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مرزهایمان مراقب و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.
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گفتارها

سیاست

سستی کند. و بحمدالّله  تاکنون همه با هم بودید و منسجم بودید و 
همه روحانیون با هم، با دیگران، مردم با هم، با روحانیون منســجم 
بودند، و امیدوارم که از این به بعد هم منسجم باشند و منسجمتر. و 
یک کلمه ای که این نصیحتی است به اینهایی که در روضه خوانیها 
در ـ عرض می کنم ـ مجالسی که دارند، در تکیه ها، در اینطور چیزهایی 
که دارند، که توجه به ضعفای مردم بکنند. در بین مردم مریض هست، 
در بین مردم ضعیف هست، در بین مردم اشخاصی هستند پیرمرد، 
اشخاصی هستند پیرزن و ضعیف، صداها زیاد نباشد که مردم را منزجر 
کند. بلندگوها را بیرون نگذارید که فریادش همه مردم را منزجر کند. 
بلندگوها را در داخل مســجد بگذارید، و اینطور نباشــد که بخواهید 
اطاعت خدا را بکنید خدای نخواسته، معصیت بشود. و از آداب ماه 
رمضان همین است که مردم را آرامش بدهید. اینها روزه می خواهند 
بگیرند، خوب، بعضیشــان هست می خواهند اول شــب بخوابند و 

و من امیدوارم کــه همۀ آقایــان در این ماه 
مبارک همتشان را صرف کنند به اینکه مردم را مهیا 
نگه دارند، و مــردم را مجهز نگه دارند، و اســام را 
با دســت مردم نگه دارید و خودتان هم در مساجد، 
در منابر مردم را دعوت به صاح بکنید، و دعوت به 
اینکه دنبال مسائل باشند، و بگویید به آنها کهَفاْسَتِقْم 
َکما اُِمْرَت َو َمْن تاَب َمَعَک، آنی که پیغمبر را نگران 
کرده است. اآلن بدانید که اولیای خدا توجه دارند 
و نگران اند از اینکه خدای نخواسته، این ملت ما از 
این راهی که رفته است یک وقت خدای نخواسته 
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سیاست خارجی

فرهنگ

ورزش

روزه بگیرند فردا، بعضی ها هســتند که کســالت دارند، مریض اند، 
مریضخانه ها پر است از اشخاص. معلولین در آنجا هستند، ممکن 
است اینها ناراحت کند آنها را. در این امور یک قدری ماحظه برادران 
ایمانی خودتان را بکنید. و من امیدوارم که طبقات مختلف روحانیت 
در هر جا هستند همه شان با هم باشند؛ همچو نباشد امام جمعه اش 
علی حده یک بساطی داشته باشد، و امام جماعتش هم علی حده و 
روحانیت دیگرش هم علی حده. اجتماع داشته باشید با هم، برادرید 
شما. حافظ اســام هستید شما و حفظ اســام تا همراه هم نباشید 
نمی شود. شما همه با هم باشید، مجالس داشته باشید، ماه رمضان 
است حاال. شبها مجالس داشته باشید. مردم را دعوت کنید به اینکه 
مجالس انس داشته باشند، مجالس احکام داشته باشند، مجالس دعا 
داشته باشند. شهر دعاست، شهر توسل به خداست. و ان شاءالّله  همه 
موفق باشید که در این ماه رمضان این اسام را بیمه کنید با دعاهای 

خودتان و با گریه و زاری خودتان و از آن مسائلی که همیشه 
داشتید که برای اسام، برای روضه هایی که خوانده می شد 
جانفشانی می کردید، آن روضه های سنتی را سرجای خودش 
نگه دارید، و آن مصیبتها را نگه دارید زنده که برکاتی که به ما 
می رسد از آنهاست، و از کربا این برکات به ما می رسد. کربا 
را زنده نگه دارید، و نام مبارک حضرت سیدالشهدا را زنده نگه 
دارید، که با زنده بودن او اسام زنده نگه داشته می شود. و 
همۀ طوایفی که در ایران هستند با هم اخوت داشته باشند، 
توجه کنند به اینکه اآلن کسانی که مخالف با اسام هستند و 
دارند پخش می کنند مطالبی را، می خواهند بین برادرهای 

شیعه و سنی اختاف ایجاد کنند.
والسام علیکم ورحمة الّله 

محل: تهران، حسینیه جماران
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رهبر معظم انقالب در مراسم سالگرد ارتحال امام)ره(:

دشمن می داند که اگر یکی بزند 10 تا می خورد  

حضــرت آیت اللــه خامنــه ای رهبر معظــم انقالب 
اسالمی در اجتماع پرشکوه، پرشور و پرمعنای انبوِه بی شمار 
مردم قدرشناس در بیســت ونهمین سالگرد عروج ملکوتی 
امام خمینی )رحمه الله(، با تشــریح خصوصیات بی بدیل 
فردی و حکومتی امیر مومنان )علیه السالم( و شباهت های 
افتخارآفرین امام راحل عظیم الشــأن با این خصوصیات 
نصرت بخش و عزت آفرین، به تبییــن هفت محور اصلی 
الگوی رفتاری و مدیریتی خمینی کبیر در مواجهه با دشمنان 
و پیشبرد نظام اسالمی پرداختند و تأکید کردند: »بعد از امام 
بزرگوار، همان راه و الگو را به دقت ادامه داده و خواهیم داد و 
به فضل الهی و با تکیه بر ایمان، استقامت و هوشیاری ملت 
و مسئوالن، نقشه کنونی دشمن مبنی بر »فشار اقتصادی، 

فشار روانی و فشار عملی« را نیز ناکام خواهیم گذشت.«
رهبر انقالب اســالمی در این مراسم که روسای قوا، 
مسئوالن کشور و سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی نیز 
حضور داشــتند، امام را »نماد انقالب« خواندند و با اشاره 
بــه همزمانی ایــام شــهادت حضــرت امیرالمومنین علی 
)علیه السالم( با سالروز رحلت رهبر کبیر انقالب خاطرنشان 
کردند: »شــباهت های این پیرو صادق و حقیقی حضرت 
امیرالمومنین بــا آن پیشــوای واال و بزرگ، مایــه افتخار 
ملت ایران و امت اسالمی است و توجه به این شباهت ها، 
برای یافتن مســیر صحیح و آشــنایی بیشــتر با امام راحل 
)رحمه الله( مهم و مفید اســت.« ایشان مباحث مربوط به 
شــباهت های امام بزرگوار با حضرت علی )علیه السالم( را 
در قالب سه سرفصل بیان کردند و در تشریح اولین سرفصل 
گفتند: »در حضرت امیرالمومنین علی )علیه السالم(، دو 

خصوصیــت به ظاهر متضاد وجود داشــت؛ از یک طرف، 
»صالبت و ایستادگی و شــدت« در برابر هر حرکت باطل و 
در برابر ظالمان و طغیانگران، و از طرف دیگر، »لطافت و 
رقت« در مواجهه با یاد الهی و همچنین در برابر مظلومان و 
محرومان و مستضعفان.« رهبر انقالب اسالمی، ایستادگی 
حضرت علی )علیه السالم( در برابر معاویه، برخی از اصحاب 
قدیمی و آبرومنــد اما دنیاطلــب و خــوارج را نمونه هایی از 
صالبت آن حضرت دانســتند و افزودنــد: »از طرف دیگر 
این ولی بزرگ خدا در مقابل ایتام یا ضعفا، آن چنان از خود 
رقت و لطافت نشــان می داد که انسان شــگفت زده و دچار 
حیرت می شــود.« حضرت آیت الله خامنه ای بــا تأکید بر 
اینکه امام راحل نیز همین دو خصوصیت را داشتند، گفتند: 
»امام خمینی از یک طرف در مقابل رژیم منحط و طاغوتی 
پهلوی، آمریکا، صدام متجاوز و حتی در برابر شــاگرد و یار 
قدیمی خود که دچار رفتار برخالف حق شده بود، همچون 
صخره ای مستحکم و کوهی استوار ایستاد اما در برابر پیام 
ارادت و فداکاری یک مادر شهید و در دفاع از مستضعفان 
و پابرهنگان دچار تأثر و رقت قلب می شــد.« رهبر انقالب 
اســالمی در تبیین دومین فصل از ویژگی های شگفت آور 
امیر مومنان به سه خصوصیت ظاهرا ناسازگار یعنی »اقتدار، 
مظلومیت و پیروزی نهایی« پرداختند. ایشــان با اشاره به 
مدیریت مقتدر حضــرت علی )علیه الســالم( در حکومت 
بســیار گســترده آن حضرت، افزودنــد: »اراده پوالدین، 
شــجاعت، هنر نظامی گری، زبان قوی و منطق جذاب از 

جمله نشانه های بارز اقتدار امیر مومنان است.«
ایشان، تهمت های ناجوانمردانه دشمنان و حسودان 

به پیشوای متقیان و رفتار زشت خواِص دل به دنیاسپرده را از 
نشانه های مظلومیت آن حضرت خواندند و افزودند: »این 
فشارهای بی پایان و مظلومیت عمیق، به حدی بود که آن 
امام صبوِر دریادل را به درددل با چاه وامی داشت.« حضرت 
آیت الله خامنه ای افزودند: »با این همه، پیروزی نهایی در 
این مصاف طوالنی و دشــوار با امیر مومنان بوده است چرا 
که امروز نام و شخصیت و سیره و عدالت خواهی ایشان در 
آفاق عظیم و تاریخ بشر، برجسته و درخشان است اما یادی 

از دشمنان او نیست.«
ایشــان در تشــریح شــباهت های پیرو صدیق امیر 
مومنان یعنی رهبر کبیر انقالب با این ویژگی های امام علی 
)علیه السالم( خاطرنشان کردند: »امام خمینی نیز با اقتدار 
فوق العاده خود، یک حکومت طاغوتی و دیکتاتوری وراثتی 
را بعد از ۲ هزار سال ساقط کرد، آمریکا را به شکست کشاند و 
هدف طراحان جنگ تحمیلی یعنی ریشه کن کردن انقالب 
و نظام اسالمی را با قدرت ناکام گذاشــت.« رهبر انقالب 
افزودند: »امام خمینی درعین حال مانند پیشوایش مظلوم 
بود و تبلیغات گسترده، مستمر و اهانت بار دشمنان و رفتار 
برخی افراد که از آنها توقع نمی رفت، از نشانه های مظلومیت 
رهبر کبیر انقالب بود، به گونه ای که نشانه های دلتنگی را 
می توان در البه الی سخنان مســتحکم و پرصالبت امام 

مشاهده و درک کرد.«
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: »امام راحل البته 
از ویژگی سوم امیر مومنان یعنی پیروزی نهایی نیز برخوردار 
بود که این پیروزی در اســتحکام و بقا و رشــد و توســعه و 
پیشرفت نظام اســالمی به خوبی خود را نشان می دهد.« 
رهبر انقالب خاطرنشــان کردنــد: »بســیاری از آرزوهای 
امام خمینی در زمان حیات پربرکت ایشــان محقق شــد و 
بســیاری از این اهداف بعد از عروج ایشان تحقق یافته که 
خودباوری، خودکفایی، پیشرفت علمی  و فناوری، پیشرفت 
سیاسی و توسعه نفوذ ایران در غرب آسیا و شمال آفریقا از 
جمله آنهاست.« حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه 
تأکید کردند: »دیگر اهداف و آرمان های امام عزیزمان نیز 
باذن الله تحقق خواهد یافت و جمهوری اسالمی روزبه روز از 
اعتال و عظمت بیشتر برخوردار خواهد شد.« ایشان تحرکات 
دشمنان را نه از سر اقتدار بلکه به علت دستپاچگی و آشفتگی 
دانســتند و افزودند: »ملت عزیز ایران بداند که دشــمن از 
پیشرفت و عظمت و ایستادگی او، عصبی و آشفته است و 
با دستپاچگی حرکاتی را انجام می دهد.« حضرت آیت الله 
خامنه ای ســخنان خود در اجتماع عظیم مردم در سالگرد 
ارتحال امام خمینی را با تشریح مشــابهات جبهه دشمنان 
امیر مومنان با جبهه دشمنان رهبر کبیر انقالب ادامه دادند.

ایشان افزودند: »پیشوای عدالت خواهان با سه جبهه 
رویارو بود؛ »قاســطین« یعنی دشــمنان بنیانی و مخالفان 
اصل حکومت او، »ناکثین« یا همان همراهان سست بنیاد 
و »مارقیــن« یعنــی کج فهم هــا و انســان های نادانی که 
سران شان خائن بودند اما خودشان به خیال تبعیت از قرآن 

توانایی دانشــمندان و متخصصان جوان کشــور در 
تولید اورانیوم غنی شــده ۲۰درصد، در شــرایطی که 
طرف مقابل انواع شــروط و مشــکالت را برای تأمین 
اورانیوم ۲۰درصد جهت مصارف پزشکی مطرح کرده 
بود، نماد قدرت علمی و فناوری و یک نقطه قوت بزرگ 

ملی است که برای کشور مایه آبرو شد
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در مقابل قرآن مجسم یعنی امیر مومنان ایستادند.«
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: »جبهه دشمنان 
و مخالفان امام راحــل نیز ترکیبی از همین ســه گروه بود؛ 
قاســطین یعنی آمریکا، رژیم صهیونیســتی و وابســتگان 
داخلی آنها که با اصل جمهوری اســالمی دشــمنی دارند، 
ناکثین یا عهدشکنان و همراهان سست کمربند که به علت 
خواسته های دنیایی در مقابل امام ایستادند و مارقین که با 
عدم درک موقعیت کشور و نفهمیدن جبهه بندی دشمنان، 
حقانیت حرکت امام را تشخیص ندادند.« ایشان منافقین 
را نمونه ای از مارقین خواندند که به علت خیانت روسایشان 
و جهــل و فریب خوردگــی بدنه، به دشــمنی نــاکام با امام 
پرداختند. حضــرت آیت الله خامنه ای با اشــاره به پیروزی 
امام خمینی)ره( در مقابل این ســه جبهه افزودند: »امروز 
هم همین سه گروه در مقابل میراث بزرگ امام خمینی یعنی 
جمهوری اســالمی صف آرایی کرده اند؛ این جبهه مختلط 
البته مشکالتی به وجود می آورد و حرکت کشور را دشوار یا 
کند می کند اما در جلوگیری از پیشرفت ملت، عاجز و ناتوان 
اســت.«رهبر انقالب اســالمی در ادامه به تبیین الگوی 
رفتاری امام )رحمه الله( در طول ۱۰ ســال حضور در رأس 
نظام جمهوری اسالمی پرداختند و هفت شاخص اصلی این 

الگوی رفتاری را بیان کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای، از »برخورد شــجاعانه و 
فعال با دشــمنان« به عنوان نخستین شــاخص یاد کردند 
و گفتند: »امــام راحل در مواجهه با دشــمنان هرگز منفعل 
نشد و همواره فعال و قدرتمند در مقابل آنها ایستاد.« پرهیز 
از هیجان زدگی ناشــی از احساســات و خالی از عقالنیت، 
دومین شــاخصی بود که رهبر انقالب به آن اشاره کردند و 
افزودند: »تصمیم های امام، شجاعانه و درعین حال مبتنی 
بر محاســبات عقالنی بود.«حضرت آیت الله خامنه ای به 
سومین شاخص الگوی رفتاری امام اشاره کردند و گفتند: 
»امام خمینــی چه در دوران مبــارزات و چه بعــد از پیروزی 
انقالب اســالمی، همواره اولویت ها را رعایت می کرد و بر 
موضوع اصلی متمرکز می شــد و هیچ گاه حواشــی را وارد 
میدان کار خود نمی کرد.« ایشان »اعتماد به توانایی های 
مــردم و به ویژه جوانــان و خوش بینــی به ملت ایــران« و 
»بی اعتمادی و بدبینی به دشــمن« را دو شاخص دیگر در 
رفتار امام برشمردند و تأکید کردند: »امام بزرگوار یک لحظه 
به دشمن و پیشنهادهای آن اعتماد نکرد و دشمن را به معنی 
واقعی کلمه، دشمن می دانست.«رهبر انقالب اسالمی، 
»اهتمام به همبستگی و اتحاد ملت و مردوددانستن هرگونه 
دودســتگی و دوقطبی ســازی در میان مــردم« را از دیگر 
الگوهای رفتاری امام دانستند و درخصوص هفتمین الگوی 
رفتاری ایشان گفتند: »امام خمینی به نصرت و وعده الهی، 
ایمان کامل داشت و معتقد بود که اگر کار برای رضای خدا 

باشد، هیچ گونه ضرری متوجه آن نخواهد شد.«
حضرت آیت الله خامنــه ای در جمع بندی این بحث 
تأکید کردند: »بعد از امام راحل، راه ایشــان را دقیقا دنبال 
کرده ایم و به لطف خداوند، از ایــن پس نیز دنبال خواهیم 

کرد«.
ایشان افزودند: »به حول و قوه الهی، ما دچار انفعال و 
ضعف نمی شویم و در برابر زیاده خواهی و زورگویی دشمنان 
می ایستیم؛ هیجان زده و احساسی تصمیم نمی گیریم و به 
جای متن، وارد حاشیه ها نمی شویم؛ اولویت های خود را به 
توفیق الهی تشخیص خواهیم داد؛ به مردم و توانایی های 
آنها به خصوص جوانان اعتماد خواهیم کرد اما به دشــمن 
مطلقا اعتماد نمی کنیم؛ مردم عزیزمان را از دودســتگی و 
دوقطبی برحذر می داریم و به نصرت الهی اطمینان داریم 
و شــک نداریم که ملت ایران با این ایمان و انگیزه و با این 
امید، قطعا پیروز خواهد شد.«رهبر انقالب اسالمی در ادامه 
سخنان خود به تشریح نقشه دشمن در مقطع فعلی پرداختند 
و با تأکید بر اینکه این نقشه بر سه محور »فشار اقتصادی، 

فشار روانی و فشار عملی« و با هدف سیطره بر کشور متمرکز 
است، گفتند: »در این طراحی، فشــار اقتصادی از طریق 
تحریم ها و جلوگیری از همکاری اقتصادی کشورها با ایران 

اعمال خواهد شد.«
ایشــان خاطرنشــان کردند: »آنها برخالف تبلیغات 
دروغین خود که می گویند هدف تحریم ها، حکومت ایران 
اســت، ملت را هدف گرفته اند تا با فشــار به مــردم، نظام 
اســالمی را به تســلیم در مقابل زورگویی هــا وادار کنند اما 
دشمنان، نه ملت ایران را شــناخته اند و نه نظام اسالمی را 
زیرا به فضل الهی و با تالش مســئوالن و همت مردم، آنها 
در این بخش از طراحی خود، به کلی ناکام خواهند ماند.« 
رهبر انقالب به محور دوم نقشه دشــمن یعنی فشار روانی 
اشاره کردند و با مهم دانستن این محور، افزودند: »دشمن 
در این بخش از طراحی خود درصدد است نقاط قوت نظام 
اسالمی و عناصر اقتدار ملی را به نقاط ضعف و چالش برانگیز 
تبدیل کند تا ملت ایران نســبت به این نقــاط قوت بدبین و 

دلسرد شوند.«
رهبر انقالب اسالمی به عنوان نمونه، »پیشرفت های 
هســته ای« را یکی از نقاط قوت و افتخار فناوری و دانش 

خواهد گرفت.«
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: »دشمن با یک 
عملیات روانی بر روی این نقطه قوت متمرکز شــده اســت 

و متأسفانه عده ای هم در داخل، با او هم صدا شده اند.«
حضــرت آیت اللــه خامنــه ای، »عدالت خواهــی 
بین المللــی« و حمایــت از ملت هــای مظلــوم را یکــی 
دیگر از نقاط قوت جمهوری اســالمی خواندنــد و گفتند: 
»درحالی که حمایت از فلسطین و نیروی مقاومت در مقابل 
رژیم صهیونیســتی و دفــاع از اســتقالل و تمامیت ارضی 
کشورهای منطقه، مایه آبرو برای جمهوری اسالمی است، 
دشــمن تالش دارد تا آن را تحت عنوان »دخالت ایران در 

منطقه« به یک مساله چالش آفرین تبدیل کند.
ایشــان با اشــاره به هم نوایی برخی عوامل داخلی با 
دشمن در این خصوص، افزودند: »همین عوامل که چند 
ســال پیش در تهران و در راهپیمایی روز قدس، شعار »نه 
غزه نه لبنان« سر دادند، موجوداتی حقیر و کمک کنندگان 
به جنگ روانی دشــمن هســتند و این مایه ســرافکندگی 
آنهاســت.« رهبر انقالب اســالمی به یک نمونــه دیگر از 
عملیات روانی دشمن اشــاره کردند و گفتند: »بیگانگان و 
عده ای در داخل در تبلیغات خود این گونه وانمود می کنند 
که اگر ایران، شکل معیوبی از برجام را که درصدد تحمیل 
آن هســتند، نپذیرد، جنگ خواهد شــد؛ خیــر، این حرف 

دروغ است.«
رهبر انقالب اســالمی همچنیــن با اشــاره به برخی 
حرف های بعضی مسئوالن اروپایی گفتند: »به نظر می آید 
این دولت ها توقع دارند ملت ایران، هم تحریم ها را تحمل 
کند، هم از فعالیت های هسته ای که نیاز قطعی آینده ایران 
اســت دســت بردارد و هم محدودیت های تحمیل شده بر 
ایران را ادامه دهد اما آنها بدانند که این خواب آشفته تعبیر 
نخواهد شــد.« حضرت آیت الله خامنــه ای تأکید کردند: 
»ملت و دولــت ایران ایــن را تحمل نخواهد کــرد که هم 
تحریم باشد هم در محدودیت و حبس هسته ای.« ایشان 
مسئوالن سازمان انرژی هسته ای را موظف کردند به سرعت 
آمادگی های الزم را برای رسیدن به ۱۹۰ هزار سو )البته فعال 
در چارچوب برجام( فراهم آورند و مقدمات اجرای مسائلی 

را که رئیس جمهور دستور داده اند از همین فردا آغاز کنند.
رهبر انقالب اسالمی در جمع بندی مطالب مربوط به 
محور عملیات روانی دشمن خاطرنشان کردند: »آنها تالش 
دارند تا با جنگ روانی، ما از نقاط قوت و عناصر اقتدار ملی 
خود دســت برداریم تا بیگانگان راحت تر بر کشور و ملت و 
سرنوشت آینده ما مسلط شوند اما ملت ایران، در مقابل این 
حرکت ایســتاده اســت.« حضرت آیت الله خامنه ای فشار 
عملی را سومین محور نقشه جاری دشمن در مقابله با ملت 
بزرگ ایران برشمردند و افزودند: »برنامه قطعی دشمن این 
است که با سوءاستفاده از مطالبات مردمی، در کشور آشوب 
ایجاد کند اما سر آنها قطعا به ســنگ خواهد خورد.« رهبر 
انقالب در تشریح بیشتر این نقشه مزورانه افزودند: »ممکن 
اســت در نقطه ای یا شــهری، کارگران یا کسان دیگری از 
مردم مطالباتی داشته باشند، دشــمن در این موارد با تعداد 
معدودی نفوذی و افراد خبیث و اشرار، سعی می کند اجتماع 
آرام مردم را به حرکت ضد امنیتی و آشوبگرانه تبدیل و نظام و 
ملت را بدنام کند.« حضرت آیت الله خامنه ای با توصیه موکد 
به مردم برای هوشــیاری کامل در مقابل این نقشه دشمن 
تأکید کردند: »اعتقاد راســخ دارم دشمنان این بار هم کور 
خوانده اند و مردم عزیز با قدرت، شــهامت و هوشمندی در 

مقابل این طرح و توطئه می ایستند.«
ایشان حضور مردم در صحنه را بسیار مهم خواندند و 
با اشاره به برگزاری مراسم روز جهانی قدس در جمعه همین 
هفته افزودند: »به فضل الهی و به برکت حضور پرشور مردم، 
روز قدس امسال از سال های گذشــته، قوی تر و پرشورتر 

برگزار خواهد شد.«

کشور دانستند و گفتند: »توانایی دانشمندان و متخصصان 
جوان کشــور در تولید اورانیــوم غنی شــده ۲۰درصد، در 
شرایطی که طرف مقابل انواع شــروط و مشکالت را برای 
تأمین اورانیوم ۲۰درصد جهت مصارف پزشکی مطرح کرده 
بود، نماد قدرت علمی و فناوری و یک نقطه قوت بزرگ ملی 

است که برای کشور مایه آبرو شد.«
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: »اکنون دشمن 
تالش دارد تا با کار روانی و ریشــه ای، این نقطه قوت ملی 
را به مســاله ای چالش برانگیز تبدیل و ملت را نسبت به آن 
بدبین کند.« ایشان »توانایی موشکی« را یکی دیگر از نقاط 
قوت و زمینه ساز »امنیت« کشور دانســتند و افزودند: »در 
دوران جنگ تحمیلی به دلیل آنکه ما سالح دفاعی و توان 
موشکی نداشتیم، از شــهرهای مرزی تا تهران، شبانه روز 
زیر آتش موشــکی بودند اما اکنون بــا همت متخصصان 
جوان، ما به قدرت اول موشــکی منطقه تبدیل شــده ایم و 
دشمن می داند که اگر یک موشک بزند، با ده موشک پاسخ 

11 شماره 399   | مثلث  



حمله ناگهانی دکتر 
ی نمین معتقد است  عباس  سلیم

ی نداشته ی چرخش که والیت

در شــرایط تازه ای که بعــد از خارج شــدن  ترامپ از 
برجام پدید آمده اســت همــه در انتظار این هســتند تا در 
نهایت تصمیم ایــران را در مورد ماندن یا خــروج از برجام 
ببیند. دیپلمات هــا همچنان بــه مذاکرات بــا اروپا ادامه 
می دهند و کانال شــرق هم در این میان فعال شده است. 
در این میان اما مباحثه بر سر برجام به شکل داغ و جنجالی 
دنبال می شود. صف منتقدان طوالنی تر شده و حتی برخی 

موافقان جدی برجام نیز در زمره منتقدان قرار گرفته اند. 
در همین راستاســت که اظهار نظر مهــم علی اکبر 
والیتی که حــاوی نقدهایی بــه روند تصویــب برجام بوده 
با واکنش های جدی مواجه شــده اســت. او گفته است: 
»در ماجرای برجام نــان و آب مردم را به برجــام گره زدند 
و همه جای کشــور تعطیل بــود. در هیــات مذاکره کننده 
همه بــار روی دوش دکتر ظریف بــود و واقعا تالش کرد، 
اما نمی شــود یک نفر متخصص همه چیز باشد، بلکه باید 
کارشناسان مختلف حضور داشته باشــند و در مجلس نیز 
این موضوع مطالعه و بررسی شــود. آیا مجلس باید چنین 
چیزی را که این قدر مهم است، در عرض ۲۰ دقیقه تصویب 
کند. مشــخص اســت که مجلس نیز کار خود را به خوبی 
انجام نداده. برخی می گویند در کمیســیون های مجلس 
به اندازه کافی بررســی شده بود، اگر درســت بررسی شده 
بود که ما این مصائب را امروز نداشتیم؛ این نشان می دهد 
مجلس هم کار خود را درست انجام نداده.« والیتی با بیان 
اینکه ما در زمان قطع نامه ۵۹۸ دو ســال مذاکره کردیم و 
اســتادان درجه اول حقوق مانند دکتر حبیبی و دکتر ممتاز 
در حقوق بین الملل و سرلشــکر رشــید در حــوزه دفاعی و 
کارشناســان دیگر در حوزه های مختلف همراه ما بودند، 
گفت: »تاکنون مذاکره ای به موفقیت ۵۹۸ نداشــته ایم 
و آن هم علتی نداشــت جز اینکه با کارشناسان حوزه های 
مختلف مشورت می کردیم و از آنها  کمک می گرفتیم. یک 
اشکال دیگر برجام نداشــتن متن فارسی بود که احساس 
حقارت به انســان دســت مــی داد. حتــی عهدنامه های 
گلستان و ترکمانچای هم با آن متن ذلت بار نسخه فارسی 
داشتند اما درباره برجام این هم انجام نشد.« این اظهارات 
بازخوردهای تندی از سوی رسانه های حامی دولت و البته 
اصالح طلبان داشته است. اصالح طلبان تالش کردند تا 
این سخنان والیتی را به انتخابات ۱4۰۰ ارتباط دهند و از 
آن به عنوان چرخش انتخاباتی نام ببرند. در این میان اما 

عضو ارشد تیم مذاکره کننده و کسی اظهار نظر یک 
کــه در تصویب برجام نقشــی 

اساســی داشــت توجه همه را به خود جلب کرده اســت. 
علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان انــرژی اتمی در جمع 
دانشــجویان دانشــگاه امام صادق)ع( در مورد اظهارات 
اخیر علی اکبر والیتی و پنج پیشــنهاد وی بــرای مقابله با 
نقض عهد آمریکا گفته است: »پیشــنهاداتی که از سوی 
دکتر والیتی، عضو هیأت عالی نظارت برجام و مشاور رهبر 
معّظم انقالب در امور بین الملل در واکنش به نقض عهد ها 
از ســوی آمریکا عنوان کردند، کامال نکات کارشناســی و 
ریز بینانه بود، به طوری که این چنین نکات را ایشــان قبل 
از اتفاقات اخیر و خروج آمریکا از برجام نیز اشــاره و تاکید 
داشتند و کامال این موضوعات را رصد و پیگیری می کردند 
و بــه مذاکره کننــدگان تذکر می دادنــد. او، نبود نســخه  
ترجمه شده فارســی برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را 
یکی از مهم ترین ضعف های این معاهده دانست و گفت: 
»انتقادی که عضو هیــأت عالی نظارت بر برجــام در این 
خصوص اظهار کردند کامال انتقادی درست است چرا که 
برجام یک توافق نامه چند جانبه اســت که یک ســوی آن 
ایران بوده است، بنابراین الزم بود که نسخه صریح فارسی 
آن هم تدوین می شد تا دچار سوء برداشت و سوء تفسیر ها از 
نسخه انگلیسی آن نشویم.« رئیس سازمان انرژی اتمی در 
ادامه با اشاره به نکته ای که از سوی والیتی مبنی بر ساختار 
تیم مذاکره کننده مطرح شــد و عنوان کــرده بودند که در 
هیات مذاکره کننده همه بــار روی دوش ظریف بود و واقعا 
تالش کرد اما نمی شود یک نفر متخصص همه چیز باشد، 
اظهار کرد:»این نکته مطرح شــده نیز تا حدودی درست 
است چرا که ما در مذاکرات به مثابه یک گروهان در مقابل 
یک لشــکر بودیم ضمن آنکه طرفین مذاکره کننده حتی 
جزیی ترین افراد که وظیفه تایپ و ثبــت روند مذاکرات و 
مصوبات جلسات را داشتند هم در تیم خود گمارده بودند.« 
صالحی در پایان در تایید پنج پیشنهاد والیتی درباره مقابله 

با نقض عهد آمریکا در برجام و اقدامات هسته ای جمهوری 
اســالمی ایران از جملــه راه انــدازی UF6 و بــه کارگیری 
موتورهای نیرومند هسته ای و تولید ایزوتوپ های پایدار و 
الیاف کربن و در ادامه آن پژوهش درباره IR6 و IR۸ تاکید 
کرد: »چنین پیشنهاداتی در صورت عملیاتی شدن اقدامی 
 بسیار خوب و موثر اســت، ضمن آنکه چنین فعالیت هایی 
مغایر با توافق برجام نیست، اما ورود به این مقوله جدیت و 

قاطعیت جمهوری اسالمی را نشان خواهد داد.«
این اظهــارات البته با واکنش ســازمان انرژی اتمی  
مواجه شده که در ادامه موجب شــد فایل صوتی سخنان 

صالحی در اختیار رسانه ها قرار بگیرد. 

  والیتی چرخش نداشته است؟
ســلیمی نمین هم در این مورد واکنش نشــان داده 
اســت. او گفته اســت: »من تصور نمی کنم این چرخش 
باشد. توجه داشــته باشــید که دفاع از برجام به معنی این 
نیست که برجام ایراد ندارد. نباید در این زمینه نگاه صفر و 
صدی داشته باشیم. همه کسانی که از برجام دفاع می کنند 
هم می د اننــد و در عین حال نکاتی را متذکر می شــوند که 
اگر این نکات رعایت می شــد هزینه دشــمنان ما در نقض 
عهدهای خود افزایش پیدا می کرد. باید مقداری سعه صدر 
خود را افزایش دهیم. کســی که به قول خود شما تا دیروز 
دفاع می کــرده و دفاع پررنگی هم داشــته اســت، امروز 
انتقاداتی دارد. صرفا انتقاد هم نبوده است. طی سخنرانی 
ضمن دفاع نکات منفی یا نکات ضعفی را متذکر شده است. 
چرا باید به لحاظ رســانه ای به او هجمه شود تا دیگر هیچ 
کارشناسی نتواند نظرات کارشناسی خود را بیان کند؟ این 
نوع برخورد ارزنده نیست، به ویژه از سوی کسانی که مدافع 
فضای باز و آزاد در کشــور برای طرح دیدگاه های مختلف 
هستند. تغییر رویکردی نیست. ضمن دفاع از برجام و تیم 
مذاکره کننده انتقادات را پیشنهاداتی را طرح کرده اند. مثال 
گفتند که بهتر بود این توافق نامه نسخه فارسی هم داشت. 
آیا این محل ایراد اســت؟ با این روش دیگر کســی جرات 
نمی کند بگوید فالن مطلب اگر این طور می شد، بهتر بود. 
این انتقادات را در مقام دفاع گفته اند، نه در مقام تخطئه. 
توجه داشته باشــید که همین اظهارات آقای والیتی مورد 
هجمه آقایان جبهه پایداری هم قرار گرفته است. هر دو سو 
کم تحمل هستند. هم کسانی که به صورت مطلق از برجام 
دفاع می کنند تحمل ندارند و هم کسانی که مطلق به برجام 
حمله می کنند کم تحمل هستند. این به سعه صدر نداشتن 
دوستان ما در طیف های مختلف سیاسی برمی گردد. آقای 
والیتی به عنوان یک کارشناس اظهار نظر کرده  و اگر ما از 
این جنبه نگاه کنیم، اشتباه کرده ایم. والیتی کسی است که 
از کلیت برجام به عنوان یــک اقدام الزم و موثر دفاع کرده 
اســت. از نیروهای عمل کننده برجام نیز دفاع کرده و آنها  
را افراد صالح می داند. در همین اظهارات اخیر نیز به این 
موضوع اشاره کرده است. اصال کسانی که امروز برجام را 
مدیریت کردند همه قبال با آقای والیتی همکاری داشته و 
در دستگاه دیپلماسی هم صنف بوده اند. بنابراین نباید یک 
اظهار نظر کارشناسانه از یک فردی که کامال همراه است، 
نپذیریم. والیتی در مسائل کالن سیاست خارجی با دولت 
دیدگاه های مشترک دارد و ما نباید انتقادات او در ریز مسائل 
را این طور بررسی و تفسیر کنیم و مورد هجمه قرار دهیم. 
من از این حجم هجمه دوستان اصالح طلب به این موضوع 
در تعجب هســتم و کم تحملی آنها  را عینا مثل دوســتان 

جبهه پایداری می دانم.«

  ماشین پرماجرا
اما این تنها اظهارنظر جنجالی هفته گذشته در مورد 

برجام نبود. 
ســعید جلیلی هم که ایــن روزها در ســخنرانی ها و 

گزارش ویژه

برخی رسانه ها به بازخوانی مصاحبه قدیمی 
محمدجواد الریجانی پرداختند که در آن ادعا کرده 
بود دکتر والیتی با قطعنامه 598 مخالف بوده . والیتی 
تاکنون واکنشی به این ادعا نشان نداده است
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بروزهای رســانه ای اش نقدهایــی را در مــورد برجام بیان 
می کند، در صفحه شــخصی خود در توییتر مطلبی درباره 
برجام نوشت: »برجام مانند این بود که ماشین یک میلیونی 
را به مبلغ یک میلیارد خریداری کنی اما طرف مقابل بعد از 
آنکه بخشی از پول را از ما گرفت، از دادن ماشین خودداری 
و با ماشین فرار کند و بعد شرکای او به شما بگویند باید بقیه 
اقساط ماشــین را بدهید و بعد هم گفته شود یک مزاحم از 
معامله خارج شد.« اظهارات و توئیت جلیلی را حسام الدین 
آشــنا، حمید ابوطالبی، مشــاوران رئیس جمهــور، حمید 
بعیدی نژاد، ســفیر ایران در لندن و رحیمی، نماینده عضو 
کمیســیون امنیت ملی مجلس، بی پاســخ نگذاشته اند. 
حمید ابوطالبی، مشــاور رئیس جمهوری، نوشت: »شما 
6سال پیش پشت فرمان این ماشین بودید؛ آن قدر از چراغ 
قرمز گذشــتید، ورودممنــوع رفتید، توقــف مطلقا ممنوع 
ایســتادید و... تا خســارت ها و جریمه های آن هزاربرابر 
قیمت ماشین شد، سپس ماشین را به دره فصل هفت منشور 
انداخته و گفتید اینها کاغذپاره است. این ارثیه دوران شوم 
ماشین بازی و تمرین رانندگی جنابعالی است.«حسام الدین 
آشنا، مشــاور دیگر رئیس جمهوری نیز در کانال تلگرامی  
خود به این اظهارنظر جلیلی که به ســخنان اوباما اســتناد 
کرده، اشاره کرده و نوشته است: »به سخنان اوباما که برای 
مصرف داخلی در آمریکا بیان شده استناد می کنید و آن را 
برای مصرف داخلی در ایران خرج می کنید. سخنان ظریف 
را که برای مصرف خارجی در آمریکا بیان شده را هم برای 
مصرف داخلی در ایران خرج می کنید. در دوران مذاکرات 
هم به زبان داخلی با طرف خارجی سخن می گفتید. ظاهرا 
شما کال مرد سیاست داخلی هستید، نه سیاست خارجی.«

جلیلی در سخنانش گفته تا سال ۹۲، بیشترین مقدار 
تولید نفت انجام شــده و آشــنا این موضوع را با طرح چند 
سوال همراه کرده است: »بیشترین تعداد سکوهای نفتی 
که در حال فعالیت بودند چه مقدار نفت تولید می کردند؟ چه 
مقدار نفت صادر می شــد؟ چقدر زیر قیمت صادر می شد؟ 
چقدر پول آن بازمی گشت و وارد اقتصاد می  شد؟ چند بابک 
و رضا و... از آن ارتزاق می کردند؟« آشنا در پایان مطلبش 
نوشته: »اگر سفرها و بازدیدهای تبلیغاتی و پیش انتخاباتی 
اجــازه داد لطفا کتــاب هنر تحریم ها نوشــته نفیــو معمار 

تحریم های ایران را مطالعه کنید. بعد از خواندن این کتاب 
با وجدان تان خلوت کنید و ببینید دشمن دانا و دوست نادان 

چه بر سر کشور آوردند.«
سایت انتخاب هم بخشی از کتاب »هنر تحریم ها« 
نوشته ریچارد نفیو، معمار تحریم های ایران را منتشر کرده 
که تایید کرده: »ســعید جلیلی، دبیر پیشین شورای  عالی 
امنیت ملی ایران با تحویل بخشــی از ذخیره های اورانیوم 
غنی شــده ایران در ازای ارائه ســوخت هسته ای موافقت 
کرده بود.« نفیو نوشــته است:»بر اســاس این پیشــنهاد 
»ایران دیگر نمی توانســت اســتداللى براى غنى ســازى 
اورانیوم داشــته باشــد« اما ایران با این پیشنهاد موافقت 
نکرد.« او نوشــته اســت که جلیلــی همچنیــن موافقت 
موقت خود با یک توافق دیگر براى دادن اجازه بازرسى از 
تأسیسات جدید غنى سازى ایران در فردو را اعالم کرده بود. 

  چرا خودمان را تحقیر می کنیم ؟
حمید بعیدی نــژاد، ســفیر فعلی ایــران در لندن که 
رئیس تیم مذاکره کننده هســته ای بود، با طرح این سوال 
که »حاال ایران در برجام اشتباه کرد، متن را دقیق مذاکره 
نکرد و اعتماد بی خودی کرد؛ اروپا، کانادا، ژاپن، روسیه و 
چین به عنوان اعضای معاهده آســیا - پاسیفیک، معاهده 
آب وهوایــی پاریس یــا نفتا که  ترامــپ همــه را رها کرد، 
چطور؟« او نوشــت: »چــرا به جای دیدن علــت واقعی و 
مالمت دشــمن، خودمان را تحقیر و تضعیف می کنیم؟« 
دونالد  ترامپ قبل از برجام، از توافق پاریس و معاهده آسیا 

– پاسیفیک نیز خارج شده  بود.« 
علیرضا رحیمی، نماینده مجلــس، نیز در واکنش به 
جلیلی نوشت: »این مطلب نشان می دهد که جماعتی از 
پیشینیان برداشــت حداقلی از منافع ملی را در صندوقچه 
خود ذخیره کرده اند تا به طور فصلی خرج جناح شان کنند، 
شاید نواقص عملکردشان مکتوم بماند. هنوز یادمان نرفته 

ایران ذیل فصل هفت دستاورد مهم گذشتگان بود. «
اما در ادامه واکنش ها در این مورد محمد ایمانی فعال 
رسانه ای و تحلیلگر، طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود 
نوشته است: »چگونه می توان درباره پاسخ حمید ابوطالبی، 
مشاور رئیس جمهور به نقد دکتر سعید جلیلی راستی آزمایی 
کرد؟ پاسخ، خود آقای ابوطالبی و عبرتی است که بر سر وی 
پدید آمد. بخوانید؛ جلیلی اخیرا گفته بود »برجام مانند این 
بود که ماشین یک میلیونی را به مبلغ یک میلیارد خریداری 
کنی اما طرف مقابل بعد از آنکه بخشی از پول را از ما گرفت، 
از دادن ماشــین خودداری کند و با ماشــین فرار کند و بعد 
شرکای او به شما بگویند باید بقیه اقساط ماشین را بدهید و 

بعد هم گفته شود یک مزاحم از معامله خارج شد.« 
حمید ابوطالبی مشــاور روحانی در واکنش نوشــت: 
»شما 6 سال پشــت فرمان این ماشــین بودید؛ آن قدر از 
چراغ قرمز گذشتید، ورود ممنوع رفتید، توقف مطلقا ممنوع 

ایستادید، و... تا خسارت ها و جریمه های آن، هزاران برابر 
قیمت ماشین شد. سپس ماشین را به دره فصل هفت منشور 
انداختید و گفتید اینها کاغذپاره است.  این ارثیه دوران شوم 

ماشین بازی و تمرین رانندگی جنابعالی است.« 
آقای روحانــی و مشــاورانش هنوز که هنوز اســت، 
تقصیر هــا را یا بــه گــردن منتقــدان و تیم و دولــت قبلی 
می اندازند یا دســت تقدیر را نکوهش می کنند که به جای 
پیروزی دموکرات هــا، پیروزی  ترامــپ را در انتخابات رقم 
زد. االن هم می گویند اگر دو ســال صبر کنیم، امید است 
دموکرات های »مراحم« جای  ترامپ »مزاحم« ســر کار 
بیایند و گره بخت برجام گشوده شــود. متاسفانه گویا قرار 
نیست از خیانت ها و خباثت ها و تحقیر هایی که تیم اوباما 
روا داشتند، درس گرفته شــود. به یاد بیاورید در حالی که 
تحریم های فلــج کننده و ترور دانشــمندان هســته ای و 
تحمیل جنگ نیابتی داعش، نمایش دشــمنی های پیاپی 
دولت اوباما بود، آقای روحانی به واسطه ۱۵ دقیقه مکالمه 
تلفنی گفت: »من اوباما را بســیار مودب یافتم.« روحانی 
حتی مشــتاق مالقات بود که فراهم نشــد. با این وجود، 
مغازله ها ادامه داشت. عراقی و شرمن حتی عکس نوه های 
خود را به هم نشــان می دادند و ظریف و کری با هم پیاده 

روی می کردند.
 انگار یک ماه عســل رویایــی در پیش بــود و چه از 
این بهتر؟! آقای روحانی یک قدم مهم برداشــت و حمید 
ابوطالبی معاون سیاسی دفتر خود را به عنوان نماینده ایران 
در ســازمان ملل )نیویورک( معرفی کرد. این می توانست 
مراودات و مبادالت پیام را سرعت بخشد. اما پاسخ دولت 
اوباما بسیار دردناک بود. در حالی که روحانی در انتخابات 
مدعی شده بود اعتبار پاسپورت ایرانی را باز خواهد گرداند، 
دولت اوباما سفیر ویژه و مخصوص روحانی را #تروریست 
نامید و با وجود همه تالش ها حاضر نشــد برای ابوطالبی 
ویزا صادر کند؛ هر چند ابوطالبی می گفت در تســخیر النه 

جاسوسی هیچ نقشی نداشته است.
 این سرانجام عبرت آموز معاون دفتر و فرستاده ناکام 
آقای روحانی بود که امروز جلیلــی را متهم به عبور از چراغ 
قرمز آمریکا و سایر اوامر و نواهی کدخدای کذایی می کند 
اما توضیح نمی دهد چــرا هنگامی که گــردن کج کردند و 
ارادت ورزیدند و به خط به خــط دیکته های آمریکا گوش 
سپردند، با چنان تحقیر بی سابقه ای روبه رو شدند؟ و بدتر 
اینکه از همان دوره تحقیرآمیز که با کالهبرداری و شیادی 
و بدعهدی دولــت اوباما همراه بود، به عنوان نوســتالژی 
حسرت آمیز یاد می کنند؟ یعنی امثال ابوطالبی چقدر دیگر 
تحقیر شــوند، می فهمند مشــکل از خباثت شیطان بزرگ 
اســت و نه عملکرد این یا آن تیــم مذاکره کننده؟« هر چه 
هست حاال موافقان و مخالفان برجام رخ به رخ یکدیگر قرار 
گرفته اند و تالش می کنند هر کدام بر درســتی استدالل و 

تحلیل ها و نیز پیش بینی خود از آینده تاکید کنند. 

