اســت و احتماال شــوهرش قصد 
داشــته به وی بگوید که در خطر قرار دارد... اما این معما 
خیلی زود حل شــد. ســرانجام نامــه ای از ِمنگ هونگوی 
به دست اینترپل رســید. این نامه حاوی اســتعفای وی از 
ســمت خود به عنوان رئیس اینترپل، به دلیل متهم شدن 
به قانون شکنی در کشورش است؛ استعفایی که بافاصله 
پذیرفته شــد. از طرفی دیگر کمیسیون ملی نظارتی چین 
که یک نهاد عالی نظارتی در این کشور محسوب می شود 
 اعام کرد او به اتهام »نقض احتمالی قانون این کشور« 
بازداشت شــده و در حال بازجویی اســت. بنا به گفته این 
کمیسیون  »منگ« که همزمان سمت معاونت وزیر امور 
امنیت عمومی چین را در اختیار دارد، در بازداشت نیروهای 
 امنیتی اســت. او پیش تــر عضویت حزب کمونیســت را 

از دست داده بود.
 روز بعد وزارت امنیت عمومی چین با انتشار بیانیه ای 
اعام کرد: »منگ هونگوی« رئیس چینی پلیس بین الملل 
به اتهام »رشوه خواری« بازداشت شده و تحت بازجویی قرار 
گرفته است. در این بیانیه  آمده است دستگیری و بازجویی 
»منگ« به اتهام دست داشتن در »رشوه خواری« و »نقض 
قانون چین« کاما به موقع و هوشمندانه بوده است. شی 
جین پینگ، رئیس جمهوری چین مدتی است که کمیته ای 
را به منظور مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد کرده است. او با 
ایجاد این کمیته به مبارزه با انواع پولشویی، فرار مالیاتی، 
کاهبرداری و... پرداخته اســت. مبارزه با فساد در چین 
در دوره جدید ریاست جمهوری او بیش  از پیش تشدید شد 
زیرا او فساد را بزرگ ترین تهدید حزب کمونیست می داند. 
مقام های پکــن به تازگی ارگان فراقضایــی جدیدی به نام 
کمیسیون ملی نظارت تشکیل داده اند تا با استفاده از آن 
مهره های فاســد را در نهاد های رسمی شناســایی و با آنها 

برخورد کنند.

صورت توافق وی را به خدمت بگیرند. اولی هوینس، مدیر 
تیم بایرن فعا درباره این خبرها می گوید که: »من صراحتا 
پشــت او خواهم بود. اهمیتی ندارد که در چند هفته آینده 
چه رخ خواهد داد.« خب همیشــه یادمان هست که این 
نوع حمایت ها تاریخ مصرف دارد. در مورد شرایط مورینیو 
در منچستر یونایتد هم همه آگاه هستند او فعا جسته است 
اما خب شاید همیشه گل دقیقه 90 نباشد. البته اینها تنها 
مربیانی نیستند که درب خروج را مقابل چشم خود می بینند، 
مربیان دیگری هم هستند که فقط چند بازی مهلت دارند؛ 

مثل دی فرانچسکو در رم یا ژاردیم، مربی پرتغالی موناکو.
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مستوری
تازه ترین اثر نویسنده کتاب نامیرا به بازار آمد 