سعید جلیلی 
و حسام الدین آشنا 
به مواجهه توئیتری با 
یکدیگر پرداختند

حمید بعیدی نژاد که از ارکان تیم هسته ای بود از 
لندن به دفاع از برجام پرداخت و گفت،ترامپ  پیش از 
این هم از برخی توافق ها خارج شده بود
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نظرسنجی های جدید پیش از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نشان می دهد رجب طیب 
اردوغان بیشترین آرا را به خود اختصاص خواهد داد اما احتمال کشیده شدن انتخابات به دور 
دوم قّوت گرفته است. در حالی که دو هفته به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ترکیه باقی 
مانده، نتایج نظرسنجی ها هم اکنون شانس »رجب طیب اردوغان« را برای پیروزی در آن بیشتر 

از رقبا تخمین می زنند. 
در جدیدترین نظرسنجی برگزار شده توسط مرکز تحقیقاتی »ُا. آر. سی« اردوغان حدود 
۵3/4 درصد از رای شرکت کنندگان را در اختیار دارد اما هنوز معلوم نیست که انتخابات در دور 
اول پایان می پذیرد یا به دور دوم کشــیده می شود. به نوشــته روزنامه »دیلی صاباح« در این 
نظرسنجی که از تاریخ ۲۸ می تا اول ژوئن در 37 استان ترکیه با 34۱۰ شرکت کننده برگزار شده، 
»محرم اینجه« نامزد حزب جمهوری خواه خلــق )CHP( با ۲4 درصد در رتبــه دوم قرار دارد. 
بر این اســاس، »مرال آکشــنر« نامزد و رهبر حزب خوب)iYi ( با ۱۱/۵ درصد، »صالح الدین 
دمیرتاش« نامزد و رهبر حزب دموکراتیک مردمان )HDP( با ۸ درصد و »تمل کرَُمال اوغلو« نامزد 
و رهبر حزب سعادت )SP( با ۲/۱ درصد آرا در رتبه بعدی قرار دارند. دیگر نظرسنجی انجام شده 
توسط موسســه تحقیقاتی »رِمِرس« پیش بینی می کند که اردوغان بیشتر از دیگر نامزدهای 
ریاست جمهوری رأی کسب کند اما احتماال کشیده شدن انتخابات به دور دوم نیز وجود دارد. با 
توجه به نتایج این نظرسنجی، اردوغان 4۲/۲ درصد، اینجه ۲4/6 درصد، آکشنر ۱6/۹درصد، 
دمیرتاش ۱۲/3 درصد و کرمالاوغلو 3/۸ درصد آرا را به خــود اختصاص می دهند و اگر چنین 
 A&G شود، انتخابات به دور دوم خواهد رفت. از طرفی اما »عادل غور« مدیر کمپانی تحقیقاتی
معتقد است ۵۵ تا 6۰ درصد از شرکت کنندگان در انتخابات سراسری ترکیه، از اردوغان حمایت 
خواهند کرد و انتخابات به دور دوم کشیده نخواهد شد. البته هیچکدام از نظرسنجی های متعدد 
در ترکیه به این مساله اشاره نمی کنند که در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم، چه کسی 
رقیب اردوغان خواهد بود و چه کسی از آن پیروز بیرون می آید. موسسه رِمرِس پیش بینی می کند 
در صورتی که اینجه در دور دوم انتخابات با اردوغان رودررو شود، 4۱/۹ درصد آرا و اردوغان نیز 
4۲/۲ درصد آرا را کسب می کنند. موسسه تحقیقاتی »گزیچی« اما پیش بینی می کند که آکشنر 
با حدود ۲6 درصد و اردوغان با 46 درصد آرا، به دور دوم انتخابات خواهند رفت. آکشنر و اینجه 
که هر دو از یک ائتالف انتخاباتی هســتند، گفته اند در صورت مسجل شدن احتمال حضور 
هر کدام از آنها  در دور دوم انتخابات، به نفع دیگری کنار کشــیده و از او حمایت خواهند کرد. 
نکته قابل توجه در نتایج این افکارسنجی، درصد باالی افراد تصمیم نگرفته است. ۲۵ درصد از 
شرکت کنندگان می گویند هنوز گزینه شخص و حزب مورد نظر خود برای پست ریاست جمهوری 
و در دســت گرفتن کنترل پارلمان را انتخاب نکرده اند. انتخابات سراســری ترکیه )پارلمانی و 
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری( بعد از برگزاری همه پرســی تغییر قانون اساسی و تغییر 
نظام پارلمانی به ریاستی در فروردین سال گذشته، قرار اســت در تاریخ 3 تیر ۹7 در ۸۱ استان 
این کشور و همچنین ســفارتخانه های ترکیه در کشــورهای خارجی برگزار شود. هشت حزب 
 ،)CHP (»به رهبری اردوغان، »جمهوری خواه خلق )AKP (»مختلف از جمله »عدالت و توسعه
 )iYi(»حزب خوب« ،)HDP( »حزب کردی دموکراتیک مردمان« ،)MHP (»حرکت ملی گرا«
و حزب »سعادت« )SP( عالوه بر انتشار لیست اعضای خود برای ورود به پارلمان، در تاریخ ۲۱ 

می )3۱اردیبهشت( نام نامزدهای خود را به شورای عالی انتخابات ترکیه) YSK( ارائه دادند. 

سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید اعالم کرده است که تمهیدات برای برگزاری نشست 
میان رهبران کره شــمالی و آمریکا در تاریخ ۱۲ ژوئن )۲۲ خرداد( و در سنگاپور در حال انجام 
است و دو طرف قرار است در ســاعت ۹ بامداد به وقت ســنگاپور و در تاریخ اعالم شده دیدار 
کنند. این خبر در حالی بیان شده است که اکنون ســواالت مهمی در مورد روابط کره و آمریکا 

در رسانه ها مطرح است.
 یکی از سواالت اساسی این است که ترامپ از کیم جونگ اون چه خواهد خواست؟ پس 
از مناقشه طوالنی و مواضع تند علیه یکدیگر که حتی به مرز ناسزا گویی رسیده بود، حال در این 
دیدار چه سخنانی بین آنها رد و بدل خواهد شد؟ ترامپ هر تهدیدی را که از سوی پیونگ یانگ 
دریافت کرد در مقابل سعی کرد تهدید بزرگتری را روانه کره شمالی کند. وقتی کیم جونگ اون، 
در روز سال نو میالدی، آمریکا را تهدید کرد که دکمه بمب اتمی اش در روی میزش قرار دارد. 
رئیس جمهور ترامپ از خود واکنش نشان داد و گفت که دکمه بمب اتمی او بزرگ تر و قدرتمندتر 
است. حتی وقتی در روزهای اخیر مرد شماره دو کره شــمالی با ترامپ دیدار کرد و نامه بزرگ 
و خارج از عرف اون را به ترامپ ارائه کرد، برخی رســانه ها تحلیل کردند که رهبر کره شمالی 
به شکل عمد چنین نامه بزرگی را برای او فرســتاده تا به او بگوید دست هایش کوچک است. 
کاربران در فضای مجازی نوشتند احتماال ترامپ نامه بزرگ تری را در جواب خواهد فرستاد. در 
حالی که این دیدار پس از یک کش وقوس لفظی با نامه ترامپ در حال از بین رفتن بود اما فضا 
دوباره به شکل عادی برگشت و همه در سنگاپور آماده دیدار دو رهبر متفاوت جهان می شوند. 
در حالی که پس از دیدار تاریخــی اون و این، رهبران دو کره در مرز دو کشــور، معادله 
پیچیده بحران شبه جزیره کره به سمت حل وفصل شدن می رفت، برخی مسائل حاشیه ای این 
روند را مختل کرد و ترامپ نیز با یک نامه دیدار آینده خود با کیم جونگ اون را لغو کرد. اولین 
اختالل در این روند بــه موضوع رزمایش نظامی کره جنوبی با آمریکا برمی گردد. کره شــمالی 
این رزمایش را در راستای آنچه با همســایه جنوبی خود هماهنگ کرده بود ندانست و نشست 
سطح باالی میان دو کره را لغو کرد. هر چند پیونگ یانگ اعالم کرده بود، بعد از رزمایش گفت 
و گو ها ادامه خواهد داشت و برنامه تخریب یک مرکز هســته ای از دستور کار خارج نشد، اما 
ارائه سناریوی »مدل لیبی« از سوی جان بولتون که کره شمالی را تهدید می کرد به اندازه کافی 

می توانست مخرب باشد.
 در این باره یک رســانه آمریکایی به بررسی این مســاله پرداخته بود که آیا جان بولتون، 
مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید، بزرگ ترین مانــع برای دســتیابی ترامپ به توافــق نهایی با 
کره شمالی است؟ پلیتیکو گزارش داده بود، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواستار توافق 
با کره شمالی است ولی جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید تصور می کند که نمی توان با 

کره شمالی به یک توافق دست یافت. 
مواضع ســختگیرانه اخیر کره شــمالی علیه آمریکا و به خصوص اظهارات نفرت انگیز 
جان بولتون نشانگر عمق تنش در دولت ترامپ اســت، آن هم در شرایطی که رئیس جمهور 
آمریکا به دنبال توافق هسته ای با کره شمالی است و امیدوار است تا از این طریق شاید برنده 
جایزه صلح نوبل شــود. همچنین معاون ترامپ، مایک پنس این روند را تکمیل کرد و فضای 
تعامل شکسته شــد.  مایک پنس، به شــبکه خبری فاکس نیوز گفت که کره شــمالی نباید به 
دنبال امتیاز گرفتن از آمریکا برای اجرای وعده هایش باشــد. این اشتباه بزرگی از سوی کیم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالی اســت اگر فکر کند می تواند با ترامپ بازی کند. معاون ترامپ 
هشدار داد که اگر کره شــمالی در توافق اتمی  با آمریکا ناکام بماند، پایانی شبیه لیبی برایش 
رقم می خورد. همه این تنشــهای لفظی کافی بود تا دیدار ترامپ با کیم جونگ اون کنســل 
شــود. دونالد ترامپ، در نامه ای به کیم جونگ اون، دیدار برنامه ریزی شــده با او را به دلیل 
»خشم فراوان و خصومت آشکار« کره شمالی با آمریکا، لغو کرد. ترامپ در ابتدای نامه خود از 
»وقت، صبوری و تالش » آقای کیم تشکر کرده و گفته بود مشتاق دیدار با او بود اما مواضع 
 اخیر کره شــمالی چنین دیداری را بالموضع کرده اســت. اما ترامپ خیلی زود ســخن خود را 

پس گرفت. 
وقتی پس از نامه ترامپ، وزارت خارجه کره شمالی اعالم کرد که »اعالم ناگهانی لغو قرار 
مالقات رهبران دو کشور برای ما غیرمنتظره و بی نهایت مایه تاسف است«، ترامپ نیز از آن 
استقبال کرد و در این باره نوشت:»اطالع از بیانیه ســازنده و گرم کره شمالی خبر بسیار خوبی 
است. به زودی خواهیم فهمید این مساله به کجا ختم می شود که امیدوارم انتهای مسیر، صلح 
و رفاه پایدار باشد. تنها زمان اســت که همه چیز را مشخص می کند.« پس از آن آماده سازی 
مقدمات دیدار رهبران دو کشور به جریان افتاد. ژنرال کیم یونگ چول، راهی آمریکا شد و پس 
از دیدار با مایک پمپئو، با ترامپ هم دیدار کرد و نامه اون را به او تقدیم کرد. سفر مقامات عالی 

رتبه کره شمالی به آمریکا اتفاق نادری به شمار می رود.
 برنامه این ســفر و همچنین ســفر گروهی از دیپلمات های آمریکایی به سنگاپور برای 
تدارک دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی، عالقه مندی دو طرف به موفقیت این دیدار را نشان 

می دهد. 

دیدار در صبح روز دوازدهم
ترامپ و اون مالقات می کنند

روزهای سخت اردوغان
نتایج نظرسنجی های پیش از انتخابات سراسری ترکیه

رویداد
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 بعد از درگذشــت ناصر ملک مطیعــی یکی از بازیگران ســینمای ایــران در زمان قبل از 
انقالب، ناگهان موجی در قالب یک کمپین توســط برخی رســانه ها و چهره های هنری به راه 
افتاده است. خواسته این کمپین مشکوک بازگشــت بهروز وثوقی از بازیگران قبل از انقالب 
 به ایران اســت. این خواســته همراه شــده با نامه ای که خطاب به رئیس جمهور در این مورد 

نوشته شده است. 
این ماجــرا البته بــا واکنش هایی در داخل مواجه شــده اســت. رییس بنیــاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفــاع مقدس در واکنشــی بــه این ماجــرا گفتــه اســت:»بعضی ها نامه 
می نویســند به رئیس جمهور که بهروز وثوقی را بیاورید. آیا اینها از روی خانواده شهدا خجالت 
نمی کشــند؟عده ای افراد معلوم الحال و فاسد را الگوی ســینمای ایران معرفی می کنند. باید 
ببینیم ما برای چه انقالب کردیم و چه کسانی بودند که اداره کننده کاباره ها بودند؟ خدا می داند 
اگر در کشور انقالب نمی شد دیگر خبری از دین در کشور نبود. حاال بعضی ها نامه می نویسند 
به رییس جمهور که بهروز وثوقی را بیاورید. آیا اینها از روی خانواده شهدا خجالت نمی کشند؟ 
این عنصر فاسد یعنی بهروز وثوقی عنصر طاغوت بود. بروید ببینید فردین چه صحبت هایی در 

مورد او بیان می کند.
 اصال چه کسی مانع آمدن او به کشــور بوده و اصال چه کسی باعث رفتن او شد؟ وثوقی 
پرونده قضایی و شاکی خصوصی دارد و علیه شهدا آثاری ارائه کرده است. این همه بازیگر بعد 
از انقالب کارشان را ادامه دادند و کسی جلوی آنها را نگرفت. سوال اینجاست که االن مشکل 
ســینمای ایران نبود بهروز وثوقی است؟ گاهی بعضی از مســئوالن نادان هم با آنها همراهی 
می کنند. باید برای ســینمای ایران عزاداری کرد اگر الگو و آقایش امثال اینها هســتند. ما به 
دنبال حکومت اسالمی هستیم نه هنر فاسد. عده ای از بازیگران مراسم افطار رییس جمهور را 
به دالیل اقتصادی رد می کنند و در آخر می گویند خواستار آمدن وثوقی هستیم. آنها که اغلب 
هم بازیگرهای دست چندم هستند می گویند آزادی بیان نیست، اگر نبود شما جرات می کردید 
به رییس جمهور چنین نامه ای بنویسید؟ من به آنها می گویم اگر می خواهید بدانید آزادی بیان 
یعنی چه، به موزه عبرت بروید و ببینید وقتی شما سکوت می کردید و سرتان به دربار گرم بود چه 

بر سر جوانان این مردم می آوردند.«
 کارگر بیان داشت:»مگر همین ها خانم گوگوش را نیاوردند ایران؟ چه کرد؟ دوباره برگشت 
و به فسادش ادامه داد. آن وقت یکی از مسئولین هم می گوید آقای ملک مطیعی آمد از انقالب 
تعریف کرد کاش می گذاشتیم پخش شود. مگر ما این قدر بدبخت شدیم نیازمند این تعریف ها 
باشیم؟«در واکنشی دیگر به این ماجرا دادستان کل کشور هم گفته است: »کمپینی را تحت 
عنوان هنرمندان راه  انداخته اند که کاری برنامه ریزی شده است، البته از پشت پرده آن و فعالیت 

این هنرمند در خارج از کشور خبر داریم.«
 وی اظهــار کرد:»عــده ای راه افتاده اند و می گوینــد هنرمندان ایرانی خارج از کشــور 
بازگردند، هیچ کسی نمی تواند مانع از بازگشت یک ایرانی به وطنش شود اما اگر این فرد مرتکب 
جرمی شد، نباید برای او فرش قرمز پهن شود. آنها می خواهند کسی که فسادش فراگیر شده و 
بعد به آمریکا فرار کرده است را دوباره با عزت و افتخار به کشور برگردانند.« دادستان کل کشور 
ادامه داد: »اگر مسئوالن در برخی از مقاطع سکوت می کنند به خاطر عدم ورود به حواشی است 

اما ملت نمی گذارد که خون شهدا پایمال شود. «

۸ بهمن ۹4 بود که رئیس جمهور در قالب هیأتی به فرانسه رفت و در آن نخستین قرارداد 
شیرین پسابرجامی ها برای فرانسوی ها رقم خورد و براســاس آن همکاری ایران خودرو وارد 

دور جدیدی شد.
 در آن مقطع یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو این قرارداد را که  با حضور رئیس جمهور، 
نخست وزیر فرانســه، وزیر صنعت، معدن و تجارت امضا شــده بود کاماًل متفاوت با رویکرد 
گذشــته توصیف کرد و اعالم نمود: »برای نخســتین بار اســت کــه یکی از خودرو ســازان 
 برتر دنیــا از طریق ســرمایه گــذاری مالــی مســتقیم در صنعت خــودرو ایران حضــور پیدا 

می کند.«
 از همان ساعات انتشار این مطلب نمایندگان مجلس شورای اسالمی در کنار کارشناسان 
صنعت خودرو بر محرمانه بودن این قــرارداد و عدم دریافت غرامت بابت بی عهدی گذشــته 
پژو برای خروج از کشــور، انتقادات زیادی را مطرح کردنــد و از وزارت صنعت و ایران خودرو 
خواستند تا متن قرارداد را در اختیار آنها هم قرار دهد اما هر بار که نمایندگان مجلس خواستار 
 بررســی قرارداد پژو و ایران خودرو شــدند، موارد کلی مطــرح و در نهایت خبــری از رونمایی 

قرارداد نشد. 
در آن مقطع مدیرعامل ایران خــودرو در واکنش به انتقادات نماینــدگان مجلس، رقم 
دقیق غرامت ایران از پژو را 4۲7 میلیــون و 6۰۰ هزار یورو اعالم کرد کــه ۱۱6 میلیون یورو 
به مســائل جاری و گذشــته و 3۱۱ میلیون  6۰۰ هزار یورو مربوط به مســائل آتی است. این 
توافق نامه یک هفته پس از لغــو تحریم های بین المللی بیانگر شــروع فصل جدیدی برای 
طرفین خواهد بود که از ســوی شــرکت های انتقال دهنده فن آوری و فعاالن داخلی نیز مورد 
حمایت قرار گرفته و در اواســط ســال۲۰۱6 به اجرا درخواهد آمــد. در آن مقطع تاوارس در 
 ســفر چند روزه خود ســری هم به شــریک ســایپا زد و تفاهمنامه تیرماه خود را با این شــرکت 

به امضا رساند.
 میزان سرمایه گذاری در قرارداد مشترک سایپا با شرکت سیتروئن 3۰۰ میلیون یورو برای 
شروع کار تعریف شد که براساس آن نخستین خودروی مشترک ســایپا و پژو سیتروئن اوایل 
ســال ۲۰۱۸ میالدی وارد بازار خواهد شد. در این قرارداد سایپای کاشــان به عنوان یکی از 
بهترین کارخانه داخلی به کام فرانسوی ها شد تا  آنها با آزادی عمل بیشتری نسبت به گذشته 

به تصاحب بازار ایران بپردازند. 
به هر حال ذوق زدگی دو خودروســاز بزرگ ایرانی برای شراکت با فرانسوی ها باعث شد 
تا سفر تاوارس به ایران بسیار مثبت اعالم شــود و عایدی زیادی به این شریک بدقول برسد. 
تاوارس  با دســتی پر به فرانســه برگشــت و وزارت صنعت هم هیچ وقت توضیح نداد در ازای 
دریافت چــه امتیازی حاضر به همکاری و حتی واگذاری کارخانه به فرانســوی ها شــد. تعلل 
فرانسوی ها در اجرای تعهدات خود در حالی انجام می شد که موضوع لغو برجام از طرف آمریکا 
به سر زبان ها آمد و همین امر باعث شد تا شرکت ها و حتی خودروسازان ایرانی به بیان نظرات 

خود در این رابطه بپردازند.
 ۱۸اردیبهشــت امســال دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا در ســخنرانی خود در 
کاخ ســفید رســمًا خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد. همین موضوع عاملی شــد تا شراکت 
ایران با شــرکت های اروپایی هم با ابهام همراه شــود. هرچند اروپایی ها بعــد از اعالم خروج 
آمریــکا از برجام در خصــوص پایبندی خــود به برجام ســخنان متناقضی را مطــرح کرده اند 
 اما در عمل برخی از شــرکت اروپایی همــکاری خود را با ایران معلق کرده و منتظر سرنوشــت 

برجام هستند. 
لیندا جکسون، مدیر برند ســیتروئن در واکنش به این موضوع اعالم کرد:»استراتژی 
گروه خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه در قبال  ایران به دلیل تصمیم آمریکا به خروج از برجام 
و وضع تحریم های جدید علیه ایران تغییری نکرده اســت. البته ســیتروئن همچنان در مورد 
آینده فعالیت تجاری خود در ایران »محتاط« است و در عین حال منتظر است تا اتحادیه اروپا 
موضعی روشن در قبال تحریم های آمریکا و چشــم انداز فعالیت های تجاری در ایران اتخاذ 
کند.« ۱۰ روز بعد از بیان موضع گیری این مقام مســئول در شــرکت پژو سیتروئن شرکت پژو 
سیتروئن  در بیانیه ای اعالم کرد: »گروه ما به منظور پیروی از قوانین )تحریمی( آمریکا )علیه 
ایران( از تاریخ 6 آگوست )۱۵ مرداد(، شــروع به تعلیق فعالیت های سرمایه گذاری مشترک 

)در ایران( خواهد کرد.« 
با تعلیق همکاری این شــرکت با خودروســازان ایرانی عماًل تجربه چند ســال گذشــته 
ایرانی ها با شریک بدقول فرانسوی تکرار شد. هر چند از همان روزهای نخست تنظیم قرارداد 
جدید با پژو هشدارهایی داده شــد اما وزارت صنعت و خودروسازان سخن از گرفتن تعهداتی 
از شریک فرانســوی برای اجرای قرارداد مطرح می کردند که هیچ وقت جزئیات این موضوع 

رونمایی نشد. 
تکرار تجربه های بدقولی فرانسوی ها نشان می دهد خودروسازان داخلی ضمن تعامل با 
شرکت های خودروساز قدرتمند جهان  باید به ارتقای توانمندی خود توجه کرده و فقط توسعه 

صنعت خودرو را در همکاری با فرانسوی ها نبینند.

خداحافظی پژو با ایران
خلف وعده غرب

کمپین مشکوک
پشت پرده یک درخواست
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در جنوب سوریه نیستیم

شهادت پرستار ۲۱ ساله فلسطینی

عضو پایداری نیستم

اعتراف اردشیر

»ما قبال هم اعالم کردیم که مستشــاران ایرانی در منطقه جنوب ســوریه هیچ گونه حضوری ندارند.« این اظهار نظر مهم علی شمخانی در 
شرایطی بیان شده است که این روزها اخبار زیادی از رایزنی های مقامات اسرائیلی با روس ها در مورد حضور ایران در جنوب سوریه مخابره می شود. 
علی شمخانی اما در مصاحبه ای توضیحات بیشتری در مورد نوع حضور ایران در کشور سوریه مطرح کرده است. او گفته: »مستشاران ایرانی 
در کنار نیروهای سوری در یک ســنگر حضور دارند و با هماهنگی کامل عملیات های علیه گروه های تروریستی و نجات مردم را پیش می برند. ما با 
درخواست دولت قانونی ســوریه و برای کمک مستشاری به این کشور برای مبارزه با تروریســم حضوری محدود در سوریه داریم. آنچه را در سوریه 
به دست آمده، ما در درجه اول دســتاورد محور مقاومت و به ویژه حاصل تالش ملت مقاوم سوریه برای تحقق هدف ذکر  شده، یعنی محو تروریسم 
در این کشور می دانیم. جمهوری اسالمی  ایران امنیت سوریه را معادل امنیت خود تلقی می کند و از این حیث حفظ ثبات در سوریه برای جمهوری 
اسالمی ایران نیز یک دستاورد محسوب می شود. طبیعتا سابقه طوالنی همکاری راهبردی دو کشــور و کمک به یکدیگر در شرایط بحران موجب 
افزایش اعتماد متقابل میان مردم و دولت های ایران و ســوریه شــده و این مهم نیز دستاورد دیگری اســت که باید از آن حراست کرد. کمک های 

مستشاری ما نیز تا زمانی که دولت این کشور درخواست داشته باشد، تداوم خواهد داشت.« 

انتشار خبری از فلسطین درباره شهادت یک پرستار ۲۱ ســاله توجه مردم همه جهان را به خود جلب کرد. »من برگشتم و عقب نشینی نخواهم کرد. با 
گلوله های خود به من حمله کنید، من نمی ترسم.« آخرین جمالتش در صفحه اجتماعی شخصی اش بوده، روزی که به حصار مرزی غزه می رود، با روپوش 
سفید. می رود که کنار هم نوعانش از حق طبیعی خودشان دفاع کند، شاید ابزار جنگ در دست نگیرد اما دستانش التیام بخش است، آن جا که باالی سر هر 
زخمی  می رسد ،زخم هایشان را درمان می کند. شاید زخم های جسم شان را ترمیم کند اما بودنش در آن جا، در آن زمانه پر از بی عدالتی مرهمی  است هم برای 
خودش هم برای مردمانش که دوش به دوش یکدیگر ایستاده اند. نامش »رزان اشرف ال نجار« است، ۲۱ سال بیشتر سن ندارد و به تازگی طعم مادر بودن 
را چشیده اما روزگار بر او چه کرده که داوطلبانه لباس رزم خودش، همان روپوش سفید را بر تن کرده و چشمش را بر زیبایی های مادرانه بسته و قدم در راهی 
گذاشته که بازگشت از آن را کسی نمی داند. اما نقطه عطف مبارزات جایی بود که یکی از فلسطینیان با نارنجک به سوی حصارها می رود و زخمی  می شود، در 
این میان پرستار فلسطینی در حالی که دستانش را باال گرفته برای کمک به زخمی به سمت حصارها حرکت می کند، روپوش سفید و دست های باال گرفته نشان 
از پرستار بودن او و حضورش برای کمک داشته اما تک تیراندازهای اسرائیلی حضورش را تاب نمی آورند و یک تیر در سینه اش می نشانند. ال نجار یکی از 
نیروهای داوطلب پزشکی فلسطینی بود که هنگام شهادت، لباس سفید پرستاری بر تن داشت. بر اساس قوانین بین المللی حمله به بیمارستان و اسلحه 

کشیدن روی پزشکان و پرستاران ممنوع است. 

وزیر خارجه رژیم شاه و آخرین سفیر این رژیم در آمریکا نامه ای به نیویورک تایمز نوشته و به استراتژی دولت دونالد  ترامپ و »۱۲ 
خواسته وزیر خارجه آمریکا از ایران« پرداخته است. وی در این نامه که عنوان آن »گربه هایی که در آرزوی گرفتن موش می مانند« است، 
می نویسد: »اظهارات مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درباره ایران هم سردرگم کننده بودند و هم ناراحت کننده. او به عنوان رئیس دستگاه 
سیاست خارجی یک قدرت بزرگ و همچنین مدیر سابق سیا، بهتر است که درباره ایران، مردم و تاریخش اطالعات بهتری داشته باشد.« 
وی در ادامه نامه افزوده است: »قلدری به ندرت توفیق می یابد و هرگز در قبال ملت ایران موفق نبوده است. کشور من در طول هزاران 
سال تاریخ خودش، هرگز در برابر خارجی ها سرخم نکرده یا تعظیم نکرده است و همیشه در عین تنوع در داخل متحد باقی مانده است. 
مردم نجیب و شریف ایران فارغ از اینکه چه نظری شاید درباره حکومت کنونی شان داشته باشند، در معرض تهدیدات خارجی همیشه 
در کنار هم باقی می مانند و به دفاع از وطن خود شان کمک می کنند. تاریخ به سرعت به متجاوزان خارجی این درس را داده است که افکار 
پوچ و خیال خام درباره شکستن و خرد کردن ایران را رها کنند. گربه ها در آرزوی گرفتن موش خواهند ماند. هیچ کس قادر نخواهد بود 
ایران را در هم بشکند و خرد کند.« آخرین ســفیر رژیم پهلوی در نامه خود به روزنامه نیویورک تایمز اضافه کرد: »ایران، با سرزمینی به 

وسعت 636۰۰۰ مایل مربع و جمعیت 8۲ میلیونی، عراق نیست. ایران قادر به مقاومت در برابر یک حمله نظامی خارجی خواهد بود.« 

یکی از چهره هایی که این روزها مورد توجه رســانه ها قرار گرفته و در مواقع مختلف سخنان و اظهاراتش روی ویترین مطبوعات می نشیند 
ذوالنور اســت. این چهره اصولگرا در مصاحبه ای تاکید کرده اصال عضو جبهه پایداری نیســت و ضمنا از منتقدان محمود احمدی نژاد نیز بوده 
است. او در این مصاحبه در مورد گرایش سیاسی اش حرف های قابل توجهی هم زده است. او گفته: » بارها به من به دلیل حمایت از برخی افراد 
و پیگیری برخی طرح  و سواالت در مجلس فحاشی کردند، حتی مدعی شدند که من بازی انحرافی را آغاز کردم اما با در نظر گرفتن مصالح و منافع 
قالیباف را  کاندیدای اصلح دانستم اما به دلیل کناره گیری ایشان از میان کاندیداهای موجود، آقای رئیسی را اصلح دانستم. بچه حزب اللهی های 
قم نیز توقع داشتند از ابتدا سینه چاک آقای رئیسی باشم، اما به تشخیصی رسیدم که خالف آن نتوانستم عمل کنم. در جلسات مختلف نیز از وی 
حمایت کردم و کنار رفتن وی را هم خطا دانســتم. بعد از آن با وجود هزینه های آن از آقای رئیسی حمایت و دفاع کردم. برخی به حمایت از آقای 
قالیباف به جهت کارنامه ایشان در شهرداری تهران هم ایراد وارد می دانستند اما این حمایت نسبی است، ما نمی توانیم گزینه مطلوب خود را برای 
کاندیداتوری دعوت کنیم، لذا از میان افرادی که ثبت نام و تایید شدند باید اصلح را انتخاب کنیم، از نظر ما فرد اصلح بدون مشکل و حاشیه نیست، 

بلکه از میان کاندیداهای تایید شده دارای ُحسن بیشتر است.«

چهره ها



دونالد  ترامپ این هفته از خبرسازترین چهره ها بوده 
اســت. او از یک سو همچنان جدال رســانه ای و سیاسی 
با ایــران را پیگیــری می کنــد و از جانب دیگــر روی متن 
حرف هایی که می خواهد به رهبر کره شمالی بزند متمرکز 
شده و از جهتی دیگر جنگ اقتصادی بزرگی را با اتحادیه 

اروپا آغاز کرده است. 
او هفته گذشــته در مهم ترین اظهــار نظرش بعد از 
خروج از برجام، خواســتار مذاکره با تهران شــده اســت. 
»دونالد  ترامپ« رئیس  جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در 
تماس تلفنی با »ترزا می« نخســت وزیر انگلیس، درباره 
ایران و لزوم مجبور کردن تهــران به پذیرش توافق جدید 
هسته ای صحبت کرده است. ترامپ در این تماس تلفنی 
ادعــا کرده مجبــور کردن ایــران به پذیرش یــک توافق 
جدید، می تواند نقش تهــران در منطقه از جمله ســوریه 
و یمن و همچنیــن فعالیت های ثبات زدایــش را محدود 
کند. وی به خانــم می گفت که توافق جدید بــا ایران باید 
فراگیر و شــامل تمام جنبه هــای رفتارهای ایران باشــد. 
ترامپ همچنین تاکید کرد تحریم های پیشین هسته ای 
و تحریم های ســخت تر جدیدتر در بازه ۹۰ تــا ۱۸۰ روزه 
علیه ایران باز خواهند گشت. ترامپ همچنین از مقامات 
تهران دعوت کرد تا به مذاکرات جدید با آمریکا برگردند. 
وی همچنین تاکید کرد تحریم های پیشــین هســته ای 
و تحریم های ســخت تر جدیدتر در بازه ۹۰ تــا ۱۸۰ روزه 
علیه ایران بازخواهند گشت. ترامپ همچنین از مقامات 
تهران دعوت کرد تا به مذاکرات جدید با آمریکا برگردند. 
کارشــکنی های آمریکا در اجرای برجام از زمان روی کار 
آمدن »دونالد  ترامپ« به عنــوان رئیس جمهوری آمریکا 
شدت گرفت. او در اقدامی که نقض صریح بندهای توافق 
هســته ای با ایران محســوب می شــود، بارها تهدید کرد 
کشــورش را از توافق خارج خواهد کرد یا درباره تجارت با 
ایران به کشورهای اروپایی هشدار داد. ایران و پنج کشور 
عضو دائم شورای امنیت ســازمان ملل )آمریکا، فرانسه، 
انگلیس، روســیه و چین( به عالوه آلمان در تیرماه سال 
۱3۹4 به توافقی دســت یافتند که قرار بود در ازای ایجاد 
محدودیت در بخش هایی از فعالیت های هسته ای ایران، 
همه تحریم هــای بین المللی و یکجانبه مرتبــط با برنامه 

هسته ای ایران را رفع کند. 
اما در رخدادی دیگر دونالد  ترامــپ اعالم کرده که 
تصمیمش برای دیدار با رهبر کره شــمالی جدی اســت. 
سارا سندرز، ســخنگوی کاخ ســفید در توئیتر اعالم کرده 
اســت که محل برگزاری نشســت کیم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی و دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هتل 
»کاپال« واقع در جزیره ســنتوزا اســت و از سنگاپوری ها 
برای مهمان نوازی شــان تشــکر کرد. قرار است که این 
دیدار، صبح روز ۱۲ ژوئن به وقت محلی برگزار شود. ترامپ 
نیز به خبرنگاران گفته اســت که برنامه ریزی ها برای این 
دیدار »بســیار خوب پیش مــی رود.« او در این خصوص 
توضیح داده است: »روابط بسیاری در حال شکل گیری و 
مذاکرات زیادی پیش از این سفر در حال پیشروی است. 
باید ببینیم چه پیش می آید. اما این دیدار بسیار مهم است. 
این دو روز بسیار مهم خواهند بود.« سنگاپور چند روز پیش 
منطقــه ای مرکزی را کــه وزارت امور خارجه این کشــور، 
ســفارت آمریکا و هتل های بســیاری در آن قرار دارند، از 
روز ۱۰ تا ۱4 ژوئن به عنوان منطقه ویژه اعالم کرد. دولت 
سنگاپور در روزنامه اینترنتی رسمی خود اعالم کرد که محل 
برگزاری این رویداد جزیره سنتوزا تغییر کرده است. دولت 

این کشــور همچنین اظهار کرده اســت که پلیس تدابیر 
سختگیرانه تری را در خصوص مردم و کارکنان مرتبط با این 
رویداد صورت می دهد و امکاناتی همچون پرواز هر گونه 

هواپیما نیز در این منطقه ممنوع خواهد بود. 

  جنگ بزرگ با اروپا
در همین حال او جنگ تعرفه ای بزرگی با اروپا به راه 
انداخته است. بلومبرگ با اشــاره به مذاکرات طرف های 
آمریکایــی و اروپایی برای رســیدن به یک توافق بر ســر 
تعرفه فلزات نوشته است: »اما به نظر نمی رسد یک توافق 
تجاری متعارف چیزی اســت که کاخ سفید  ترامپ در واقع 

به دنبال آن است. واشــنگتن، در عوض به دنبال مبادله 
صلح در تجارت در ازای اخذ امتیازهای امنیتی و سیاست 
خارجی است.« بلومبرگ نوشته است: »این روشی بدیع - و 
احتماال تنش آمیز- از سوی یک رئیس جمهور آمریکا برای 
تجارت با نزدیک ترین متحدانش اســت اما روشی است 
که در کوتاه مدت می تواند نتایجی به همراه داشــته باشد 
تا  ترامپ با توجه به آنها  اعالم کند به پیروزی دســت پیدا 
کرده اســت.« مطابق این گزارش، امیــد  ترامپ احتماال 
این است که می تواند از تهدید به اعمال تعرفه بر واردات 
فلزات به عنــوان یک اهرم فشــار برای جلــب همکاری 
کشــورهای اروپایی در زمینه افزایش سهم بودجه  دفاعی 
متحدان ناتو و تحریم های ایران استفاده کند. نکته این 
اســت که پس از اینکــه ایاالت متحده در راســتای وضع 
تعرفه فلزات بر وارداتی از کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا، 
گام برداشــت و واکنش هایی تالفی جویانه را در برخی از 
شرکای تجاری خود ایجاد کرد، ســهام آمریکا افت کرد. 
وزیر تجــارت آمریکا، ویلبــور راس، گفت کــه تعرفه ۲۵ 
درصدی بر واردات فوالد و تعرفــه ۱۰ درصدی بر واردات 
آلومینیوم از متحدان این کشور، از جمعه الزم االجرا است. 
مکزیک هم با اعمال تعرفه هایی بر محصوالت کشاورزی 
و صنعتی آمریکا پاسخ داد. مکزیک در این اقدام گوشت 
خوک، ســیب، انگــور و پنیــر و همچنین فــوالد را هدف 
قرار داده اســت. کانادا هم اعالم کرده است تعرفه هایی 
تالفی جویانه بر ۸/۱۲ میلیارد دالر از صادرات آمریکا وضع 

خواهد کرد و تحت توافق تجارت آزاد آمریکای شــمالی 
و ســازمان تجارت جهانی از آمریکا به علت تعرفه هایش 
شکایت می کند. شاخص غذا و گوشــت بسته بندی شده 
اس اندپی ۸/۱ درصد ســقوط کرد و تمام ۱۱ زیرشاخص 
مربوط به آن در منطقه قرمز قرار گرفتند. اختالفات تجاری 
بین آمریکا و شــرکای تجاری آن، بازارهای مالی را از ماه 
مارچ، که  ترامپ طی تصمیمی  تعرفه های فلزات را اعالم 
کرد، تحت تاثیر قرار داده اند. مسائل تجاری، داده های 
اقتصادی خوب آمریکا را که نشان می داد هزینه کردهای 
مصرف کننده افزایش یافته اســت، تحت تاثیر خود قرار 
داد. میانگین صنعتــی داوجونــز ۸۸/۲3۲ واحد یا ۹4/۰ 
درصد افت کرد و به ۹/۲4434 واحد رسید. اس اندپی ۵۰۰ 
هم ۱۹/۱6 واحد یا ۵۹/۰ درصد از ارزش خود را از دســت 
داد و در رقم ۸۲/۲7۰7 واحد تثبیت شد. کامپوزیت نزدک 
۵۵/۱4 یا ۱۹/۰ درصد افت کرد و در ۹۱/7447 واحد بسته 
شد. شاخص فوالد اس اندپی که ســود کرده بود، پس از 
اقدام تالفی جویانه مکزیک، ســودهای خود را از دست 
داد و در نهایت با ۰. ۱ درصد ضرر بــه کار خود پایان داد. 
بلومبــرگ در تأیید این گزاره به اظهارات اخیر »اســتیون 
منوشــین«، وزیر خزانه داری آمریکا اشــاره کــرده که در 
مصاحبه با سی ان بی ســی گفته بود  ترامپ میزان ســهم 
کشــورها در تأمین بودجه ناتو را در مالیــات ۲۵ درصدی 
برای فــوالد وارداتــی و مالیــات ۱۰ درصــدی آلومینیوم 
وارداتی در نظر خواهد گرفت. رگه های دیگر این رویکرد  
ترامــپ را می توان در موضــوع تحریم های ایــران دید. 
»ریچارد گرنل«، سفیر آمریکا در آلمان در مصاحبه ای با 
نیویورک تایمز گفته بود که  ترامپ آماده اســت در صورت 
همکاری اتحادیه اروپا با آمریکا در موضوع ایران، اعضای 
این اتحادیه را برای همیشــه از تعرفه های تجاری معاف 
کند. بعــد از خروج آمریکا از توافق هســته ای »برجام« و 
آغاز فرآیندها برای بازگشت تحریم ها کشورهای اروپایی 
از قصد خود برای مقابله با تحریم های فرامرزی این کشور 
و محافظت از شــرکت های در حال تجارت بــا ایران خبر 
داده اند. تهدیدهای آمریکا بیش از ۲۰ میلیارد دالر تجارت 
ســاالنه اتحادیه اروپا و ایــران و همچنیــن قراردادهای 
شــرکت های بزرگی مانند »توتال« و »رنــو« را در معرض 
خطر قرار می دهــد. مهم تر از آن، ایــن تهدیدها مزایای 
اقتصادی ایران از »برجام« و به تبــع آن، توان حفظ این 
توافق را به خطر می اندازند. ماهیت فراســرزمینی قوانین 
آمریکا که شرکت های خارجی در حال تجارت با دالر آمریکا 
و حتی فعالیت های شعب غیرآمریکایی آنها  را تحت تأثیر 
قرار می دهد مقام های آمریکایی را قادر کرد ســال ۲۰۱4 
بانک فرانســوی »بی ان پی پاریبا« را با رقم بی ســابقه ۹ 
میلیارد دالر جریمه کنند. هراس از اعمال همین جریمه ها 
است که باعث می شــود شــرکت های بین المللی عطای 

تجارت با ایران را به لقای مخاطرات آن ببخشند. 

  زنگ خطر سقوط حزب  ترامپ در کنگره
اما یک اتفــاق دیگر برای دونالــد  ترامپ پیروزی 
مهم دموکرات هــا در انتخابــات در بزرگ تریــن ایالت 
آمریــکا، کالیفرنیا اســت. تــا امروز برتــری چهره های 
دموکرات در کســب ۸ کرســی کنگــره و فرمانداری ها 
مسجل شــده اســت. پیش از این رســانه های آمریکا 
در  انتخابــات  در  دموکرات هــا  مهــم  پیــروزی  از 
بزرگ ترین ایالت آمریــکا، کالیفرنیا خبــر دادند. اغلب 
رســانه های آمریــکا تیتــر اصلی خــود را بــه روز بزرگ 
انتخابات و شکســت یــاران  ترامپ اختصــاص دادند. 
لس آنجلس تایمــز این نتیجــه از رای گیــری در ایالت 
بزرگ کالیفرنیا را شــوک بزرگ بر  ترامــپ و نقطه آغاز و 
نشــانه ای از شکســت حزب  ترامپ در انتخابات نوامبر 

کنگره خواندند. 