خواندنی

»مســتوری« تازه ترین رمان صادق کرمیار از سوی 
نشر جمکران منتشر و  روانه بازار نشر شــد. خالق نامیرا در 
اثر جدید خود به ســراغ جنگ و جهاد رفته است؛ یک سو 
دفاع مقدس و یک ســو جنگ اقتصــادی. قهرمان اصلی 
داستان، سیامک خسروی، جوانی است که پدرش او را به 
مدیریت یک شرکت معروف واردکننده آنزیم مرغ منصوب 
کرده اســت. روزگار خوش و خرم ســیامک اما با اتفاقات 
ویران   کننده پی درپی در حال فروریختن اســت. ماجرایی 
باعث می شود که سیامک از شرکت استعفا دهد و هم زمان 
نســبت به این که دکتر خسروی پدر اوســت، دچار شک و 
تردید شود.  در این شــرایط ترجیح می دهد زندگی سپیده 
را به سرنوشــت خود گره نزنــد و تاش می کنــد نامزدی و 
ازدواج با سپیده را به هم بزند  اّما سپیده که عاشق سیامک 
است، وقتی متوجه موضوع می شود، با سیامک همراهی 
می کند تا به راز زندگی او پی ببرد. ســپیده، نامزد او اتفاقی 
صاحب عکســی که به دنبال یافتن آن هستند را شناسایی 
می کنند. سید مهدی زین الدین، فرمانده لشکر ۲۷! مهدی 
زین  الدیــن فعالیت  های انقابی خــود را از دوران پیش از 
انقاب و مبارزه مستقیم زیر نظر آیت  الله مدنی شروع کرد. 

ماجراهای این رمان دائم بین گذشــته و حال، بین دوران 
صلح و جنگ، بین پاکدســتی و اختاس در نوسان است. 
سیامک که جوان است و بی تجربه و خام، درگیر و دار این 
کشــمکش های درونی و بیرونی، به دنبال یافتن حقیقت، 
خودش را به آب وآتش می زنــد، بلکه بتواند از آن خاصی 
بیابد. خانواده زین الدین به پرسش های آنها جواب می دهند 
و با زندگی مهدی و برادرش بیشــتر آشنا می شویم . کم کم 
با دوســتان دوران دبیرستان آنان آشنا می شــویم تا اینکه 
سیامک در تحقیقاتش به سواالت جدیدی بر می خورد... 
در بخشی از این رمان می خوانیم: »بعد به اتاق آفتاب گیر 
رو به حیاط وارد شــدیم که دو قاب عکس بزرگ از تابلوی 
نقاشــی مهدی و مجیــد زین الدیــن در دو گوشــه اتاق با 
پشتی  های ترکمن و قالی یک تکه قم نشان می  داد  همین جا 
اتاق پذیرایی از مهمانانی است که به خاطر برادران شهید 
زین  الدین به این خانه وارد می  شوند . پیدا بود که این خانه 
همیشــه منتظر مهمانان ناخوانده بود که به محض ورود، 
مادر و خواهر برادران شــهید، مثل کســانی که منتظر ما 
بوده   اند، وارد شدند و آن قدر گرم و راحت احوال پرسی کردند 
که احساس کردم، مدت هاست در این خانه رفت وآمد دارم.  

رستاخیز داعش
کتابی که به چاپ سوم رسید 

ساز نی در کربالست 
نگاهی به هزار سال شعر عاشورایی 

کتاِب »رستاخیز داعش«؛ تاریخ، راهبرد و رویکرد آخرالزمانی دولت اسامی، حاصل 
تحقیقات و مطالعات  ویلیام مک کنتس بر گروه های تکفیری اســت. مک کنتس دارای 
دکترای مطالعات خاورمیانه و مشــاور وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه و تکفیری ها 
بوده است. او که هم مناسبات میان شیعه و سنی را می شناسد و هم رویکردهای تکفیری ها 
را، بنیان گذار و یکی از سردبیران وب ســایت »جهادیکا« است. وب سایتی که به صورت 
تخصصی در زمینه تکفیری ها و تندروهای اهل ســنت کار می کند. این وب ســایت همه 
اســناد، مدارک و بیانیه های مربوط به این گروه ها را جمع آوری و ترجمه کرده و در اختیار 
عموم قرار می دهد.  کتاب »اطلس اندیشه های سلفی« نیز تحت نظارت علمی او در مرکز 
مبارزه با تروریسم ایاالت متحده تألیف شده و مهم ترین متن درباره بیوگرافی ابوبکر بغدادی 
نیز با عنوان »the believe« از نوشــته های او به شــمار می رود.  رستاخیز داعش  روایتی 
شبه داستانی است که با ذکر مستندات و منابع توانسته از کیفیت علمی مناسبی برخوردار 
باشد. در این کتاب اطاعات زیادی در خصوص تحوالت القاعده و داعش بیان شده است 
که اغلب این اطاعات برای اولین بار به صورت مکتوب، ارائه شده و پی نوشت های کتاب 
نیز مخاطب را به منابع دست اول گروه های تکفیری ارجاع می دهد. در بخشی از این کتاب 
می خوانیم:  بغدادی از فراز منبر خطبه خواند: »خدای باری تعالی فتح و ظفر را به برادران 
مجاهدتان ارزانی داشت و پس از سال ها جهاد، صبر و نبرد با دشمنان خدا، قدرت شان را 
تضمین کرد. آنان در اعام خافت و انتخاب رهبر تســریع کردند. این فرض و واجبی بر 

گردن مسلمانان است که قرن ها فراموش شده بود و چهره زمین فاقد آن بود.«

»ساز نی در کرباست« با نگاهی به هزار سال شعر عاشورایی فارسی از شاعران ایران به 
کوشش رحیم زریان، شاعر و پژوهشگر، از سوی انتشارات اطاعات به چاپ رسید. زریان در 
مقدمه این کتاب با اشاره به ضرورت نگارش آن می نویسد: »در فکر آن بودم تا مجموعه شعری 
عاشورایی از شاعران کشورم را که دارای باغت و صناعات لفظی و معنوی، کشف و نوآوری 
و ایجاز و بدیع باشد فراهم آورم، خصوصًا اشعار وزین و سرشار از جوهر خیال و احساس چند 
شاعر نامدار را کنار هم قرار دهم تا در دسترس اهل دل و عاشقان مکتب ثارالله باشد. اشعار 
۷۲ شاعر را که به عدد مشهور ۷۲ شهید کرباست تیمنا  برگزیده ام تا قدمی هرچند کوچک در 
این راه بردارم و می دانم بیش از هزار شاعر عاشورایی در کشور ایران حضور دارند؛ خصوصًا 
شاعران معاصر و انقابی.« نویسنده در این کتاب به بررسی اشعار شاعرانی چون عطار، موالنا، 
سعدی، سیف فرغانی، خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، محتشم، صائب، بیدل، سروش 
اصفهانی، ملک الشعرای بهار، فواد کرمانی، شهریار، خسرو احتشامی، زکریا اخاقی، حسین 
اسرافیلی، رضا اسماعیلی، مرتضی امیری اسفندقه، صابر امامی، قیصر امین پور، اسماعیل 
امینی، ساعد باقری، عباس براتی پور، سعید بیابانکی، حمیدرضا برقعی، عبدالرضا رضایی نیا، 
طاهره صفارزاده و... در دو فصل پرداخته است. از »رحیم زریان« تاکنون ١9 مجموعه شعر از 
جمله: مجموعه های شعر »آخرین غزل مجموعه های آواز رود گلونی )دفتر دوبیتی(، شاخه 
آفتاب، در صاه باران، آبی تر  از آسمان )مجموعه شعر میرزا کوچک خان و نهضت جنگل از 
شاعران معاصر(، شیوه شقایق ها کوچه های مهتاب )مجموعه شعر( و اقامه عشق )گزیده 

اشعار( منتشر شده است.