جنجال های آقای پرزیدنت
ترامپ هفته شلوغی داشت
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واکنش به حاشیه سازی  درباره افطاری در غزه

برجام پروژه نظام بود؟

رئیس کمیته امداد امام خمینی به حواشی پیش آمده درباره توزیع افطاری در غزه به نام 
این مجموعه واکنش نشان داد. سید پرویز فتاح در واکنش به انتشار فیلمی  از توزیع افطاری 
در نوار غزه و حواشــی پیش آمده درباره انتقال کمک های مردمی  ایران به خارج از کشــور در 
صفحه اینستاگرامی  خود گفت: »از ابتدای حضورم در کمیته امداد سرمایه اصلی امداد را اعتماد 
مردم دانستم و تأکیدم بر افزایش آن بوده است. بارها گفته ایم در امداد هیچ چیز محرمانه ای 
جز اطالعات فردی مددجویان نداریم و همه چیز باید شــفاف باشد. خود و همکارانم راموظف 
کردم که به طور منظم عملکرد امداد را گزارش دهیم؛ برگزاری نشست های خبری متعدد، تولید 
مستندات تصویری، برگزاری تورهای خبری در مناطق محروم و. . . بخشی از این اقدمات بوده 
است. همچنین در طول سه سال گذشــته بارها و بارها تاکید کرده ام که کمیته امداد امام)ره( 
اولویت خود را رســیدگی به امور محرومین داخل کشــور می داند و در بــرون از مرزها صرفًا به 
پیاده سازی مدل ســازمانی کمیته امداد به صورت خودگردان )کمک های مردمی  همان کشور 
برای نیازمندانش( اقدام می کند و به نوعی با این کار ضمن صدور ارزش های انقالب، نام و یاد 
امام راحل زنده و جاوید می ماند. قول داده ایم که همچون گذشته هیچ پولی از کمک های مردم، 
در خارج از مرزهای ایران اسالمی  مصرف نشود و بر این وعده خود صادق بوده ایم و خواهیم 
ماند. افزایش میزان مشارکت مردم در طرح های مختلف کمیته امداد در سال های اخیر نیز مؤید 
این موضوع است که از این بابت قدردان مردم نیکوکار ایرانیم. اکنون که توفیقات کمیته امداد 
امام)ره( باعث سرخوردگی و عصبانیت آنان شده انجام برخی شیطنت های هدایت شده از آن 
سوی مرزها و سعی در ایجاد خدشه بر اعتماد مردم عزیز به کمیته امداد، آن هم در ایام مربوط 
به سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( و در آستانه روز جهانی قدس، ضرورت هوشیاری ملت عزیز 
ایران و همراهی بیش از پیش آنان را نمایان می کند و ما نیز مصمم تر از گذشته در مسیر پر خیر 

و برکت کمک به نیازمندان و محرومین گام برخواهیم داشت.« 

رضا سراج، کارشناس مسائل سیاسی در کانال اطالع رســانی خود در پیام رسان 
سروش نوشت: بازخوانی ابالغ مهم رهبر انقالب به رئیس جمهور برای اجرای برجام، 
به این پرســش پاســخ می دهد که برجام پروژه نظام و رهبری بود یا پــروژه  لیبرال های 
غربگرا. رهبر انقــالب در ۲9 مهر 9۴ طی ابالغی به آقــای روحانی فرمودند: »محصول 
مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف های ساختاری 
و موارد متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه، می تواند به 
خسارت های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شــود.« رهبر انقالب در این ابالغ، 
اجرای برجام را منوط به اجرای بندهای نه گانه مجلس، ده گانه شورایعالی امنیت ملی و 9 
بند مورد نظر خودشان دانستند. با این شرایط چنانچه بندهای ۲8 گانه ابالغ رهبر انقالب 
برای اجرای برجام عملی می شد، برجام پروژه نظام و رهبری محسوب می شد و در غیر 
این صورت، برجام پروژه لیبرال های جریان اعتدال و اصالحات است که خسارت محض 

را به منافع ملی وارد آورده است. 

فضای مجازی

سوال مهم 
از غرب

کنایه های اصالح طلبان به واعظی
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حرف روز 

در مورد ســفر نمایندگان به جام جهانی روســیه 
مقصر اصلی اون وزارتخانه و ســازمان دولتی هســت 
که از ایــن نماینده ها دعوت کــرده برای این ســفر و 
رئیس مجلس کــه این اجازه رو به نماینــدگان میده به 
این سفر های تشریفاتی به عنوان سیاهی لشکر بروند. 
البته ایــن رویه از طــرف همه معاونت هــای پارلمانی 
وزارتخونه ها اعمال میشــه تا در جای خودش از رای 
و همــکاری این نمایندگان نمک گیر شــده اســتفاده 
کنند. تازه این اول کاره وقتی ایــن نماینده ها به خارج 
از کشــور میرن چون شــخصیت حقوقی آنها در آنجا 
مطرح هســت یعنی به اســم نماینده مجلس یه کشور 
تلقــی می شــوند، کارمند هــای بیچاره ســفارت های 
کشــورمان به خاطر رعایــت پروتکل هــای مربوط به 
این مقامات، چه زحمت های اضافــی را باید متحمل 
بشوند چون اینها اونجا حاضر نیستند به عنوان یک فرد 
عادی هم محسوب شــوند و برند گردش شونو بکنند، 
هتل خوب، ماشــین خوب، پذیرایی خوب و یه کارمند 
سفارت به عنوان همراه دنبال اینا بیفته، خالصه همه 
چی باید در ســطح شــان یک نماینده مجلــس برای 
آنها اجرا بشــه و قس علی هذا. ایــن وزارتخونه ها باید 
برخی هزینه های این نمایندگان عاشق سفر خارجی و 
دالر های ماموریت را در بدو امر از بودجه کارمندای اون 
دستگاه متحمل بشوند... خالصه اینکه داستان مالی 

سفر این نمایندگان خیلی مفصل تر از این چیزاست. 

ما در این کشور جهاد نکرده ایم که عده ای برای 
عیش و نوش با پول بیت المال بروند روسیه به بهانه تیم 
ملی. حضور این نمایندگان چه سودی دارد جز ولخرجی 
و حق ماموریت گرفتن در حالی کــه مردم نیازمند پول 

دارو هستند؟

در تمام طول مذاکرات برجام مشخص بود 
که هدف شــان چه بــود. ایران را بچــه ای فرض 
کردند که مقداری پول توی جیبش بود و آن پول را 

از او گرفتند و او را به حال خود واگذاشتند.

اگر دولت می خواهد جلوی مشاورین امالک 
سودجو و گرانی مسکن را بگیرد فقط کافیه در اداره 
مالیات از فروشنده بخواهد یک برگ کاغذ ناقابل 
بگذارد و در آن فرم از او بخواهد چه مبلغ پول بابت 
حق بنگاهی پرداخت کرده و آن هم با رسید بانکی، 
آن وقت مالیات آن بنگاه را بر همان اساس بنویسد. 
باور کنید که این ســوداگران جرات نخواهند کرد 

دست به جیب مردم ببرند.

برجام ناقص الخلقه به دنیا آمده بود و اکنون 
مرده است. با رفتن آمریکا چند بند از وظایف دولت 
آمریکا حذف شد. مراقب اف. ای. تی. اف، پالرمو 
و مانند آن باشــید. نظام سلطه در برجام هسته ای 
به هدفش رسید. اکنون پیگیر برداشتن قدم های 

بعدی است. 

در مورد لغو قرارداد پژو با ایران باید کســانی 
که با این شــرکت امتحان پس داده دوباره قرارداد 
امضاکردن و در قراردادشــان تعییــن جریمه در 
هنگام خروج یکطرفه پژو را در نظر نگرفتن، برخورد 
جدی شــود. اینها باید مورد ســوال قرار گرفته و 
توبیخ شوند. همین طور افرادی که با شرکت توتال 

)جاسوس قطر( قرارداد امضا کردند. 

ترامپ حق دارد که از برجام یکطرفه خارج شود. 
ترامپ خوب می داند می شــود با جریانی که خواستار 
تعامل و ســازش با ایشان اســت و توانستند امتیازات 
ارزشمندی از این طیف فکری ضعیف در قالب برجام 
بگیرند، معامله کرد، پس بازهم می تواند از این جریان 
امتیازات بیشــتری بگیرند. پس در حال دیکته کردن 
دوازده گانه مورد نظرخودشان هستند، البته در اینجا 

مردم بیچاره متضرر خواهند شد. 

بر نمایندگان باید یک نظام ارزیابی مردمی  نظارت 
کند تا میزان سفرهای خارجی تشریفاتی، غیبت های 
جلســات مجلــس، موضع گیری هــای غیرضروری، 
رفتارهای غیرحرفه ای مانند سلفی گرفتن با نماینده زن 

اروپا و... را رصد کند و به اطالع عمومی  برساند. 

برجام قرار بود تحریم ها رو بــرداره که آقایان 
حقوقدان و زبان دنیا بلد نتوانســتند بــا این قرارداد 
ناقص و نیم بند و یکجانبــه تحریم را بردارند. گفتند 
حاال چه کار کنیم؟ آمدند یک ســری دستاوردهای 
رویایی درســت کردند مثــال برجام ســایه جنگ را 
برداشت یا برجام آمریکا را منزوی کرد و از این دست 

حرف ها که عاقبتش معلوم  است.

من ســری قبل جام جهانی برای نون شب ۲ 
شیفت کار می کردم حتی نتونستم 3 تا بازی ایران رو 
ببینم )به خدا قسم یه بازی جام جهانی ۲۰۱4 رو هم 
نتونستم ببینم(. بعد از 4 سال این بار هم همین طور 
میشه برای من، حاال نگاه کن نماینده شهر من داره 

میره عشق و حال. عین عدالت است، نه؟

دلیل گرانی مســکن را از آقای سیف بپرسید. 
جنــاب آقــای ســیف محصــول کم کردن ســود 
سپرده های بانکی جز آشفتگی در بازار طال و سکه 
و ارز و مســکن چه بود؟ چرا اشــتباه تان را اصالح 
نمی کنید؟ وقتی پول مردم تو بانک بود حداقل این 

بود که سایر بازارها قابل کنترل بودند. می ارزید؟
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گفتارها

ظرفیت ایران
چرا آمریکا با گفت وگوی ایران و اروپا درباره یمن مخالف است؟

حسن   هانی زاده

کارشناس مسائل خاورمیانه

با گذشت بیش از سه سال از تجاوز عربستان به یمن 
اکنون این تجاوز با بن بست نظامی مواجه شده و کشورهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای دریافته اند که حل بحران یمن از 

طریق نظامی امکان پذیر نیست. 
درواقع عربستان سعودی با هزینه ده ها میلیارد دالر و 
پرداخت رشوه به برخی کشورهای ضعیف عربی و اسالمی 
برای تشکیل یک ائتالف علیه مردم یمن با بن بست مواجه 
شد و حتی می توان گفت به نوعی در یک انزوای کامل قرار 
گرفته است. در حال حاضر وضعیت دردناک مردم یمن، 
تشــدید بیماری وبا و آوارگی میلیون ها انســان یک فاجعه 
بزرگ در منطقه ایجاد کرده است. به گونه ای که ریاض در 
حال حاضر درصدد برون رفت از این بحران بزرگ است. در 
این میان عربستان در بعد نظامی نیز نتوانسته قدمی  برای 

حذف انصارالله و حوثی ها بردارد و در حال حاضر وضعیت 
به نفع انصارالله و نیروهای مردمی  یمن است. 

طی این مدت شاهد بودیم که نیروهای انصارالله به 
لحاظ نظامی بسیار تقویت شدند و حتی موشک هایی را نیز 

به سمت مواضع عربستان شلیک کردند. 
در این بیــن از آنجا کــه آمریکایی ها و ســعودی ها 
نمی خواهند اعتراف کننــد که ارتش یمــن و انصارالله به 
توانایی بازدارندگی رسیده اند و می توانند موشک های خود 
را در خاک عربســتان به زمین بنشــانند، اتهام های خود را 
متوجه ایران کرده و می گویند ایران این موشــک ها را در 

اختیار یمن قرار داده است. 
این در حالی است که کشور یمن، از سه مسیر »دریا، 
زمین و هوا« به کلی محاصره است و ناو های آمریکایی در 
اطراف خلیج عدن و تنگه باب المندب حضور دارند. با این 
شرایط حتی امکان ارسال دارو هم به این کشور وجود ندارد 
چه برسد به ارسال گلوله و موشک برای انصارالله و ارتش 
یمن.   از دیگر سو باتوجه به طوالنی شدن جنگ عربستان 
علیه مردم یمن و اینکه افکار عمومی کشورهای غربی به 

خاطر فروش سالح توسط انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا 
به عربستان به شــدت علیه سیاســت غرب تحریک شده 
است، کشورهای غربی برای یافتن یک راه حل در راستای 
پایان دادن بــه بحران سه ســاله یمن تالش دارنــد که از 
ظرفیت ایران برای حل این بحران منطقه ای استفاده کنند. 
با وجود اینکه ایران نقش مستقیمی  در جنگ عربستان علیه 
یمن ندارد، اما نفوذ معنوی ایران در ساختار اجتماعی یمن 
و گرایش بیش از ۶۵ درصد از مردم یمن به مذهب زیدی و 
شــیعه این تلقی را برای اروپاییان به وجود آورده که ایران 
می تواند به عنوان چکش تعادل در ساختار اجتماعی یمن 
عمل کند. به همین دلیل درخواســت مذاکــره بین اروپا و 
ایران از سوی اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در این بین 
عربستان تالش می کند تا بر اساس الگوهای خود بحران 
یمن را به پایان برساند. عربستان اصرار دارد که مجموعه 
زیدی ها و شیعیان باید از ســاختار قدرت خارج شوند و این 
نقطه اختالف اتحادیه اروپا با عربستان است. ضمن آنکه 
اکنون اختالف نظر شدیدی میان عربستان و امارات بر سر 

یمن روی داده است. 
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عربستان سعودی به صورت مشروط با این مذاکرات 
موافقت کرده و شرط اصلی ریاض این است که حوثی ها 
باید سالح های خود را تسلیم یک کشور بیطرف کنند و تنها 
به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت داشته باشند. از سوی 
دیگر اتحادیه اروپا به شدت از سیاست های دونالد  ترامپ در 
خاورمیانه ناراضی است و تالش دارد تا بحران های منطقه 

را بدون دخالت آمریکا به پایان برساند. 
به لحــاظ امنیتی نیــز از آنجایــی که یمن بــه تنگه 
باب المندب اشــراف دارد، بنابراین ثبــات و امنیت یمن، 
دریانوردی و کشتیرانی در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای 
عرب را تضمین خواهد کرد؛ از سوی دیگر ثبات و استقرار 
در یمن موجب خواهد شد که گروهک های  تروریستی از 

این منطقه خارج شوند. 
در عین حال یمن از این جهت بــرای ایران اهمیت 
دارد که جمهــوری اســالمی می تواند ضمــن مذاکرات 
سیاسی با کشورهای اروپایی به بحران سه ساله یمن پایان 
دهد و بر اساس شرایط خود که مشارکت دادن حوثی ها در 
 ترتیبات امنیتــی آینده خواهد بود، این بحــران را به پایان 
برساند. زیرا اگر بحران یمن براساس خواسته ها و شرایط 
حوثی ها پایان یابد، این به مفهوم شکســت سیاست های 

عربستان خواهد بود. 
همچنین سیاســت ایران این اســت که به اتحادیه 
اروپا نزدیک شــود و از فرصت بروز اختالف میان اتحادیه 
اروپا و آمریکا اســتفاده کند، بنابراین اگــر بحران یمن در 
طول مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا به سرانجامی  برسد، 
می تواند الگویی بــرای حل ســایر بحران های منطقه ای 

قرار گیرد. 
به بیان دیگر اگر این مذاکرات بین ایران و اتحادیه 
اروپا به حل بحران یمن منجر شــود ایران می تواند در حل 
بحران ســوریه، لبنان و عراق نیز به کمــک اتحادیه اروپا 
بشــتابد؛ زیرا ادامه این بحران ها در آینده به سود اتحادیه 
اروپا نخواهد بود. ضمن اینکه کشــورهای اتحادیه اروپا 
آماده هستند تا در بازســازی یمن، سوریه و عراق مشارکت 

فعال داشته باشند. 
به نظر می رسد باتوجه به شرایط عربستان و احتمال 
بروز جنگ داخلــی در این کشــور و اختالفاتــی که میان 
شــاهزادگان ســعودی وجود دارد، اتحادیه اروپا نسبت به 
آینده عربستان و احتمال بروز بی ثباتی در این کشور به شدت 
نگران اســت و به همین دلیل بروز یک جنــگ داخلی در 
عربســتان تاثیرات زیادی به لحاظ امنیتی بــر منطقه و از 
جمله یمن خواهد داشــت. به همین خاطر تلقی اتحادیه 
اروپا این است که قبل از بروز بحران در داخل عربستان باید 

به بحران یمن پایان داده شود. 
این در حالی است که آمریکا مخالف گفت وگوهای 
اتحادیــه اروپا با ایران اســت زیرا ایــن گفت وگوها اگر به 
ســرانجامی  برســد موفقیت بین المللی بــرای ایران تلقی 
خواهد شد و جایگاه ایران را در ســطح جهان ارتقا خواهد 
داد. همچنین ایاالت متحده آمریکا جز عربستان هم پیمان 
قدرتمند دیگری در منطقه ندارد. در عین حال افکار عمومی 
جهان به شدت نسبت به سیاست های پرخاشگرانه دونالد  
ترامپ تحریک شــده و بــه همین دلیل آمریکا سیاســت 

روشنی در یمن ندارد. 
در نهایت باید توجه داشت که گفت وگوهای ایران و 
اتحادیه اروپا بر سر یمن پیام بسیار مهمی  دارد مبنی بر اینکه 
ایران یک کشور تاثیرگذار و عامل ثبات در منطقه و جهان 
است و از ظرفیت باالیی برای حل بحران های منطقه ای 
برخوردار است. اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده است که 
نمی تواند نقش موثر و مثبت ایران را در منطقه نادیده بگیرد. 
ضمن اینکه دشمنی آمریکا با ایران نه تنها به انزوای ایران 
منجر نشده، بلکه موجب انزوای آمریکا در سطح منطقه و 

جهان شده است. 

سازش غیرمستقیم
ریاض خواستار پادرمیانی اروپا 

در حل بحران یمن شده است

موضوع یمن به دالیلی از موضوعات مهمی  اســت که 
ابعاد مختلف حقوق بشری و منطقه ای دارد و جدا از مسائلی که 
مربوط به مردم یمن و تمامیت ارضی و حاکمیت آنها  می شود، 
دارای ابعادی است که همه کشورهای منطقه مجاز هستند در 
مورد آن صحبت کنند. به خصوص تاثیراتی که ممکن است 
بحران یمن بر امنیت منطقه بگذارد، تاثیراتی که بر آبراه تجاری 
دریای سرخ و باب المندب و کل معادالت منطقه ای می گذارد 
این زمینه را به وجود می  آورد که کشورهای مختلف راجع به یمن 
به گفت وگو بنشینند. البته این گفت وگوها به هیچ وجه به معنای 
تعیین سرنوشت یمن، تعیین روند سیاسی آینده این کشور یا 
تعیین سرنوشت جنگ تحمیلی که علیه یمن ادامه دارد، نیست 
بلکه به معنای گفت وگوهایی اســت که می تواند کشورهای 
اروپایی را از حمایت بیشتر از متجاوزان به یمن بازدارد.  در جنگ 
یمن به رغم مفاد منشور سازمان ملل متحد مبنی بر کمک رسانی 
به کشوری که مورد اشغال قرار گرفته و برخالف دیگر معاهدات 
بین المللی که کمک به متجاوز را محکوم می داند، دولت های 
اروپایی نه تنها از فروش انواع سالح های پیشرفته به عربستان 
خودداری نکردند، بلکه در این عرصه بیش از گذشته به فروش 
مقادیر قابل مالحظه ای از تســلیحات پیشرفته به عربستان 
مبادرت کردند. این در حالی است که عربستان بر اساس دیدگاه 
کارشناســان حقوقی و بین المللی در سه عرصه نسل کشی، 
پاکســازی قومی  و جنایات بزرگ جنگی متهم اصلی است و 
طبیعتا در چنین شرایطی ضروری اســت تا دیگر دولت های 
منطقه در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه به این موضوع مهم 
بپردازند. نکته اساسی در این عرصه آن است که با وجود تشکیل 
شورای عالی سیاسی در یمن هنوز ساختار سیاسی مقتدری که 
از جانب کشورهای غربی قابل قبول باشد، در این کشور ایجاد 
نشده است. بنابراین این موضوع زمینه را برای ورود جدی تر 
کشــورهای منطقه به مباحث مربوط به یمن به ویژه جنایات 
جنگی عربستان میسر کرده است.  البته دولت های اروپایی 
تحت فشار ریاض که ایران را متهم به حمایت تسلیحاتی از 
یمن می کنند، رغبت و تمایل بیشتری برای مذاکره در خصوص 
یمن با ایران دارند. آنها  بر این تصور هستند که ایران به دلیل 
جایگاه قدرتمند منطقه ای خود می تواند طرف های یمنی را به 
اتخاذ شیوه های سیاســی و نظامی دلخواه هدایت کند. این 
در حالی است که جمهوری اسالمی ایران پیوسته بر حمایت 
تسلیحاتی از مردم یمن تاکید دارد و مذاکره در خصوص یمن را 
تنها به مسائل حقوق بشری و پرداختن به جنایات جنگی که در 
این کشور صورت می گیرد، منحصر می داند.  مقامات ریاض 
امیدوار هستند که از طریق پادرمیانی کشــورهای اروپایی و 
اعمال نوعی فشار بر ایران زمینه های غیرمستقیم نوعی سازش 
با گروه های سیاسی به خصوص جنبش انصارالله در یمن فراهم 
شود و خواستار آن هستند که دولت های اروپایی، ایران را به 
 ترغیب، تشویق و سازش گروه های یمنی با عربستان وادارند. 
این در شرایطی است که جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه قصد 
مداخله در مسائل داخلی و خارجی یمن را نداشته و گروه های 
سیاسی و احزاب یمنی را در تصمیم گیری در خصوص جنگ 
ذی حق می داند. عربستان در جنگ یمن از ابتدا به کمک های 
دیگر کشورهای اسالمی چشم دوخته بود، کمااینکه در همان 
ابتدا به تشکیل ائتالفی علیه یمن اقدام کرد و هم اکنون نیز 
از نیروهای نظامی سودان، مصر و برخی دیگر از کشورهای 

عربی استفاده می کند.  بر این اساس ریاض به یک صف بندی 
منطقه ای معتقد اســت؛ بدین صورت که در برابر کشورهای 
همسو با عربستان کشورهای دیگری در صف مقابل قرار دارند 
و از جنبش انصارالله و مردم یمن حمایت می کنند، بنابراین هر 
نوع تصمیم گیری در جنگ یمن را به تصمیمات کشورهای 
مخالف خود در منطقه مرتبط می دانند. به هر ترتیب شــکی 
نیست که مقامات ریاض خواستار پایان هرچه سریع تر جنگ 
یمن هستند، آن هم به طریقی که پیامدهای ناشی از این پایان 
که به معنای شکست ریاض است به حداقل کاهش پیدا کند.  
در این میان کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه و انگلستان 
به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در تصمیمات 
این شورا نقش بسزایی می توانند ایفا کنند؛ در عرصه های دیگر 
نیز کشورهای اروپایی به دلیل یک سری قابلیت ها مخصوصا 
قابلیت های اقتصادی می توانند سهم بزرگی را در پایان دادن 
به جنایات جنگی عربستان در یمن ایفا کنند و الاقل از ارسال 
محموله های جدید تسلیحاتی به عربســتان و حمایت های 
سیاســی از آنها  خودداری کنند. در نتیجه چنانچه مذاکرات 
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای اروپایی بتواند به ایجاد 
محدودیت های الزم در برابر اقدامات مســلحانه عربستان و 
همچنین امارات در یمن بینجامد می توان گفت که نتایج مورد 
نظر ایران فراهم شده است.  در خصوص امارات نیز باید توجه 
داشت که امارات، تنها کشوری است که از میان کشورهایی که 
در ائتالف عربستان علیه یمن شرکت کرده بودند در این صحنه 
باقی مانده و مقاصد افزون طلبانه و فرصت طلبانه ای را در این 
عرصه دنبال می کند؛ یعنی مقاصدی که بعضا حتی با اهداف 
و سیاست های عربســتان همخوانی و هماهنگی ندارد. این 
سیاست ها در برخی موارد موجب بروز اختالفاتی میان عربستان 
و امارات شده است.  درخصوص ریشه های مجموعه اقدامات 
نظامی، سیاســی و تبلیغاتی عربســتان در یمن دیدگاه های 
مختلفی وجود دارد که عمدتا به نقش واسطه ای امارات در این 
زمینه تاکید شده است. بدین مفهوم که تصمیم به ادامه جنگ 
در یمن و مجموع سیاست هایی که امارات در این عرصه صورت 
می دهد، خارج از یمن و از طریق دولت های غربی به این کشور 
دیکته می شود و پایگاه داخلی ندارد.  در این رابطه برخی نیز بر 
این اعتقاد هستند که سرمایه گذاران بزرگ عرب و غیرعرب در 
امارات از جمله بانیان این اقدامات نظامی در عملیات علیه یمن 
و حوزه دریای سرخ و تنگه باب المندب هستند.  جالب آنکه دولت 
امارات به دلیل جمعیت اندک این کشور برای پیشبرد اقدامات 
سیاسی و نظامی خود از نیروهای نظامی دیگر کشورها نظیر 
سودان، مغرب و تعداد دیگری از کشورهای ضعیف خاورمیانه 
و آفریقا بهره برداری می کند.  اهداف امارات و روند تصمیمات 
این کشور در یمن زمانی بهتر آشــکار می شود که به اهمیت 
راهبردی و اقتصادی سواحل یمن در دریای سرخ و اقیانوس 
هند پی ببریم و همچنین با قابلیت های نفتی و گازی یمن که 
می تواند برای سال های سال ثروت بسیار قابل مالحظه ای را 
به وجود آورد آشنا شویم. در این میان مساله تصرف و اشغال 
یک جزیره بزرگ و بسیار استراتژیک یمن به نام »سقطری« 
از جانب امارات که قابلیت های بسیار زیاد نظامی، اقتصادی 
و سیاسی دارد نیز می تواند بخش دیگری از دالیل فعالیت ها و 
عملیات های نظامی امارات و حامیان این کشور را تشریح کند.  
با این همه باید خاطرنشان کرد که امارات به رغم به کارگیری انواع 
تالش های نظامی و سیاسی تاکنون نتوانسته است بسیاری 
از طرح ها و نقشه های خود را در صحنه یمن عملیاتی کند و در 
بسیاری از کوشش های خود در سیطره بخش های دیگری از 

یمن ناکام مانده است. 

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل آفریقا

عربستان ، 
بحران یمن را 
یک تهدید برای 
امنیت ملی خود 
محسوب می کند
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خالء استراتژیک 
روسیه با ایران شفاف برخورد نکرده است

پس از ماه ها کش وقوس بر ســر حضــور نیروهای 
خارجــی هم پیمان در جنوب ســوریه، ســفیر روســیه در 
سازمان ملل اعالم کرد که روســیه و رژیم صهیونیستی بر 
سر خروج نیروهای هم پیمان ارتش سوریه از جنوب غرب 
سوریه، توافق کرده اند و انتظار می رود این توافق به زودی 
اجرا شــود. بعد از تایید این خبر بار دیگــر بدعهدی های 
روسیه در قبال ایران برای بسیاری تداعی شد. البته در این 
رابطه فقط نمی توان از مسکو ایراد گرفت بلکه به سیاست 

خارجی ایران نیز ایراداتی وارد است.
رویکردی کــه ایران در سیاســت خارجی دارد عمال 
برای خود یک خالء استراتژیک ایجاد کرده و توان اینکه 
با همه بازیگران مهم عرصه روابــط بین الملل بتواند وارد 

مذاکره یا همکاری شود را ندارد. 
البته این بدان مفهوم اســت که ایــران نمی خواهد 
نه اینکه نتوانــد یا توان آن را نداشــته باشــد. به هر حال 
ایران بر اســاس موقعیت ژئوپلیتیــک، مولفه های قدرت 
و پارامترهــای ثابت و متغیری که در سیاســت خارجی هر 
کشوری تاثیر دارد از توانایی و پتانسیل الزم برخوردار است 
و می تواند با هر کشــوری وارد مذاکره شود. به بیان دیگر 
این توانایی را داریم که سیاست خارجی مان را به شیوه ای 
پیش ببریم که خالء استراتژیک نداشته باشیم تا دیگران از 
آن خالء وارد شوند و ما نیز مجبور شویم تخم مرغ هایمان 

را در یک سبد خاص مثل روسیه قرار دهیم. 
در وهله بعدی بحث عدم اعتماد به ســایر بازیگران 
باید توجه داشــت در عرصــه روابط بین الملــل چیزی به 
اســم اعتماد وجود ندارد و هیچ کشــوری به کشور مقابل 
اعتماد ندارد. حتی میان کشورهای کوچک و زیرسیستم 
نیز این اعتماد وجود ندارد. دیپلماســی می گوید که باید 
برای اعتمــاد متقابل تالش کرد، این در حالی اســت که 
اگر اعتماد متقابل میان کشــورها وجود داشته باشد، این 
مسائل دیگر مطرح نخواهد شــد، بلکه تالش دیپلماسی 
این است که در سایه دیدگاه ها و منافع مشترک و با احترام 
متقابل به یک اعتماد متقابل نســبی دســت یافت. بحث 
نسبی بودن اعتماد نیز همواره مطرح است و ممکن است 
فرآیند مناســبات کشــورها بنا به دالیلی تغییــر کند، زیرا 

تحوالت سیال است و در حال تغییر.
به همین دلیــل نیز گفته می شــود که در سیاســت 
خارجی، کشورها دوست و دشمن ثابت ندارند، بلکه آنچه 
ثابت اســت منافع ملی کشورهاست. این یک اصل است 
و صرفا مربوط به ایران نیســت، بلکه ایــران نیز به عنوان 
کشــوری از جامعه بین الملــل باید این مســائل را مدنظر 

داشته باشد. 
 در این میان روسیه نیز مانند دیگر کشورها به دنبال 
منافع خودش است و طبیعتا سعی دارد از تمام اهرم ها بهره 
ببرد. در این خصوص با کشــورهای بزرگتری مانند آمریکا 
به رغم اختالفات، ارتباطش را حفظ می کند و با اسرائیل و 
عربستان و بسیاری دیگر از دولت ها نیز ارتباط دارد. درواقع 
می توان گفت که روسیه با تمام بازیگرانی که در سوریه به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر هستند، ارتباط دارد اما 
ایران با بازیگران مهم ارتباطی ندارد که این به ضرر کشور 
است. در این شرایط تهران مجبور می شود از کانال روسیه 
وارد شــود و روســیه نیز در این موقعیت، منافع خود را در 

اولویت قرار خواهد داد. 
لذا این مساله که روسیه در پی منافع خود است یک 
اصل کلی اســت اما ایرادی که می توان از سیاست های 
مسکو در قبال ایران گرفت اینکه از ابتدا بر سر همه مسائل 
با ایران مذاکره نمی کند و جمهوری اسالمی  باید نسبت به 
این موضوع آگاه باشــد و تمام تخم مرغ هایش را در سبد 
روسیه نچیند. در قضیه ســوریه شاهد هستیم که روس ها 
با آمریکا ارتباطاتی دارند و با اسرائیل نیز هماهنگی هایی 
انجام داده اند اما به طرف ایرانی اطالع نمی دهند. حتی 
در قضیه پایگاه نوژه، در این همکاری استراتژیک مقطعی 
موردی وقتی روسیه از این پایگاه اســتفاده کرد دو دولت 
قرار گذاشتند که این همکاری فاش نشود اما مسکو بدون 
آنکه ایران را در جریان بگذارد این مســاله را علنی و فاش 
کرد. حتی در آن مقطع ســردار دهقان، وزیــر دفاع وقت 
نسبت به این موضوع به روس ها اعتراض کرد و از عبارت 
بی معرفت در قبال آنها استفاده کرد؛ البته در این خصوص 
به ایران نیز این ایراد وارد اســت که چــرا دررابطه با چنین 

مساله ای با مردم خودش شفاف نبوده است؟
به طور کلی از این دســت اقدامات در پرونده روابط 
روسیه با ایران زیاد است. از بدو فروپاشی شوروی و تشکیل 
روسیه که بنده اقدامات و سیاست های روس ها را بعضا از 
نزدیک دنبال کرده ام و حضور فیزیکی در برخی مذاکرات 
داشتم بارها مشاهده کردم که روسیه با ایران شفاف برخورد 
نکرده و یکباره تصمیمی  گرفته که قبل تر به ایران اطالع 
نداده است.  در شرایط کنونی روسیه در سوریه به دنبال آن 
اســت که دو پایگاهش را حفظ کند و عالوه بر حفظ بازی 
خاورمیانه ای خود، وزنه ای باشــد که بتواند با استفاده از 
آن مانع آن شــود که تروریســت هایی ماننــد چچنی ها به 

روسیه بازگردند. 
مساله دیگر برای روسیه این است که با آمریکا و اروپا 
مسائل خود را حل وفصل کند؛ به عنوان مثال نگرانی های 
روسیه از پیشروی ناتو و مســائلی که در پی دخالت روسیه 

در اوکراین پیش آمده قابل ذکر است. 
اما این مسائل از ابتدا بدان مفهوم نبوده که روسیه در 
کنار ایران قرار بگیرد و اگر میان ایران و اسرائیل درگیری 
صورت گرفت روســیه از ایران حمایت کند. چنین چیزی 
اصال مدنظر روسیه نبوده و نیست و اساسا نه روسیه به این 
سمت خواهد رفت و نه با توجه به مسائل بین المللی چنین 

رویکردی مطلوبش است. حتی در خصوص بشار اسد نیز 
به نظر می رسد که اگر تحوالت روســیه به سمت دیگری 

برود روسیه اصراری بر ماندن اسد نخواهد داشت. 
در قبال صحبت های والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه و سپس پسکوف، ســخنگوی کرملین و در نهایت 
ریابکوف، معاون وزیر خارجه مبنی بر لزوم خروج نیروهای 
خارجی از سوریه، سخنگوی وزارت خارجه ایران واکنش 
نشــان داد و گفت که کســی نمی تواند ایران را مجبور به 
کاری کند و تا زمانی که خطر تروریسم باشد و دولت سوریه 
بخواهد ایران در ســوریه به کمک هایش به دولت سوریه 

ادامه می دهد. البته این ظاهر قضیه بود. 
 ولی بــه هــر حــال روســیه بــا ایــران در ســوریه 
همکاری های بســیاری انجام داده بود و حتــی از پایگاه 
نظامی  ایران استفاده کرد. لذا وقتی چنین همکاری هایی 
میان طرفین صورت گرفته، طرف روســی اگر می خواهد 
موضع گیری متفاوتی داشته باشد حتما ابتدا باید با ایران 
هماهنگ کند. روسیه باید شــرایط را برای ایران توضیح 
می داد که اکنون که داعــش تقریبا دفع شــده و خطر در 
ســوریه تاحدودی زیادی از بین رفته اســت بهتر اســت 
نیروهای خارجی از برخی نقاط خارج شوند و دیگر لزومی 
 به باقی ماندن نیروها نیست. به نظر من این اقدام روسیه 
اگر واقعا بدون هماهنگی با طرف ایرانی بوده باشد نوعی 
دورزدن ایران اســت. لذا در چنین شــرایطی ما باید برای 
حفظ منافــع ملی  مــان، تقویــت اســتقالل و منافع ملت 
فرصت سازی کنیم و همکاری های مان با روسیه به گونه ای 

نباشد که در طول تاریخ به ضرر ما باشد. 
ایران باید به سمت بازی سازی با دیگر بازیگران غیر 
از روســیه گام بردارد تا بتواند منافعــش را حفظ کند. این 
شرایط نیز زمانی می تواند دنبال شود که ایران کارت هایی 
در دســت دارد و شــرایط داخلی و منطقــه ای و موقعیت 
الزم را دارد. در این شــرایط ایران باید وارد گود شــود و از 
کارت های بازی اش استفاده کند، نه اینکه تبدیل به کارت 

بازی روسیه شود. 

دکتر افشار سلیمانی

سفیر پیشین ایران 
در جمهوری آذربایجان

روسیه بر 
بشار اسد فشار 
می آورد که رابطه 
خود را با ایران 
محدودتر کند

یادداشت
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روسیه، ایران را 
دور نمی زند

منابع ایران و روسیه در سوریه 

تکمیل کننده یکدیگرند

هفته گذشته خبری از سوی سفیر روسیه در سازمان ملل 
مبنی بر توافق مسکو-تل آویو بر سر خروج نیروهای هم پیمان 
ارتش سوریه از جنوب غرب سوریه منتشر شد که این خبر با 

بازتاب های گسترده ای در داخل ایران مواجه شد. 
دررابطه بــا اظهارنظرها و تصمیمــات اخیر مقامات 
روسی در وهله نخست به نظر می رسد که پدیده تاحدودی 
مبهم است و مشخص نیست که روس ها در حال انجام چه 
کاری هستند. اما دقیقا برخالف این اظهارنظر اولیه به نظر 
من این موضع گیری روسیه کامال واضح و قابل پیش بینی 
است. باید توجه داشت که استراتژی روسیه در ورود به عرصه 
سوریه از ابتدا برای تقویت موضع خود به عنوان یک بازیگر 
نظم منطقه ای در خاورمیانه بوده است. روسیه با هدف آنکه 
به این موقعیت نزدیک شــود، مهم ترین استراتژی ای که 
انتخاب کرد و در این مدت آن را پیگیری و تقویت کرد، این 
بود که به عنوان یک نیروی موازنه گر چندجانبه بین نیروها 
عمل کند. به عبارت دیگر اینکه روسیه در عین حال به مقامات 
ارشد و سیستم امنیتی ایران و به سیســتم امنیتی اسرائیل 
دسترسی دارد و با عربســتان، ترکیه، اردن، دولت سوریه و 

دکتر عبدالرسول دیوساالر

پژوهشگر مرکز تحقیقات 
استراتژیک خاورمیانه

آمریکا همکاری می کند، بخشی از استراتژی اولیه روس ها 
بوده و آنها  از ابتدا تالش کردند تا به موقعیتی برسند که نقش 
یک موازنه گر خارجی قدرتمند را در منطقه ایفا کنند. روسیه 
در پی آن است که ساخت مطلوب نظم را در خاورمیانه ایجاد 
کند. بنابراین این اتفاق در ساختار استراتژیک تفکر روسی 
خیلی غیرطبیعی نیست و نقش روســیه به عنوان موازنه گر 
خارجی اســت.  در این میان این پرسش مطرح است که آیا 
این اقدامات روسیه الزاما معنای بد و نامطلوبی برای ایران 
دارد یا یک مفهــوم و پیام مطلوب؟  در ایــن رابطه باید یک 
فرض کلی را درنظر گرفت مبنی بر اینکــه نزدیکی ایران به 
روسیه و به طور کلی هرگونه همگرایی امنیتی تهران با مسکو 
در موضوع ساخت های منطقه ای مطلوب بازیگران فراملی 
مانند آمریکا نیست. بنابراین طبیعی است که مجموعه ای 
از شــایعات، اخبار مشــکوک و اطالعات غلط در این فضا 
وجود داشته باشد. بنابراین این یک شاخصه کلیدی است 
که در مســیر این تحلیل اطالعات باید قرار بگیــرد. با این 
شــاخصه، بســیاری از حرف ها ســاختار اطالعات غلطی 
اســت که نباید به آن توجه کرد یا مبنای تحلیل قرار داد.  در 
بررســی کلی این بحث باید توجه داشــت از یک سو بعد از 
چند برخوردی که طی ماه های اخیر میان ایران و اســرائیل 
اتفاق افتاد و منجر به اولین برخوردهای مســتقیم میان دو 
طرف شــد که حتــی از اوج تنش ها در ســال های ۲۰۱۱ و 
۲۰۱۲ هم باالتر بود و از ســوی دیگر بــا اتفاقاتی که درباره 
برجام در حال رخ دادن است و فشــارها در حوزه منطقه ای، 
به نظر می رســد روســیه با هماهنگی طرف ایرانی به سمت 
یک استراتژی کاهش تنش در منطقه در حال حرکت است 
که این استراتژی در بلندمدت به نفع ایران است. یعنی ایران 
یک سری منافع کلیدی در سوریه ایجاد کرده که این منافع 
کلیدی و اســتراتژی حضور ایران در سوریه فی نفسه با این 
هدف بوده که بتواند منافع امنیتی ایران را در منطقه تامین 
کند. در این بین یکی از مهم ترین منافع امنیتی این بود که 
آستانه تنش را به حد درگیری مستقیم با اسرائیلی ها نرسانیم. 
به نظر من سیاست روسیه در برهه فعلی باید در این ساختار 
تعریف شود.  بنابراین این برآورد و تحلیل که ایران از جانب 
روسیه در حال دور زده شدن اســت تحلیل درستی نیست. 
چراکه به نظر می رسد که این مذاکرات و هماهنگی ها بدون 
هماهنگی طرف روس با طرف ایرانی عمال امر غیرممکنی 
است.  به بیان دیگر این امکان وجود ندارد که روسیه برای 
نیروی زمینی ایران در یک منطقه مشــخص تصمیم بگیرد 
و ایران آن تصمیم را اجرا کند. از دیگر سو در ساختار امنیتی 
ایران نیز به این جمع بندی رسیده اند که باید به سمت کاهش 
تنش یا حداقل افزایش ندادن تنش با اسرائیل حرکت کنیم. 
مهم ترین مطالبه ای که در این میان وجود دارد نیز این است 
که ایران از مجاورت مرز بین سوریه و اسرائیل خارج شود. 
در نتیجه برخالف آنچه اخبار و تحلیل ها انتشار می دهند من 
این تحوالت را در یک ساختار وسیع تر هماهنگی بین ایران 
و روسیه می بینم و در مسیر بزرگ تر، کاهش تنش در منطقه 
با استفاده از ظرفیت موازنه گری خارجی که روسیه توانسته 
برای خود ایجاد کند تحلیل می کنم. بنابراین این استراتژی 
زیان و ضرری برای ایــران ندارد و اساســا بدین مفهوم هم 
نیست که ایران آنچه در سوریه داشته را قرار است از دست 
بدهد یا تمام داشته های کلیدی در سوریه را به طرف روس 
یا دیگر طرف ها واگــذار کند.  در این قالــب اگر فرض را بر 
این بگذاریم که این اخبار واقعیت داشــته باشد در حقیقت 
ایران از یک ســری مناطق موجب تنش خارج خواهد شد و 
این می تواند با یک قالب استراتژی کاهش تنش به ویژه در 
شرایطی که ما تحت فشار مســائل برجامی  قرار داریم یک 
اتفاق خوب قلمداد شود. این نکته را نیز باید در نظر داشت 
که به دلیل آنکه ظرفیت هایی که ایران در سوریه ایجاد کرده 
ظرفیت هایی غیرقابل انکار است، ظرفیت هایی است که از 
منظر نظامی روی زمین خود را تعریف کرده و از لحاظ نظامی 

از وضعیت کنونی سوریه تفکیک ناپذیر است، بنابراین در این 
فضا به ظرفیت های ایران آسیبی وارد نخواهد شد. 

بحث دیگــری کــه در مــورد همکاری های ایــران و 
روسیه بعضا مطرح می شود این است که آیا این همکاری ها 
تاکتیکی است یا استراتژیک؟ من معتقد هستم که نمی توان 
همکاری های تهران-مسکو را در این قالب تعریف کرد، بلکه 
این همکاری هــا نوعی همگرایی امنیتی اســت و ما به این 
همگرایی امنیتی نیاز داریم. همچنین این همگرایی امنیتی 
می تواند حفاظت از ایران را در برابر فشارهای بیرونی افزایش 
دهد. از دیگر سو این همگرایی امنیتی کامال مبتنی بر منافع 
مشــترک میان دو طرف اســت.  در عین حال گفتمانی که 
می گوید ایران مهره ای است که روسیه از آن استفاده می کند 
اصال مبتنی بر واقعیت نیست. زیرا این گفتمان طرف ایرانی 
را یک نیروی منفعل فاقد توان کنشگری می بیند که هم خرد 
و عقالنیت سیاسی اش از طرف روسی پایین تر است و هم 
عرصه های میدانی ضعیف تری را کنترل می کند. اما واقعیت 
بدین صورت نیست؛ ما تجربیات تاریخی متعددی داریم و 
سیاســتمداران ایرانی نیز با آگاهی از این تجربیات تصمیم 
می گیرند. نکته مهم تر اینکه ایران در ســوریه منابعی را در 
اختیار دارد که تکمیل کننده منابع روسیه است. بنابراین یکی 
از دالیل ایجاد این همگرایی این بود که روسیه و ایران در بازی 
سوریه از منابع تکمیل کننده برخوردار بودند. منظور از منابع 
تکمیل کننده این است که زمانی که روس ها می توانستند از 
نیروی هوایی، پوشش های دفاع هوایی گسترده یا استراتژی 
دریایی وســیع که ایران چنیــن منابعی را در اختیــار ندارد، 
استفاده کنند، ایران می توانست از ظرفیت های مستشاری 
باال در عرصــه زمیــن، در جنگ های زمینــی و جنگ های 
چریکی نامنظم و نامتقارن اســتفاده کند؛ منابعی که روسیه 
در اختیار نداشــت. بنابراین اینجاست که این همگرایی رخ 
می دهد، یعنی وابستگی متقابل ایران و روسیه در بازی روسیه 
عامل این همگرایی بوده است و این همکاری ها به مفهوم 
انفعال یکی از طرفین نیست.  همچنین این روایت مبنی بر 
انفعال ایران که اصال واقعیت ندارد، جمهوری اسالمی را از 

فرصت های همکاری با روسیه محروم می کند. 
در نهایــت اینکه من به شــخصه معتقد هســتم باید 
واقع گرایانه ایــن موضوع را نگاه کرد؛ مبنــی بر اینکه ایران 
منافع مشترکی با روسیه دارد و در صحنه سوریه در وضعیت 
فعلی نقض منافع ملی ایران مشاهده نمی شود. یعنی حتی 
در مساله ایجاد مناطق کاهش تنش نیز به نظر من این مساله 
در بلندمدت به کاهش تنش میان ایران و اسرائیل در صحنه 
سوریه منجر می شود و این دقیقا همان چیزی است که ایران 
در برهه فعلــی در صحنه منطقه ای و بین المللــی به آن نیاز 
دارد. درواقع بیش از این نباید در عرصه مذاکرات برجامی  و 
عرصه بین المللی به ایران فشار وارد شود چراکه شاهد بودیم 
اخیرا افزایش تنش ها تا مرز درگیری مســتقیم میان ایران و 

اسرائیل پیش رفت. 