مقاومت

زندگینامه

اندیشه

سیامک دوزانو نشسته و به  عکس مهدی زین  الدین زل زده 
و من آن قدر احســاس راحتی می  کردم که در پهن کردن 
ســفره متقال گلدار کمک می  کنم و ظرف  ها را می  چینم. 
زهرا گفت: شما زحمت نکشید. راحت باشید... این جوری 
راحت  ترم.   دیگر اصرار نکرد و کم  کم بلند شدم و از جلوی 
در قابلمه غذا را گرفتم و وسط سفره گذاشتم. راست راستی 
آبگوشــت درســت کرده بودند. در قابلمه را که برداشتم، 
عطرش اتاق را پر کرد. از گرسنگی دل  ضعفه گرفتم. عطر 
آبگوشت با پونه و دنبه تازه و فلفل  دلمه  ای، سیامک را هم 

پای سفره نشاند  ... «
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بازار

پیشنهاد همراه اول برای فعال سازی 
سیم کارت های غیرفعال

همراه اول برای فعال سازی سیم کارت های خاموش 
ســه پیشــنهاد به مشــترکان داده اســت که با اجرای آن 
می توانند از ۱00دقیقه مکالمه رایگان درون شبکه ای در 

مدت یک ماه، ۷0 تا صد درصد تخفیف مکالمه با خطوط 
همراه اول تا سه ماه و ۲ گیگابایت اینترنت هدیه یک ماهه 
برخوردار شوند. با افزایش رقابت بین اپراتورها برای جذب 

مشترک های بیشتر، همراه اول پیشنهادهای جدیدی را به 
مخاطبان ارائه کرده است که ضمن اینکه می تواند جایگاه 
خود را به عنوان اپراتور نخست تثبیت کند، به دلیل هدایایی 
که به مخاطبان ارائه می دهد، می تواند از محبوبیت بیشتر 

برخوردار شود.
 یکــی از پیشــنهادهای همــراه اول جــذب دوباره 
مشترک هایی اســت که در تابستان اخیر ســیم کارت آنها 
خاموش بوده اســت. در این فراخوان همــراه اول اعام 
کرده، مشــترک هایی که دارای ســیم کارت همــراه اول 
هستند که در چند ماه گذشــته خاموش بوده است تا پایان 
مهرماه فرصت فعال سازی دارند که با انجام آن می توانند از  
۱00دقیقه مکالمه رایگان درون شبکه ای در مدت یک ماه، 
۷0 تا ۱00 درصد تخفیف مکالمه با خطوط همراه اول تا سه 

ماه و ۲ گیگابایت اینترنت هدیه یک ماهه بهره مند شوند.
حال با توجه به اینکه شبکه خدمات دهی این اپراتور 
به طور گســترده در سراســر کشــور وجود دارد و در بخش 
خدمات اینترنتی نیز ســرویس های مناسبی ارائه می کند، 
این پیشــنهاد می تواند از سوی مشــترک ها مورد استقبال 
قرار گیرد، گرچه ســایر اپراتورها نیز بدون برنامه نیستند و 
به طور قطع پیشنهادهای جدید را برای حفظ سهم خود در 

بازار ارائه می کنند.

 دکتر ابراهیمی عزم استراتژیک و اهداف کلیدی 

سال های آتی بانک انصار را تشریح کرد 

نشست سراسری مدیران ارشد بانک انصار با حضور 
دکتر ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار، معاونان و مدیران 
شعب استان های سراسر کشور در استان مازندران برگزار 
و در آن، راهبردهــا، سیاســت ها و برنامه هــای این بانک 

تشریح شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومــی  و تبلیغات، دکتر 
ابراهیمــی، مدیرعامــل بانک انصــار طی ســخنانی در 
ایــن گردهمایی با اشــاره به ایــام  حزن و انــدوه اهل بیت 
عصمــت و طهــارت در مــاه محــرم و عرض تســلیت به 
مناســبت شــهادت ســید و ســاالر شــهیدان، حضــرت 
اباعبدالله الحسین )علیه الســام( و یــاران با وفایش؛ به 
تبیین ضرورت والیت مداری در همه ارکان زندگی شخصی 
و اجتماعی پرداخت و در ادامه  فعالیت ها و نتایج عملکرد 
شش  ماهه ســال جاری بانک انصار را تشریح کرد و گفت: 
»با اجــرای موفق برنامه هــا به ویژه در زمینــه جذب منابع 