حضور قدرتمند 
ایران  در سوریه 
مورد انتقاد آمریکا 
قرارگرفته است
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ترجمه

تقابــل اتحادیه اروپــا و ایاالت متحــده آمریکا بر 
سر توافق هسته ای با ایران و نحوه مواجهه با شرایط 
موجود )شــرایط پس از خروج  ترامپ از برجام( ادامه 
دارد. طی روزهای اخیر، سواالت و دغدغه های زیادی 
در خصوص »سطح منازعه آمریکا- اروپا« بر سر برجام 
در رسانه های غربی مطرح شده است. برخی رسانه های 
غربی، منازعه ایجاد شده در دو سوی آتالنتیک بر سر 
توافق هسته ای با ایران را منازعه ای جدی تلقی کرده و 
حتی از آن، به عنوان مقدمه ای برای تغییر رویکرد کالن 
اروپا در برابــر آمریکا یاد می کنند. با این حال بســیاری 
از تحلیلگران غربی معتقدند، ایــن منازعه، محدود و 
تاکتیکی بوده و سران آمریکایی و اروپایی اساسا قصد 
ایجاد یا تعمیق شکاف های موجود با یکدیگر را ندارند. 
نشــریه »نیویورکــر« تحلیل قابل تاملــی در خصوص 
تحوالت به وجــود آمده در روابط آمریــکا و اروپا پس از 

خروج  ترامپ از برجام منتشر کرده.

دقیقا یک روز پس از آنکه دونالد  ترامپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحــده آمریکا خروج رســمی کشــورش از توافق 
هســته ای بــا ایــران را اعــالم کــرد، امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران 
تماس گرفت و از دغدغه و خواسته پاریس مبنی بر اجرای 

توافق همه جانبه برجام خبر داد.
 ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه نیز صراحتا 
عنوان کرد که برجام توافقی مرده نیست و به رغم خروج 
ایاالت متحده آمریکا، این توافق به قوت خود باقی 
است. در دیگر پایتخت های اروپایی نیز مقامات و 
دیپلمات های ارشد، مواضع مشابهی را در حمایت 
از برجام بیان کردند. این نخستین بار است که 
بر ســر یک مساله امنیتی، شــاهد اتخاذ یک 
رویکرد جمعی مشترک از سوی اروپا )در تقابل 

با آمریکا( هستیم. 
در طــول هفت دهــه ای که از ســقوط 
آدولف هیلتر و انعقاد پیمان آتالنتیک شمالی 
)تشــکیل ناتو( گذشــته است، شــاهد بروز 
اختالفاتی میان آمریــکا و اروپــا بودیم. در 
دوران ریاســت جمهوری ژنرال آیزنهاور و در 
سال ۱9۵۶ میالدی، شاهد بروز بحران هایی 
در قبال کانال سوئز بودیم. در جریان جنگ 
عراق در ســال ۲۰۰3 میالدی نیز دو کشور 
آلمان و فرانسه، از پیوستن به ائتالف جورج 
واکر بوش برای اشــغال عــراق خودداری 
کردند. اما اکنون )بر ســر موضوع برجام( 
این تنها دفعه ای است که اروپا به صورت 
یکپارچه در مقابل ایاالت متحده ایستاده و 
با این کشور مخالفت کرده و اقدام  ترامپ 
مبنی بر خروج از توافق هسته ای را نقض 

قوانین بین المللی قلمداد می کند. 
در بیانیه هایی که از سوی مقامات 

اروپایی و در مخالفت با اقدام  ترامپ منتشر شده است، این 
رویکرد به صوتی جدی به چشم می خورد. در این بیانیه ها، 
از خروج  ترامــپ از برجام به عنوان زیر پا گذاشــتن توافقی 
بین المللی یاد شده اســت. همچنین دولت های اروپایی از 
تمامی تالش خود برای جلب رضایت ایران و انجام اقدامات 
الزم برای زنده نگه داشــتن توافق هســته ای خبر داده اند. 
آنها  از تعهد خود مبنی بر بهره مندی ایران از مزایای توافق 

هسته ای )مزایای اقتصادی برجام( سخن گفته اند. 
اما ســوال اصلی اینجاست که ســران اروپایی تا چه 
اندازه ای حاضر به ایســتادگی در برابر دونالد  ترامپ و دولت 
آمریکا هســتند؟ ســوال دیگر اینکه مقامات اروپایی تا چه 
اندازه ای قــادر به ایســتادگی در برابر واشــنگتن در منازعه 
به وجود آمده هســتند؟ واقعیت امر این اســت کــه اروپا در 
صورت تقابل با ایاالت متحــده آمریکا و تالش برای تامین 
خواســته های ایران در برجام، وارد فــاز اختالفات علنی با 

واشنگتن خواهد شد. 
در این صورت، شــاهد تعمیق شــکاف های موجود 
میان آمریکا و اروپا خواهیم بود. هم اکنون میان آمریکا و 
اروپا بر سر موضوعاتی مانند اعمال تعرفه های تجاری )بر 
فوالد و آلومینیوم( اختالف وجــود دارد. ادامه این تقابل 
)تعمیق شکاف های موجود میان آمریکا و اروپا( می تواند 
ضربات سنگینی را بر شرکت های بزرگ اروپایی وارد کند.  
توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و اعضای ۵+۱، 
تجارت شــرکت های آمریکایی و اروپایی با ایــران را آزاد 
کرد زیرا تحریم های شــدید )تحریم های ثانویه آمریکا و 
چندجانبه شــورای امنیت( که در این خصوص وضع شده 

بود تعلیق شد.
 متعاقبا، صــادرات نفت ایران بــه بازارهای جهانی 
دو برابر شد و ایران دسترســی محدودی با سیستم بانکی 
بین الملــل پیدا کــرد. در حــال حاضر، ترامپ خواســتار 
بازگردانــدن حداکثــری تحریم هــا و اعمــال مجــازات 
علیه شــرکت های بزرگ چند ملیتی اســت که قصد دارند 
روابط تجــاری خود را بــا ایــران ادامه دهنــد. اظهارات 
»ریچارد گرنل« ســفیر ایاالت متحده آمریــکا در آلمان، 
در همین راســتا قابــل تحلیــل و ارزیابی اســت. وی در 
پیامی  توئیتی نوشــت که شــرکت های آلمانــی و اروپایی 
 که با ایــران کار می کنند، بایــد فورا فعالیت هــای خود را 
کاهش دهند.  اگرچه اظهارات ســفیر آمریــکا در برلین، 
منجر به خشم سیاستمداران آلمانی شد اما سوابق آمریکا 
نشــان می دهد که این کشــور اقدامات ســختی را علیه 
شرکت ها )شــرکت هایی که با ایران مراوده تجاری داشته 
باشند( صورت می دهد. در دوران ریاست جمهوری باراک 
اوباما و در ســال ۲۰۱4 میالدی، شــاهد جریمه سنگین 
9/4 میلیاد دالری برای بانک فرانســوی BNP، آن هم به 
اتهام مقابله با تحریم های ایران، کوبا و ســودان بودیم. 
نکته دیگر اینکــه حتی اگر معامالت نفتــی میان ایران و 
اروپا با تکیه بر واحد پول یورو )غیــر از دالر( صورت گیرد 
نیز بانک های اروپایی در انتقال پول به ایران دچار معضل 
خواهند شد. این در حالی اســت که تبدیل سیستم خرید 

نفت ایران از دالر به یورو نیز آسان به نظر نمی رسد. 
از سوی دیگر، طی روزهای اخیر اخباری درخصوص 
تالش کشورهای اروپایی برای رایزنی با آمریکا )برای اعطای 

معافیت تحریمی  به شرکت های اروپایی( شنیده می شود.
 با این حال به نظر می رسد واشنگتن با چنین درخواستی 
موافقت نکند. به نظر می رسد در ازای حفظ توافق هسته ای با 
ایران، کشورهای اروپایی با تعمیق بیشتر شکاف ها در درون 
ناتو پیمان آتالنتیک مواجه شــوند. همچنیــن این اقدام، 
می تواند مخاطراتی برای شرکت های اروپایی داشته باشد و 
آنها  را در مقابل اقدامات تالفی جویانه بیشتر ایاالت متحده 
آمریکا قرار دهد. به نظر می رسد، طی روزهای اخیر بحث بر 

سر این موارد، جدی تر خواهد شد. 

آیا اروپا واقعا در مقابل  ترامپ می ایستد؟ 
ممکن است شرکت های اروپایی به سمت تالفی جویی حرکت کنند

سعید سبحانی

مترجم
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حمله  به چندجانبه گرایی 
اروپا می تواند امنیت خودش را تامین کند

یکی از موضوعاتی کــه در قبال خــروج ایاالت 
متحــده آمریکا از توافق هســته ای مــورد بحث قرار 
گرفته است، تاثیر این اقدام بر مناسبات دیپلماتیک 
جاری در نظام بین الملل است. خروج  ترامپ از توافق 
هسته ای درســت در حالی صورت گرفته که کماکان 
نگاه چندجانبه گرایانه بین المللی بر مناســبات جاری 
در جهان امروز حاکم است. با این حال رئیس جمهور 
ایــاالت متحده آمریــکا بارهــا به صورت مســتقیم و 
غیر مستقیم، بر احیای یکجانبه گرایانه ایاالت متحده 
در نظام بین الملــل تاکید کرده اســت؛ رویکردی که 
بســیاری از سیاســتمداران آمریکایــی از جمله بیل 
کلینتون و جیمی  کارتــر معتقدند تاریــخ مصرف آن 
عمال پایان یافته است. نشریه وال استریت ژورنال، 
در تحلیلی کوتاه، به بررسی منازعات برجامی  اخیر و 
تاثیر آن بر مناســبات ایاالت متحده آمریکا و اروپای 

واحد پرداخته است: 

معاهده )توافق( هســته ای میان ایــران و اعضای 
۱+۵، عمال توســط ســه کشــور اروپایی یعنی انگلیس، 
فرانســه و آلمان طراحی شــده بود. آنها  از ایــن معاهده 
و توافــق جامع، به عنــوان مصداق موفقیت دیپلماســی 
چندجانبه گرایانه خود در نظام بین الملل یاد می کردند. با 
این حال، خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق هسته ای 
با ایران، شــوک ســختی را به مقامات اروپایی وارد کرد . 
ترامپ با این اقــدام خود، عمال دیپلماســی چنــد جانبه 
گرایانه کشــورهای اروپایی را به چالش کشــید. در چنین 
شرایطی، موج شــدید انتقادات مقامات اروپایی به سوی 
کاخ سفید روانه شد. آنگال مرکل، صدراعظم آلمان برای 
دومین بار طی ماه های اخیر تاکید کــرد که دیگر ایاالت 
متحده آمریکا نمی تواند حکم یــک پلیس جهانی )نقطه 

ثقــل( را در مناســبات جهانی ایفــا کند. دونالد تاســک، 
رئیس شــورای اروپا نیز در توئیتی نوشــت که ما )اروپا( با 
وجود داشتن دوســتانی مانند  ترامپ دیگر به دشمن نیاز 
نداریم. کار به جایی رســید که برخی تحلیلگران مســائل 
اروپا، پایان دوران اتحاد درون آتالنتیک را اعالم کردند. 
تمامی  بحران ها و چالش های به وجودآمده میان ایاالت 
متحده آمریکا و اتحادیه اروپا واقعی و جدی است اما اینها 
یک چالش دیپلماتیک نیست. بروز این چالش ها معلول 
ضعف بازیگــران اروپایی )در نظام بین الملل( اســت. در 
شرایطی که اتحادیه اروپا به سختی قادر به حفظ رویکرد 
چندجانبه گرایانه دیپلماتیک خود در نظام بین الملل است، 
 ترامپ به فکــر منافع خود و متحدانش اســت. در جریان 
خروج ایاالت متحده از توافق هســته ای با ایران، ترامپ 
به دیگرمتحدان خود و منافع مشــترک با آنها  نگریســت؛ 
بازیگرانی مانند اسرائیل )رژیم اشغالگر قدس(، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی.  مناسبات ایاالت متحده 
آمریکا و اروپا از ابعاد گسترده ای قابل تامل است. تحریک 
کشورهای اروپایی توسط ایاالت متحده آمریکا، یک روند 
گسترده در سیاســت خارجی واشنگتن اســت. در دوران 
ریاست جمهوری اوباما، وی تمرکز اصلی خود را روی آسیا 
)و نه اروپا( گذاشت. دولت اوباما در سال ۲۰۰9 میالدی 
استقرار سیستم دفاع موشــکی ایاالت متحده آمریکا در 
لهستان و جمهوری چک را لغو کرد. او در سال ۲۰۱۲ دو 
تیپ ارتش آمریکا را از اروپا خارج و آنها  را بازنشسته کرد. 
در سال ۲۰۱۶ میالدی )زمان خروج اوباما از کاخ سفید(، 
۶۲ هزار ســرباز آمریکایی دراروپا حضور داشــتند. این در 
حالی است که در پایان جنگ سرد حدود 3۰۰ هزار سرباز 
آمریکایی در خاک اروپا حضور داشــتند. زمانی که  ترامپ 
از کشــورهای اروپایی و اعضای ناتــو می خواهد تا هزینه 
تامین دفاع مشــترک خود را پرداخت کنند، »دیپلماسی« 

عمال خفه می شود.
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز کشورهای 
اروپایی به نحــوی در روند تصمیم ســازی ایاالت متحده 
آمریکا در نظام بین الملل و در قبال مســائلی مانند نبرد در 

افغانستان و... دخیل نبودند. در این میان، اوباما بر اساس 
»منافع ملی آمریکا« تصمیم خود را در قبال مسائلی مانند 
جنگ ســوریه و... اتخاذ می کرد. حتی در آغاز مذاکرات 
هســته ای با ایران در دوران اوباما که در مسقط آغاز شد، 
طرف اروپایی در مذاکرات نقشــی نداشــت. با این حال، 
ایاالت متحده آمریکا همچنان بودجه و هزینه سنگینی را 
برای دفاع از اروپا می پردازد. در راستای تقویت بازدارندگی 
اروپا)از طریــق تقویت نیروهای ناتو در اروپای شــرقی(، 
ترامپ حدود 4/8 میلیارد دالر بودجه در نظر گرفته است. 
بودجه ای که در ســال ۲۰۱8 به این امــر اختصاص داده 
شده و در ســال ۲۰۱9 میالدی نیز احتماال به ۶/۵ میلیارد 
دالر افزایش خواهد یافت.  در ماه آوریل امسال )۲۰۱8(،  
 »U. S. Javelin« کشور اوکراین موشک های ضدهوایی
را برای دفاع از قلمرو خود در برابر حمالت نظامی روسیه در 
منطقه دونباس دریافت کرد.  پنتاگون نیز ۲۰۰ میلیون دالر 
بودجه اضافه برای حمایت از ارتش اوکراین درخواســت 
کرده اســت. در عین حال، دولت ایاالت متحده آمریکا، 
بعضی از تحریم ها علیه مســکو را در پاســخ به شــکایات 
فرانســه و آلمان )که روابط تجاری قابل توجهی با روسیه 
دارند( کاهش داده است. در چنین شرایطی افرادی مانند 
خانم آنگال مــرکل، صدراعظم آلمان می تواند ســخن از 
عدم اعتماد به ایاالت متحده آمریکا )جهت تامین منافع 
اروپا( به میان بیاورد اما نباید فراموش کرد که نشانه ای از 
توانایی کشور آلمان برای تامین امنیت اروپا وجود ندارد. 
شواهد و مستندات موجود نشان می دهد که وزارت دفاع 
آلمان تنها می تواند 9تانــک را برای تقویت پایگاه دفاعی 
اروپای شرقی تهیه کند. این در حالی است که آلمان قبال 
وعده داده بود که قادر به تامین 44تانک برای تقویت این 
پایگاه نظامی است. آلمان می گوید که هزینه های دفاعی 
خود را تا ســال ۲۰۲۵ به میزان ۱/۵ درصد تولید ناخالص 
داخلی این کشورافزایش خواهد داد. این در حالیست که 
تعهد آلمان و دیگر اعضای ناتــو، ۲ درصد تولید ناخالص 
داخلــی این کشورهاســت. به نظــر می رســد بهترین راه 
برای اروپا در راستای مدیریت مناسبات درون آتالنتیکی، 
ســرمایه گذاری روی مســائل امنیتــی و نظامی اســت. 
 در غیر این صورت، نوشــتن پیــام در توئیتر۱ مشــکلی را 

حل نمی کند. 
پی نوشت: 

1- اشــاره نویســنده بــه توئیت هایــی اســت که طی 

هفته های اخیر، توســط مقامــات اروپایــی و در مخالفت با 

سیاســت های  ترامپ و کاخ ســفید در قبال برجام منتشر 

شده است. 

محمدرضا سعیدی نیا

مترجم
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مصطفی آرانی

روزنامه نگار

اصالحات در
اردوگاه سنت گرایان

آیا جامعه روحانیت خواهد توانست به جایگاه قبلی خود 
در سیاست ایران بازگردد؟

تحوالت اخیر اساســنامه ای و مدیریتــی در جامعه 
روحانیت مبارز را چقدر باید جدی گرفت؟ آیا واقعا می توان 
گفت که فصــل جدیــدی از فعالیت این نهــاد مذهبی – 
سیاسی آغاز شده یا همه چیز در سطح تغییر روسا و شاید 

برخی تغییراتی جزئی شکلی باقی خواهد ماند؟
قبل از هر چیز برای کسانی که از این تغییرات باخبر 
نیســتند باید به طور خالصــه بگوییم که بعــد از تغییرات 

اساســنامه ای این تشــکل، آیت الله موحدی کرمانی که 
قبال دبیرکل این مجمــع بودند به عنوان رئیس شــورای 
مرکزی و آیت الله مجتهدشبستری و حجت االسالم تقوی 
به ترتیب به عنوان نایب رئیس و دبیر آن انتخاب شــدند. 
مصباحی مقدم همچنان به عنوان ســخنگوی این تشکل 
باقی ماند و در مهم ترین تحول، مصطفی پورمحمدی، به 

عنوان دبیرکل این تشکل انتخاب شد. 
ابتدا بیایید معنای این تحوالت را با هم مرور کنیم تا 
بعد از آن به سراغ اثرگذار بودن یا نبودن آن برویم. به نظر 
می رسد که این تحوالت دست کم ســه پیام روشن دارد، 
نخست جوانگرایی. در ســاختار جدید، سن دبیرکل یعنی 
پورمحمدی، اگرچه ۵9 سال اســت؛ اما باز هم نسبت به 
سن آیت الله موحدی کرمانی یعنی 87 سال نزدیک به ۲8 
سال جوانگرایی را نشان می دهد. در عین حال تعیین یک 
شــورای مرکزی برای نظارت عالیه روی مجموعه ای که 
شیوخ جامعه در آن عضو هستند هم باعث شده که بتوان 
در ســطوح پایین از افراد چابک تر اســتفاده کرد و همین 
موضوع احتماال باعث خواهد شــد که جامعــه روحانیتی 
فعال تر در عرصه سیاســی حضور داشــته باشد. در عین 
حال، انتخاب ســخنگو برای این تشــکل نشان می دهد 
که جامعه روحانیت پذیرفته که در دوران جدیدی در حال 
فعالیت سیاسی است و از این رو باید خود را با شرایط جدید 
مطابقت بدهد. تاسیس سایتی برای جامعه روحانیت را نیز 

باید در بستر همین مساله فهم کرد. 
حاال به سراغ سوال اصلی برویم. آیا چنین تحولی، 
تحول موثر در جهت فعالیت بیشتر و کارآمدتر این نهاد در 
سپهر سیاسی ایران خواهد بود؟ به نظر می رسد دست کم 
به ســه دلیل باید گفت که جامعه روحانیت با موانع جدی 

برای فعالیت کارآمد در سیاست ایران روبه رو است: 
نخســت اینکه جامعــه روحانیت در حــال حاضر از 
چهره های موثر و درجه یک خــود که از ابتدای انقالب تا 

اواخر دهه 7۰ در این تشکل و سیاست ایران نقش آفرین 
بودند خالی شده است. بخشــی از این بزرگان مثل شهید 
مطهری، بهشــتی یا مفتح و باهنر در ابتــدای انقالب به 
دست تروریست ها به شهادت رسیدند، بخشی دیگر طی 
این ســال ها از دنیا رفته اند مثل آیت اللــه مهدوی کنی، 
بخشی دیگر در اواسط دهه ۶۰ طیف دیگری از سیاست 
ایــران را بــرای فعالیت خــود انتخــاب کردنــد و مجمع 
روحانیون را تاسیس کردند، ولی بخش مهم دیگری بعد از 
روی کار آمدن احمدی نژاد و به طور مشخص بعد از سال 
۱388 از مواضع سیاسی جامعه روحانیت گالیه مند شدند و 
 ترجیح دادند که دیگر در جلسات این طیف شرکت نکنند. 
به طور مشخص باید به هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی 
و ناطق نوری به عنوان یک مثلث در این طیف اشاره کرد. 
مســاله بعدی بــه اعتمــاد عمومی مردم نســبت به 
روحانیت برمی  گردد. شاید آمار دقیق و به روزی از میزان 
اعتماد مردم به روحانیت در دســت نداشته باشیم و شاید 
برخی بگویند که اعتماد به حســن روحانی در سال ۱39۲ 
نشان دهنده این اســت که مردم هنوز به روحانیت اعتماد 
دارند اما شــاخص های دیگری مثل کاهش محســوس 
تعــداد نمایندگان روحانی در مجلس شــورای اســالمی 
نشــان می دهد که دســت کم بخشــی از مردم نسبت به 
حضور روحانیت در سیاست ایران اعتماد گذشته را ندارند. 
فراموش نکنید که حاال و با آغاز یازدهمین ســال فعالیت 
علــی الریجانی در مجلس شــورای اســالمی، این نهاد 
قانون گذاری، ۱۵ سال اســت که دیگر رئیس روحانی به 

خود ندیده است. 
مساله سوم، موضع سیاســی جامعه روحانیت مبارز 
اســت. جامعه روحانیت در ســنگر راست ســنتی حضور 
دارد اما واقعیت این اســت کــه یکی از آخریــن مبارزان 
در این سنگر اســت چرا که رفته رفته تمام افرادی که در 
این سنگر حضور داشــتند جای خود را در محیط سیاسی 
ایران تغییر دادند. بخشــی از آنها  مثل طیف ناطق نوری 
و روحانی و هاشــمی و حتی الریجانی بعد از سال ۱388 
به اصالح طلبان نزدیک تر شــدند از ســال ۱39۲ رســما 
جریان سومی  به نام اعتدال را کلید زدند. بخشی هم مانند 
علی اکبر والیتی بعــد از ارتحال هاشــمی در حال حرکت 
به ســمت اصولگرایان رادیکال تر هستند. در این شرایط 
ماندن در ســنگر راست ســنتی آن هم در حالی که راست 
یا همان اصولگرایی هم ظاهرا به مرحله پوســت اندازی 
رســیده و برخــی از نواصولگرایی صحبــت می کنند، چه 

معنایی خواهد داشت؟
با این سه مالحظه آیا باید گفت که تغییرات جدید، 
بدون نتیجه باقی خواهد ماند؟ به نظر نمی رســد که این 

موحدی کرمانی پس 
از اینکه مجمع تشخیص 
را به هاشمی شاهرودی 
سپرد دبیرکلی جامعه 
روحانیت را هم به 
پورمحمدی واگذار کرد

یادداشت
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تغییرات بی نتیجه باشد. همان طور که گفتیم جوانگرایی، 
چابکی و حضــور در رســانه می تواند باعث شــود جامعه 
روحانیت بتواند دســت کم ســهم کنونی خود در سیاست 
ایران را حفظ کند. از ســوی دیگر، وضعیت سیاســی در 
ایران به سویی پیش می رود که با شکست دولت روحانی 
در پروژه های خود و البته احتمال عدم تمایل مردم و کشور 
به انتخاب یک اصولگــرا یا نواصولگرا چــون قالیباف یا 
احمدی نژاد، راســت ســنتی بتواند با گزینه ای مثل علی 
الریجانی، جــای محکم تری در ســپهر سیاســی ایران 
داشته باشد. با این وجود شکی نیست که جامعه روحانیت 
برای رسیدن به جایگاه قبلی خود ماموریت دشوار یا حتی 

غیرممکنی را پیش رو دارد. 



بازگشت به خانه اول

آیا الریجانی جدیدی متولد می شود؟

سیاست
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ائتالف اصولگرایان با راست سنتی 
افزایش آرای عارف، الریجانی را تهدید کرد

احتمال پایین ائتالف اصالح طلبان با الریجانی در 1400
هفت نتیجه ای که می توانیم از انتخابات هیات رئیسه مجلس بگیریم
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بازگشت به خانه اول
آیا الریجانی جدیدی متولد می شود؟

آنچه چهارشــنبه در صحن علنــی مجلس رخ نمایی 
کرد را نمی توان فقط در کم شــدن رای علی الریجانی یا 
یک رخداد ســاده پارلمانــی خالصه کرد. ایــن تحول در 
واقع نشانه ای است از تغییرات محسوس آرایش سیاسی 
کشور که البته نشــانه های دیگرش را نیز در چند ماه اخیر 

به خوبی دیده ایم. 
صورت مساله روشن است؛ »یک ضلع ائتالف قصد 
جدایی کرده است.« این را می توان هم در حرف هایشان 
دید و هم در اکت هایشــان. زمانه عوض شــده؛ خواست 
اصالح طلبان هم همین طور. آنهــا  دیگر نمی خواهند در 
سایه باشند. همین است که علی الریجانی یکباره خودش 
در صحنه می ماند و رقبای اصولگرایش که در لحظه آخر 

به دادش می رسند. 
همین است که محسن هاشــمی در نهایت ناباوری 
حتی بعــد از رفتن محمدعلــی نجفی نمی تواند شــهردار 
تهران شــود. همین اســت که حســن روحانی در آستانه 
یک سالگی انتخابش به عنوان رئیس جمهور در دور دوم 
از همیشه بیشتر احســاس می کند آنها  از او دور شده اند. 

خیلی چیزها تغییر کرده است. تحلیلگرانی که این مولفه ها 
را کنار هــم می چیننــد می دانند که این دیگر یک مســاله 
یک خطی نیســت. آنها  با نســخه ای پیچیــده مواجه اند 
که تصمیم ســازان اصالح طلبان بــا تاکتیک های ژله ای 
در حال اجــرای آن هســتند. می توان با کنــار هم نهادن 
برخی مولفه ها به پیش بینی آنچــه در آینده رخ خواهد داد 

پرداخت. 
اول باید به ایــن پرداخت که چه اتفاقــی برای علی 
الریجانی که از امید های انتخابات 1400 بود افتاده است. 
سپس این مساله را بررسی کرد که چه بر سر ائتالف آمده 
است و آنگاه این مساله را پررنگ کرد که اصالح طلبان چه 

برنامه ای برای دو انتخابات پیش رو دارند؟

  الریجانی؛ تغییر عجیب شرایط
علی الریجانــی در مجلس عجیــب و غریبی رئیس 
است. مجلسی که یک ســرش ذولنور و کوهکن است که 
مقابل چشمانش فندک به دست برجام را آتش می زنند و آن 
سوی دیگرش علی مطهری است که ایده ها و آرای خاص 
خود را دارد. مجلسی که اصالح طلبانی دارد که گاه همراه 
او هستند و حاال ســر بزنگاه برای او رقیب جور کرده و تمام 
تالش شان را کردند تا او دیگر رئیس نباشد. الریجانی از آن 
چهارشنبه ای که انتخابات برگزار شده تا امروز دیگر چندان 
دلخوش به 1400 نیســت و حتی ممکن است نگاهش به 
انتخابات مجلس آتی هم تغییر کرده باشد. خوب می داند 
سخت شده سیاست ورزی در این شیفت های عجیب و تند 

و تیز گروه های سیاسی. 
او یک محافظه کار تمام عیار است. از وقتی که پا به 
عرصه قدرت رسمی گذاشته مشتش را به سختی باز می کند 
و همه تالش اش این است که سیاســت را رو بازی نکند. 
طرفه آنکه بازی را هم هیچ گاه به صورت صفر و صد دنبال 
نمی کند. همیشــه یک راهی باقی گذاشــته تا به بن بست 
نرسد. او این روزها شــرایطش پیچیده تر از همیشه شده؛ 
اوضاع تغییر کرده و فعال عقربه های ساعت شمار سیاست 
ایران چندان به کام او نمی چرخد. ســکوت ســنگین این 
روزهای او ســخت کرده کار تحلیلگران سیاســی را برای 
اینکه حــدس بزنند او چــه در ذهــن اش دارد. می خواهد 
چه کند بــا چرخش غیرمنتظره سیاســت خارجــی که قرار 
بود پاشنه ای باشــد برای چرخیدن درب سیاست داخلی. 
قرار بود کاتالیزوری باشــد برای مانایی کســانی که معمار 
توافق هسته ای بودند. می خواهد چه کند با متزلزل شدن 
پروژه اصلــی و بنیادی دولتــی که او در زمــره جدی ترین 
حامیانش بوده اســت؟ از همه مهم تر مســاله این اســت 
که ریزش بدنه اجتماعی ائتــالف اعتدال –اصالحات که 
خبری بد برای الریجانی محسوب می شود چه تغییری در 
تصمیمات آتــی او ایجاد خواهد کرد؟ واقعیت این اســت 
که وقتی حســن روحانی برای بار دوم رئیس جمهور ایران 
شــد خیلی زودتر از آنچه تصور می شد چشــم ها چرخید تا 
گزینه های ریاســت جمهوری آینده رصد شوند. این وسط 
نقطه اشــتراکی میان همــه گمانه زنی ها وجود داشــت. 
خیلی ها معتقــد بودند پایان عصــر روحانی بــا آغاز عصر 
الریجانی گــره خوردگی زمانی خواهد داشــت. می گفتند 
پروژه مشترکی که از گعده نشینی های ساختمان کاخ مرمر و 
جلسات محرمانه جماران متولد شده و در عصر روحانی بروز 
و نمو یافته اســت، دوران کمال خود را در عصر الریجانی 

طی خواهد کرد. آن پروژه چند مولفه مهم داشت: 

1- ایجــاد دوقطبــی در سیاســت خارجــی بــرای 
تاثیرگذاری در سیاست داخلی. این مساله موجب می شد 
تا با تغییرات در مناسبات با غرب گشایش های اقتصادی 
ایجاد شــده و »بدنه اجتماعی پیرو« به جهت خشــنودی 
بهبود اقتصادی جمعیت بیشــتری پیدا کند. این جمعیت 
»پیرو«، سرمایه اجتماعی خوبی برای پیشبرد پروژه های 

سیاسی تعیین شده گارانتی می کرد. 
2- تضعیف طیف تندرو و حذف پله پله آنها  از ساخت 

قدرت رسمی
3- شــکل دهی آرای سیاسی کشــور به شمایلی تازه 

که یک رقیب کنترل شده در سوی دیگر آن قرار داشت. 
حاال اما از هنگامی که پاشــنه سیاست خارجی دیگر 
آن گونه نمی چرخد که اعضای ائتالف انتظار آن را داشتند 
طبعا کار برای علی الریجانی هم سخت شده است. حاال 
آنها  که چشم می چرخاندند تا گزینه های ریاست جمهوری 
را ردیابی کنند دیگر مانند گذشــته در مورد علی الریجانی 
فکر نمی کننــد. فی الواقع یک اتفاق مهــم رخ داده؛ »از 
جمعیت »بدنه پیرو« کاسته شده است.« اما وقتی در مورد 
علی الریجانی ســخن می گوییم قطعــا نمی توانیم تاثیر 
دیگر شــخصیت های سیاســی را بر ظهور و بروز سیاسی 
و تداوم سیاســت ورزی اش نادیده بگیریم. در واقع علی 
الریجانی از جمله سیاســت ورزانی اســت که درگذشــت 
هاشمی رفسنجانی بر وضعیت سیاسی اش تاثیر گذاشته 
اســت. او در اواخــر عمر آیت اللــه قرابت های سیاســی 

مصطفی صادقی

دبیر تحریریه

بیشــتری با او پیدا کرده بود. حتی علی الریجانی یکی از 
دو پیک ویژه برای رســاندن خبــر رد صالحیت به آیت الله 
هاشمی رفســنجانی و درخواســت از او بــرای انصراف از 
باقی ماندن در انتخابات بود. یک جلســه طوالنی در دفتر 
آیت الله که همچنان رازهای مگوی آن باقی مانده است. 
او برای هاشمی رفســنجانی که دوســت داشــت همیشه 
باالنسر سیاست ایران باشــد یک شخصیت محبوب بود. 
الریجانی از نظر هاشــمی کســی بود که می توانســت به 
سادگی در میانه دو جناح بایســتد و با نهادهای حاکمیتی 
هم به راحتی بنشــیند. او کاراکتر دلخواه ســال های آخر 
عمر آیت الله بود. حاال اما هاشمی نیست؛ الریجانی این 
روزها جــای خالی او را بــه خوبی حس می کنــد. توجه به 
یک مســاله دیگر هم در مورد علی الریجانی مهم است. 
محمــود احمدی نژاد هــم در این چند ســال تالش کرده 
تاثیرگذاری روی وضعیت الریجانی را کلید بزند. او وقتی 
دید ســاختارهای حاکمیتی در جاده بازگشت او به قدرت 
رســمی تابلوی ورود ممنوع نصب کرده اند یک ماموریت 
دیگر بــرای خود تعریف کــرد. هدف مهم او این شــد که 
پروژه اعضای ائتالف را بر هم بزند. احمدی نژاد، آلترناتیو 
را نشــانه گرفت؛ »علی الریجانی«. یک بازی نه چندان 
پیچیده اما طوالنــی که رونمایی از وجه تنــد و تیز آن را از 
یکشنبه ســیاه مجلس کلید زده بود. او الریجانی را از آن 

الریجانی یک محافظه کار تمام عیار است. از وقتی که 
پا به عرصه قدرت رسمی گذاشته مشتش را به سختی 
باز می کند و همه تالش اش این است که سیاست را رو 
بازی نکند. طرفه آنکه بازی را هــم هیچ گاه به صورت 
صفر و صد دنبال نمی کند. همیشــه یــک راهی باقی 

گذاشته تا به بن بست نرسد

یادداشت
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زمان تا کنون از یــک زاویه مهم هدف قرار داده اســت: 
»نگاه توده به آقای دکتر.« به یک معنا تصور احمدی نژاد 
این بوده اســت که هر چــه در میان توده مــردم اعتباری 
برایش مانده اســت را صــرف از میان برداشــتن آلترناتیو 
کند. اینکه او تا چه حد موفق بوده مجالی و نوشتاری دیگر 
می طلبد اما هر چه هســت این مســاله ناگزیر ذهن علی 
الریجانی را به خود مشــغول کرد. فعال آقــای دکتر گویا 

هزینه تغییر آرایش سیاسی شده است. 

  اصالح طلبان اصالح طلب
پــروژه در ظاهر صورت یک خطــی دارد. آنها  بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری فاصله گذاری با اعتدال گرایان 
را آغاز کرده اند. این فاصله گذاری البته با شیب آرام شروع 
شد و هر چه زمان می گذرد ســرعت بیشتری می یابد. آنها  
نخست تمام تالش شــان را کردند تا دو اقدام را به صورت 

همزمان پیش ببرند. 

- عدم پرداخت هزینه برای حرف ها و اعمال حسن روحانی 
- نزدیک شدن به حاکمیت با اعتماد سازی های پی در پی

این دو اقدام البته به صورت موازی و همزمان پیش 
رفت. نمونــه اش اینکه وقتی حســن روحانی تند ســخن 
می گفت و تند رفتار می کرد آنها  به نقــد او می پرداختند و 
درست در زمانی که طیف رادیکال اپوزیسیون در دی ماه 
به معترضان نزدیک شــد آنها  حتی با هزینــه ریزش بدنه 

اجتماعی تالش کردند خود را به حاکمیت نزدیک کنند. 
ایــن دو اقــدام البتــه فــاز نخســت طریقــه جدید 

سیاست ورزی آنها  بود. 
در گام بعدی آنها  برنامه رخ نمایی داشتند. خواستند 
بگویند هستند و می توانند باشــند. این برتری جویی البته 
نســبت به ضلع دیگر ائتالف رخ می داد نه رخ نمایی برای 

رقیب سیاسی. 
همین بود که مقابل اعتدال گرایان ایستادند و اجازه 
ندادند که محسن هاشمی، شهردار تهران شود. بعد از آن 
هم در شرایطی که زمین بازی دیگری در حال طراحی شدن 
بود تا آنها  از این رخ نمایی پیروز بیرون نیایند آنها  با رای باال 
افشانی را شهردار کردند تا به موتلفان سابق بگویند بازی 

عوض شده است. 
بعد از آن نوبت بازی مهم تری فرارسید. می دانستند 
سخت اســت رئیس شــدن محمدرضا عارف در مجلسی 
که طبیعتا آنهــا  در اکثریت نیســتند؛ با همین اســتدالل 
حتی می توان گفــت آنها  هدف مهم تــری از نامزد کردن 
محمدرضا عارف داشــتند. برنامه این بود: »باید نشــان 
دهیم که تاریخ ائتالف تمام شده است«. فاز دیگر پروژه 
اصالح طلبان مهم اســت؛ آنها  از همین حاال در جلسات 
محرمانه خود ســامان یافتگی بــرای انتخابات مجلس را 
دنبال می کنند. بنا بر این است که همبستگی های آسیب 

دیده آنها  ترمیم شود. 

  آثار یک انتخاب
اگر بنا بر آنالیز انتخابات هیات رئیسه و لیست کردن 

نتایج آن باشد می توان موارد زیر را برشمرد: 
1- خارج شدن فراکســیون امید از فشارهای بیرونی 

و بدنه اجتماعی
2- بهبــود وضعیــت سیاســی محمدرضا عــارف و 

خارج شدن از وضع نامناسب قبلی
3- دورشدن الریجانی از اصالح طلبان در مجلس

4- نزدیک شدن فراکسیون مستقالن و والیی
5- سخت شــدن ائتــالف مجــدد اصالح طلبــان و 

اعتدال گرایان برای انتخابات مجلس آتی
6- ناامیــدی بیشــتر روحانــی از تــداوم حمایــت 

اصالح طلبان. 
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ائتالف اصولگرایان با راست سنتی 
افزایش آرای عارف، الریجانی را تهدید کرد

شــاید کمتر کســی تصور می رود که روزهــای آرام 
مجلس دهم ناگهان در روز برگزاری انتخابات هیات رئیسه 
این چنیــن متفاوت شــود. یک روز شــلوغ، پرحاشــیه و 

نفسگیر. 
از نشانه ها پیداست که حتی خود الریجانی هم تصور 
نمی کرد به این دشواری بتواند ریاستش بر پارلمان را تمدید 
کند. خطر نماینده معمولی شــدن از کنار گوش او گذشته 
است. نزدیک بود او بعد از سال ها روی یکی از صندلی های 
پایین پارلمان جایی بیابد. او اما با اندک فاصله از محمدرضا 
عارف توانست ریاست مجلس را در اختیار خود نگه دارد. 
حاال او دوباره در کاراکتر قبلی خود اســت با این تفاوت که 
هم آرایش سیاســی مجلس به هم ریخته است و هم خط 
و خطوط های ســابق میان جریان های سیاســی درون و 

بیرون مجلس. 
 

  روایت یک روز سخت
انتخابات هیات رئیســه سال ســوم مجلس دهم در 
حالی صبح زیر هرم سبز بهارستان برگزار شد که از یکی دو 
هفته قبل، خبرهای جسته و گریخته ای از مجلس بیرون 
می آمد که از رقابت نســبتا ســخت تر »علی الریجانی« با 
»محمدرضا عارف« برای تداوم ریاســت مجلس حکایت 
داشــت اما این ســختی رقابت نه به خاطر ویژگی های دو 
رقیب، بلکه به خاطر اعالم فراکســیون نمایندگان والیی 
برای اعالم گزینه جدیدی برای ریاســت مجلس بود؛ این 
گزینه هم کسی نبود جز »حمیدرضا حاجی بابایی« نماینده 
مردم همدان که از حدود یک ســال پیش و به دلیل عدم 
مرزبندی شــفاف طیف نزدیــک به الریجانی در مســائل 
مهم کشــور و مجلس، »فراکســیون نمایندگان والیی« 
را به ریاست خود تشــکیل داد. تقریبا از دو روز قبل از آن، 
به طور قطعی مشخص شد که الریجانی، نامزد فراکسیون 
موسوم به »مســتقلین«، حاجی بابایی نامزد »نمایندگان 
والیی« و عارف گزینه مورد حمایت »امید« برای نشستن 
بر صندلی رئیس هســتند و همین، کار نماینده قم را برای 
تداوم ریاســتش در سال ســوم ســخت تر می کرد. شاید 
همین سختی کار بود که باعث شد علی الریجانی آخرین 

فرصت ها را هم غنیمت بشــمرد و در ســاعات اولیه صبح 
چهارشنبه با 1۷1 نفر از نمایندگان جلسه بگذارد. جلسه ای 
که به گفته مهــرداد الهوتی نماینده لنگرود و ســخنگوی 
فراکســیون مســتقلین، نشســت »هم اندیشــی حامیان 
الریجانی« بوده و از 3 فراکسیون نمایندگان والیی، امید و 
مستقلین در آن حضور یافته اند و علی الریجانی هم شخصا 
در آن سخنرانی کرده اســت. با وجود برگزاری این جلسه و 
عدد 1۷1 نفری اعالم شــده برای »حامیــان الریجانی«، 
اما وقتی کارت های رای از گلدان ها بیرون آمد و شمارش 
شد، مشخص شــد واقعیت کف مجلس طور دیگری بوده 
است؛ عارف 114 رای، حاجی بابایی 54 رای و الریجانی 
101 رای. نتیجه آرا و عدم کسب حدنصاب 136 رای برای 
ریاست )با توجه به 2۷2 رای مأخوذه(، باعث شد تا انتخاب 
رئیس به دور دوم برود؛ فرآیندی کــه اگر انصراف یکی از 
سه نامزد نبود، حتما ســخت تر و غیرمنتظره تر می شد، اما 
با اعالم انصراف – شاید مصلحت اندیشانه – حاجی بابایی 
به نفع الریجانی، فضا تغییر کرد و در نهایت علی الریجانی 
با 14۷ رای در مقابل 123 رای عارف برای سومین سال بر 

صندلی ریاست مجلس دهم نشست. 

  رقابت های لب مرزی 
بعد از این مرحله، سه مرحله دیگر باقی ماند تا ترکیب 
هیات رئیسه ســال ســوم مجلس دهم و وزن سیاسی آن 
مشــخص شــود؛ انتخاب دو نایب رئیس، 6 دبیر و 3 ناظر 
)کارپرداز( هیات رئیســه. در مرحله انتخاب نواب رئیس، 
»مســعود پزشــکیان، عبدالرضا مصری، علی مطهری، 
 هادی قوامی  و محمد دهقان« اعــالم نامزدی کردند که 
با انصراف دهقــان، رقابت میان چهار گزینه دیگر شــکل 
گرفــت و در نتیجه آن، پزشــکیان و مطهــری در جایگاه 
نواب اول و دوم رئیس ابقا شــدند، البته مطهری صندلی 
»نایب رئیس دوم« را تنها با اختالف ۹ رای باالتر از مصری 
مجددا تصاحب کرد. در مرحله بعد، نوبت به انتخاب 6 دبیر 
هیات رئیسه رســید که انگار این دور از رقابت برای اهالی 
بهارســتان شــوق انگیزتر بود؛ 22 نفر برای شش صندلی 
نامزد شــدند و در نتیجه آن، از مجموع 2۷۸ رای مأخوذه، 

»محمدعلی وکیلی با 134 رای، علی اصغر یوســف نژاد با 
12۹ رای، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با 12۹ رای، 
علیرضــا رحیمی  بــا 104 رای، احمد امیرآبــادی فراهانی 
با ۹۸ رای و اکبــر رنجبرزاده با ۹5 رای« بــه عنوان دبیران 
هیات رئیســه انتخاب شــدند؛ البته به دلیل رای مساوی 
۹5تایی محمدحســین فرهنگی و اکبر رنجبــرزاده، میان 
این دو قرعه کشــی شــد و در نتیجــه فرهنگــی از ترکیب 
هیات رئیســه بازماند. در گام آخر نیز نوبت به انتخاب سه 
ناظر هیات رئیسه رســید که در این مرحله هم 13 نفر نامزد 
شدند و در نهایت از 241 رای »اسدالله عباسی با ۹6 رأی، 
بهروز نعمتی با ۹6 رأی و محمد آشوری تازیانی با ۸۹ رأی« 
مانند ســال قبل نظر مجلــس را جلب کردنــد و در جایگاه 
ناظران ابقا شــدند. به این ترتیب، صندلی رئیس با کمک 
نامزد »نمایندگان والیی« به »مســتقلین« رسید و ترکیب 
سیاســی بخش های دیگر هیات رئیســه نیز به این شــرح 
شکل گرفت: نواب رئیس؛ دو نفر از »امید«، کارپردازان؛ 
یک نفر از »نمایندگان والیی«، یک نفر از »مستقلین« و 
یک نفر )آشوری تازیانی( نامعلوم یا حداقل بینابین والیی 

و مستقلین. 

  راز آرای الریجانی و عارف
انتخابات هیات رئیسه سال ســوم مجلس دهم هم 
گذشت اما روند نفســگیر انتخاب رئیس نشان داد که روند 
مدیریت علی الریجانــی در مجلس دهم خروجی مطلوبی 
برای وی نداشته است. او که در سال نخست مجلس دهم 
با 23۷ رای و در ســال دوم آن با 204 رای ریاســت خود را 
بر مجلس تثبیت کرده بود، این بار بــا 14۷ رای آن هم به 
مدد اعالم انصــراف یک گزینه دیگــر و در یک انتخابات 
دو مرحله ای، از گذرگاه ســخت خود عبور کرد و بر صندلی 

ریاست نشست. 
این پیروزی البته به مــدد کناره گیری حاجی بابایی از 
نامزدی بود. رخدادی که با واکنش های بســیاری مواجه 
شــد. سید حسین نقوی حســینی، ســخنگوی فراکسیون 
والیی در این مورد گفته اســت: »به نظر مــن کناره گیری 
حاجی بابایی خیلی طبیعی بود، به این جهت که در رقابت 
فراکسیون امید با فراکسیون های دیگر، رقابت فراکسیونی 
بود اما فراکسیون والیی و مستقلین نقاط مشترک بیشتری 
داشــتند. به نظر من قابل پیش بینی و طبیعی بود که آقای 
حاجی بابایی به نفع الریجانی کنار بــرود، به نفع عارف که 
نمی توانست کنار برود.« او با اشاره به اینکه برخی می گویند 
اقدام حاجــی بابایی نوعی تبلیغ حیــن انتخابات بود و این 

گزارش
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خالف قوانین است، گفت: »هیچ خالفی صورت نگرفته، 
همه افراد تبلیغ می کنند و انتخابات هم محل وزن کشــی 
است. تصمیم حاجی بابایی مصوبه فراکسیون نبود، تصمیم 
رئیس فراکسیون بود که بدون مشورت با بقیه اعضا صورت 
گرفت، قرار نبود ائتالفی صورت بگیرد و کناره گیری به نفع 

الریجانی تصمیم شخصی حاجی بابایی بود.« 

  خالف عرف بود
محمدرضا تابش، عضو فراکســیون امید هم درباره 
ائتالف نانوشــته فراکسیون والیی و مســتقلین که منجر 
به انصراف حاجی بابایی به نفع علی الریجانی شــد، گفته 
اســت: »تا جایی که مــا در جریــان بودیم، فراکســیون 
اصولگرایان هم قصد وزن کشــی داشــت و می خواســت 
به نوعی وزن خــود را در انتخابات تعییــن کند.« تابش در 
خصوص چرخش ناگهانی حاجی بابایی به ســمت ائتالف 
و کناره گیری گفت: »حمیدرضا حاجی بابایی و فراکسیون 
اصولگرایی نســبت به مدیریت مجلس بسیار منتقد بود اما 
اینکه چرا به طور ناگهانی تغییر موضع دادند جای ســوال 
دارد، چراکــه در بازی هــا و میادین سیاســی این چرخش 
ناگهانی معنا و مفهومــی  ندارد.« عضو فراکســیون امید 
مجلس با انتقاد از اینکه نباید از  تریبون مجلس که بازخورد 
گسترده ای در رســانه ها و افکار عمومی دارد این حرکات 
ناگهانــی را انجــام داد، تصریح کرد: »به نظــر من اینکه 
تصمیماتــی خالف عــرف و قوانین سیاســی را از پشــت  
تریبون مجلس و به این شــکل به نمایش بگذاریم، نوعی 
هنجارشکنی است. فراکسیون اصولگرایی ترکیبی از چند 
طیف است، تعدد فراکســیون ها در یک فراکسیون ایجاد 
مشکل کرده اســت اما امیدواریم در پیشــبرد برنامه های 
فراکسیونی که کمک به دولت اســت همه فراکسیون ها 
از جمله اصولگرایی موفق باشند. این رای و این انتخابات 
پیام های زیادی داشــت که امیدوارم برخی عبرت بگیرند. 
مهم ترین پیام این انتخابات تغییر در روش های مدیریتی و 

تجدید نظر در آنها  بود.«

  الریجانی مدیون رای فراکسیون اصولگرایان است
نماینده مــردم اصفهــان انصــراف حاجی بابایی به 
نفع علــی الریجانی را ایثار از جانــب کاندیدای نمایندگان 
والیی عنوان کرد. حجت االســالم احمد ســالک نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی، با اشــاره به 
انتخاب هیات رئیســه جدید مجلس، ابــراز امیدواری کرد 
که این انتخاب به نفع کشــور و مردم باشــد. وی با اشــاره 

به حوادث انتخابات هیات رئیســه مجلــس گفت: »این 
موضع نیازمند تحلیلی اســت که چگونه یک فراکســیون 
اصولگرا )نماینــدگان والیی( به این جمع بندی رســید که 
به صورت مجزا وارد عرصــه انتخابات شــود و پیامی  را به 
مردم و جامعه ارائه دهد. فراکسیون به دنبال این بود که به 
جامعه بگوید این گونه نیســت که ما تنها در تمامی  مسائل 
داخلی مجلس شریک باشــیم و مردم باید از این موضوع 
آگاه باشند. در نشست فراکســیون پس از ساعت ها بحث 
و بررسی به این نتیجه رســیدیم که ما باید لیست جداگانه 
برای هیات رئیســه ارائه و اعالم کنیم. زمانی که لیســت 
مجزای فراکســیون اصولگرایــان ارائه شــد، التهابی در 
صحن مجلس به وجود آمد و فراکســیون های مستقالن 
و امید نیز تالش های گسترده ای کردند. در گام اول ما به 
این نتیجه رســیدیم اعالم موضع فراکسیون چقدر دارای 
اهمیت است و بر معادالت تاثیر می گذارد و نکته دوم اینکه 
در کشیده شدن انتخابات به دور دوم حاجی بابایی ایثار کرد 
زیرا وی می توانست کنار نکشــد اما  ترجیح داد برای منافع 
مجلس و ملت کنار بکشد. آقای حاجی بابایی می توانست 
در صحنه بماند اما شرایط مجلس را بررســی کرد و به این 
نتیجه رســید که به نفع ملت است که وی کنار بکشد، البته 
پیام خود را نیز به ملت داد.« سالک در خاتمه عنوان کرد که 
آقای الریجانی در چنین وضعیتی مدیون رای فراکسیون 

اصولگرایان است. 

  امیدواریم روحیه اصولگرایی الریجانی برگردد
در اظهارنظــری دیگر محمدعلــی پورمختار، عضو 
فراکســیون نمایندگان والیی مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه اعالم کاندیداتوری ســه فراکســیون سیاسی 
مجلس برای ریاست مجلس نشان دهنده انتقاد به عملکرد 
هیات رئیســه مجلس بود گفت: »این فراکســیون به رغم 
انتقادات جدی به رفتارهای الریجانی، برای عدم رای آوری 
عارف بــه او رای داد و امیدوار اســت روحیــه اصولگرایی 
الریجانــی در این دوره برگــردد.« محمدعلــی پورمختار 
اظهار کرد: »اینکه فراکسیون های سیاسی مجلس برای 
ریاســت مجلس کاندیدا معرفی کردند این پیام را داشــت 
که هیات رئیسه باید به شأن و جایگاه مجلس و نمایندگان 
توجه کنند. ما شــاهد این بودیم که استیضاح هایی که در 
مجلس مطرح شــد تبدیل به افتضاح شــد، یا ســواالت و 
تحقیق و تفحص هایــی که به هیات رئیســه می رود گم و 
بایکوت می شود. نمایندگان هم اثر همین رفتارها را نشان 
دادند و گفتند کــه در واقع می خواهند یــک مجلس قوی 
داشته باشند.  این موضوع ربطی به دیدگاه سیاسی ندارد، 
بلکه مجلس بایــد اقتدارش را در قبــال دو قوه دیگر حفظ 
کند؛ خصوصا دولت که در دو سال گذشته تقریبا با مجلس 
یکی شده و تلقی این است که هر چه دولت دوست دارد در 
مجلس اجرا می شود. این پیامی  بود که امیدواریم در طول 

سال آینده تغییرش را حس کنیم.« 
پورمختار با بیان اینکه انصــراف حاجی بابایی به نفع 
الریجانی یــک تصمیم آنی بود، گفــت: »این تصمیم در 
صحنه انتخاب رخ داد؛ در واقع آن جهاتی که باعث شــد 
دو فراکســیون به عنوان والیی و مســتقلین شکل بگیرد 
زمینه اش در حال از بین رفتن اســت و می توانــد در آینده 
این دو را به یک فراکسیون واحد تبدیل کند. اگرچه نیاز به 
اصالح رفتار کسانی که فراکسیون اول را دو شقه کردند و 
اختالف ایجاد کردند، وجود دارد.« عضو فراکسیون والیی 
با بیان اینکه  ترس از پیروزی عارف از دالیل رای نمایندگان 
والیی به الریجانی بود، گفت: »این تصمیم نشان دهنده 
این بود که به رغم نقدهای جدی که به رفتار آقای الریجانی 
بوده و هست، در یک مقطع حساس ارجاع به اصل اتفاق 
می افتد و ان شــاءالله وجهــه و روحیــه اصولگرایی آقای 
الریجانی هم در این دوره برگردد و ایشان هم باید مطمئن 

باشد که در این جریان می تواند موفق تر عمل کند.«

  پشیمان نیستیم 
عبدالرضــا  هاشــم زایی، نماینــده تهــران و عضــو 
فراکســیون امید هم در اظهارنظری بــه تحلیل انتخابات 
هیات رئیســه پرداخت و گفــت: »ما در حــال حاضر و در 
هیات رئیسه حداکثر هستیم. قبل از انتخابات هیات رئیسه، 
قرار بود هر سه فراکسیون تا آخر بایستند. اما والیی ها رسما 
و با بلندگو اعالم کردند که به نفــع الریجانی کنار می روند. 
اعالم انصراف به نفع یک کاندیدا از پشــت تریبون شــاید 
خالف آیین نامه نبــود اما خــالف عرف بود چــون در آن 
تبلیغات انجام شد. باید تنها اعالم می کردند که فراکسیون 

والیی از انتخابات ریاست مجلس انصراف می دهد.«
هاشــم زایی ادامــه داد: »از اینکه فراکســیون امید 
کاندیدای مســتقل برای ریاست مجلس داشت، پشیمان 
نیستیم. از مجلس اول تاکنون تنها سالی که در انتخابات 
ریاست مجلس رقابت بود، امســال است. چه آن زمان که 
مرحوم آقای هاشمی رئیس بود و چه بعد از آن رقابت جدی 
برای انتخاب رئیس نداشتیم؛ البته در یک انتخابات میان 
آقای حداد و الریجانی رقابت ضعیفی بود. اما رقابت جدی 
در این 40 سال اتفاق نیفتاده بود جز امسال که رقابت هم 
واقعی بود و هم جدی؛ منتها در آخر برخالف صحبت هایی 
که شــده بود، عمل کردنــد. باتوجه به تبلیغاتــی که علیه 
فراکسیون امید در بیرون از مجلس انجام شده بود، قدرت 
فراکسیون را نشــان دادیم. جامعه متوجه شد که اکثریت 
را در مجلس نداریم اما بزرگ ترین فراکســیون اکثریت در 
مجلس هســتیم. بنابراین انتظارات باید بر اساس توان ما 
باشد و به نظر من پیام روشن است.« این نماینده مجلس 
تاکید کرد: »من معتقدم اگر دسترسی به بلندگوهای رسمی 
کشور عادالنه باشــد باید صدای ما بلندتر از سایر جریانات 
سیاسی شنیده شود. اما متأسفانه االن عکس این موضوع 

صادق است.« 
هر چه هســت به نظر می رســد هم آرایش سیاســی 
مجلس تغییر کرده و هم البته آرایش سیاســی کشور. این 

انتخابات پیام های مهمی  داشت. 

پزشکیان ومطهری توانستند نایب رئیس بمانند
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پیام انتخابات برای 
الریجانی

 الریجانی 
وام دار شد

واقعیــت این اســت کــه ایــن انتخابات عــالوه بر 
اصالح طلبــان و اصولگرایان بــرای الریجانــی نیز پیام 
مشخصی داشت. این انتخابات کامال روشن کرد که آنچه 
اصالح طلبان قبــال در مورد احتمال ائتــالف با الریجانی 
می گفتند، بدون پشتوانه بوده است. یعنی اصالح طلبان 
به محض اینکه احســاس کنند قدرت الزم را برای پیشبرد 
اهداف خود به صورت مستقل دارند، به هیچ عهد و پیمانی 

پایبند نخواهند بود. 
درباره احتمال ائتالف اصالح طلبان با الریجانی در 
انتخابات ریاست جمهوری آتی هم باید بگویم آنها  زمانی 
صحبت از ائتالف با الریجانی می کردند که می دانســتند 
به توجه آقای الریجانــی نیاز دارنــد. اصالح طلبان قطعا 
رای خــود را بــه الریجانــی نخواهنــد داد. به خصــوص 
اصالح طلبان تندرو و زیاد ه خواه. شاید اصالح طلبان عاقل 
چنین جهت گیری را داشته باشــند اما قطعا اصالح طلبان 
زیاده خــواه چنین نمی کننــد. آنها  نه فقــط در مورد آقای 
الریجانی، بلکه در مورد خیلی نیروهای دیگر حتی بخشی 
از نیروهای خود نیز در گذشــته چنین رویکردی داشــتند. 
این انتخابات پیام شــفافی برای آقای الریجانی داشت. 
اصالح طلبان احســاس کردنــد که در بیــن اصولگرایان 
دودستگی ایجاد شده و بهترین فرصت است که الریجانی 
را کنار بگذارند. خوشبختانه اصولگرایان در لحظات آخر به 
این عقالنیت رسیدند که این اختالف خیلی مبنایی نیست و 
می توانند بر اشتراکات خود تمرکز کنند و به نتیجه رسیدند. 

منتها اختالفات میان اصولگرایان جدی شده بود و همین 
امر اصالح طلبان را امیدوار کرد که بهترین موقع برای دامن 
زدن به اختالفات اصولگرایان و کنارگذاشتن الریجانی از 
صحنه تاثیرگذاری در یک قوه مهم است. ضروری است که 
آقای الریجانی این پیام شفاف را دریافت کند. شاید در این 
برهه این سوال مطرح باشد که آیا انتخابات هیات رئیسه، 
تعداد آرا و نهایتا پیروزی الریجانی می تواند جریان اصولگرا 
را به این فکر اندازد که در انتخابات 1400 نیز حول محور 
الریجانی متحد شــوند؟ در این باره باید بگویم با انتخابات 
1400 هنوز فاصله زیادی داریم و نمی توان دقیق گفت اما 
تاحدی این موضوع را قبول دارم و این انتخابات می تواند 
موجب یــک نوع توجه دقیق تر نســبت به پیش رو باشــد. 
انتخابات هیات رئیسه و پیروزی الریجانی حاوی پیام های 
شفافی برای هر دو جریان اصولگرا و اصالح طلب است. 
اصولگرایان گاهی آنچنان اختالفات خود بر ســر برخی از 
موضوعات را حاد می کنند که موجب ضعف آنها  می شود. 
البته وجود اختالف دیدگاه بین این طیف اشــکالی ندارد 
اما حتما باید به ظرفیت خود توجه کننــد. آقای الریجانی 
برای اصولگرایان یک ظرفیت ارزشمند است. قطعا او نیز 
اشتباهاتی دارد. مگر می شــود که یک شخصیتی در یک 
جایگاه مهم و تعیین کننده اشتباهی نداشته باشد اما صرف 
این اشتباهات نباید موجب بی توجهی برخی از اصولگرایان 
نسبت به این ظرفیت شود. این یک خطای فاحش است. 
به نظر من این پیام هم برای اصولگرایــان قابل توجه بود 
که به رغم اختالف آرا برای انجــام کار جمعی نیاز مبرم به 
فهم الزم اســت. تعداد آرای کاندیداهای ریاست مجلس 
نوعی وزن کشــی به حســاب می آید. این انتخابات نشان 
داده که به رغم بحث های زیادی کــه در ارتباط با مجلس 
مطرح می شــود، نیروهای میانی خیلی بــا اصالح طلبان 
پیونــده نخورده اند. فراکســیون ها و نیروهــای میانی هر 
یک وزن مشــخص و ســهمی در تحوالت پارلمانی دارند. 
نیروهای میانی عمدتــا باتوجه به عملکرد فراکســیون ها 
از آنها  فاصله می گیرند یا به آنهــا  رای می دهند. من فکر 
می کنم این انتخابات پیام شفافی به نیروهای اصالح طلب 

داشت. پیامی  مبنی بر اینکه عملکرد آنها  حتی برای کسانی 
که نظری به آنها  داشــتند، چندان مقبول نیفتاده اســت. 
نیروهایی که جریان اصالح طلبان به مجلس گسیل داشت 
نه تنها مایه فخر این جریان نیســت، بلکه مایه تنزل شان 
و منزلت سیاسی آنها  نیز شده اســت. به نظر من این پیام 
شفافی اســت که باید دریافت کنند. این جریان یک سری 
افراد را به مجلس فرســتاد که منزلت آنها  نازل تر از حضور 
در مجلس است منتها از غفلت و بی اطالعی مردم استفاده 
کرده و اینها را به مجلس فرستادند. طبیعتا این مساله بازتابی 
خواهد داشت. انتخابات اخیر بازتاب همین موضوع در خود 
مجلس بود و نشان داد که اعمال و رفتار اینها حداقل برای 

مجلسی ها روشن است. 

درباره اینکــه در انتخابات هیات رئیســه مجلس چه 
گذشت و چگونه می توان این روز را تحلیل کرد باید بگویم 
فراکسیون ها انسجام نداشتند و شــاهد بودیم تا زمانی که 
موقعیت برای آقای الریجانی بحرانی نشد، تعاملی صورت 
نگرفت. عمال بعد از دو مرحله ای شــدن انتخابات رئیس 
مجلس، وارد فاز دیگری شدیم و الریجانی توانست رئیس 

باقی بماند. 
درباره انصراف نامزد فراکسیون والیی نیز باید تاکید 
کنم که با این اقدام حاجی بابایی، آقــای الریجانی عمال 
وام دار والیی ها شــد و با ائتالف دو فراکسیون مستقلین و 

عباس سلیمی نمین

فعال سیاسی اصولگرا 

رسول خضری 

عضو فراکسیون مستقلین

یادداشت
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اصالح طلبان آرام آرام 
از دولت جدا می شوند

فراکسیون مستقالن؛ 
بازنده اول انتخابات

از ابتــدای تشــکیل مجلــس دهــم و هنگامی  که 
فراکســیون امیــد در مجلــس ایجاد شــد برخــی تصور 
می کردند که اصالح طلبان مجلــس را گرفته اند و از این 
به بعد رئیــس مجلس و مجموعه هیات رئیســه در اختیار 

فراکسیون امید خواهد بود.

انتخابــات هیات رئیســه مجلــس چند پیــام برای 
نمایندگان و مردم داشت. اولین پیام این بود که حتما باید 
برای آقای الریجانی اثبات شــده باشــد که نباید از مبانی 
اصولگرایی خودش فاصله بگیرد و بداند نزدیک شدن به 
جریانات و تفکرات اصالح طلبی و امید نتیجه ای جز حذف 
وی از صحنه سیاست و تصمیم گیری کشور ندارد و برای 
آقای الریجانی، نمایندگان و مردم اثبات شد که اگر لیست 
امید و جریان اصالحات کوچکترین روزنه ای برای حذف 
آقای الریجانی پیدا کنند ایــن کار را انجام می دهند که ما 
شاهد هستیم که این حرکت را انجام دادند. اگر اقدام آقای 
حاجی بابایی و فراکسیون والیی نبود قطعا آقای الریجانی 
از مدیریت کشور حذف شده بود و آقای الریجانی ریاست 
اجالسیه ســوم مجلس را مدیون فراکســیون نمایندگان 

والیی است که این واقعیتی انکارناپذیر است.
 درباره پیام دوم انتخابات هیات رئیسه مجلس، باید 
بگویم آقایانی ماننــد جاللی، کاتب و آشــوری که مدعی 
اصولگرایی هســتند، با این انتخابات مشــخص شــد که 
در زیر بیرق اصالح طلبی ســینه می زنند، اینها هم باید به 
خودشــان بیایند؛ در ابتدای مجلس دهم ما فراکســیونی 
قوی به نام والیی داشتیم، همه این افرادی که نام بردم، 
فراکسیون جدیدی تحت عنوان مستقالن والیی تشکیل 
دادند که باعث دودســتگی در فراکســیون والیی شدند. 
نام این فراکســیون مستقالن اســت اما در زیر بیرق امید 
ســینه می زنند و اهــداف جریــان امید را پیــش می برند و 
در انتخابات ریاســت جمهوری اثبات کردنــد که از مبانی 
اصولگرایــی فاصلــه دارند. می تــوان گفت بازنــده اول 

انتخابات فراکسیون مستقالن بود. 
شکست این فراکســیون این پیام را برای اسامی که 
نام برده شــدند، داشــت که آنها  به مبانــی اصولگرایی، 
شــفافیت و عدالت طلبی بازگردنــد و همان فراکســیون 
والیی اولیه تشکیل شــود تا در اتفاقات آینده تصمیمات 
بهتری اتخاذ شــود. پیام ســوم این انتخابات این بود که 
پس از شکست آقای الریجانی در مرحله اول، فراکسیون 

نمایندگان والیی به داد وی رسید. 

داریوش اسماعیلی

عضو شورای مرکزی فراکسیون 
نمایندگان والیی

حسین مقصودی

عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی

والیی آقای الریجانی رئیس شــد. الریجانی تنها از سوی 
فراکسیون مستقلین به عنوان کاندیدای ریاست مجلس 
معرفی شــده بود و هر دو فراکســیون دیگر کاندیداهایی 
داشتند و لیست کامل داده بودند. البی ها در مجلس زیاد 
است اما سیاسی کاری نیست و کاش این چنین بود. آرزوی 
ما این اســت که یک روز پارلمان ما، حزبــی و دولت مان، 
پارلمانی باشــد و در این شــرایط اســت که مــا می توانیم 
کارآمدی و خروج خوبــی را از مجلس برای مــردم و نظام 
داشته باشیم. ائتالف والیی ها با مستقلین و انصراف آقای 
حاجی بابایی مانعی نــدارد اما در مجلس و بــرای انتخاب 

رئیس در نوع خود جزو تازگی ها بود. 
درباره ائتالف انجام شــده میان والیی ها و مستقلین 
باید تاکید کنم که با این حســاب دو فراکسیون مستقلین 
و والیی به یکدیگر نزدیک تر شدند و رای دادن والیی ها به 
سرلیست مستقلین، پیوند دو فراکسیون بود. چون احزاب 
قوی و فراگیر نداریم ایــن موضوعات برای ما تازگی دارد. 
البته ائتالفات به این شکل نیســت که آنی تصمیم گرفته 
شود و قطعا هفته ها و ماه ها قبل مذاکراتی انجام می شود. 
درباره حاشیه هایی که مستقلین در راهرو پدید آورده 
بودند نیز باید بگویم که آنها  می خواستند لیست ها را یکی 
کنند که ما در مقابل آن مقاومت کردیم. مقاومت ما نسبت 
به تغییر لیست بود. ما معتقد بودیم که فراکسیون مستقلین 
باید بر میثاق خود بایســتد و حق ندارد آن را دستکاری کند 
و من به این موضوع اعتراض داشــتم. این پدیده عجیبی 
برای من است، به کارپردازی یعنی حداقل هیات رئیسه و 

حداقل برای اهل سنت و زنان رضایت نمی دهند.
 در همه جــای دنیا ســهم معین و مشــخصی برای 
گروه های مختلف قائل هســتند و به میزان آن تعداد وزن 
و نقشی در هیات رئیسه دارند اما این نقش را فعال مجلس 
دهم قائل نشــده اســت. در پایان باید تاکید کنم که جای 
زنان و اهل سنت در هیات رئیسه خالی اســت و باید تدبیر 
شود. در بسیاری از کشــورهای دنیا ســهمیه بندی وجود 
دارد و اگر این چنین نباشــد بازتاب و پیام آن برای خارج از 

مجلس مثبت نبود. 

کاظم جاللی که سعی در ائتالف با فراکسیون 
امید داشت این بار اما وام دار فراکسیون والیی شد

 در همان ســال اول مجلس دهم این تصور، باطل 
شد و با اختالف فاحش و چشمگیری که میان فراکسیون 
نماینــدگان والیی و فراکســیون امید به وجــود آمد آقای 
الریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شــد. در سال 
دوم مجلس دهم باتوجه به اینکه ارزیابی فراکسیون امید 
این بود که آقای الریجانــی همچنان در صدر خواهد بود 

کاندیدایی را معرفی نکرد.
 اعضای فراکســیون امید کــه اصالح طلبان آن را 
تشکیل داده اند، چهارشــنبه - ۹ خرداد - در مجلس قصد 
داشتند بگویند که آنها  هم منتقد دولت هستند و هم منتقد 
مجلس در شرایطی که همه می دانند دولت آقای روحانی 
دولتی متکی بــر اصالح طلبان و تا حــدوی افراد معتدل 
اســت، به شــکلی که اصولگرایان نه در شکل گیری این 
دولت و نــه در اداره جامعه از طریق آن هیچ گونه نقشــی 

نداشتند.
 در تمــام مجموعــه دولت یــک چهــره اصولگرا را 
نمی توان پیدا کرد که از ســوی یک تشــکل اصولگرا به 
دولت معرفی شده باشد، در حالی که همواره اصالح طلبان 
و اعتدالی ها گله گذاری می کنند که چرا سهم ما در دولت 

کم است. 
از طــرف دیگــر باتوجه بــه اینکــه آقــای روحانی 
دیگر نمی توانــد کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری 
آینده شــود و با وضعیتی کــه امروز در جامعــه وجود دارد 
و نارضایتی هایــی کــه شــاهد هســتیم، اصالح طلبان 
کم کــم می خواهنــد خودشــان را از دولــت جــدا کنند و 
 این گونــه وانمــود کنند که ما اصــال با ایــن دولت کاری 
نداریم.  اصالح طلبان به جای پاســخگویی به مشکالت 
فعلی می خواهند خودشــان را همراه مردم نشــان دهند. 
اصالح طلبــان امــروز به دنبال مبــرا کردن خودشــان از 
مشکالتی هســتند که در جامعه وجود دارد و به جای حل 
مشــکالت مردم در شــرایطی که دولت در اختیارشــان 
 اســت، نقــش اپوزیســیون دولــت و مجلس را بــه خود 

می گیرند.
 به رغم تــالش چندین ماهه فراکســیون امید برای 
تصدی کرسی ریاست سومین سال مجلس دهم، شاهد 
بودیم که آنها شکست خوردند و شکست امروز فراکسیون 

امید ُپر واضح بود.
 نمایندگان مجلــس اینگونه هم نیســتند که هر روز 
یک تصمیم بگیرند و از روی احساسات رأی بدهند. همان 
تعدادی که در روز هــای اول مجلس دهم به آقای عارف 
رأی داده بودند امروز هم همان ها همــراه ۸-۷ نفر دیگر 
مجددا به آقای عارف رأی دادند. اصالح طلبان مجلس و 
اعضای فراکسیون امید، خودشان هم می دانستند که در 
انتخابات رئیس و هیات رئیسه سومین سال مجلس دهم 

شکست می خورند. 
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احتمال پایین ائتالف اصالح طلبان با 

الریجانی در 1400
هفت نتیجه ای که می توانیم از انتخابات هیات رئیسه مجلس بگیریم

انتخابات هیات رئیســه مجلــس با هیجــان جالب 
توجهی در اجالســیه ســوم روبــه رو شــد و در نهایت علی 
الریجانی توانست با کمک رای فراکسیون والیی مجلس که 
اصولگرایان رادیکال تر هستند به پیروزی برسد. این پیروزی 
در کنار افزایش وزن فراکسیون امید در هیات رئیسه مجلس 
شورای اسالمی دارای پیام های سیاسی بود که در اینجا به 

هفت مورد آن اشاره می کنیم. 
1- مجلس، مجلس اصولگرایان اســت: با وجود 
اینکه عارف توانســت در دور اول بیش از صد رای و در دور 
دوم 123 رای را کســب کنــد اما باز هم مجلــس در لحظه 
انتخاب، یــک اصولگرا را بــه عنوان رئیس خــود برگزید. 
این چنین است که اگرچه مجلسی با یک صدای قدرتمند 
اصالح طلب و نیز همســو با دولت داریم ولــی باز هم باید 
بگوییم که وزن اصولگرایــان در آن بیش از اصالح طلبان 

است. 
2-  اصولگرایان رادیــکال اقلیتی تعیین کننده در 
مجلس هستند: صدای اصولگرایان رادیکال در مجلس 
بسیار بلند است و تقریبا روزی نیســت که آنها  در حاشیه یا 
متن مجلس مصاحبه، نطق یا رفتاری نکنند که در فضای 
سیاسی – رسانه ای کشور مورد توجه قرار نگیرد ولی باز هم 
همین افراد، در اقلیتی محض در مجلس هســتند و تعداد 
کرسی هایشان حتی سخت به یک پنجم مجلس می رسد 
اما در عین حال باید توجه داشت که همین اقلیت کم تعداد 
در شرایطی که فراکسیون امید و فراکسیون مستقالن در 
تعداد رای تقریبا تنه به تنه هم حرکــت می کنند؛ می توانند 

در رای گیری های مجلس به شــدت موثر باشند و از طریق 
ائتالف های بلندمــدت یــا کوتاه مدت خــود، امتیازهای 
جالب توجهی را از دو فراکسیون دیگر مجلس مطالبه کنند. 
3- فراکسیون امید یک فراکســیون ورشکسته 
نیست: انگاره عمومی در فضای رســانه ای این است که 
فراکسیون امید یک فراکسیون ورشکسته است که نه تنها 
نمی تواند در رای گیری های مجلس نقش  آفرین باشد؛ بلکه 
حتی از سرشماری اعضای خود نیز عاجز است و نمی تواند 
فهرستی از اعضای خود را منتشر کند. طبیعتا نوک پیکان 
این حمالت نیز روانه کســی جز محمدرضا عارف، رئیس 
این فراکسیون نیست. با این حال، این فراکسیون در این 
انتخابات نشان داد که هم وزن خوبی در مجلس دارد و هم 
توانایی خوبی برای یک کار تشکیالتی. فراموش نکنید که 
دقیقا در همین انتخابات است که فراکسیون امید می تواند 
برای نخستین بار سهم بیشتری نسبت به دو فراکسیون دیگر 

در هیات رئیسه مجلس داشته باشد. 
4- علی الریجانی یک اصولگرای مطرود نیست: 
بدنه رسانه ای جبهه پایداری و حتی بخشی از بدنه جمنایی 
اصولگرا تالش دارد که علــی الریجانی را رفته رفته به یک 
مهره مطرود از اصولگرایی تبدیل کند. آنها  برای این کار، 
چند بهانه هم دارنــد مثل ماجرای تبریــک عصر جمعه در 
سال ۸۸ یا تصویب برجام در 20 دقیقه. با این حال ظاهرا در 
بدنه باالتر این جریان، هنــوز هم علی الریجانی یک مهره 
اصولگرا فرض می شود که حتی نتوان عارف را به او  ترجیح 
داد. به این ترتیب نمی توان گفت که علی الریجانی نسخه 
دیگری از حسن روحانی است چرا که حسن روحانی با وجود 
اینکه پایگاه اصلی و به قول یک مقاله نویس، محل صدور 
شناسنامه اش در جامعه روحانیت مبارز اصولگرا است؛ اما 
تقریبا از میان اصولگرایان طرد شــده و دیگر کسی به او به 

چشم یک مهره جناح راست نگاه نمی کند. 

5- علی الریجانی بدهکاری جزئی به اصولگرایان 
فراکســیون والیی پیدا کرده اســت: بعــد از انتخابات 
هیات رئیسه خط خبری جریان فراکســیون والیی این بود 
که الریجانی به آنها  مدیون است. آنها  با این خط خبری در 
واقع می خواســتند فاکتوری بلندباال برای الریجانی صادر 
کنند تا در موارد متعدد بتواننــد آن را نقد کنند. این در حالی 
است که در واقع، یک بدهکاری جزئی برای علی الریجانی 
به وجود آمده است. اصولگرایان والیی نباید فراموش کنند 
که همان قدر که علی الریجانی برای رئیس شــدن به رای 
آنها  وابسته بود، آنها  نیز برای اینکه سمت رئیس مجلس در 
دست اصولگرایان باقی بماند به فراکسیون الریجانی وابسته 
بودند. آنهــا  نباید از یاد ببرند که کاندیدای خودشــان حتی 
نتوانست یک پنجم رای مجلس را به دست آورد و از این رو 
نباید انتظار داشته باشند که از این کوپن )رای به الریجانی( 
بتوانند در موارد مهمی مثل عدم تصویب کنوانسیون های 

مالی دولت استفاده کنند. 
6- احتمال ائتــالف الریجانــی و اصالح طلبان در 
1400 اندک اســت: با وجود اینکه برخــی از قطعی بودن 
ائتــالف اصالح طلبــان و الریجانــی در انتخابــات 1400 
صحبت می کردند و حتی در خیاالت خود احتماال سرلیستی 
او در انتخابات 13۹۸ در لیست تهران اصالح طلبان را بررسی 
می کردند؛ انتخابات هیات رئیسه نشان داد که اصالح طلبان 
نمی توانند عقبه به غایت اصولگرایانــه الریجانی به ویژه در 
زمان صداوسیما را فراموش کنند و احتمال چنین ائتالف هایی 
اندک است. این احتمال کمتر هم می شود وقتی به این فکر 
می کنیم که اصالح طلبان از اختالط گفتمانی خود با جریان 
اعتدال حســن روحانی که در موارد متعــددی اصولگرایانه 
رفتار کرده ناراضی هســتند و برخی از آنها  تالش دارند این 
 هویت را خالص تــر کنند تــا بتوانند به بدنــه اجتماعی خود 

پاسخگو باشند. 
7- علی الریجانی کادرسازی الزم را برای قدم های 
بعدی خود در سیاست ایران انجام داده است: یکی از 
نقاط ضعف سیاستمدارانی مثل علی الریجانی این بود که 
افراد کمی در دور و بر خــود دارند که بتوانند برای حضور در 
عرصه های سیاســی مثل انتخابات ریاست جمهوری روی 
آنها  حساب کنند. حاال اما علی الریجانی می تواند امیدوار 
باشد که یاران پرشماری در مجلس شورای اسالمی آن هم با 
وزن های سیاسی مناسب در اختیار دارد که بتواند در مراحل 

بعدی روی آنها  حساب باز کند. 

مصطفی آرانی

روزنامه نگار

یادداشت
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 »متفاوت است«؛ این ساده ترین تفسیری است که 
می توان درباره محمدجواد ظریف داشت. جوانی اش را در 
ایاالت متحده گذرانده؛ اولین تصویر سیاسی ثبت شده از او 
نیز به همین دوران باز می گردد. بلندگو در دست دارد و باالتر 
از جمعیت حاضر شعار می دهد. می گویند این تصویر مربوط 
به تظاهراتی در حمایت از مردم فلســطین است. شاید آن 
زمان کسی فکر نمی کرد این دانشجوی جوان 4 دهه بعد وزیر 
خارجه ایران شود؛ آن هم در عصری که بعد از گذشت سال ها 
از انقاب اســامی وزرای خارجه ایــران و آمریکا به اعتبار 
دستور روسای جمهور دو کشور برای رسیدن به یک توافق 

سرنوشت ساز روزها و ماه ها همنشین هم شوند. 
حاال اما آن وزیری که شانه به شانه جان کری می ایستاد 
و بیانیه می خواند احواالت دیگری پیدا کرده است. دوباره 
همه چشم ها به او دوخته شده است. برجام چون محتضری 
اســت که محمدجواد ظریف بر بالینش حاضر شده و تمام 
تاشــش را می کند تا شــاید بتواند عایم حیــات را به آن 
برگرداند.  او دیگر خنده های سابقش را با خود ندارد. بیشتر 
ساعات را یا در سفرهای غربی و شرقی است و یا در جلسات 
محرمانه. بروز رسانه ای اش را کمتر از همیشه کرده و حتی 
دیگر آن یادداشت نویسی های متناوبش در رسانه های غربی 

را هم به کناری نهاده است. 
او که خوب به یاد می آورد آن شب پر خاطره ای که در 
فرودگاه مهرآباد برایش شعار می دادند: »نگاش نکن ظریفه، 
شیش کشور رو حریفه« حاال می بیند که حتی سر سخت ترین 
حامیان او نیز به صف منتقدانش پیوسته اند و ایرادات برجام 

را کنار هم برای او ردیف می کنند. 
ســوال مهم این اســت آیــا با پایــان برجــام، عصر 
محمدجواد ظریف هم پایان می یابد؟ آیا تمام شــدن عصر 

ظریف، اصاح طلبان را نیز به سایه فرو می برد؟

  بازگشت به 82
یک نگاه کلی به آنچه در این داســتان برجام رخ داده 
شباهت های زیادی با آنچه در سال 82 و در ماجرای توافق 

سعد آباد رخ داد را به ما یادآوری می کند. 
برای این شــبیه ســازی تاریخــی باید به آن ســال ها 
بازگردیم؛ اینکه مذاکرات هسته ای اساسا چگونه آغاز شد 

و چه روندی را طی کرد. 
23 مرداد 1381؛ هتل »ویارد« واشنگتن؛ خبرنگاران 
مطبوعات، خبرگزاری ها و رســانه های دیداری و شنیداری 
برای ارســال یک خبر بسیار مهم لحظه شــماری می کنند؛ 
خبر را قرار اســت »علیرضا جعفرزاده« سخنگوی گروهک 
تروریستی منافقین افشــا کند؛ همین اتفاق هم می افتد و 
توســط او تصاویری از 3 نقطه نطنز، اصفهان و اراک ایران 
به نمایش درمی آید و گفته می شود ایران به طور مخفیانه در 
دو نقطه تاسیسات غنی سازی اورانیوم و در اراک نیز رآکتور 
آب سنگین دارد. این خبر به سرعت فضای رسانه ای دنیا را 
در برمی گیرد و بســترهای الزم را فراهم می کند تا در آذرماه 
همین ســال دولت آمریکا، تهران را به تــاش برای تولید 
تسلیحات اتمی متهم کند. در بیست و یکمین روز از همین ماه 
شبکه C. N. N در برنامه خبری که بر مبنای گزارش موسسه 
»علم و امنیت بین المللی در آمریکا« تنظیم شده، چهره ای 
مخوف از فعالیت های اتمی ایران را به تصویر می کشــد و 
مدعی تسلیحاتی بودن این برنامه می شود. بنابراین گزارش، 
آغاز ساخت تاسیسات اصفهان، نطنز و اراک به اواخر سال 
1378 بازمی گردد چراکه »شورای عالی فناوری های نوین« 
پیش بینی بحران انــرژی را در دهه های آینــده می کند و بر 

لزوم میدان و سیع کاربرد دانش هسته ای در تمام علوم روز 
تاکید دارد. ایران همزمان با آغاز این فعالیت ها به جهت عدم 
پذیرش پروتکل الحاقی و عدم عضویت در »ترتیبات اجرایی 
فرعی« تنها ملزم به اجرای مقررات معاهده است و طبق این 
مقررات تهران تنها باید تاسیسات اصفهان را به آژانس اطاع 

می داد که این کار را نیز انجام می دهد. 
22 آذرمــاه 1381، محمــد البرادعی دبیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بــه C. N. N می گوید که »از وجود 
تاسیسات هســته ای ایران کاما مطلع بوده و هدف از این 
تاسیسات را درک می کند و اعتقاد دارد این تاسیسات تحت 
کنترل دقیق و برای مصارف صلح جویانه است. « اما صورت 
مساله بدین شکل باقی نمی ماند و فشارها باعث می شود که 

البرادعی در اسفند 1381 راه تهران را در پیش گیرد. 
دبیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی پس از بازدید 
دو روزه از تاسیسات نطنز تاکید  می کند که »آنچه در بازدید 
از طرح های هســته ای ایران دیده، غیرمنتظره نبوده« اما 
3 ماه بعد در خرداد 1382، پس از پیــروزی آمریکا در جنگ 
عراق، واشنگتن البرادعی را تحت فشار قرار می دهد تا پرونده 
هسته ای ایران را در دستور شورای حکام قرار دهد. بر همین 
اساس نیز البرادعی در گزارشش به شورای حکام، از قصور 
ایران در اجرای برخی از پادمان ها خبر می دهد؛ این گزارش، 
واکنش رئیس شورای حکام را به همراه دارد و او به صراحت از 

تهران می خواهد پروتکل الحاقی را بپذیرد. 
تبلیغــات رســانه ای و اظهــارات مقامــات آمریکایی 
سرمست از پیروزی در عراق که »پس از پایان مساله عراق، 
برخورد با ایران و کره شــمالی موضوعی ضروری است« به 
همراه تاکید کشــورهای غربی و حتی تهدید روسیه به عدم 
همکاری در بوشهر در صورت عدم امضای پروتکل الحاقی، 
وضعیت نامطلوبی را برای ایران به همراه دارد و در نهایت نیز 
تداوم این وضعیت باعث می شود تا جلسه شهریورماه شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشــنهادی 
سه کشور کانادا، اســترالیا و ژاپن تصویب و به ایران مهلت 
داده شود تا در کمتر از 50 روز به تعهدات خود در مورد کنترل 
برنامه اتمی اش عمل کند و تمامی نارسایی هایی را که آژانس 

تشخیص داده، برطرف و پروتکل الحاقی را امضا کند. 
در تهران نگرانی ها نسبت به اتخاذ تصمیم صحیح در 
قبال قطعنامه شورای حکام، در بین مسئوالن باال می گیرد 
تا در نهایت در 14مهرماه ســال 82 با پیشــنهاد سیدمحمد 
خاتمی رئیس جمهور وقت، حسن روحانی که دبیر شورای 
عالی امنیت ملی نیز بود از سوی رهبر انقاب مسئول ارشد 
مذاکره کننده هسته ای می شود و از این دوره به بعد چندین 
دوره مذاکره طرف ایرانی و طرف غربی آغاز می شود. در ادامه 
نگاهی کوتاه و اجمالی به تمامی مذاکرات ایران و کشورهای 

غربی داریم: 

  مذاکرات تهران 
پیش از مذاکرات تهران چند اقدام اشــتباه از ســوی 
ایران صورت گرفت. نخســت آنکه تعــدادی از نمایندگان 

اصاح طلب طرح 3 فوریتی را بــرای الزام دولت به پذیرش 
پروتکل الحاقی را امضا کرده و در پی آن بودند تا آن را تقدیم 
مجلس کنند. جدای از این پیش از ورود طرف مذاکره کننده 
غربی، خاتمی در مصاحبه مطبوعاتی اعــام کرده بود که 
تعلیق را می پذیریم. این مسائل قدرت چانه زنی ایران با غرب 
و توانایی بده بستان های دیپلمات های کشورمان را کاهش 
داد. مذاکرات تهران ســاعت 9 صبح بیســت و نهم مهرماه 
1382 آغاز می شود. تنها هدف تیم مذاکره کننده ممانعت 
از ارجاع پرونده هســته ای به شــورای امنیت تا حد امکان 
است. پیش از این مذاکرات، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
با البرادعی دیدار می کند و در جلسه خصوصی از او می پرسد 
که آیا از لحاظ حقوقی تعلیق غنی سازی غیر از توقف موقت 
گازدهی است؟ که او نیز می گوید دقیقا تعلیق گازدهی کافی 
اســت. او حتی برای اعتمادزایی بیشــتر به مسئول ایرانی 
می گوید: »همــه فعالیت هایی که به نحوی با غنی ســازی 
ارتباط پیدا می کند که در قطعنامه آمده بود را فراموش کنید!« 
در این بیانیه، تهران می پذیرد که به صورت شفاف به همه 
سواالت آژانس پاســخ دهد، هر گونه قصور خود را اصاح 
و پروتکل الحاقی را به صــورت داوطلبانه امضا کند. در این 
مذاکرات، تعلیق فعالیت های ایران مورد نظر طرف اروپایی 
بود و طرف ایرانی نیز از آن طفره می رفت و همین مساله باعث 
شد تا در نهایت یوشکا فیشــر وزیر امور خارجه آلمان بگوید 
که »ما وقت تلف می کنیم و به فرودگاه می رویم. « جلســه 
موقتا تعطیل می شــود و طی تماس تلفنی با رئیس جمهور 
به روحانی اعام می شــود که هر طــور مصلحت می دانید 
عمل کنید ولی نگذارید مذاکرات به شکســت بینجامد. در 
ادامه نشست، ایران به جلســه خصوصی با البرادعی اشاره 
می کند و تعلیق را تنها تعلیق گازدهی در نطنز معنا می کند. 
در نهایت هم بر سر این توافق می شود که مفهوم تعلیق بر 
مبنای تعریفی که آژانس قرار است تعیین کند، بپذیرند. البته 
ایران در ایــن مذاکرات واژه »داوطلبانــه« را در مفاد بیانیه 
جای می دهد تا در صورت عدم تعهد طرف غربی، تهران راه 

بازگشت داشته باشد. 
طرف غربی هم می پذیرد که پرونده هسته ای ایران را 
در آژانس حل وفصل کند و اگر روزی آمریکا آن را یک جانبه 
به شــورای امنیت برد، از حق وتو اســتفاده کند. عاوه بر 
این اروپایی ها متعهد می شدند که در زمینه فناوری با ایران 

همکاری کنند. 