ارزان قیمت در نهمین مرحله از قرعه کشــی ســپرده های 
قرض الحســنه پس انداز که همزمان با نوســانات شــدید 
بازارهای پول و سرمایه صورت گرفت، بار دیگر مدیریت و 
اقدامات جهادی مدیران ارزشی و همکاران شریف بانک 

به منصه ظهور رسید.«
دکتر ابراهیمی در ادامه با ارزیابــی مثبت از عملکرد 
شش ماهه بانک در راستای اجرای طرح  تحول ۲ افزود: 
»عملکرد رو به پیشرفت بانک انصار نشانگر عزم و تاش 
همدالنه و برادرانه مدیران و کارکنان بانک اســت که باید 
براســاس الگوی مدیریت جهادی تداوم یابد و فعالیت ها 
به گونه ای باشــد که تمام اهداف طرح تحول۲ طی زمان 
باقی مانده تا پایان ســال 9۷ محقق شــود تا ان شاءالله با 
آسودگی خیال مرحله ســوم تحول را با شــروع سال بعد، 

پیگیری و اجرا کنیم.«
مدیرعامل بانک انصار سپس با بیان انتظارات خود در 

زمینه بازاریابی بانک و ضرورت انطباق آن با دستاوردهای 
علمی و اجرایی، الزمه تحقق ایــن موضوع را عزم جمعی 
و یک امر عمومــی برای همه اجزای بانک برشــمرد که از 
صدر تا ذیل باید در آن مشــارکت داشــته و الزمه موفقیت 
در آن را  هوشمندی تمام عیار در زمینه بازاریابی و استفاده 
از اطاعــات و آمار و پیش بینی پذیر  کردن مســیر رشــد و 
بالندگی آتی بانک برای تقویت نقاط قوت و بر طرف  کردن 
ضعف هــا و نقصان ها دانســت. مدیرعامل بانــک انصار 
با برشــماری تحوالت رخ داده در مدل کســب وکار بانک، 
مدیریت و الگوی کســب وکار نوین  را به عنوان موضوعی 
کلیدی در طرح  تحول ۳ بانک معرفی کــرد و آن را نیازمند 
توجیه  همگانی و فرهنگ سازی دانست و تاکید کرد: »همه 
مدیران در ســطوح مختلف باید مدیر کســب وکار باشند؛ 
یعنی روی   توانمندی ها، اختیارات و پتانسیل های موجود 
برنامه ریزی و با دقت هزینه هــای عملیاتی و غیرعملیاتی 

را در راستای ارتقای سطح کسب وکار، مدیریت کنند.« 
دکتر ابراهیمــی در پایان بــا تبیین دســتاوردهای 
طرح تحول  بانک بر لزوم پیاده سازی هرچه نیرومندتر و 
هوشمندانه تر مرحله سوم طرح تحول بانک انصار تأکید 
و با اشــاره به اهمیت بانکداری دیجیتال، شناخت مدل و 
پارادایم های جدید کســب وکار، انتقال از عقود مشارکتی 
به عقــود مبادله ای، تصریح کرد: »بایــد مطالبات معوق 
را باز هم کاهــش داده و آن را به عنوان روندی مســتمر، 
پایا و ماندگار در حوزه برندینگ بانک اســتمرار بخشیده 

و مدیریت  کنیم.«
گفتنــی اســت در ایــن گردهمایی همچنیــن آقای 
نظری، مدیریت شعب استان مازندران گزارشی از عملکرد 
مجموعه ارائه کرد و سپس تعدادی از معاونین در حوزه های 
تخصصی خود به ایراد سخنرانی پرداخته و برنامه هایشان 
 را  برای تــداوم موفقیــت بانــک در حوزه هــای مختلف

 تبیین کردند.
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