  توافقنامه بروکسل
چهار ماه پس از مذاکرات تهران، در 4 اسفند 1382، 
تیم هســته ای در ســفر به بروکســل دو دور مذاکره انجام 
می دهد. در دوره نخســت طرفین به توافقــی کلی مبنی بر 
اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی کــه آژانس تعریف کرده، 
می پذیرد و آنها  هم به تعبیر حسن روحانی »پرونده هسته ای 
ایران را در ژوئن 2004 از دســتور اضطراری شورای حکام 
خارج می کنند.« اما واقعیت این است که در این موافقت نامه 
تعهدات ایران به صورت بسیار شــفاف و اجرایی و تعهدات 
سه کشور اروپایی در قالب موارد کلی و غیراجرایی مورد اشاره 
قرار می گیرد. تهران تعهد می کند که »اظهارنامه ها را طبق 
پروتکل الحاقی و راســتی آزمایی آنها  توســط آژانس ارائه 
دهد؛ تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، تعلیق ساخت 
داخلــی قطعات ســانتریفیوژ، اعمال تعلیــق فعالیت های 
غنی سازی نسبت به تمامی تاسیســات موجود در ایران. « 
اروپا نیز متعهد می شــود که »برای شناســایی تاش های 
ایران در اجاس ژوئن 2004 شورای حکام به منظور عادی 
کردن اجرای پادمان ها و پروتکل الحاقی در ایران به صورت 
فعال کار کند. در مقایسه با تعهدات وســیع تهران، عادی 
کردن موضوع هسته ای ایران در آژانس می توانست یکی از 
تعهدات طرف اروپایی باشد اما در این زمینه سه کشور حتی 

تعهد قطعی ندادند.«
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در کتاب »امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای« حسن 
روحانــی درخصوص ایــن توافقنامه آمده »ایــران پیش از 
آغاز تعلیق در فرصت یک ماه و نیمه، کارگاه های ســاخت 
سانتریفیوژ را موظف می کند که به صورت سه نوبته فعالیت 
کنند.« به گفته او، »پیش از بیانیه تهران سران نظام با تعلیق 
گازدهی در نطنز موافقت می کنند ولی در بیانیه تهران یک گام 
جلوتر گذاشته شد و تعلیق گازدهی هم داوطلبانه اعام شد.« 
اما باید گفت که نظام تعلیق گازدهــی را به عنوان خط قرمز 
تلقی می کرد ولی در مذاکرات بروکسل این خط قرمز شکسته 

شد و تعلیق مونتاژ قطعات و... نیز پذیرفته شد. 
پس از این توافقنامه، تهران سرخوش از همراهی اروپا 
است ولی این خوشحالی زیاد دوام نمی آورد و نه تنها موضوع 
هســته ای ایران در اجاس ژوئن 2004 شــورای حکام از 
دستورکار خارج نمی شود بلکه قطعنامه شدیداللحنی نیز علیه 
ایران در این اجاس تصویب می شود. کشورهای غربی و 
آمریکا حتی در دو اجاس بعدی شورای حکام در سال 2004 
یعنی سپتامبر و نوامبر نیز علیه ایران قطعنامه صادر می کنند. 
این در حالی اســت که در این مقاطــع تمامی فعالیت های 
مرتبط با غنی سازی در ایران به حالت تعلیق درآمده و پروتکل 
الحاقی نیز در حال اجرا اســت. عدم تعهد طرف اروپایی به 
تعهداتش موجب می شــود ایران به نشــانه اعتراض، پس 
از صدور قطعنامه سوم در ژوئن 2004، اعام کند که دیگر 
به تعهداتش عمل نمی کند. با این وجــود غامرضا آقازاده 
»20 فروردین83« اعام می کند ایران به صورت داوطلبانه 
تولید سانتریفیوژ را تعلیق می کند. با این وجود باز هم طرف 
مقابل فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود می کند 
و نتیجه این اقدامات این می شــود که نهادهای عالی رتبه 
درون ایران خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل 
می شوند. ایران هم مردادماه 83 تولید سانتریفیوژ در نطنز را 
دوباره آغاز می کند و این اقدام باعث می شود شورای حکام 
در قطعنامه ای ایران را تهدید به ارجاع پرونده اش به شورای 
امنیت سازمان ملل کند. آنان برای وادار کردن  ایران به تعلیق 
همه فعالیت های غنی سازی خود، یک ضرب االجل 3 ماهه 
قرار می دهند. بر اساس این ضرب االجل در صورتی که ایران 
تا تاریخ 25 نوامبر 2004 )5 آذر 83(، فعالیت های تاسیسات 
نطنز را تعلیق نکند، پرونده به شورای امنیت ارجاع می شود. 

همین مساله زمینه ساز مذاکرات بعدی می شود. 

  توافقنامه پاریس
مذاکرات ایران و اروپا 28 اکتبر 2004 )6 آبان 83( در 
وین آغاز می شــود. اتحادیه اروپا بر تعلیق نامحدود یا دائم 
همه فعالیت های مربوط به غنی سازی پافشاری می کند در 
حالی که ایران توقف دائم را قابل مذاکره نمی داند ولی اعام 
می کند در خصوص چگونگی تعلیق موقت و داوطلبانه حاضر 

به گفت و گو و سازش است. 
برمبنــای ایــن رویدادها ســفرای فرانســه، آلمان و 
انگســتان در تهران ســاعت 9صبح سه شــنبه 13 آبا ن83 
طرحی را تقدیم ایران می کننــد و در مقابل تهران با رد طرح 
مزبور پیشنهاد جایگزینی را در ساعت 20 چهارشنبه 13  آبان 
83 تحویل سفرای سه کشور می دهد. با آنکه آخرین طرح 

اتحادیه اروپا نسبت به طرح دیگر اروپا دارای نواقص کمتری 
اســت، با این حال با نقطه نظرات در مطالبــات جمهوری 
اسامی ایران فاصله زیادی دارد. حسن روحانی، دبیر وقت 
شورای عالی امنیت ملی در این باره می نویسد: »نزدیکی به 
اجاس نوامبر شورای حکام ضرورت دستیابی به یک توافق 
با هدف کاستن از حجم بحران را می طلبید و همین مساله 
»باعث شد تا چهار کشور دیدار دیگری را در تاریخ 15 آبان 
1383 برگزار کنند. این مذاکرات 23 ســاعت طول کشید و 
هدف آن مقایســه بندبند پیشــنهادهای تهران وبروکسل و 
چانه زنی پیرامــون مطالبات دو طرف بــود. دیپلمات های 
دو کشــور در نهایت در 24 آبان ماه پیرامون متن واحدی به 
توافق نهایی دست یافتند.« این موافقت نامه در حالی شکل 
می گیرد که طرف اروپایی به تعهد خود مبنی بر عادی کردن 
موضوع هســته ای ایران در اجاس ژوئن 2004 شــورای 
حکام عمل نمی کند. از طرف دیگر، ســه کشــور اروپایی 
دنبال این هســتند که تعلیق را تا حد اعای آن گســترش 
دهند. ایران در این توافقنامه به عنــوان اقدامی داوطلبانه 
در جهت اعتمادســازی -و نه به عنوان یــک تعهد قانونی - 
می پذیرد کــه تمامی فعالیت های مربوط به غنی ســازی و 
بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم بندی 
و راه اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت های مربوط به 
جداسازی پلوتونیوم را متوقف کند. سه کشور اروپایی در این 
موافقت نامه به تیم مذاکره کننده ایرانی وعده می دهند که 
پس از اینکه تعلیق راستی آزمایی شد، مذاکرات با اتحادیه 
اروپا در مورد موافقت نامه تجارت و همکاری از سرگرفته شود 
 WTO و آنها  به طور فعال از شروع مذاکرات الحاق ایران به
حمایت کنند؛ انگلیس، آلمان و فرانســه همچنین به ایران 
وعده می دهند تا با مشارکت هم، با تروریسم و گروهک های 
تروریستی مبارزه کنند. یک هفته پس از مذاکرات، تهران 
فعالیت های تاسیســات هســته ای UCF را به حالت تعلیق 
درمــی آورد و ایــن در حالی اســت که فعالیت هــای تبدیل 
اورانیوم، طبق نظر فنی آژانس جزو فعالیت های غنی سازی 
اورانیوم محسوب نمی شود. اما کشورهای اروپایی از ادامه 
این بازی خوش شــان آمده اســت، چند روز پس از تعطیلی 
تاسیســات اصفهان بدون توجه بــه موافقت نامه پاریس، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش 15 نوامبر 
مدیرکل، در پایان نوامبر تشکیل جلسه می دهد و قطعنامه ای 
را در 29 نوامبــر 2004 ) 8 آذر 1383( تصویــب می کند که 
برخاف انتظار ایرانی ها، بسیار انتقادی و ناامیدکننده است. 
در واپسین لحظات تصویب قطعنامه هم ایران اعام کرد که 
قصد دارد 20 سانتریفیوژ خود را برای امور پژوهشی از تعلیق 
خارج کند اما این اقدام با فشار غربی ها عملیاتی نشد. پس 
از توافق پاریس غربی ها بحث رآکتور آب ســبک را مطرح 
می کنند و به ایران می گویند »تحویل رآکتور آب ســبک در 
برابر توقف ساخت رآکتور آب سنگین است«. در مرحله بعدی 
که با اروپایی ها در زمینه مقدمات خرید راکتور آب سبک بحث 
شــد، غربی ها به مقامات ایرانی اعام می کنند که »رآکتور 
آب سبک نداریم. شرکت های ما دارند و ما که نمی توانیم آن 
شرکت ها را ملزم کنیم به شما رآکتور بدهند. بلکه می گوییم 
از نظر ما بامانع است و خودتان با آنها  مذاکره کنید.« جالب 

این است که این شرکت ها نیز از آنجایی که با آمریکا معامات 
کانی دارند، بدون موافقت آن کشور کاری انجام ندادند و 
عما تهران نمی تواند هیچ رآکتوری را خریداری کند. به هر 
روی روند مذاکرات با سه کشور اروپایی تا تابستان سال 84 
به طول می انجامد که ماحصل آن، اجرای پروتکل الحاقی 
و تعلیق داوطلبانه همه فعالیت های هســته ای است. این 
وضعیت در ایران غیرقابل قبول تلقی می شــود و درست در 
روزهای پایان عمر دولت هشــتم، مقام معظــم رهبری در 
دیدار مسئوالن نظام با تاکید بر اینکه»اگر چنانچه ]غربی ها[ 
بخواهند به این روند مطالبه  پى درپى ادامه بدهند، بنده خودم 
وارد میدان می شــوم« به بحث هســته ای وارد می شوند و 
می فرمایند »بایستى روند عقب نشــینى متوقف و تبدیل به 
روند پیشروى شود و اولین قدمش هم باید در همان دولتى 
انجام بگیرد که این عقب نشــینى در آن دولت انجام گرفته 
بود«. در نهایت در روزهای آخر دولت خاتمی اولین قدم به 
سمت پیشرفت برداشته می شود و تصمیم بر این می شود که 

کارخانه  یو. سى. اف اصفهان راه اندازى شود. 

  آیا به موقعیت 82 بازگشته ایم؟
نگاهی به آنچه بر برجام گذشته نیز نشان می دهد که باز 
آمریکایی ها زیر میز بازی زده اند و اروپایی ها نیز در یک تقسیم 
کار می خواهند یک توافق ثانویه با امتیازات بیشتر از ایران بر 
جای بگذارند. در مقابل اما مانند آنچه در دهه 80 اتفاق افتاد 

هیچ تعهدی ندهند. 
با این تفاسیر حاال سوال این است که همان گونه که 
ظریف در فیلم برجای مانده از مکالمه اش با البرادعی در سال 
82 می گوید با از بین رفتن توافق دوران سیاست ورزی طیف 

نزدیک به او نیز پایان می یابد؟
شــاید درســتی همیــن حرف هــای ظریــف در 
آن سال هاســت کــه اکنون اصــاح طلبان می کوشــند با 
فاصله گذاری هایی فاحش با حسن روحانی از پرداختن هزینه 

از بین رفتن برجام دوری کنند. 
به یک معنا آنها  می خواهند برجام را نه میراث خودشان 
که میراث حســن روحانی و جریان اعتدال نام گذارند. آنها  
می خواهند به بدنه اجتماعی شــان بگویند برجام که امروز 
یک توافق شکســت خورده و نزدیک به موت است، ارتباط 
سیاسی به آنها  ندارد و این حســن روحانی بوده که سیاست 
داخلی را به سیاســت خارجی پیوند است تا به پاستور برسد. 
آنها  این روزها بیشــتر از اینکه از دیپلماسی سخن بگویند از 
جامعه حرف می زنند. می خواهند تغییر فاز دهند. یک تغییر 
فاز محسوس در سیاســت ورزی می خواهند. می دانند این 
بار دیگر نمی توان با دیپلماســی به پاســتور رسید. حاال باز 

»جامعه« مساله شده است. 
این تاش آنهاســت اما گویا »جامعه« در مقایســه با 
آنها  با سرعت بیشــتری در حال حرکت است. همین است 
که صاحبان نظــر و عقیده در میــان آنها  با اشــاره به وقایع 
دی ماه تاکید می کنند ما از مردم و جامعه و خواست هایشان 
دورمانده ایم.  روزهای ســخت و تعیین کننده برای اصاح 
طلبان فرا رسیده است. فعا که همه نگاه ها به ظریف دوخته 

شده، شاید که او راه دیگری پیدا کند؛ شاید. 
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بازگشت هسته ای؛ اهرم فشار ایران
ایران باید به دنبال راهکاری برای انزوای آمریکا باشد

همزمانباخروجدونالدترامپازبرجام،شرایط
جدیدیپیشرویمذاکرهکنندگانایرانیقرارگرفت.
درایــنموقعیترویکــرددکترظریــف،وزیرخارجه
ایرانیابهعبارتبهتررویکردنظامبهرفتاراروپاییان
بســتگیدارد.بهعقیدهمنایرانمیتوانددربرجام
باقیبماند،اگراروپاییاندراجرایتعهداتشاندر
برجامودفاعازمنافعخودمصممباشند،زیراروسیه
وچینقاطعانهدربرابرآمریکاایستادهاندودرصددند
رابطهخــودراباایــراننهتنهاحفظبلکــهتقویتهم
بکنند.امااتحادیهاروپاتابهحالضعیفظاهرشــده
است،ضمناینکهدرسفریکهرئیسجمهورفرانسه
وصدراعظــمآلمــانبهآمریکاداشــتندتــاترامپرا
متقاعدکننددربرجامبماند،ترامپنهتنهااعتناییبه
صحبتهایآنهانکرد،بلکهرئیسجمهورفرانسهرا
تحقیرهمکرد.همچنینبعدازخروجازبرجاماروپا
رادررابطهباهمکاریباایــرانتهدیدکرد.امابهباور
مناروپاییانبرایحفظعزتومنافعاقتصادیخود
بایددربرجامبمانند،ضمناینکههرنوعبیثباتیدر
منطقهبرایاتحادیهاروپاخطرناکاست.کمااینکهدر
بحرانسوریهیاعراق،تعدادمهاجرانوپناهندگان
دراروپاافزایشزیادیپیداکردواوضاعسیاســی،
امنیتــیواجتماعیدراروپادچارتغییروتنششــد.
بنابرایناروپامنافعمهمیدرحفظبرجامداردکهاگر
بتواندایســتادگیکند،جمهوریاســالمیایرانهم
همکاریمیکند.درغیراینصورتایــرانازبرجام
خارجخواهدشد،زیرامنافعیبرایشبههمراهندارد
واگرایرانازبرجامخارجشود،برنامههایهستهای
خودراکهحقایراناســتازســرمیگیردواینیک
اهرمفشاراست.ازطرفدیگربایدگفتبرجامباهمه
ضعفهاوقوتهایشتوسطدکترظریفوتیمشان
اجراشدوضعفهایاینمسالهبههیچعنوانمتوجه
شخصدکترظریفنیست،بلکهبهعقیدهمنعدهای
دردروننظامفشــارآوردندکهزودترایــنتوافقبه
سرانجامبرسدواینفشارهاروندانجاممذاکراترا
برایدکترظریفسختترکرد.اکنوننیزآمریکااز
برجامخارجشــدهواگرایراننیزخارجشودنتیجه
کلیکهمیتــوانگرفتایناســتکهمقــاممعظم
رهبریازابتدادریافتهبودندکــهآمریکاقابلاعتماد
نیســت.بنابرایندرموقعیتکنونینتیجهگیریدر
موردخوبیابدبودنتوافقبرجامدغدغهمانیست،
بلکهایرانبایدبهراهکاریبیندیشــدکــهچگونهدر
مقابلآمریکابایســتد،ایاالتمتحدهراتــاجاییکه
ممکناستمنزویکندوپیروزازمیدانخارجشود.
بهعقیدهمناگرانســجامداخلیوجودداشتهباشد
شــرایطبهنفعآمریکارقمنمیخورد،زیــراایراندر
منطقهشــرایطخوبیداردودرصحنــهبینالمللنیز
بهجزســعودیهاوصهیونیســتها،همهکشــورها

حتیمتحدینســنتیآمریکانیزازرفتارواشــنگتن
انتقادمیکنند.آمریکابعدازخــروجازبرجاممنزوی
شده،شرایطداخلیدرایرانبهترازگذشتهاستو
رفتارآمریکاسبباتحادمردمشدهاست.ضمناینکه
مردمدریافتندکهمقاممعظمرهبریبهترازدیگران

رفتارآمریکاراپیشبینیودرککردند.
درخصوصمسائلموشــکیومنطقهایایران
نیزبایدگفتکــهجمهوریاســالمیقطعاهیچگونه
مذاکرهایرانمیپذیرد.زیرادربرجاممذاکرهصورت
گرفتاماآنهابهتعهداتشــانعمــلنکردندوجای
بحثیبرایمسائلدیگرباقینگذاشتند.ضمناینکه
مســالهموشــکیومنطقهایازبحثهــایدفاعیو
امنیتیکشورمحسوبمیشــودکهاگربهقوتخود
باقینمانند،اجازهدستاندازیبهآمریکایاپیشروی
داعشوامثالهمبــهمرزهایایراندادهمیشــودو
اینهدفیاســتکهکاخســفیدآنرادنبالمیکند.
بنابرایــنحضــورایــراندرمنطقهبرایحفــظثبات
داخلــیوجلوگیریازحمالتتروریســتیافراطیون
وهابیاست،توانمندیدفاعینیزبرایمقابلهباحمله
کشورهایخارجیودشــمنانبهایراناست.واضح
اســتکهایاالتمتحدهدرصددگرفتناینابزارهااز
جمهوریاســالمیاســتکهطبیعتاایرانایناجازه
رانمیدهــد.عالوهبرایــنپیشازنیــزگفتمایران
برجامراپذیرفت،امتیازاتیدادوبهآنعملهمکرد
اماآمریکانهتنهابرجامرااجرانکرد،بلکهازآنخارج

همشــد.پسطرفمقابلبینهایتغیرقابلاعتماد
اســتوبحثمذاکراتمجــددیامذاکرهدرمســائل
دیگرباتوجهبهاینموضوعاساســانشــدنیاست.
همچنینایرانبایدنســبتبهخواســتهایایاالت
متحدهچــهدرقالبصحبتهایترامپچهشــروط
پمپئوبیاعتناباشد.درواقعدرحوزهسیاستخارجی
بایســتیبایارگیری،آمریکارامنزویکرد.انســجام
داخلیبیشازپیشبایدحفظشــود،مقاماتکشور
ومسئوالنازموافقیندولتگرفتهتامنتقدین،باید
دربرابردشمنخارجیباهممتحدشوند.ضمناینکه
ایراندرشرایطفعلیظرفیتبیشتریداردوآمریکا
نیزاقتدارگذشــتهراندارد.ازدیگرسوباتنشهای
اخیرمیانآمریکاباچینوروسیه،تمایلاینکشورها
بههمکاریباایرانبیشــترشدهوهمگراییبیشتری
بینجمهوریاسالمیوبرخیکشورهابهوجودآمده
وبرخیمتحدینکاخســفیدهــماخیــراازآنهادور
شــدهاند.مجدداتاکیــدمیکنمانســجامداخلیدر
شرایطفعلیازاهمیتبســیارباالییبرخورداراست
وخوشبختانهملتایرانیکصداشــدهودریافتهاند
کهآمریکاشرارتمیکند.ازاینبهبعدنیزمردمباید
اندکیصبورباشــند،مقاومتوایســتادگیازخودبه
خرجدهنــدوتابعقوانینومقرراتنظامباشــند.به
عنوانمثالبحــثفیلترینگتلگراممســالهامنیت
ملیاست،زیراآمریکابهدنبالایجادآشوبدرداخل
کشوراســتوازهرناآرامیحمایتمیکند.ازطرف
دیگراینبحثهادرهمهکشورهاوجوددارد،کمااینکه
درآشــوبیکهچندســالپیشدرانگلیــسبهوجود
آمدبهرغمهمکاریفیسبــوکوبلکبریبابریتانیا،
دولتدرآستانهمسدودکردنهردوشرکتبرآمد.در
نهایتنیزفیسبوکبرایبازداشتتمامکسانیکه
پشــتناآرامیهابودندهمکاریکــرد،بنابراینمردم
ایرانهــمبایداینشــرایطرابهخوبــیدرککنند،با
دولتونظامهمکاریکنندتامصالحومنافعکشــور
حفظشــودوباسربلندیشــرایطپیشروپشتسر

گذاشتهشود.

سیدمحمدمرندی

استاددانشگاهتهران

یادداشت
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فوروارد هسته ای 
اروپا نتواند مقاومت کند، ایران باید از برجام خارج شود

اگرچهایاالتمتحدهآمریکاهمانگونهکهمقام
معظمرهبریگفتهبودند،بدعهــدیخودراثابتکرد
وازبرجامخارجشدوبهدنبالآنبرخیتحریمهانیز
بازخواهدگشت،امااینموضوعنبایدسببغفلتاز
منافعبرجامشــود.برجامیکســندبینالمللیاست
کهاولینومهمتریندســتاوردآنپایاندادنبهیک
پروندهسازیهستهای12سالهعلیهایرانبود؛درواقع
6قطعنامهتحتفصلهفتمدرشــورایامنیتبرای
ایرانثبتشدهبودوبدترینآنهاقطعنامه1929بود.
همچنیناجرایبرجامطیدوسالونیمگذشتهثابت
کردکهپروندهسازیها،دروغبافیآمریکاومتحدانش
علیهایرانبــودهوحقانیتایرانبهوســیلهبرجامبه
جهانیانثابتشــد.دومیننکته،مســالهغنیسازی
است.ایراندربرجامتوانستغنیسازیاشراحتی
بهصورتمحدوددردنیابهرســمیتبشناساند،زیرا
اگرچهاینحقمسلمایراناستکهغنیسازیداشته
باشداماازنظرســازمانمللوشــورایحکامآژانس
بینالمللیانرژیهســتهایطــی22قطعنامهعالوه
برمســائلدیگر،خواســتارمتوقفکردنغنیسازی
توسطایرانبودند.بنابراینجمهوریاسالمیتوسط
توافقبرجامومجموعهمذاکراتتوانســتحقخود
راازجامعهبینالمللخصوصاغرببگیردوتا10سال
آیندهاگرچهبامحدودیتبهفعالیتهایغنیســازی
خودبهصورترســمیادامهدهد.درواقعایرانمانند

خانهایشــدهبودکهباپروندهسازیدروغیندربنگاه
سازمانمللوآژانسانرژیدرحالمصادرهشدنبودو
مذاکرهکنندگانحقضایعشدهملتایرانرابرگرداندند.
بنابراینبــاحلوفصلپروندههســتهایایران،ضمن
اینکهحقانیتکشورثابتشــد،دروغهاوتهمتهای
طرفآمریکایینیزعیانگشت.همچنینپروندهای
تحتعنوانپیامدییاابعاداحتمالینظامیتوســط
آنهاتهیهشــدهبودوآمانودرســال2011ایرانرابه
فریبکاریوتالشبرایساختپنهانیبمبهستهای
متهمکردهبود.امابرجامنشــاندادکهایناطالعات
دروغیبیشنبودهوسیاستکثیفودروغینآمریکا
بهجهانیانثابتشــد.آنهــازمانیکهبهاهدافشــان
نرسیدندبافشاراسرائیلازبرجامخارجشدند.آمریکا
درشــرایطیازبرجامخارجشــدکهبیشاز300نفر
ازمســئوالنوکارشناســانآمریکاییطینامهایبه
ترامپهشــداردادندکهخروجازبرجامبهنفعایاالت
متحــدهنیســت.بنابراینبایــدتوجهکردکــهاگرچه
یکیازمحورهایاساســیبرجام،مسائلاقتصادیو
برداشتنتحریمهابودهاست،امابایدبهابعادحقوقی
ودیپلماتیکآنهمتوجهکرد.طیپژوهشیکهتوسط
کمیســیونسیاســتخارجیمجلسدرمورداجرای
برجامانجامشــده،درایــندورهبیــشاز900مورد
تحریمعلیهایرانلغوشدهوایندستاوردمهمیاست
کهبرجامبههمراهداشــتهاســت.امامتاسفانهبعداز
خروجآمریکاازبرجامبسیاریازاینتحریمهادرحال
برگشتاست.بنابراینبرجامدستاوردهایارزشمندی
برایجمهوریاسالمیبههمراهداشــتهوتاجاییکه
امکانداشتهباشدبایداینسندرانگهداشتتاآمریکا
ومتحدانشرادرانزواقراردهیم.ازسویدیگرتمام

شواهدوقرائننشانمیدهدکهاروپاییانهمتمایلبه
ماندندربرجامدارنداماتوانواختیارآنراندارندزیرا
درصحنهبینالمللیدرنظامسرمایهساالرشرکتهای
بزرگچندملیتیمطرحهســتند،حوزههــایعملکرد
آنهاکشورهایمختلفاستوســهامدارانآنهااتباع
کشورهایمتفاوتهســتند،بنابراینتابعحکومتها
نیستند.اتحادیهاروپاقاعدتانمیتوانداقدامخاصی
درخصوصاینشــرکتهاانجامدهدامــاهمانگونه
کهخودشــاننیزوعدهدادهاند،میتوانندتمهیداتی
راانجامدهندکهتضمینیبرایشرکتهایکوچکو
متوسطباشدتاباارزیغیرازدالرمانندیوروبههمکاری
باایرانبپردازند.جمهوریاســالمیهمتــازمانیکه
منافعشتامینمیشودبایدبرجامرااجراکنداماوقتی
اینمسالههممتوقفشد،بهعقیدهمنایرانبایدبه
جایخارجشــدنازبرجام،اجرایبرجــامرابهحالت
تعلیقدرآورد.بهاینمعناکهایرانمیتواندمجموعه
اقداماتیرادرچارچوبپیمانانپیتیانجامدهد،اما
ملزمبهاجرایبرجامنباشــدوهرزمانکهطرفمقابل
پشیمانشدبهتوافقبرگردد.دراینصورتدیگرنیازی
بهمذاکراتمجددنیســت.ایرانبایددرتالشباشد
تاباژاپن،چینوهندکــهطرفهایاصلیتجاریاش
هستندبهراهکارهاییدستیابدکهبدونآمریکابتواند
فعالیتهایاقتصادیرادنبالکند.ایرانبایدبهگونهای
اقتصادشراشــکوفاکندکهابزارتحریــمراازطرف
مقابلبگیردتاتحریمیاکماثریابیاثرشود.همچنین
درداخلکشوربایدمتحدویکپارچهمطالباتمانرااز
آمریکاطلبکنیمتاکاخســفیدهمبفهمدکهباملتی
متحدومنسجمطرفاستوایرانیانهموارهبهخود
تکیهمیکنند.ازسویدیگربایدمتذکرشدکهتوافق
برجامتوســطیکتیممذاکرهکنندهبهانجامرسیدو
وظیفهاینتیماجرایمصوباتشــورایعالیامنیت
ملیاســت.هدایتکلیبرجامتحتنظرمقاممعظم
رهبریبودهاست.درواقعپروندههســتهایایراناز
دورانریاستجمهوریمرحومهاشمیرفسنجانیزیر
نظرمقاممعظمرهبریبودوشورایعالیامنیتملیآن
راادارهکردهودولتهامجریسیاســتهایتصویبی
شــورایعالیامنیتبودهوهســتند.دکترظریفهم
دراینتیمنقشفورواردراداشــتهکهگلزدهاستو
تیمیمتشکلازشهدایهستهایتادانشمندانحال
حاضرهستهایایرانوبسیاریدیگرازعواملدراین
اتفاقسهیمبودهوزحمتکشیدهاند.همچنینالزم
بهذکراستمصوباتشورایعالیامنیتبدینصورت
استکهتازمانیکهبرجامبتواندمنافعایرانراتامین
کند،ایرانایــنتوافقرابااروپا،چینوروســیهادامه
خواهددادامااگرزمانیفرارســدکهاروپاییاننتوانند
تعهداتخودشــانرااجراییکنند،سیاستجدیدی
رادرپیــشخواهدگرفــتکهشــورایعالیتصویب
کردهوآقایظریفاجرامیکند،زیراآمریکاودرپشت
آناسرائیلوســعودیهادرصددهســتندتاازطریق
فشارهایاقتصادیتهرانراپایمیزمذاکرهدررابطه
باموضوعاتیکهبابرجاممرتبطنیست،بکشانند.اگر
نتوانندبهاینهدفشاندســتیابند،معتقدهستند
کهمشــکالتاقتصادیموجبنارضایتیعمومیدر
میانمردممیشودومشکالتیازدرونرخمیدهد.
ازطرفدیگرایراندرتالشاستتاازطریقگفتوگو
باچین،روســیهواتحادیهاروپادردورهزمانیمعینبه
راهکارهاییدستیابدکهبدونآمریکابتوانندبرجامرا
اجراییکنند.دراینصورتجمهوریاسالمیازدرانزوا
قرارگرفتنآمریکااستقبالمیکنددرغیراینصورتبه
عقیدهمنبهترینراهکارتعلیقاجرایبرجاماستتااز
اینطریقباقدرتطرفمقابلرابهتجدیدنظروادارد.

حسنبهشتیپور

کارشناسمسائلبینالملل

مذاکراتفعلیبااروپاییهاازنظربرخیشباهتهاییبهمذاکراتسعدآباددرسال82دارد
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نقش ظریف
شرایط فعلی نسبت به قبل از برجام، بدتر نیست

شرایط سال هایی که برجام گفت وگو و بحث می شد؛ 
چه در مجلس و چــه در دولت، چه در فضــای بین الملل، 
مختصاتی داشت که ما حتما باید به آن ورود پیدا کنیم و آن 
مختصات را بشناســیم. مادامی که ما مختصات و فضای 
بین المللی یا فضای منطقه ای یا فضای کشور را نشناسیم، 
علی القاعده تصویری که ترسیم می کنیم، نمی تواند تصویر 
درستی باشد و گاه مشاهده می شود که به علت عدم اطاع از 
آن فضا یا نادیده انگاشتن واقعیت های آن فضا، شاهد ترسیم 
کاریکاتورهایی هستیم که نســبت به آن فضا بیگانه است، 
بنابراین هر موضوع تاریخی این الــزام را برای ما می آورد تا 
برویم مختصات آن زمان را بشناســیم. مثل قطعنامه 598 
که در پایان جنــگ حضرت امام تشــریح فرمودند. آن هم 
مختصات و فضای خودش را داشــت. بنابراین شرایط مان 
این گونه بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده موسوم 
به PMD را برای ما بــاز و فعالیت های فناوری هســته ای را 
مشــکوک اعام کرد و احتمال این را داد که این فناوری در 
خدمت سیستم نظامی قرار گرفته باشد. خود این موضوع که 
با البی صهیونیست ها، آمریکایی ها و غربی ها همه دست 
در دست هم دادند و این فضا را ناجوانمردانه علیه کشور ما 
باز کردند، موجب شــد گزارشــی که آژانس به سازمان ملل 
و شــورای امنیت داد، این تهمت ها را در آن منعکس کند و 
شورای امنیت سازمان ملل متاسفانه قطعنامه هایی را علیه 
ما صادر کرد که بدترین نوع آن قطعنامه 1929 بود که حتی 
همکاران منطقه ای ایران مثل روسیه و چین نیز به آن رأی 
مثبت دادند و بر خاف انتظارات آن را وتو نکردند. بنابراین 
شرایط ما اینچنین بود، یعنی شرایط هم در نظام بین الملل 
و هم در منطقه، ما را روی یک جو روانی فوق العاده سنگینی 
که رســانه ها و آژانس های خبری در دســتور کار خودشان 

قرار دادند و علیــه ما ایجاد کردند، ســوق داده بود. فضای 
فوق العاده سختی بود. بنابراین ما در این فضا، فضایی که 
حتی کشورهای دوست ما و کشــورهایی که با ما همکاری 
می کردند، با قطعنامه 1929 سازمان ملل همسو شده بودند 
که علیه ما بود. در این شرایط مذاکرات آغاز شد. برای اینکه 
در گام اول ظلمی کــه در حق مان شــده و تهمت هایی که 
علیه مان بیان شده بود، آن تهمت ها را شفاف سازی کنیم و 
در عین حال بتوانیم از حق خودمان در مجامع دنیا استفاده 
کنیم، لذا گفت وگوها منجر به این شد که قطعنامه دیگری، 
یعنی خود آژانس که قبا پرونده PMD را بــاز کرده بود، آن 
پرونده را بســت و اعام کــرد که ایران در مســیر صلح آمیز 
حرکت می کند و هیچ نشــانه ای مبنی بر اینکه ایران فناوری 
هسته ای را در خدمت سیستم نظامی قرار داده باشد، وجود 
ندارد. بنابراین آن نقطه ای که آغاز قطعنامه شــده و در این 
پرونده بــود، بعد از بسته شــدنش و گزارش آن به ســازمان 
ملل، قطعنامه دیگری به شــماره 2231 صادر شــد که این 
قطعنامه علی القاعده برگرفته شده از آن مذاکرات برجام بود 
که در آن اعام شد که ایران در مســیر صحیح و صلح آمیز 
فناوری هسته ای قرار دارد و از آن استفاده می کند و در عین 
حال مطالب دیگری هم بیان شــد. اقدامی که انجام شد را 
نمی توانیم منتسب به شخص کنیم. نمی توانیم در دولت یا 
در مجلس یا در نقطه دیگری بگوییم این تصمیم شــخص 
بوده؛ این تصمیم نظام بوده به طور مستقیم و قطع به یقین 
و آنچه مجلس هم در زمان خــودش مصوب کرد، اقدامات 
متقابل بود کــه آن اقدامات متقابل به شــورای امنیت ملی 
رفت، در آنجا بندهایی به آن اضافه شد و مقام معظم رهبری 
هم بندهایی را به آن اضافه کرد و کــه در نهایت با 28 بند به 
دولت ارائه شد تا چنانچه عهدشــکنی رخ دهد، دولت این 
اقدامــات را انجام دهد. به طور قطع بــه یقین می دانیم که 
آموزه های دینی ما بر این قرار دارد که استکبار نفی شده و ما 
نمی توانیم با آن همسو باشــیم در واقع در دو جبهه متفاوت 
هســتیم و طبیعی اســت که این دو جبهه متفاوت و متقابل 
نمی تواند در جایی اشتراک داشته باشــد؛ لذا همه کسانی 

که مذاکــره می کردند؛ چه شــخصیت هایی کــه از دولت 
داشــتند مذاکره می کردند و چه گروه های پارلمانی مجلس 
که مذاکره می کردند، همه اینها با علــم بر این موضوع که 
ما یک کشور مستقل هستیم، نه شرقی، نه غربی هستیم، 
تکیه بر ارزش های مان داریم، تکیه بر مردم مان داریم و بر 
این اساس مذاکره می کردند، اما شرایط، شرایط فوق العاده 
خاصی بود و کشــورهایی کــه در این راه قرار داشــتند، پنج 
عضو شــورای امنیت حق وتو داشــتند، به اضافه آلمان که 
یک قدرت بزرگ اقتصادی اروپا اتحادیه اروپا ست و  رئیس 
اتحادیه اروپا. طرف مذاکره مان اینها بودند، یعنی افرادی 
بودند که خودشان در شــورای امنیت قطعنامه ها را علیه آن 
صادر کرده بودند، بنابراین معتقــدم مادامی که داریم یک 
موضوعی را به تاریخ کشورمان برش می زنیم که این برش در 
مقطع نزدیک به حال یعنی چند سال گذشته یا مقطع دورتر 
برش می خورد، حتما باید بتوانیم فضای موجود در آن زمان 
 را درک کنیم و مختصات آن را مشخص کنیم و ببینیم چگونه 
است. به نظر من، شرایط فعلی هم نسبت به قبل از برجام بدتر 
نیست. ما همان کشور هستیم، همان افراد هستیم، با این 
تفاوت که در آن زمان آمریکا هر آنچه می گفت، اروپا پشت 
او ایســتاده بود، حتی روسیه و چین پشــت او ایستادند و در 
سازمان ملل قطعنامه علیه ما صادر کردند. روس ها و چینی ها 
که دوست و رفیق ما بودند، حاضر نشدند آن قطعنامه های 
ضدایرانی را وتو کنند. شما مقایسه کنید با این شرایطی که 
االن داریم. به هر صورت االن آمریکا که علیه ماســت و از 

برجام خارج شده، چند کشور در کنارش ایستادند؟

عباسعلیمنصوریآرانی

عضوسابقکمیسیونویژه
برجاممجلسنهم

مگرغیرازایناستتنهاصهیونیستهاکهیکرژیم
جعلیهســتندوچندکشــورکهدرمنطقهخودشانرا
رقیبایراناحســاسمیکنند،ازایناقــدامآمریکا
حمایتکردند؟بقیهکشورهایدنیا،یعنیازپنجعضو
دائم،چهارعضوشحقرابهمــادادند.اتحادیهاروپا
کاملحقرابهماداده،تمامنشریات،روزنامههاومردم

جهانحقرابهمامیدهند

یادداشت
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 مگر غیر از این است تنها صهیونیست ها که یک رژیم 
جعلی هستند و چند کشــور که در منطقه خودشان را رقیب 
ایران احساس می کنند، از این اقدام آمریکا حمایت کردند؟ 
بقیه کشورهای دنیا، یعنی از پنج عضو دائم، چهار عضوش 
حق را به ما دادند. اتحادیه اروپا کامل حق را به ما داده، تمام 

نشریات، روزنامه ها و مردم جهان حق را به ما می دهند.
نقــش دکتــر ظریــف را در ایــن دســتاوردها و بــه 
سرانجام رسیدن برجام به عنوان سرتیم مذاکره کننده ایران 
نمی توان نادیده گرفت. آقای ظریف بنا به گفته همگان، چه 
کسانی که ایشان و تفکراتش را می پسندند و چه کسانی که 
به ایشان انتقاد دارند، به طور قطع و یقین شخصیتی است 
که توان مذاکراتی باالیی دارد و دارای تجربه و ســابقه ای 
باال، چه در سازمان ملل و چه در زمانی که قطعنامه 598، چه 
مذاکرات در دوران جنگ و چه در دوران کنونی را داراست. 
یعنی ما شــخصیت آقای ظریف را به جرات و قطع به یقین 
به عنوان یک مذاکره کننده قوی می دانیم. همگان به این 
اذعان دارند که ایشــان یک مذاکره کننده قوی است و علم 
دارد. حتی ترامپ که دشــمن ما هم هســت و لفاظی های 
زیادی علیه ما می کند، هم گفتــه که من وقتی مذاکرات او 
را در تلویزیــون دیدم، گفتم که وزیر امــور خارجه ما حریف 
این فرد نمی شود. پس ایشان دارای یک ظرفیت اینچنینی 
است. تعریفی که مقام معظم رهبری از ایشان داشتند، تعریف 
باالیی است و کمترین شخصیتی را ما دیدیم که مقام معظم 
رهبری این گونه از او تعریف کند. بنابراین ما یک وقت ظریف 
را در قالب وزیر امور خارجه می بینیم و می خواهیم دستگاه 
دیپلماسی مان را بررسی کنیم، یک وقت می خواهیم در مورد 
شخصیت آقای ظریف صحبت کنیم. معتقدم که شخصیت 
آقای ظریف یک شخصیت باالیی است، اگرچه در دستگاه 
دیپلماسی در موقعیت های مختلف انتقاداتی دارم، ولیکن 
شخصیت ایشان، در مذاکرات شخصیت توانمندی است و 
بر اساس شناختی که از ایشان دارم و مدتی هم که در مجلس 
با ایشان گفت وگو و مراوده داشتم، انصافا آن قدرت ذهنی 
و قدرت کامی و استدالالت قوی را از ایشان دیدم و خیلی 
مهم است که ایشان در بدترین شرایط بارها و بارها به مجلس 
احضار شده و به نظرم نمی آید تا حاال کارت زرد گرفته باشد؛ 
یعنی باالخره این یک قدرت قــوی ای را می خواهد که این 
بحران ها را پشت سر بگذارد و به نظر می آید یا کارت زرد ندارد 
یا نسبت به وزرایی که در دوره بودند، کمترینش را دارد. فکر 

نمی کنم داشته باشد، فکر می کنم اصا ندارد.

دی پلماسی فعال
مواضع ایران در قبال سیاست های 

آمریکا باید بلندمدت باشد

مجریان توافقنامه برجام بعد از خروج دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا از برجام در شرایط حساسی در کشور 
قرار دارند. در ایــن میان طی هفته هــای اخیر مطلبی در 
رســانه ها به نقل از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران منتشر شده و بازتاب هایی را به همراه داشته است. 
اما بایــد گفت آنچه که از وی توســط یکــی از نمایندگان 
نقل قول شــده اســت، حق مطلــب را ادا نکــرده زیرا به 
زمینه)Context(  آن بحث توجه نشده است. تا جایی که 
بنده اطــاع دارم ایشــان نگفته اند که برجــام بیماری در 
حال مرگ اســت. بنا بر قرائــن موجود اصــل موضوع بر 
این قرار است که اروپاییان تمایل داشــتند مواردی را در 
برجام بگنجانند اما وی اذعان داشــته که ابتدا باید برجام 
را به حالت مستقر دربیاوریم و از منافع آن بهره ببریم و بعد 
از کســب فوایدی از آن، شــاید بتوان در موارد دیگر هم 
صحبت کرد. بنابراین ایشــان اعتقاد نــدارد که برجام در 
حال احتضار اســت زیرا اگر چنین اعتقادی داشته باشند 

همکاری با اروپا معنایی ندارد. 
ایاالت متحده آمریکا به دلیل داشــتن مشکات با 
ایران در سایر مسائل می خواهد از طریق خروج از برجام بر 
سیاست خارجی و اقتصاد ایران اثر گذارد و به خیال واهی 
خود یعنی تغییر رژیم در ایران دســت یابد. بنابراین خروج 
آمریکا  از برجام به انتخاب ایران صورت نگرفت و با خروج 
این کشور  از برجام و باتوجه به دشواری ها یی که پیش آمده 
است، فعا نمی توانیم با آنها  به مذاکره بنشینیم. زیرا اصل 
اختافات تهران و واشنگتن صرفا مسائل هسته ای نیست 
و موضوع خاورمیانه و سیاســت خارجی ایران و منافعش 
در منطقه نیز مدنظر ایاالت متحده آمریکا است. درواقع 
اهداف آمریکا  شفاف نیست و ایران هم اهدافی در منطقه 
دارد که قابل چشم پوشــی نیســت. در توافــق برجام که 
متمرکز بر یک موضوع هسته ای بود، 12 سال طول کشید 
تا ایران و جامعه بین الملل بتوانند با هم به یک تفاهم نسبی 
دست یابند. وقتی آمریکا  12 شرط غیرقابل اجرا که بیانگر 
تغییر حکومت ایران است را مطرح می کند می توان نتیجه 
گرفت این قصه ســر دراز دارد و ســال ها  حل این مسائل 

طول خواهد کشید. 
به عقیده من رویکرد ایران نســبت به برجام تا امروز 
منطقی و دنیاپســند بوده و افکار عمومی چــه در داخل و 
چه درخارج، رویکــرد ما را که حاکی از همــکاری با اروپا، 
روســیه و چین، یعنــی عناصر قــوی باقیمانــده در برجام 
اســت و همچنین عدم انفعال و برخوردهای خارج از نرم 
دیپلماتیک را مثبت و صحیح ارزیابــی کرده اند؛ بنابراین 
ایران به طور نســبی می تواند از این رویکرد نتیجه بگیرد. 
زیرا به نظر می رســد فعالیت اخیر دیپلماتیک وزارت امور 
خارجه و ســفر آقای ظریف به پکن، مســکو و بروکسل، 
طبق اخباری که به رســانه ها  درز کرده، نشانگر یک اراده 
نسبی سیاسی برای ادامه برجام در کشورهای 1+5 است؛ 
یعنی اراده ای بین پنج قدرت جهانی و ایران وجود دارد که 
سازوکاری جدید تعبیه شــود که در پی آن، همکاری های 
اقتصادی دنبال شود. این رویکرد تا حدی می تواند تبعات 

خروج آمریکا  از برجام را تعدیل کند. طی انجام این رویکرد 
به عقیده من مهم ترین نکته متوجه مسائل داخلی است، 
مسائلی از قبیل انســجام ملی، نظام بوروکراتیک کشور، 
فســاد و مســائلی که اقتصاد بتواند از اراده نسبی به وجود 

آمده نهایت بهره را ببرد. 
از طرف دیگر »بحث موشکی و منطقه ای« از جمله 
موارد اختاف رویکرد ایران با بعضی کشورهای منطقه و 
جامعه جهانی است. در این خصوص ایران نمی تواند درباره 
مساله موشکی که به سیســتم دفاعی و استراتژی امنیت 
ملی ایران برمی گردد وارد مذاکره شود. اما اگر جمهوری 
اســامی یک الگوی رفتاری مطمئن کننده از خود نشان 
دهد که دغدغه جامعه جهانی و متحدان و شرکای ما را در 
روابط بین الملل رفع کند، گامی  موثر در سیاســت خارجی 
برداشته اســت.  ضمن اینکه به باور من ایران باید در برابر 
سیاســت ها ی آمریکا  و مواضعی که در قبال ایران اتخاذ 
می کنــد بلند مدت فکر کنــد و عکس العمل تنــدی از خود 
نشــان ندهد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا  اخیرا 
بارها علیه ایران ســخن گفته اما ایــن اظهارنظرهای وی 
از وجاهت چندانی در صحنه بین الملل برخوردار نیست و 
نتوانسته است منجر به حرکت مفیدی به نفع آمریکا  شود. 
با این تفاسیر باید گفت که ایاالت متحده آمریکا  در مساله 
برجام و تعامل با ایران در صحنه بین المللی منزوی شــده 
اســت. درواقع قبل از برجــام، ایران منزوی بــود اما حاال 
آمریکا بعد از خروج از برجام   منزوی شــده است. به همین 
خاطر ایران باید برجام را حفظ کند و تعامل با اروپا، روسیه و 
چین را ادامه دهد و اصراری بر سرعت بخشیدن به این روند 
نداشته باشــد.  زیرا  ترامپ دارای مشکات عدیده ای در 
سیاست داخلی و خارجی است و مسائلی که توسط سیستم 
قضایی آمریکا  در حال دنبال شدن است، هر لحظه امکان 
دارد مشروعیت  ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا  را زیر 
ســوال ببرد؛ بنابراین  ترامپ وضعیت مطلوبی ندارد، پس 
یکی از اســتراتژی ها ی میان مدت ایــران در همکاری با 
شرکای بین المللی در درجه اول باید مستقر کردن برجام و 
واردکردن آن در چرخه اقتصادی باشد. ولی در سایر مسائل 
باید آهسته تر عمل کرد زیرا طبیعی است که کشورها با هم 
در برخی موارد اختاف نظر داشته باشند. به بیان دیگر در 
پیش کشیدن مســائل جدید ممکن است منجر به ضعیف 
کــردن موضع ایــران و تقویت جایــگاه آمریــکا  از طریق 
قرارگرفتن اروپا در پشت سر این کشور شود. بنابراین ایران 
باید معقول و منطقی حرکت کنــد و از ظرفیت ها ی برجام 

نهایت استفاده را ببرد.
 درواقع مکانیزم ها یی برای کشوری که به تعهداتش 
عمل نمی کند وجود دارد که مسائل حقوق بین الملل و ضرر 
و زیان متوجه ایران باتوجه به خروج  ترامپ از برجام را دنبال 
کند. زیرا صحبت ها ی  ترامپ و شــروطی که پمپئو مطرح 
کرد مشــخصا تغییر رژیم در ایران را مورد نظــر قرار داده 
که می تواند مبنای اقدام حقوقــی و بین المللی در مجامع 
بین المللی و سازمان ها  و ارگان ها ی حقوقی مربوطه باشد. 
ضمن اینکه از لحاظ تبلیغات هم همان گونه که واشنگتن 
12 خواسته را از ایران مطرح کرد، سازمان ها ی مردم نهاد و 
رسانه ها  به راحتی می توانند مطالبات مردم و دولت ایران از 
آمریکا  را به صورت شروطی بیان کنند که اگر این شروط را 
آمریکا رعایت کند، خواه ناخواه شروطی که آنها  برای ایران 

گذاشتند باموضوع می شود.

نصرتاللهتاجیک

دیپلماتپیشینایران

موگرینیکهنماد
اتحادیهاروپامحسوبمیشود
سعیداردخواستههایآمریکا
راازایرانبستاند
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یادداشت
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راازشمابپذیریمراکنارگذاشتندوتالشکردندتابتوانند

آشــوبهایایرانرامدیریتکنندوفشــارهایخودشان

رابیشترکنندتابتوانندبهادعایخودشانبرسندتااینکه

دولتآقایروحانیرویکارآمــدواینمذاکراتادامهپیدا

کرد.البتهقبلازاینکــهآقایروحانیبیایــد،درمذاکرات

آلماتیکهآقــایجلیلیبــود،آنجادرخواســتجمهوری

اسالمیاینبودکهشــمااورانیوم20درصدرابرایسایت

امیرآبادتهراندراختیارمابگذارید،چونماحاضرهستیم

دیگرنســبتبهخواســتههایشــماپیشبرویم.اینها

بحثاورانیوموســوخت20درصدرابرایسایتامیرآباد

موکولکردندبهبعدازانتخاباتریاستجمهوریوبنابراین

میخواســتندمحکبزنندوببینندآیااتفاقاتیشبیهسال

88شکلخواهدگرفتیانه.بعدازاینقضیهوقتیدیدند

کهاتفاقیشــکلنگرفت،بحثمذاکراترامجددادنبال

کردندووقتیکهدیدندجمهوریاســالمیتواناییتولید

اورانیوم20درصدرادارد،آنهاناچارشدندکهدوبارهبیایند

وباجمهوریاسالمیمذاکرهکنند.مذاکراتصورتگرفت

وتیممذاکرهتغییروتحولیشکلدادکهبالطبعاینروال

درستیبودوبایدتغییریدرتیممذاکرهشکلمیگرفت.

مذاکراتازشورایامنیتبهدســتوزارتخارجهسپرده

شد؛البتهبانظارتشورایعالیامنیتملی.دراینقسمت

ازمذاکراتباتوجهبهدرخواســتهاییکهتوســطدولت

آقایروحانیوتیممذاکرهکنندهبود-اینکهمابایدامتیازاتی

رابهطرفمقابلبدهیم-مانظرمقاممعظمرهبریکهبحث

مذاکراتدرراســتاینرمشقهرمانانهباشد،دنبالشد.

اینمذاکراتادامهپیداکردتابحثهــایدیگروجنگو

جدلومذاکراتیکهدربخشهایمختلفنظاموجاهای

دیگردنبالشــدتابهایننتیجهرســیدندکهبایدپایمیز

مذاکرهبیایندبراینوشتنمذاکرات.درهمینایامتوسط

کمیســیونامنیتملیمجلس،تیــممذاکرهکنندهآقای

ظریفوهمراهانشاندعوتشدندودغدغهنمایندگان

مردمبهآنهاگفتهشــدکهدغدغههابندهای9گانهمقام

معظمرهبریبودکهنبایدازخطوطقرمزعبورشودوباید

درچارچوبخطوطقرمزبدهبستانیشکلبگیردکهیکی

ازآنموارد،گرفتنتضمینازطــرفغربیبودباتوجهبه

بدعهدیهایآمریکادرگذشتهدربرابرملتما.بنابراین

مجلسبهطورجددنبالاینبود،بهویژهکمیسیونامنیت

ملی؛کهبایدآنتضمینهاوضمانتهایالزمگرفتهشود

وحتیازتیممذاکرهکنندهدرخواستکردهبودکهیکنفر

همازنمایندگانمجلسدرتیممذاکرهکنندهحضورداشته

باشندکهبههیچوجهاینرانپذیرفتند.خودآقایظریف

پذیرفتند،صراحتاآمدندواعالمکردندکهمامشکلینداریم

برایحضورنمایندهایازمجلس،اماآقایروحانیاینرا

نمیپذیرندوتحلیلمنایناســتکهآقایروحانیچون

فکرمیکردمذاکــراتباپیروزیآنهابهنتیجهمیرســد،

میخواستنددراینپیروزیکســیشریکآنهانباشد.ما

درمجلسهدفماناینبودکهواقعارصدکنیم،بهجای

اینکهتیممذاکرهکنندههرباربیایددرکمیتهگزارشکند،

خودماحضورداشتهباشیمتاببینیمدرروندمذاکراتچه

میگذرد.آقایظریفاعالمکردندکهماموافقهستیم،

ولیآقایروحانینظرشانبهحضوراعضایکمیسیونیا

نمایندهایازنمایندگانمجلسدرتیممذاکرهکنندهنیست.

اینموضوعادامهپیداکردتازمانمذاکراتطوالنیشدو

نزدیکشدبهانتخاباتدوازدهمریاستجمهوری.دولت

باتوجهبهتعهــداتوقولووعدههاییکــهیکیدربحث

توسعهسیاســتخارجیویکیهمدربحثمشکالتو

مسائلاقتصادیوبینالمللیدادهبود،بنابراینباتوجهبه

اینکهکارنامهایدراینقضیهواقعانداشــتتابرایمردم

ارائهبدهد،تالشوســعیخودشرامعطوفبراینکرد

کهمذاکراتبرجامراقبلازانتخاباتریاستجمهوریبه

اتمامبرساندوبنابراینعجلهبسیارزیادیرابرایبهاتمام

مذاکراتداشت.تااینکهبحثراستیآزماییصورتگرفت

ودراینراستیآزماییهاجمهوریاســالمیایراناعالم

آمادگیکردبــرایبتنکردنســایتاراکوپیشازاینکه

اجازهازمجلسبگیرندسایتخنداباراکرابتنکردند.

دراینزمانکمیسیونامنیتتصمیمگرفتبازدیدیرااز

سایتهایاراکوفردوداشتهباشدکهوقتیبازدیدشد،

متوجهاینقضیهشدیمکهدولتقبلازاینکهبرجامروی

کاغذثبتوضبطشــودوبهتصویبنهاییبرسد،نسبت

بهبتنریزیاقدامکردند؛بهدنبالآنبحثفردورااقدام

کردند،سانتریفیوژهاراازمدارخارجکنندوسانتریفیوژها

بهصورتخالیمیچرخیدند،یعنیبدونتزریقاورانیوم

میچرخیدندوهیچگونهتزریقیبهسانتریفیوژهاصورت

نمیگرفت.ایندرحالیبودکــهدوربینهایآژانسهم

درســایتفردونصبشــدهبودوبهصورتآفالینتمام

برنامههاوفعالیتهــایماراآنهاثبــتوضبطمیکردند.

مجدداماباتوجهبهاینروشیکهمیدیدیم،تاکیدداشتیم

زودتراعضایمذاکرهکنندهبیاینددرکمیســیونتوضیح

دهندوبههمینمنظورکمیســیونیدرمجلسشــورای

اسالمیتشکیلشدبهنامکمیسیون»ویژهبرجام«کهدر

محمدحسنآصفری

نمایندهدورهنهم
مجلسشورایاسالمی

عباسعراقچیکهدرتیممذاکراتی
الریجانیوجلیلیهمحضورداشتدر

توافقهستهاینقشبرجستهایبرعهده
گرفتوتبدیلبهسخنگویتیمجدیدشد
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اینکمیسیونجریاناتمختلف؛همجریاناصالحطلب

مجلسوهمجریاناصولگرایمجلسدرآنحضورپیدا

کردندوباانتخابنمایندگان،تعدادیازافرادقرارشدکل

پیشنویسبرجامرامطالعهوبررسیکنندونظرخودشان

رابهمجلساعــالمکنند.نزدیکبــهیکمــاهونیماین

کمیسیونبرجامدرایامتعطیلوغیرتعطیلجلسههایی

برگزارکردوازمجموعههایمختلفدعوتکردکهحضور

پیداکنند.ازسازمانانرژیاتمیدعوتشد،ازکشتیرانی،

بیمهها،وزارتصنعت،بازرگانی،وزارتنفت،بانکمرکزی؛

ازهرمجموعهایکهمیتوانستندنظرخودشانرانسبت

بهاینبرجامبدهندکهاگرجاییالزمبــهتبصرهآوردنیا

پیشنهادحذفواضافهایاستاعالمکنند،همهنظرات

آقایانجمعآوریشدبااســتفادهازنخبگاندانشگاهی.

ایننظراتچاپشدودراختیارنمایندگانمجلسگذاشته

شد،باآنمحذوراتیکهبایددرنظرگرفتهشودکهاگرقرار

استبرجامتصویبشود،بایداینمواردمدنظرباشدکه

ازجملهآنهاچهارنوعتحریمعلیهجمهوریاسالمیبود.

یکنوعتحریمهایشورایامنیت،یکنوعتحریمهای

کنگرهآمریکا،یــکنوعتحریمهایاتحادیــهاروپاویک

نوعتحریمهایدولتآمریکابــود.یعنیدرقبالهرگونه

اقدامما،آمریکاییهاوغربیهایکاقــدامانجامدهند.

مثالاگرایران،ســایتفــردورااالنتبدیــلبهمجموعه

تحقیقاتیوآموزشیکند،آنهاتحریمهایاتحادیهاروپارا

بردارند.درمقابلبتنکردناراک،آنهاتحریمهایکنگره

آمریکارابردارند،درمقابلتحریمهایاورانیومغنیشده

توسطکشــتیبهروسها،آنهاتحریمهایاتحادیهاروپا

ودرمقابلراســتیآزماییواقداماتهمآنهاتحریمهای

شــورایامنیترابردارندکهمتاســفانهایناتفاقشــکل

نگرفتوروزیکهقراربوددرصحنعلنیمجلسموضوع

موردبحثوبررسیقرارگیرد،200پیشنهادرانمایندگان

مجلسدادندکهیکیازپیشنهاداتپیشنهادخودمنبود

کهاالنهمچاپشدهوبهعنوانسندوجوددارددرمجلس

شورایاسالمیکههمانراستیآزماییدوطرفباشدکه

درمقابلاقداماتماآنهااقداماتیراانجامدهند.متاسفانه

بعضیازآقایانآنروزدرجلسهبنابهمصلحتیکهداشتند

کهمیتوانســتندذینفوذباشــند،حضورپیدانکردندتا

نمایندگانمجلسباتوجهبهشناختیکهازآنهاداشتندنظر

آنهاراهمبگیرند،امامجلسیکدستدنبالاینبودکهاین

موضوعبرجامنبایدامروز)روزیکشــنبه(تصویبنهایی

شودوباتوجهبهتاکیدیکهمقاممعظمرهبریداشتندکه

عجلهنکنیدتاازمنتقدانهمدعوتشودونظرمنتقدین

همگرفتهشود،متاسفانهدولتنظرمنتقدینراهمنگرفت

ویکجلسههمباماکهمنتقدبرجامبودیم،حتیبهصورت

تلفنیدولتحاضرنشدکهنظراتمارابگیرد.اگردعوت

ازتیممذاکرهکنندهنبودوآنهاموردسوالواستیضاحدر

مجلسقرارنمیگرفتند،بههیچوجهحاضرنبودندبیایند

درمجلسنظراترابشنوند.

درادامهآنروزمتاسفانهبااقدامیکهآقایالریجانی

انجامداد؛تصویبشدکههمانتبدیلشدبهتصویب20

دقیقهایبرجامشــد!البتهمابرجــامراتصویبنکردیم،

درواقعماشــروطچهارگانهایراکهمجلسدرنظرگرفته

بودکهبالحاظکردناینشروطاجازهدادهبودیمکهبروندو

توافقکنند،اخیراهمکهآقایالریجانیگفتندآنقدرروی

20دقیقهمانورندهید؛اگر20دقیقهاینبود،یکماهیادو

ماهکمیسیونبررسیمیکرد.صحبتایناستکهیکماه

ودوماهدرکمیسیونبررسیمیشد،اماآنچیزیکهقرار

بوددرمجلستصویبشود،آنپیشنهادات200موردی

بودکهاالنچاپشــدهوموجوداســت.پرسشاساسی

اینجاستکهچراآقایالریجانیاجازهندادحداقلدوتااز

پیشنهادهاتصویبشود؟چونمیتوانستامروزحداقل

مارابامشــکالتکمتریبــااینزیادهخواهیهــایامروز

آمریکاییهامواجهکند.تیممذاکرهکنندهیکدستدراختیار

آقایظریفبود.مااعتقادداشتیمکهبههیچوجهاعضای

دیگرآنقدرنقشآفرینیدرمذاکراتنداشــتندوهرچه

آقایظریفمدنظرشبود،آنهاراتصویبمیکردندوتایید

میکردند.درحالیکهدولتگروهیراانتخابکردبهعنوان

گروهاستقبالازتیممذاکرهکنندهوبرنامههایجشنهای

خیابانیرادرفرودگاهمهرآبادبرگزارکردند.دراینشرایط

وقتیآمریکاییهاهمآنهیجاناتراازمادیدند،امتیازات

الزمیراکهقراربودبهمابدهند،دیگرحاضرنمیشدنددر

اختیارجمهوریاســالمیبگذارند.امروزبحثایناست

کهآقایظریفبایدازگذشــتهدرسبگیــردومتوجهاین

باشدکهاگرکسانیمنتقدبرجامهستنددرکشور،اینها

منتقدبرجامهستند،نهمخالفجمهوریاسالمی.اینها

ازجملهکسانیهســتندکهعالقهمندهســتندبهتوسعه

وپیشرفتنظامجمهوریاســالمی،اینهاعالقهمندبه

توسعهروابطبینالمللباکشورهایدیگرهستند،افرادی

نیستندکهدنبالچوبالیچرخگذاشتنباشند،چراکه

افتخارمیکنیمبرایاینکهدولتمان،چهدولتاصالحات

باشــندکهامروزرویکاراســت،چهدولتاصولگراباشد

کهرویکاربود،موفقباشنددرتوسعهروابطبینالمللی،

نهاینکهخدایناکردهکســیامروزهبخواهدکاسبیکند

ازاینتحریمها؛کاسبانتحریمهابهاعتقادمنکسانی

بودندکهدنبــالاینبودندتاعجوالنــهبتواننددرموضوع

سیاسیازآنکاسبیکنندوسبدآرایخودشانپرکنند،

نهکسانیکهمنتقدجدیبودندبرایاینکهاعتمادبهطرف

غربینداشــتند.بنابراینامروزباتوجهبهاینکهمذاکرات

بااروپاییهاپیشآمده،اخبــاریمیآیددالبراینکهآقای

ترامپسهشرطرابرایاروپاییهامشخصکردهکهیکی

ازآنشروطبحثموشکیاستکهترامپگفتهاگرشما

میخواهیدباجمهوریاسالمیمذاکرهکنید،بایدرویاین

محورهامذاکرهکنید.حتیامروزترامپدستپیشگرفته

تاپسنیفتدواروپاییهادســتپیشراگرفتهاندتاعقب

نمانند،درحالیکهجمهوریاسالمیامروزشاکیاستو

جایشاکیومتشاکیعوضشدهاست.ایرانیکهامروز

همهضمانتهایالزمراانجامداده،همهتدبیرهایالزم

راایجادکردهوهمهآنراستیآزماییهاییراکهبایدانجام

میداد،انجامدادهاماامروزطرفمقابلداردبرایششرط

مشخصمیکندومیگویداگرقراراستمابیاییمباشما

مذاکرهکنیم،بایــدرویاینموضوعاتکــهمامیگوییم

مذاکرهکنیمکهاگرایناتفاقصحتداشــتهباشــد،به

نظرمنمجدداآقــایظریفدارددورتسلســلوباطلیرا

دنبالمیکندودوبارهاشتباهگذشتهراتکرارمیکندواین

اشتباهاینبارمطمئنااشتباهینخواهدبودکهقابلجبران

باشد.موضوعموشــکیمااصالقابلمذاکرهنیستودر

اختیارتیممذاکرهکنندههمنیســت،چونبنیهدفاعیما

طبقاصل110قانوناساسیجمهوریاسالمیارتباطیبا

دولتندارد.دیروزرئیسجمهوراشارهمیکردکهشمابلد

نیستیدگفتوگوکنیدبادنیا،شماگفتوگوومذاکرهبادنیا

رابلدنیستید.مادیدیمکسانیکهادعایبلدبودنمذاکرهو

گفتوگوبادنیارادارند،چهوضعیتیرابرایکشوربهوجود

آوردند.ولیامروزمامنتقدانحرفمانایناستکهآقای

روحانیواقعادشمندرجهیکماآمریکاستواینآمریکا

اهلدبهکردن،اهلکالهگذاشــتناستوبایددرموضوع

مذاکراتازدیروزدرسگرفتهشود.کارینکنیمکهمجددا

کشورماباچالشومشکلمواجهکند.ماایناعتقادراداریم

کهمطمئنااروپاییهادرزمینبازیکهآمریکاییهابرایشان

ایجادکردنــد،بازیگرخواهندبــودوبههیــچوجهاینها

حامیجمهوریاسالمیایراننخواهندبودوسیاستهای

جمهوریاسالمیرادنبالنخواهندکرد.حداقلاعتقادبه

اینداشتهباشیموطوریمذاکرهکنیموطوریگامبرداریم

کهمجددابامشکلدیگریمواجهنشویم.

مجیدتختروانچیکهاکنون
معاونسیاسیرئیسجمهوراست
بهعنوانمغزمتفکرظریفوفردپشت
پردهمذاکراتهستهایشناختهمیشد
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حرکت با احتیاط بیشتر
سید جالل ساداتیان در گفت وگو با مثلث 

ارزیابیشــماازفعالیتهایدکترظریــفدرپرونده
هستهایایرانچیست؟

   با یادآوری شرایطی که در آن قرار داشتیم شاید 
اهمیت اقدامات تیم مذاکره کننده به ریاســت آقای دکتر 
ظریف و توافقی که به برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( 
شهرت یافت، خود را بهتر نشــان دهد. واقعیت آن است 
که این مذاکرات سابقه ای 12 ســاله دارد. یعنی در دوره 
دولت اصاحات با شــیطنت منافقیــن و اطاعاتی که به 
محافل بین المللی دادند، اعام داشتند که ایران در حال 
ساخت بمب اتمی  است. طبیعتا آژانس بین المللی انرژی 
نسبت به این خبر حساس شد، چند دور مذاکرات فیمابین 
ایران و آژانس صــورت پذیرفت و نمایندگان و بازرســان 
آژانس از ایــران و ســایت های فعالیت هســته ای بازدید 
کردند. گزارشــاتی که آژانس به ریاســت آقای بلیکس و 
بعد از وی آقای البرادعی از فعالیت های هســته ای ایران 
منتشــر می ســاخت مدعی انحراف ایران از »ان پی تی« 
و تعهدات ایران بــود. در همان زمان تیــم مذاکره کننده 
ایران به سرپرستی آقای دکتر روحانی، دبیروقت شورای 
عالی امنیــت ملی تاش های فراوانی را بــه  کار گرفتند تا 
موضوع، کماکان در چارچوب آژانــس باقی بماند و جنبه 
امنیتی پیدا نکند. در این ارتباط مذاکراتی با وزرای خارجه 
ســه کشــور اروپایی ) تروئیکا( در خارج از ایــران و نهایتا 
در ایران انجام شــد که به تعلیق داوطلبانــه فعالیت های 
هسته ای ایران مشــهور به توافق ســعدآباد منجر شد. با 
تغییر دولت در سال 1384، تیم مذاکره کننده نیز تغییر کرد 
و آقای جلیلی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی 
مسئول مذاکره شد و چند دور مذاکرات بعدی بی نتیجه به 
پایان رسید. بنابراین ایران تعلیق را فک کرد و فعالیت های 
غنی ســازی خود را با شدت بیشــتر آغاز کرد. از این پس، 
گزارشات آژانس عاوه بر شــورای حکام، مستقیما روانه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد می شــد. با بی اعتنایی 
رئیس وقــت دولت، آقای احمدی نژاد و بــا اصرار ایاالت 

متحده آمریــکا و اجماع همــه اعضا دائــم و غیردائم، 6 
قطعنامه علیه فعالیت های هســته ای ایران صادر شد که 
اولین آن به شــماره 1737 غیر اجباری بــا 14 رای موافق 
و یک رای عضو غیر دائــم )قطر( به تصویب رســید ولی 
بقیه قطعنامه ها به شماره 1747، 1803، 1835، 1887 و 
1929 ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 40 و 41 
عمدتا با اجماع یا حداکثر رای ممتنع مثا ونزوئای عضو 
غیردائم به شــکل اجباری و تکلیفی به تصویب رسید و در 
نتیجه همه کشورهای جهان موظف به شرکت در تحریم و 
افزایش فشار اقتصادی بر ایران بودند. طبیعتا کشورهای 
صنعتی و صاحب تکنولوژی و قدرت اقتصادی فشارهای 
بیشتری را عاوه بر تحریم های شورای امنیت علیه ایران 
وضع کردند و شرایط به گونه ای شده بود که انتظار تصویب 
قطعنامه های بیشتری ذیل ماده 42 می رفت که کشورهای 
عضو سازمان ملل همگی موظف به شرکت در جنگ علیه 
ایران می شدند.  در چنین شــرایطی در سال 1392 آقای 
روحانی رئیس جمهور و دکتر ظریف وزیر امور خارجه شدند 
و موضوع هسته ای ایران از شــورای عالی امنیت ملی به 
وزارت امور خارجه منتقل شد. در این مقطع تیم هسته ای 
به ریاســت آقای ظریف و حمایت و پشــتیبانی مســتقیم 

رئیس جمهور کار خود را آغاز کرد. 
حاصل 23 ماه مذاکرات فشرده و نفس گیر که تقریبا 
تمامی  توجه آقای ظریف به عنوان وزیر امورخارجه جدید 
و تیم همکار وی را با وزرای خارجه کشــورهای عضو دائم 
شورای امنیت سازمان ملل )روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا 
و ایاالت متحده آمریکا( به عاوه آلمان موســوم به 5+1 
به خود اختصاص داده بود، به رغم مخالفت های شــدید 
صهیونیست ها و عربستان ســعودی و البی آنها  در داخل 
آمریکا و اروپا و گروه موسوم به دلواپسان و برخی محافل 
زیرزمینــی در داخل ایــران، توافقی شــامل 174 صفحه 
مطلب بود که با قطعنامه 2231 شــورای امنیت ســازمان 
ملل متحد تضمین شد و عاوه بر آن تمامی  قطعنامه های 

قبلی در رابطه با تحریم های هسته ای علیه ایران نیز ملغی 
اثر شــدند. این امر در تاریخ شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد بی ســابقه بود و در دنیا به عنوان تــوان آقای دکتر 
ظریف و تیم مذاکره کننده انعــکاس یافت و نتیجه قهری 
آن رفع ایران هراســی و آغاز رفع تحریم های چندجانبه و 
دوجانبه بود. همچنین اتحادیــه اروپا مصوبه خاص خود 
را در رابطــه با لغو تحریم هــا صورت داد و حرکــت آرام به 
سمت عادی شــدن همه امور تجاری و اقتصادی و به تبع 
آن سیاسی آغاز شده بود و یکی پس از دیگری موفقیت ها 
خودنمایی می کرد. هرچند تمرکز بــر برجام، باعث غفلت 
از داخل وزارت خارجه و نیز روابــط دوجانبه با برخی دیگر 

دونالدترامپباحضوردرکاخسفیدمعادالترادر
بسیاریازنقاطجهانبرهمریخت.اوکهدردوران
رقابتهایانتخاباتینیزبارهابرجــامرابدترین
توافقتاریخخواندهبود،باالخرهپسازیکسال
تحملاینتوافق،یکماهپیشازآنخارجشــد
واعالمکردســختترینتحریمهاراعلیهایران
اعمــالخواهدکــرد.اینتصمیــمرئیسجمهور
آمریــکاتبعــاتزیــادیبــرایمذاکرهکننــدگان
ایرانیدرپیداشتوبســیاریازمنتقدانبرجام
زبانبهگالیــهازظریفبهعنوانوزیــرخارجهو
رهبرمذاکــراتباگروه1+۵گشــودند.امااکنون
اینپرســشمطرحاســتکهآیااتفاقــاتاخیر
منجربهتغییرمواضعمحمدجــوادظریف،وزیر
خارجهایرانخواهدشــدیاخیر؟دکترسیدجالل
ســاداتیان،دیپلماتپیشــینایرانیوازحامیان
توافقبرجامدرگفتوگوییباهفتهنامهمثلثبه

تبییناینموضوعپرداختهاست.

گفت وگو
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از کشورهای جهان شــده بود. پس از چندی دولت جدید 
آمریکا به ریاســت دونالد  ترامپ جمهوریخواه بر ســر کار 
آمد و تمامی  دســتاوردهای اوباما و از جمله توافق برجام 
را که شــخص باراک اوباما و وزیر خارجــه اش جان کری 
سعی بلیغی برای به نتیجه رســیدن آن به کار برده بودند را 

زیر سوال برد. 
درحــالحاضرکــهآمریــکاازبرجــامخارجشــدهو
انتقادهایینیزبهعملکردتیمهســتهایوارداســت
بهنظرشــمادکترظریفبینحاکمیــتودولتکجا

قرارمیگیرد؟
   باید توجه داشت چند نوبت تعریف و تشکر رهبری 
از تیم مذاکره کننده و همراهان او و تائید رهبری اگر نبود، 
شاید مخالفان قســم خورده ای که تاش داشــتند به هر 
شکل شده از ادامه کار آقای ظریف جلوگیری کنند و اجازه 
ندهند برجامی  شــکل بگیرد، موفق می شــدند. در شرح 
احواالت آقای ظریف ذکر شده اســت، زمانی که ایشان 
برای سفارت ایران در زمان وزارت آقای دکتر کمال خرازی 
در نظر گرفته می شــوند و آقای وزیر موضــوع را با رهبری 
مطرح می کنند با استقبال ایشان روبه رو شده است. یا در 
موردی آقای ظریف گفته اند که رهبری تاکید داشته اند که 
شرعا موظفی اگر نظرت 180 درجه با من مغایر بود، آن را 
مطرح کنی و ایشان گفته اســت که متعهد بوده ام با طرح 
نظراتم آنچه نظر رهبری بوده، ولو مغایر با نظرات خودم آن 
را اجرایی کنم. عملکردها هم غیر از این را نشان نمی دهد.  
بهنظرشــماآیاسرنوشــتبرجامآقــایظریفرادر
مذاکراتومواضعــشمحافظهکارترازپیشخواهد

کرد؟
   آنچه اتفاق افتاده است، کم کاری و ضعف ظریف 
نمی تواند ارزیابی شــود؛ آقای ظریف هرچه بلد بوده را در 
ظرف زمانی خودش به کار برده اســت. به اذعان خیلی از 
شخصیت های جهانی از جمله هنری کیسینجر که کتاب 
دیپلماســی اش را با امضای خودش به آقای ظریف هدیه 
کرده، تعبیری دارد قابل تامل و نوشــته »تقدیم به دشمن 
قابل احترام«،  پس دلیلی برای محافظه کار شدن وجود 
ندارد، اما اینکه هر کس از مجموعــه تجارب حاصله اش 
در حرکات بعدی اســتفاده کند، عین عقانیت است. آیا 
می شد در آن ظرف زمانی و با آن شرایطی که آمریکایی ها 
پای میز مذاکره آمده بودند، آن همه همت به خرج دادند 

تا برجام به نتیجه برسد، برای اولین بار پس از شکل گیری 
رژیم صهیونیستی اشغالگر قدس، رئیس جمهور آمریکا، 
نخست وزیر اســرائیل را به حضور نپذیرفت و او از طریق 
کنگره به آمریکا رفــت و در آنجا ســخنرانی انجام داد که 
آقای اوباما بگوید بــه آن هم گوش نمی دهــد، ظریف یا 
طرف ایرانی به طور کلی، فشار بیشــتری را بر آمریکا وارد 
کند و ضمانت های سفت و سخت تر بیشتری بگیرد؟ گمان 
نمی کنم. شاید در مقابل جریانات داخلی که هنوز هم برای 
حمله به دولت آقای روحانی از آن استفاده می کنند، الزم 
بداند که محتاط تر عمل کند تا آن گونه دچار کمردرد نشود، 

اما در مقابل جریانات بیرونی ضرورتی حس نمی شود. 
درنهایتمحتوایمذاکراتاخیرآقایظریفباجان
کریچهبودهوباچــههدفیایــنگفتوگوهاانجام

شدهاست؟
   ظریف خود با اشــاره به رایزنی اش با جان کری و 
دولت قبل آمریکا درباره برجام، گفته بود: »در ســفر خود 
به نیویورک بــا افراد مختلف خارج از دولــت آمریکا که در 
گذشــته در مذاکرات 1+5 حضور داشــتند و از گروه های 
تصمیم ساز و نخبگان سیاسی هســتند، گفت وگو کردم تا 

واقعیات را به آنها  منتقل کنیم.«

سیروسناصریکهمعروفبهعملگراییاستازمهمتریناعضای
تیمهستهایحسنروحانیدراوایلدهه80بود

حسینموسویانشایدمهمترینعنصرتیمحسنروحانیبود.اودر
مذاکراتبرجامازآمریکاتیمهستهایراحمایتمیکرد

واقعیت آن است که جمهوری اسامی تاکنون برجام 
را رعایت کرده و کشور جدی در صحنه بین الملل بوده است 
اما در مقابل آمریکایی ها به برجام پایبند نبودند، بنابراین در 
حقیقت نخبگان سیاسی آمریکا می بایست این حرف ها را 

شنیده و منتقل کنند. 
 در آمریکا افرادی که دارای نفوذ سیاســی هستند، 
می توانند در روند تصمیم ســازی تاثیرگذار باشند اما جان 
کری و دیگر افراد حزب دموکــرات در دولت  ترامپ تاثیر 
ندارند. با این وجود باید توجه داشــت که آمریکا تنها یک 
دولت مســتقر در کاخ سفید نیســت، بلکه مجموعه ای از 
افکار عمومی و گروه های البی و فشار و مطالعاتی است که 

مجموعه این عوامل سیاستی را پیش می برد. 
دکتر ظریف در سفر خود به نیویورک با افراد گوناگون 
و موثر در حزب جمهوریخواه، حزب دموکرات، رســانه ها 
و گروه های مطالعاتی مذاکره انجــام دادند که مجموعه 
آنها  باید به کار گرفته شوند، این در حالی است که مقامات 
کشــورهای دیگر برای انجام چنیــن ماقات هایی ده ها 
و بیش از 100 میلیون دالر هزینــه می کنند تا هماهنگ و 
برگزار شــود زیرا این گفت وگوها و انتقال پیام ها تاثیرگذار 

است. 
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بعدازخروجآمریکاازبرجامانتقاداتزیادینسبت
بهتیــممذاکرهکنندهبــهوجودآمد؛بهنظرمیرســد
فشارهاهمبیشترمتوجهآقایظریفبهعنوانوزیر
امورخارجهاست.بااینتعابیربهنظرشمادکترظریف

بینحاکمیتودولتکجاقرارمیگیرد؟
   تعبیر بین حاکمیت و دولت تعبیری مخفی است 
برای بحــث حاکمیت دوگانــه و به نظرم از ایــن تعابیر در 
مجموعه حکومت نباید اســتفاده کرد، زیــرا حاکمیت به 
معنی رهبری اســت و دولت یعنی قوه مجریــه، لذا با این 
تعبیرآقای ظریف بین دولت و حاکمیت قرار می گیرد که در 
ادامه حاکمیت دوگانه است و به عقیده من طرح این گونه 

مسائل درست نیست. 
ازابتدایتوافقبرجامعدهایدرداخلکشورمخالف
اینمعاهدهبودندوعدهایدیگرموافقآن.باتوجهبه
شرایطمذکوراکنوننگاهمخالفانومنتقدانبرجام
نسبتبهرئیسدستگاهدیپلماسیکهشخصاولدر

مذاکراتبرجامیبودچهتغییریکردهاست؟
   در ابتدا باید یک ترسیم درســت از پرونده برجام 
در داخل کشور کرد. یک تصور غلط در میان برخی مردم 
وجود دارد که پرونده برجام در اختیــار وزارت امور خارجه 
این دولت اســت. به این معنــا که پرونده برجــام از وقتی 
مســاله هســته ای در زمان مرحوم  هاشمی رفســنجانی و 
بیشتر در دولت اصاحات مطرح شد، به عنوان یک پرونده 
ملی در مجموعه حاکمیت جمهوری اسامی ایران تلقی 
شــد و عما در اختیار دولت ها به معنــای خاص آن نبود.  
درواقع در نظام این پرونده در زمــره پرونده های ملی قرار 
گرفت و مسئولیت آن به شــورای عالی امنیت ملی کشور 
ســپرده شــدکه دبیر این شــورا یعنی جناب آقای روحانی 
در آن زمــان آن را پیگیری می کرد. دبیر شــورا هم نقش 
مجری تصمیمات شــورای عالی امنیت ملی را داشــت. 
ساختار شــورای عالی امنیت در قانون اساسی مشخص 
است که شامل چه کسانی می شود یا روند تصمیم گیری ها 

به چه صــورت اســت و در نهایت تایید رهبــری در اجرای 
تصمیمات الزم اســت. دبیرخانه  شــورای عالی امنیت از 
زمانی که مســئولیت را به عهده گرفت بــه عنوان مجری 
سیاست های شورا بود و هیچ ربط مستقیمی  هم به دولت 
یا هیات وزیران نداشــت. البته رئیس جمهــور و برخی از 
وزرا عضو این شــورا هســتند اما این پرونــده هیچگاه در 
اختیار دولت به معنــای هیات وزیران نبــود. مجری این 
پرونده تا زمان ریاســت جمهوری آقای روحانی دبیرخانه 
شــورای امنیت بود اما بعد از ریاســت جمهوری ایشــان 
اجرای این پرونده با اجــازه رهبری به عهــده وزارت امور 
خارجه قرار گرفــت. بنابراین وزارت امــور خارجه مجری 
تصمیمات کانی اســت که در شــورای عالی امنیت ملی 
با تایید رهبری گرفته می شــود. به عبــارت دیگر هیچ گاه 
پرونده برجام برای بررسی در هیات وزیران یا نزد شخص 
رئیس جمهور تصمیم گیری نشده است، لذا تاکید می کنم 
دکتر ظریف مجری تصمیماتی اســت که شورا می گیرد و 
ممکن است در برخی مقاطع نظر مخالفی داشته باشند اما 
باز هم تصمیمی  را که شورا گرفته اجرا کردند. پس از ابتدا 
پرونده در اختیار شــورای عالی امنیت ملی بوده و هست با 
 این تفاوت کــه در زمان آقای روحانــی مجری آن عوض 

شده است. 
نکته دیگری کــه باید به آن پرداخت این اســت که 
برجام در ایــران مخالفان، موافقان و منتقدینی داشــت. 
متاســفانه به دالیل سیاســی و جناحی برخی، منتقدین را 
هم در شمار مخالفین قرار دادند و آسیب جدی به فضای 
سیاســی کشــور برای رســیدگی به برجام زدند. البته این 
اقدام از روی عمد و برای تشــکیل دو قطــب  برجامیان و 
نابرجامیان صــورت پذیرفت که مقام معظــم رهبری هم 
فرمودند دو قطبی کردن جامعه اقدام ناشایســتی اســت. 
بنابراین عده ای از ابتــدا مخالف برجام و عــدم مذاکره با 
غربی ها  به دالیلی مشخص بودند. برخی هم موافق این 
روند بودند کــه بعد از خروج آمریکا دچار سردرگمی شــدند 
چون معادالت شــان درســت از آب درنیامــد. در این بین 
عده ای هم منتقد بودند و با کلیت برجام و توافق با آمریکا 
و  اروپایی هــا موافق بودند، بــه تیم هســته ای وتوانایی 
آن هــا اعتماد داشــتند، امــا انتقاداتی به نــگارش برجام 
داشــتند و بالطبع بعد از آن هم انتقاداتــی به نحوه اجرای 
آن داشــتند، لذا برجام در داخل دارای این سه ضلع است 
همچنان که در خــارج از ایران هم همین طور اســت و به 
 عنوان توافقی بین المللی مخالفان، موافقان و منتقدینی

 داشت. 
درخصوص جایــگاه دکتر ظریف در کشــور هم باید 
گفت که ایشــان از ابتدای این پرونده اعتقاد داشــتند که 
این پرونده را می توان به سرانجام رساند و با راهنمایی های 
خوبی هم که در جریــان مذاکرات گرفتند توانســتند این 
توافق را به امضا برسانند؛ البته دکتر ظریف هم در جریان 
گفت وگوها در برخی مقاطع و موارد منتقد بودند و با برخی 
تصمیماتی که در شورای امنیت گرفته می شد، مخالفت 
می کردند اما در نهایت تصمیــم متخذه را اجرا می کردند، 
لذا ایشــان با کلیــت توافق برجــام موافقنــد و ازآن دفاع 
می کنند امــا بعد از خــروج آمریــکا و شــرایطی که پیش 
آمده، دکتر ظریــف در جریان نشســت ها و مذاکراتی که  
با اروپاییان انجام می گیرد، آهســته تر قــدم برمی دارند و 
تا حدودی ســکوت کرده اند.  به عقیده من پرونده برجام 

برای آقــای ظریف با تمام تجربیات و تســلط دیپلماتیک 
جزو بزرگترین تجربه های دوران دیپلماســی ایشان بود و 
درس های زیادی از این توافق در زمان مذاکرات، بعد از 
آن و کارشکنی های عجیب غربی ها و در راس آن آمریکا 
گرفتند. به نظر می رسد وزیر خارجه هم تصور نمی کردند که 
روند اتفاقات بعد از توافق برجام بدین گونه باشد و اعتمادی 
که به ایاالت متحده داشتند بعد از خروج آنها از برجام رنگ 
دیگری به خود گرفت. به عقیده من اکنون هم بعد از خروج 
یک کشور از توافق، وارد مرحله دیگری از برجام شده ایم 
که تصویر ذهنی آقای ظریف را نســبت به غرب و روابط و 

نهادهای بین المللی تغییر داده است. 
درراستایصحبتهایخودتانآیاسرنوشتبرجام،
وزیرامورخارجهوقترامحافظهکارترخواهدگرفت؟

   به نظر من با توجه به ســکوتی که ایشــان اخیرا 
اختیار کردند می توان گفــت وی در ادامه فرآیند پیگیری 
برجام محافظه کارتر شــده اند. ســابق بر این شــادابی و 
طراوت بیشــتری در بطن قرارداد برجــام از آقای ظریف 
می دیدیم اما اکنون ایشــان دچــار افت روحی بین ســه 
کشــور اروپایی شــده اند. زیرا با خروج آمریکا مذاکرات با 
یک شکست جدی مواجه شده است که  باید دید ظرفیت 
دیپلماتیــک کشــور در تقابل بــا کشــورهای اروپایی چه 
رویکردی را اتخاذ می کنند تا بیشترین استفاده را از فاصله 

بین اروپا و آمریکا کنند. 
بهعنوانســوالآخربفرماییدکهمحتوایمذاکرات
دکترظریــفباجانکــریوزیرامورخارجهپیشــین

آمریکاچیست؟
   منابــع مطلعــی در ارتباط بــا محتــوا و جزییات 
مذاکرات وجود ندارد اما به نظر می رسد کلیت آن در رابطه 
با اســتفاده از ظرفیت جان کری در دســتگاه دیپلماســی 
آمریکا برای تصمیم گیری در سیســتم ایاالت متحده بود 
که بیشــترین بهره وری از وضعیت موجود کسب شود که 
متاسفانه نشد. به هر جهت آقای ظریف و کری در دوقطب 
مخالف تاش های زیادی را برای پیشــبرد قرارداد برجام 
کردند و این جمله در مقاطع مختلف قبل از امضای برجام 
توسط مســئوالن ایران تکرار می شــد که آقای کری قول 
دادند و به آن پایبندند. درواقع یک اطمینان بخشی درآن 
زمان در مسئوالن ما به واســطه قولی که جان کری داده 
بود، به وجود آمده بود که اکنون معلوم شــد این اعتمادها 
صحیح نیســت و دونالد  ترامــپ در نهایــت تصمیم خود 
راگرفت اما نباید نگاه تنگ نظرانه ای به این دست دیدارها 
در ســطوح مختلف حاکمیتی در آمریکا داشت زیرا شاید 

مفید واقع شوند. 
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رهبر معظم انقاب اسامی ایران در مراسم سالگرد 
ارتحــال امام خمینی )ره( تاکید فرمودنــد: »ملت و دولت 
ایــران تحمل نمی کنــد هم تحریم شــود و هــم »حبس 
هسته ای« باشد. ســازمان انرژی هسته ای موظف است 
سریعا آمادگی الزم برای رســیدن به 190 هزار سو را فعا 
در چارچوب برجام فراهم کند و برخی مقدمات دیگر را که 

رئیس جمهور دستور داده آغاز کند.«
صدور این فرمــان، بازتاب گســترده ای در محافل 
بین المللی داشــته اســت. صدور این فرمــان قاطعانه و 
هوشمندانه، از یک ســو موید وجود ظرفیت های غنی در 
کشــورمان برای بازگشــت به دوران قبل از برجام بوده و از 
ســوی دیگر، نشــان می دهد که جمهوری اسامی ایران 
بازی دوگانه کشورهای غربی )خصوصا  تروئیکای اروپایی( 

و متحدان آنها  را در قبال خود تحمل نمی کند. 

  تشریح اقدامات برجامی  سازمان انرژی اتمی 
بهروز کمالوندی،  ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی  
کشورمان در تشریح اقدامات این مجموعه )پس از صدور 

فرمان رهبر معظم انقاب( به نکات مهمی اشاره کرد: 
»اگــر طرف هــای مقابل بــه تعهدات شــان عمل 
می کردند، نیاز نبود مــا از االن به دنبال ظرفیت تولید انبوه 
باشــیم. فعا در چارچوب برجــام اقدامــات الزم را انجام 
می دهیم و این به مفهوم آن است که اگر الزم باشد خارج از 
برجام آمادگی داریم، اما اقداماتی که انجام شده یعنی دو 
نامه ای که به آژانس دادیم و اعام کردیم که ظرفیت هایی 
در حال گســترش اســت. بر اســاس کد 1/3 است و هیچ 

مغایرتی با برجام و تعهدات سازمانی ما ندارد. 
در رابطه با ساخت مرکز مونتاژ سانتریفیوژ مادامی که 
در حال ساخت اســت در چارچوب برجام است. اگر نیاز به 
ساخت سانتریفیوژ جدید در بعد تحقیقات باشد در چارچوب 
برجام امکان پذیر اســت وگرنــه ما تصمیم بــه تولید انبوه 
نداریم. آقای صالحی هم اشــاره کردند ظرفیت این مرکز 
برای تولید باالســت و به ســرعت می توانیم ماشین های 
بیشــتری تولید کنیم و اینها مغایرتی با برجــام ندارد. اگر 
آنها  به تعهدات شان عمل می کردند نیاز نبود که ما از االن 
به دنبال افزایش ظرفیت باشــیم اما از آنجایی که شــائبه 
بدعهدی طرف مقابل وجود دارد، ما خود را برای هر سناریو 
و شرایطی آماده کرده ایم. اقدامات ما لزوما واکنش به اقدام 
آمریکا در خروج از برجام نیست، بلکه اقدامی  است که در 
چارچوب ضرورت ها با سرعت بیشتری انجام می شود و اگر 
آنها  به تعهدات خود پایبند می بودند ما این کار را سر حوصله 
انجام می دادیم و قبل از پایان 8 سال از مهلت برجام تعداد 
سانتریفیوژهای خود را افزایش می دادیم و این کارها را نیز 

از همان زمان شروع می کردیم نه امروز.«

  صالحی: اقدامات جدید نقض برجام نیست 
علی اکبــر صالحــی در کنفرانســی خبــری یک روز 
بعد از دســتور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ســازمان 
انرژی اتمی  ســریعا مقدمات رســیدن به 190 هزار ســو را 
در چارچوب برجام فراهم کند، با اشــاره به التزام ایران به 
تعهداتــش طبق برجام اظهــار کرد: »این اصــل برای ما 
همواره در سازمان مدنظر بوده است. قبل از برجام توافق 
پادمان را انجــام می دادیم و بعــد از آن پروتکل الحاقی و 
تعهدات برجامی  هم اضافه شــدند. اصل دیگر این است 
که فعالیت های هســته ای ایران صلح آمیز است و مبنای 
آن هم فتوای رهبری است و هیچ گاه از این اصل منحرف 
نشده و نمی شــویم. اصل دیگر این اســت که سازمان دو 
هدف عمده تامین برق هسته ای و ســوخت نیروگاه های 
هسته ای را دنبال می کند.« وی گفت: »فناوری هسته ای 
به لحاظ افکار عمومی ظرفیت و استفاده دوگانه صلح آمیز 
و غیرصلح آمیز دارد، اما غرب ســعی دارد ایــن فناوری را 

برای ما تبدیل به نقطه ضعف کند. کشوری که این فناوری 
را در اختیــار دارد، یعنی از اســتانداردهای باالیی به لحاظ 
صنعتی برخوردار است و از این رو سعی دارند بگویند کشور 
ما نفت خیز اســت پــس چرا بایــد دنبال انرژی هســته ای 
باشــید.« صالحی ادامه داد: »متاســفانه برخی ها هم در 
تحلیل هایشان این مطلب را در داخل بازتاب می دهند اما 
معتقدم عزیزان بهتر اســت از منظر علمی  به این مســاله 
بپردازند. ما نباید اجازه دهیم این دســتاورد که نقطه قوت 

ماست به نقطه ضعف تبدیل شود.« 

  برجام معیوب را نمی پذیریم
علی اکبر صالحی در ادامه تاکید کرد که اقدامات اخیر 
جمهوری اســامی ایران،  نقض توافق هسته ای با غرب 
محسوب نمی شود. صالحی با تاکید بر سخنان رهبری که 
ما به برجامی  که تعهد کردیم، عمل می کنیم و برجام معیوب 
را نمی پذیریم، اظهار کرد که این موضوع جدی ماست. وی 
در ادامه تصریح کرد: »سازمان انرژی اتمی باید به گونه ای 
عمل می کرد که زمان را از دســت ندهد، در روند مذاکرات 
رهبری دائم می گفتند به طرف مقابل نمی توان اعتماد کرد. 
اگر بدعهدی کردند و به قبل از برجام برگشتیم، جایگاه مان 
همــان جایگاه قبلی نباشــد و از ایــن رو ســازمان در طول 
مذاکرات فعالیت های زیرساختی وســیعی را در چارچوب 
پادمانی شروع کرد که اگر در زمان عادی عمل می کردیم در 
چند سال آینده محقق می شد اما با حمایت دولت، فرزندان 
این مرز و بوم عمل کردند. از جمله زیر ســاخت برق سایت 
نطنز که برای شــرایط و اهــداف بلندمــدت آن کافی نبود 
ولی با سرعت کار کردیم و االن برای چند صد هزار سو این 

زیرساخت آماده است.«
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به واحد اختاط که 
در 20 فروردین با دستور رئیس جمهور رونمایی شد، گفت: 
»این یک واحد عظیم در نطنز است که ما کار ساخت آن را 
انجام دادیم. همچنین کار دیگری در نطنز انجام گرفت که 
مرکز مونتاژ ســانتریفیوژهای جدید است و ما برای ساخت 
این ســانتریفیوژها نیاز داشتیم تاسیســاتی فراهم کنیم و 
در آن بهترین تجهیزات اندازه گیــری و تجهیزاتی دیگر و 
مکانی برای مونتاژ سانتریفوژهای جدید ایجاد شد که اگر 
قرار بود طبق روال عادی این مرکز ســاخته شود 6 سال به 

طول می انجامید.« 

  ایران چه اقداماتی صورت می دهد؟
رئیس سازمان انرژی اتمی،  اقدامات جدید جمهوری 
اســامی ایران را این گونه تشــریح می کند: »ما کارخانه 
تبدیل اورانیوم را در اختیار داریم اما از آنجایی که اورانیوم 
طبیعی قبا نداشــتیم این کارخانه متوقف بــود، اما بعد از 
برجام 400 تن از اورانیوم طبیعی در اختیارمان قرار گرفت و 
االن می توانیم UF6 را تولید کنیم و کارخانه مجدد راه اندازی 
می شود. ما سعی داریم با راه اندازی این کارخانه ابتدا معایب 
آن را برطرف کنیم و آن را بهسازی کنیم و این خاف برجام 

نیســت. در تولید UF6 چون ماده اولیه آن یعنی کیک زرد 
را نداشــتیم، کارخانه تبدیل اورانیوم عمــا خوابیده بود، 
اما امروز ما ذخایر اورانیوم خوبــی در اختیار داریم و اینکه 
آنها  را بــه UF6 تبدیل کنیم اختیار و امتیازی اســت که در 
دست ماست. ما قرار نیست با ظرفیت حداکثری کار تبدیل 
اورانیوم را انجــام دهیم، بلکــه با حداقــل ظرفیت پیش 
می رویم و کارخانه را برای ســال های آینده آماده می کنیم 
چرا که ما پس از برجام به 300 تن UF6 در سال نیاز داریم 
و باید بــرای این برنامه خــود را آماده کنیــم و االن فرصت 
خوبی پیش آمده که این کار انجام شود. نیروگاه بوشهر اگر 
بخواهد سوختش در داخل تامین شود به 280 تا 300 تن 

اورانیوم نیاز دارد. 
مقام معظم رهبری فرمودند که زیرساخت الزم برای 
رسیدن به 190 هزار ســو را آغاز کنید، نه اینکه به یک باره 
190 هزار ســو را بخواهیم بســازیم. ما اگــر بخواهیم به 
ساخت سانتریفیوژ ورود کنیم قطعا با سانتریفیوژهای جدید 
شــروع کنیم کــه ســانتریفیوژهای IR ،4-2m، IR-IR-6 و 
سانتریفیوژ نسل 8 که البته هنوز روی آن داریم، کار تست 

را انجام می دهیم.«

  واکنش آژانس و اتحادیه اروپا به اقدامات 
سازمان انرژی اتمی

یک ســخنگوی آژانــس بین المللی انــرژی اتمی  از 
دریافت نامــه مربوط بــه برنامه جدید ایــران در خصوص 
برنامه هسته ای اش خبر داد. آن طور که این سخنگو گفته، 
نامه مزبور در تاریخ 4 ژوئن به دســت مقامات آژانس رسید 
و در آن به برنامــه زمانی مدنظر جمهوری اســامی برای 
تولید هگزافلوراید اورانیوم اشاره شده است. هگزافلوراید 

اورانیوم، خوراک تزریقی به سانتریفیوژ است. 
یک سخنگوی مســئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا به سخنان »علی اکبر صالحی« رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران اشــاره کرد و گفــت که این اتحادیــه بر مبنای 
ارزیابی اولیه خود، گام های اعام شده تهران برای توسعه 
برنامه هســته ای را نقض برجام نمی داند. این سخنگوی 
»فدریکا موگرینی« که به نامش اشــاره نشــده است، در 
عین حال افــزود: »با این وجود و در این مقطع حســاس، 
اقدام های یادشــده کمکی به افزایــش اعتماد به ماهیت 

برنامه هسته ای تهران نخواهد کرد. «

  وحشت نتانیاهو از اقدامات ایران 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
نیز به اخبار اخیر در خصوص افزایش ظرفیت غنی ســازی 
اورانیوم از ســوی ایران واکنش نشان داد. نتانیاهو گفت: 
»آیت الله خامنه ای، رهبر معظم ایــران، اعام کرد قصد 
نابودی اسرائیل را دارد. وی توضیح داد که این کار را چگونه 
می خواهد انجام دهد؛ با غنی ســازی نامحــدود اورانیوم 
برای ایجاد زرادخانه هســته ای.« وی در ادامه اظهارات 
بی اســاس خود علیه تهران مدعی شد: »ما به ایران اجازه 

نخواهیم داد به تسلیحات هسته ای دست پیدا کند.«
این در حالی است که ایران به ناظر هسته ای سازمان 
ملل اعام کرده است ظرفیت غنی سازی اورانیوم خود را در 
چارچوب محدودیت های توافق هسته ای )برجام( افزایش 
خواهــد داد و جزئیات این اقــدام را در نامــه ای به اطاع 

سازمان بین المللی انرژی اتمی  رسانده است. 
در نهایت اینکه دســتور رهبر معظم انقاب اسامی 
ایران،  فصل نوینی را در معادالت مربوط به برنامه هسته ای 
کشــورمان رقم زده اســت. ارســال این پیــام،  آن هم در 
شرایطی که  تروئیکای اروپایی مشغول خرید زمان و اتخاذ 
رویکرد پارادوکسیکال در قبال کشــورمان بوده اند، قدرت 
مانور جمهوری اســامی ایــران را در برابر غــرب افزایش 

خواهد داد. 

علیاکبرصالحی
بالفاصلهپساز
صحبتهایرهبری
ازآمادگیایران
برایافزایشحجم
غنیسازیسخنگفت
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و اعتباری الزم بــه کشــورمان ندارند، بلکــه درصددند با 
همان گویی تعهدات محدود برجامی  خــود )که در اخیرا 
بیانیه بروکســل نیز شــاهد آن بودیم(، نقشــه شوم خود 
مبنی بر »تحمیل توافقی جدید« بر ایران را عملی سازند. 
همان گونه که اشاره شد، در این معادله  تروئیکای اروپایی 
کاما تحت مدیریت و امر ایــاالت متحده آمریکا و دونالد  
ترامپ، رئیس جمهور این کشــور عمــل می کند. بدیهی 
اســت که در چنین شــرایطی »اعتماد به اروپــا«، نه تنها 
یک »خطای محاسباتی«، بلکه فراتر از آن »یک خطای 
راهبردی« محسوب می شود؛ خطایی که هزینه جبران آن 

بسیار سنگین و حتی غیرممکن به نظر می رسد.

  احتمال معامله جدید آمریکا- اروپا بر سر برجام 
موضوع دیگــری که نبایــد آن را نادیده انگاشــت، 
احتمال معاملــه ایاالت متحده آمریــکا و اتحادیه اروپا بر 
ســر موضوع برجام اســت. این احتمال، پــس از اعمال 
تعرفه های گمرکی آمریکا بر فوالد و آلومینیوم صادراتی از 
اروپا افزایش یافته است. پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی 
به بررسی ارتباط جنگ تعرفه ای آغاز شده از سوی »دونالد  
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا با توافق هسته ای برجام و 
تحریم های ایران پرداخته است. رســانه های آمریکایی 
با اشــاره مذاکرات طرف های آمریکایــی و اروپایی برای 
رسیدن به یک توافق بر سر تعرفه فلزات نوشته است: »اما 
به نظر نمی رســد یک توافق تجاری متعارف چیزی است 
که کاخ سفید  ترامپ در واقع به دنبال آن است. واشنگتن، 
در عوض به دنبال مبادلــه صلح در تجــارت در ازای اخذ 

امتیازهای امنیتی و سیاست خارجی است.«
بلومبرگ نوشته است: »این روشی بدیع - و احتماال 
تنش آمیــز- از ســوی رئیس جمهور آمریکا بــرای تجارت 
با نزدیک ترین متحدانش اســت، اما روشــی است که در 
کوتاه مــدت می توانــد نتایجی به همراه داشــته باشــد تا  
ترامپ باتوجــه به آنها  اعــام کند به پیروزی دســت پیدا 

کرده است.«
مطابق این گزارش، امید  ترامپ احتماال این اســت 
که می تواند از تهدیــد به اعمال تعرفه بــر واردات فلزات 

را تایید کرده و اضافه کرده پاریس احتمال امضای توافقی 
جدید با ایران و خــروج از »برنامه جامع اقدام مشــترک« 

)برجام( را بررسی می کند.« 
  ایــن روزنامــه نوشــته »امانوئــل ماکــرون«، 
رئیس جمهور فرانسه در جریان دیدار اخیرش با »والدیمیر 
پوتین«، رئیس جمهور روســیه با او دربــاره حفظ برجام و 
در عین حــال، تدوین ســندی جدید که بــه امضای همه 
طرف های توافق، از جملــه آمریکا برســد، رایزنی کرده 
است. ماکرون در دیدار با »دونالد  ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا هم این موضوع را مطرح کرده اســت. به نوشــته 
روزنامه روس، سند جدید بایســتی تمامی  موارد اضافه بر 
موضوع هسته ای را که محل نگرانی مشارکت کنندگان در 

توافق است شامل شود. 
  منبع مورد استناد »ایزوستیا« می گوید: »عاوه بر 
موضوع ساح های هسته ای ما درباره فعالیت های ایران 
در حوزه موشک های بالستیک و حضور نظامی روزافزون 
آن در خاورمیانه هم نگرانی داریم. به همین دلیل است که 
مایل به آغاز یک فرآیند مذاکره ای جهانی و جامع با تهران 
هستیم.« این منبع اضافه کرد: »می خواهیم ایران این را 

درک کرده و بپذیرد که الزم است با یکدیگر عمل کنیم.«
 یک منبع در ســنای فرانســه هم ضمــن تایید این 
موضوع گفته امانوئــل ماکرون به دنبال گــرد هم آوردن 
طرف های فعلی و ســابق برجام دور میز مذاکره و تاش 
برای حصــول یک توافــق جدیــد و »اصاح شــده« با 
تهران اســت. »رابــرت دل پیچیا«، معــاون کمیته امور 
خارجه، دفاعی و نیروهای مســلح ســنای فرانسه گفت: 
»هدف رئیس جمهور این است که فرانسه ممکن است از 
توافق جدید با ایران خارج شــود، اما فقط به این دلیل که 

مذاکراتی بر سر سند جدید و کامل تر را آغاز کند.«
واقعیت این است که اصرار دوباره مقامات اروپایی در 
خصوص »تغییر برجام«، محصول رایزنی هایی است که 
طی یک هفته اخیر میان وزارت امور خارجه ایاالت متحده 
آمریکا و سه وزیر امور خارجه اروپایی صورت گرفته است. 
مایک پمپئو از وزرای اروپایی خواسته است تا ایران را بار 
دیگر و بــرای انعقاد توافقنامه ای جامــع )با هدف تحدید 
همزمان توان هســته ای، موشــکی و منطقه ای ایران( 
پای میز مذاکره کشانده و زمینه را جهت »مهار همه جانبه 
ایران« در منطقــه و نظام بین الملل فراهــم کنند. به نظر 
می سد مقامات اروپایی نیز در این خصوص به دونالد  ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا و مایک پمپئو و جان بولتون چراغ سبز 

نشان داده اند.

  تالش اروپا برای تحمیل توافق ثانویه به ایران
  چنانچــه از مواضع اخیــر دیپلمات هــای اروپایی 
برمی آید، آنهــا  درصدد تحمیــل توافقی جدیــد به ایران 
هستند که در نهایت، به تایید کاخ سفید و شخص  ترامپ 
برسد. در این معادله، موضوعاتی مانند »ارائه تضمین به 
ایران جهت حفظ نسخه فعلی برجام« و »استراتژی مهار  
ترامپ« اصالــت و موضوعیتی ندارنــد. در حال حاضر، 
چینش میز مذاکره ای جدید با ایران، به اصلی ترین دغدغه 
ســران اروپایی تبدیل شده اســت. این در حالی است که 
حتی کلیت حضور دیپلمات های کشــورمان پای این میز 
خطرناک اســت. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
از انعقاد توافقی گسترده تر با ایران سخن به میان آورده و 
خواستار تحدید قدرت منطقه ای و موشکی کشورمان شده 
است. آنگا مرکل، صدراعظم آلمان نیز خواستار مذاکره 
مجدد بر سر برجام )با هدف تغییر توافق هسته ای( شده و 
مدعی شده است که توافق هسته ای، توافقی کامل نبوده 

و باید گسترش )تغییر( یابد. 
 بدون شــک،  تروئیــکای اروپایی نه تنهــا اراده ای 
برای حفظ برجام و ارائه تضمین هــای اقتصادی، بانکی 

مجادله بر سر »برجام« همچنان در نظام بین الملل 
ادامه دارد. اگرچــه مقامات اروپایی مدعــی حفظ توافق 
هسته ای هستند اما رویکرد عملی آنها  طی روزهای اخیر، 
با ادعای آنهــا  در این خصــوص مغایــرت دارد. مقامات 
اروپایی به صورتی هدفمند و برنامه ریزی شــده، مشغول 
تکرار خواسته نامشــروع و غیرقانونی خود مبنی بر »تغییر 
توافــق هســته ای« و بســط آن به موضوعات موشــکی 
و منطقه ای هســتند. شــواهد و مســتندات موجود نشان 
می دهد که کشورهای اروپایی قصد دارند از »تغییر برجام« 
به عنوان پیش شــرطی برای »بقای توافق هســته ای«، 
آن هم به صورت حداقلی یاد کرده و ســپس از مســئوالن 
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان بخواهند تا 
خود را برای »انعقاد توافقی جدید« آماده کند. سوال اصلی 
اینجاست که این بازی هدفمند از سوی چه منابع و افرادی 
هدایت و مدیریت می شود و تکلیف دستگاه دیپلماسی ما 

در برابر این موضوع چیست؟

  آیا فرانسه از برجام خاج می شود؟
یک روزنامــه روس بــه نقل از یــک منبــع بلندپایه 
در وزارت امور خارجه فرانســه نوشــت: »پاریــس آماده 
آغاز مذاکرات بــا تهران بر ســر یک توافق جدیــد بعد از 
خروج آمریکا از توافق هســته ای برجام اســت.« روزنامه 
»ایزوستیا« )نقل شده در ایتارتاس( افزود: »کمیته امور 
خارجی، دفاعی و نیروی مسلح سنای فرانسه این موضوع 

مجادلهبرســر»برجام«همچناندرنظامبینالملل
ادامهدارد.اگرچهمقاماتاروپاییمدعیحفظتوافق
هســتهایهســتندامارویکردعملیآنهاطیروزهای
اخیر،باادعایآنهــادراینخصــوصمغایرتدارد.
مقاماتاروپاییبهصورتیهدفمندوبرنامهریزیشده،
مشغولتکرارخواستهنامشروعوغیرقانونیخودمبنی
بر»تغییرتوافقهستهای«وبسطآنبهموضوعات

موشکیومنطقهایهستند

گزارش
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به عنوان یک اهرم فشار برای جلب همکاری کشورهای 
اروپایی در زمینه افزایش سهم بودجه  دفاعی متحدان ناتو 

و تحریم های ایران استفاده کند. 
بلومبــرگ در تاییــد ایــن گزاره بــه اظهــارات اخیر 
»اســتیون منوشــین«، وزیر خزانــه داری آمریکا اشــاره 
کرده کــه در مصاحبه با سی ان بی ســی گفتــه بود  ترامپ 
میزان ســهم کشــورها در تأمین بودجه ناتو را در مالیات 
25 درصدی برای فــوالد وارداتی و مالیــات 10 درصدی 
آلومینیوم وارداتی در نظر خواهــد گرفت. رگه های دیگر 
این رویکرد  ترامــپ را می توان در موضــوع تحریم های 
ایران دید. »ریچارد گرنل«، ســفیر آمریــکا در آلمان در 
مصاحبه ای بــا نیویورک تایمز گفته بود کــه  ترامپ آماده 
اســت در صورت همــکاری اتحادیــه اروپا بــا آمریکا در 
موضوع ایــران، اعضای این اتحادیه را برای همیشــه از 
تعرفه های تجاری معاف کند. بعد از خروج آمریکا از توافق 
هسته ای »برجام« و آغاز فرآیندها برای بازگشت تحریم ها 
کشورهای اروپایی از قصد خود برای مقابله با تحریم های 
فرامرزی این کشــور و محافظت از شــرکت های در حال 

تجارت با ایران خبر داده اند. 

  عشوه برجامی  آمانو 
یکی دیگر از موضوعاتی که طی روزهای اخیر مورد 
توجه رســانه ها قرار گرفته اســت، اظهارات خاص آمانو 
در خصوص دسترســی آژانس به »همه اماکن« در ایران 
است. یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
در بیانیه ای به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 اعام کــرد آژانس به راســتی آزمایی و نظــارت بر اجرای 

تعهدات هسته ای ایران بر اساس برجام ادامه می دهد. 
در این بیانیه آمده است: »همان طور که در تازه ترین 
گزارشم به شورای حکام آمده اســت، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  بر اســاس پروتکل الحاقی، به همه سایت ها 
و مکان ها در ایران که نیازمند بازرســی ما بوده دسترســی 

کامل داشته است.« 
مدیرکل آژانس اعــام کرد: »همــکاری به موقع و 
فعاالنه ایران در دسترسی به همه سایت ها و اماکن مورد 

نیاز برای بازدید، موجب تسهیل در اجرای پروتکل الحاقی 
و افزایش اعتماد می شود.«

این اظهارات در حالی مطرح می شــود که جمهوری 
اســامی ایران بارها عنوان کرده اســت اجازه دسترسی 
آژانس به اماکن نظامی خود را نخواهد داد. موضوعی که 
آمانو نیز در جریان برگزاری نشست سال 2015 در وین )که 
به توافق نهایی منجر شــد( در ادامه ســخنان خود اظهار 
کرده اســت: »کمیســیون مشــترک برجام بیست وپنجم 
می  مرا دعوت کــرد تا در بخشــی از این نشســت در وین 
شرکت کنم. من به شــرکت کنندگان در این نشست درباره 
فعالیت هــای راســتی آزمایی و نظــارت آژانــس در ایران 
توضیحاتی ارائــه کردم. آژانــس به راســتی آزمایی عدم 
انحــراف مواد هســته ای اعام شــده از ســوی ایران در 
چارچوب موافقت نامه پادمان ادامــه می دهد. ارزیابی ها 
در خصوص نبود فعالیت ها و مواد هســته ای اعام نشده 

در ایران ادامه دارد. 

  نامه برجامی  وزیر امور خارجه ایران 
در ادامه رایزنی هــای وزارت امور خارجــه ایران، با 
ســایر کشــورها در خصوص اقدام غیرقانونی و یکجانبه 
دولت آمریکا از جمله در خروج از برجام، وزیر امور خارجه 
طی نامه ای بــه همتایان خود، ضمن تشــریح پیامدهای 
خطرناک این اقدام ایاالت متحده، خواستار محکومیت 
زیاده خواهــی و اقدامات غیرقانونی آمریکا از ســوی این 
کشــورها و تداوم اجرای برجام و قطعنامه 2231 شــورای 

امنیت از سوی آنها  شد. 
 وزیر امــور خارجه کشــورمان در نامه خــود، خروج 
آمریکا از برجام را نقطه اوج تاش های مســبوق به سابقه 
آمریکا در نقض و تضعیف برجام و قطعنامه 2231 شورای 
امنیت سازمان ملل متحد دانست و با اشاره به اینکه برجام 
همانند هر توافــق بین المللی دیگری، تابــع قاعده وفای 
به عهد و مبتنی بر تعهدات متقابل تمامی  طرف هاســت، 
تاکید کرد که گستره، مقررات و چارچوب زمانی این توافق، 
نتیجه مذاکرات دقیق، حساس و متوازن چندجانبه است 
که افزایــش، تغییر یا مذاکــره مجدد دربــاره آنها  ممکن 
نیســت. بهره حاصل از ایــن توافق برای ملــت ایران نیز 
نمی تواند به هیچ شرطی غیر از اقدامات داوطلبانه مرتبط 
به موضوع هســته ای - که به طور مشــخص و منحصرا در 

برجام و ضمائم آن درج شده اند - مشروط شود. 
وی متذکر شــد که خروج نامشــروع دولت آمریکا از 
برجام و خصوصا روش های قلدرمآبانــه ای که این دولت 
برای همراه کردن سایر دولت ها اســتفاده می کند، اصل 
وفای به عهد را نقض، حاکمیت قانون و حقوق بین الملل 
را در ســطح بین المللی بی اعتبار و اهداف و اصول منشور 
ملل متحد و کارایــی نهادهــای بین المللــی را به چالش 
می کشــد. وزیر خارجه در این نامه با تاکید بر این موضوع 
که برجام بحرانی غیرضروری که بیش از یک دهه به درازا 
کشیده بود را خاتمه بخشید، خاطرنشان ساخت: »برجام 
بــه قطعنامه 2231 شــورای امنیــت ســازمان ملل متحد 
ضمیمه و به موجب آن تایید شــده اســت. بنابراین برجام 
فقط به امضاکنندگان آن تعلق ندارد تــا یک طرف بتواند 
بر اســاس سیاســت داخلی یا اختافات سیاسی با هیأت 
حاکمه سابقش، دلخواهانه و غیرمسئوالنه آن را رد کند.« 
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسامی ایران، به رغم 
کارشکنی های مداوم و اجرای معیوب تعهدات آمریکا از 
ابتدای اجرای ایــن توافق، به تعهدات خــود وفق برجام 
کاما پایبند مانده است، تاکید کرد: »اگر قرار باشد برجام 
ادامه یابــد، اعضای باقیمانده در برجام و ســایر شــرکای 
تجاری باید به کشــورمان اطمینان دهند خســارات ایران 
ناشــی از خروج آمریکا از برجام، بی قیدوشــرط از طریق 

اقدامات ملی، منطقه ای و جهانی جبران می شوند.«

  رایزنی های برجامی  نتانیاهو در اروپا 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم  صهیونیستی، 
در ســفر اخیر خود به اروپا، بر ســر برجام با مقامات ارشد 
انگلیسی، آلمانی و فرانسوی رایزنی کند. نتانیاهو در این 
سفر به انگلیس، آلمان و فرانسه رفت تا به گفته او، بر ثبات 
موضع اســرائیل در ممانعت از ساخت ساح اتمی  توسط 

ایران تاکید کند. 
موضوع دومی  که طبــق این گــزارش، نتانیاهو در 
دیدار با سران سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان 
آن را مطرح کرد، تاش اســرائیل برای مقابله با ایران در 
سوریه برای ممانعت از استقرار ایران نزدیکی مرز سوریه با 

فلسطین اشغالی است. 
نتانیاهو قبل از این ســفر اعام کرده بود: »به اروپا 
می روم؛ جایی که با ســران سه کشــور یعنی آنگا مرکل، 
صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
و ترزا می، نخســت وزیر انگلیس دیــدار و درباره تحوالت 
منطقه ای صحبت می کنــم. البته گفت وگوها حول محور 
ایران اســت؛ اول مقابله با برنامه هســته ای ایران و بهتر 

است بگویم، ادامه مقابله با برنامه هسته ای ایران.«
در جدیدترین اتفاق امااروپا به طور رسمی از آمریکا 
خواسته که شرکت های اروپایی را در صورت کار با ایران از 
تحریم معاف کند. خواسته ای که شاید بخواهد ایران را به 

ماندن در برجام ترغیب کند. 

ظریفطــینامهایبــههمتایانخود،ضمنتشــریح
پیامدهایخطرناکاقداماتایاالتمتحده،خواستار
محکومیتزیادهخواهیآمریکاازسویاینکشورهاو
تداوماجرایبرجاموقطعنامه2231شورایامنیتاز
سویآنهاشد.وزیرامورخارجهکشورماندرنامهخود،
خروجآمریکاازبرجامرانقطهاوجتالشهایمسبوقبه
سابقهآمریکادرنقضوتضعیفبرجاموقطعنامه2231

شورایامنیتسازمانمللمتحددانست
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هشدار هسته ای
فرمان رهبری، پیامی قاطع به رهبران اروپایی بود

در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران اختیارات 
رهبری مشــخص اســت، به ویژه در شــرایطی که مسائل 
حساس و اساسی پیش می آید و نیاز به یک تصمیم قاطع 
احساس می شــود. امروز ایران در یک برهه تاریخی مهم 
قرار دارد و باید یک انتخاب ســخت داشته باشیم. به این 
معنا که بعد از گذشت 40 سال از عمر انقاب، در چارچوب 
پدیده ای به نام برجــام، رفتار جمهوری اســامی ایران و 
غربی ها که تا پیش از این در دوقطب مخالف قرار داشتند، 
در خصوص یک موضوع خاص یعنی مســاله هسته ای به 
هم نزدیک شده است. ضمن اینکه این تصور وجود داشت 
اگر در این حوزه موفقیت هایی حاصل شــود ممکن است 
تنش زدایی در روابط جمهوری اســامی با غرب در ســایر 
حوزه ها هم صورت گیرد. با این حال تجربه ثابت کرده که 
برخاف ادعای غربی ها که ایران را کشوری یاغی می دانند 
که در چارچوب حقوق بین الملل و هنجارهای جهانی عمل 
نمی کند و به دنبال دستیابی به بمب اتم است، برجام عکس 
همه این ادعاهای مهمل را مشخص و ثابت کرد. در واقع 
برجام نشــان داد که ایران به هنجارها و حقوق بین الملل 
احترام می گذارد و خواهان صلح و آرامش و امنیت در سطح 
بین الملل اســت، زیرا جمهوری اســامی به رغم حقوق 
طبیعی خود وارد مذاکرات برجام شد و تعهدات و تکالیفی 
را پذیرفت، عاوه بر این برخاف غربی هــا و در راس آن 
آمریکا، به این حقوق و تکالیف پایبند بود. همچنین امید 
می رفت که شاید اروپاییان برخاف آمریکا به این تعهدات 
پایبند باشــند اما بعد از مذاکــرات ایران با اروپــا در ارتباط 
با برجام چشــم انداز مثبتی قابل  ترسیم نیســت. بنابراین 
واقعیت این است که براساس روح برجام که دکترین ماشه 
بر آن حکم فرماست و هم بر اساس متن برجام که تعهدات 
کشــورها متناظر اســت، ایران این حق را پیدا می کند در 
صورتی که طرفین به تعهدات برجام پایبند نباشند و حقوق 
ایران را رعایت نکنند، ایران هم هیچ تعهدی به این پیمان 
نداشته باشد و از آن خارج شود. فرمان مقام معظم رهبری 
در خصوص از سرگیری فعالیت های هسته ای ایران نیز از 
این منظر قابل ارزیابی اســت، اگرچه طبق فرمان رهبری 
هنوز فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب برجام اتفاق 
می افتد و با این دستور یک گوشزد به اروپاییان کردند که 
اگر شــما هم به تعهدات تان عمل نکنید ایران راه را برای 
خودش باز خواهــد کرد و مطابق با برنامه های هســته ای 
حرکت خواهد کــرد. بنابراین جمهوری اســامی به موقع 
انعطاف نشان داد و برجام از آن حاصل شد و اگر الزم باشد 
قدرت نشــان دهد یا به عبارتی در صورت مشاهده خاف 

عهد، فرمان فعالیت های هسته ای ایران صادر می شود. 
به هر جهــت آینده روابط ایــران و اروپا بســتگی به 
ارزیابی اتحادیه از صحبت های مقام معظم رهبری دارد. 
اگر آنها  صحبت های رهبری را پیامی  به اروپاییان ارزیابی 
کنند در این صــورت آنها  باید جدی تر وارد عمل شــوند و 
مانع از فرارسیدن مرگ برجام شوند. اما اگر برداشت شان 
این باشــد که باتوجه به رفتار آمریکا و اروپا برجام از منظر 
ایرانیان مرده اســت و امروز نقطه شروع بازگشت ایران به 
فعالیت های هسته ای خود اســت، ممکن است آنها  هم 

باتوجه به اینکه به دلیل تحریم هــای ثانویه آمریکا کاری 
از دست شان برنمی آید، نسبت به ادامه روند موجود دلسرد 
شــوند و مرگ برجام را اعــام کنند. در ایــن صورت همه 
چیز به نقطه صفر بازگشت می کند؛ به این معنی که ایران 
فعالیت هسته ای خود را از سر می گیرد، اروپا و آمریکا هم 
مطابق آنچه در گذشته بود تحریم ها را از سر می گیرند. اما 
یک نکته امیدبخش وجود دارد و این اســت که اروپاییان 
بر اساس دکترین همســایگی نســبت به تحوالت محیط 
پیرامون نگران هستند. شاید نگرانی از امنیت خود باعث 
شود که اروپا مجددا از دریچه دیگری با ایران وارد مذاکره 

شود و مانع از این شود که تحت فشار قرار دادن و انزوای 
ایران باعث بروز یک سری نامایمات در خاورمیانه شود. 
زیرا اروپاییان معتقدند که سرخوردگی ایران ممکن است 
این کشور را به سمت تسلیحات هســته ای حرکت دهد یا 
اینکه رفتارهای جدی تر در منطقه خاورمیانه را در پی داشته 
باشــد. حتی این برداشــت را دارند که در انزوا قرارگرفتن 
ایران شاید رژیم ها یا کشــورهای دیگر را برای اقدام علیه 
ایران تشــویق کند. هر کدام از این موارد اگر اتفاق بیفتد 

به معنی بی ثباتی در خاور میانه است و بی ثباتی خاورمیانه 
یعنی بی ثباتی اروپا. بنابراین این تنها پدیده ای اســت که 
می توان امیدوار بود تا قطع روابط ایران با اتحادیه اروپا را 

با سختی همراه کند. 
از ســوی دیگر آمریکا و اســرائیل تمایل دارند رابطه 
ایران و اروپا بــه هم خورد. بــه عبارت دیگر اســرائیلی ها 
معتقدند اروپا به جای آنکه از طریق برجام در پی گسترش 
مناســبات با ایران باشــد باید از برجام خارج شود و به جای 
مذاکرات سیاسی، فشــارهای نظامی و اقتصادی را علیه 
ایران افزایش دهند. حتی بی میل نیســتند که اســرائیل و 
آمریکا به عنوان پیش قراول یک جنگ با ایران قرار بگیرند 
و اروپا و کشــورهای عربی نیز از آنها  حمایــت کنند. پس 
اسرائیل از این منظر به موضوع می نگرد کمااینکه این روزها 
نتانیاهو در فرانسه تاش دارد تا از طریقی ماکرون را وادارد 
که یا از برجام خارج شود یا فشــارهایی را در ارتباط با بحث 
موشــکی و نفوذ ایران در خاورمیانه بر جمهوری اســامی 

اعمال کنند. زیــرا آنها  اعتقاد دارنــد اروپاییان با ماندن در 
برجام اگر بتوانند مانع تاش ایران برای دستیابی به بمب 
اتم شــوند در جهت اهداف آنها  حرکــت می کنند، در عین 
حال انتظار دارند اروپاییان با کسب امتیاز از برجام توانمندی 
موشــکی ایران و نفــوذش در خاورمیانه را محــدود کنند 
ومهم ترین حساسیت اســرائیلی ها در مورد مساله سوریه 
است. اما رژیم صهیونیستی در درجه اول خواهان انزوای 
سیاسی شدید ایران، تحریم اقتصادی سفت و سخت و در 
صورت امکان مواجهه جمهوری اســامی با فشار نظامی 
هستند. متاسفانه باید گفت اسرائیل روی اروپا و آمریکا بنا 
به دالیل مختلف تاثیرگذار اســت مگر در جایی که امنیت 
اروپاییان در میان باشد. به عبارت دیگر اروپا بین اسرائیل 
و ایران، اسرائیل را انتخاب می کنند اما اگر احساس کنند 
آثار این انتخاب ممکن اســت از ســوی خاورمیانه به اروپا 
سرریز شــود، شــاید نهیب هایی را هم به اســرائیل بزنند. 
بنابراین اگرچه اسرائیلی ها بر اروپا تاثیر می گذارند اما نقش 
تعیین کننده ندارند و در برخورد با مساله ایران ممکن است 
مشی این دو متفاوت شود. به این معنا که شاید اسرائیلی ها 
به دنبال فشــارهای نظامی و سیاسی و تحریم های سخت 
باشند اما اروپا به دنبال شــیوه های نرم مانند سیاست های 

تشویقی، مشروط سازی و مذاکرات باشند. 
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محک بروکسل
آیا اروپا اراده حفظ برجام اقتصادی را دارد؟

اتحادیــه اروپا در لبــاس حفظ برجــام درصدد بود 
تا سیاســت خاصی را در قبال تحریم هــای آمریکایی ها 
دنبال کنــد. آنهــا  به نوعی بــه نــام اینکه قادر نیســتند 
شــرکت های خصوصی اروپا را از تبعیت از سیاست های 
تحریمی  آمریکا مصون نگه دارنــد تنها به توصیه به این 
شــرکت ها اکتفا کردند. اروپــا این گونــه توجیه می کرد 
که به عنوان دولت خواســتار ازســرگیری همکاری های 
شــرکت های بزرگ اروپایی و بانک ها با ایران هستند اما 
از آنجایی که این بانک ها خصوصی هستند و تحت تاثیر 
تحریم های آمریکا قرار می گیرند، نمی توانند آنها  را وادار 
به همکاری کنند و بنابراین نقش آنها  به گفته خودشــان 
در حد توصیه محدود می شــود. چنین سیاستی در حالی 
مطرح می شــود که در مــوارد دیگری که سیاســت های 
اقتصادی اروپا و آمریکا در تعارض باهم قرار می گیرند، 
دولت هــای اروپایی شرکت هایشــان را بــه مقاومت در 
برابر محدودیت های آمریکایی ها وادار می کنند و چنین 

بحث هایی مطرح نمی شود.
 متاســفانه طــی هفته هــای گذشــته صداهایــی 
در ایــران از ســوی برخی چهره های مســئول شــنیده 
شــد مبنی بر اینکه اراده سیاســی اروپایی هــا مبتنی بر 
همــکاری و مقاومت در برابر تحریم هــای آمریکایی ها 
اســت اما از آنجایــی که دولت هــای اروپایی ســیطره 
واقعی بر شــرکت های خصوصی شــان ندارنــد بنابراین 
آنها  نمی توانند در عمل بانک هــای اروپایی را وادار به 
همکاری با ایــران کنند. این صدا حاکــی از آن بود که 
انگار مســئوالن ایرانی این تحلیل را پذیرفته بودند که 
اروپایی ها نیز به برجام اعتقاد و اصرار دارند اما نسبت به 
اینکه در برابر فشارهای آمریکا به شرکت های خصوصی 
اروپا کاری انجام دهند معذور هستند. نتیجه چنین نگاه 
و سیاســتی این اســت که برجام از نظر سیاسی توافقی 
میان ایــران و اروپــا باقی بمانــد اما از نظــر اقتصادی 
دستاوردی نداشته باشــد. این در حالی است که برجام 
اساســا یک ماموریــت اقتصادی اســت و بــه موضوع 

تحریم ها مربوط می شود. 
بر همین اساس رهبر معظم انقاب در یک موضع 
روشن اعام فرمودند که این توجیهات قابل قبول نیست 
و اروپا یا باید راهگشایی های اقتصادی را در قبال ایران 
تضمین کند و عما در مسیر تضمین حرکت  کند و یا ایران 
هر دو موضوع یعنی هم ادامــه تحریم های اقتصادی و 
هم محدودیت های شدید در پرونده هسته ای را همزمان 

نمی تواند بپذیرد. 
به همین خاطر مقام معظم رهبری فرمولی را مطرح 
کردند که روی این فرمول کار کارشناســی شده بود. کما 
اینکــه بافاصله بعــد از صحبت های رهبری، ســازمان 
انرژی اتمی  بیانیه ای صادر کرد و رئیس ســازمان انرژی 
اتمی، دکتر صالحی توضیحاتــی در این خصوص ارائه 

داد. 
این مســائل نشــان دهنده آن اســت که در داخل 
جمهوری اسامی یک جمع بندی وجود دارد. این مساله 
که رهبری 14 خرداد این مطالــب را مطرح کردند و یک 

روز بعد یعنی 15 خرداد رئیس ســازمان انرژی اتمی  یک 
گفت وگوی خبــری برگزار کرد، نشــان دهنده این بود که 
چنین موضوعی داخل نظام و سیســتم کاما بررســی و 

تبیین شده است. 
به هر حال رهبری اعام کردند کــه اگر اروپایی ها 
بخواهند یک برجــام ناقص را به ایــران تحمیل کنند که 
فقط به ژســت سیاســی اینکه اروپا در کنار ایران اســت 
محدود شود برای جمهوری اسامی قابل قبول نیست و 
ایران به مسیر هســته ای صلح آمیز که پیش تر نیز دنبال 

می کرد بازمی گردد. 
در این میان بحث سرنوشــت و باقی ماندن یا باقی 
نماندن برجام به اراده اروپایی ها بستگی دارد نه به اراده 
ایران. جمهوری اسامی ایران تمام تعهداتش را تا بدین 
جا اجرا کرده و این در حالی اســت که برجــام یک تعهد 
یکطرفه نیست که فقط ایران متعهد شود و دیگر طرفین 
تعهدی نداشــته باشــند. یک معاهده دوجانبــه و یا چند 
جانبه زمانی کارآمد و زنده تلقی می شود که همه طرف ها 

نسبت به تعهداتشان پایبند باشند. 
این تعهدات مانند قرارداد مالک و مســتاجر است؛ 
اگر چنانچه یکــی از دو طرف قرارداد مالک و مســتاجر 
مفاد قرارداد را رعایت نکند این قرارداد منســوخ اســت. 
در نظر بگیرید مالک خانه ای را اجــاره داده و پول اجاره 
را دریافت کرده باشــد ولی کلید خانــه را تحویل ندهد در 

چنین شرایطی این قرارداد فسخ شده است. 
بنابرابن سرنوشــت برجام بــه رفتار ایران بســتگی 
ندارد، زیرا ایران وظایفش را به درســتی انجام داده بلکه 
بستگی کامل به رفتار طرف اروپایی دارد. حال اگر طرف 
اروپایی بخواهد برجام را به یک برجام سیاسی تنزل دهد 
باتوجه به اینکه ماهیت برجام اساســی سیاســی نیســت 
بلکه اقتصادی اســت و به مســائل مربوط به تحریم ها، 
بانک ها، شرکت های اروپایی و همکاری های اقتصادی 
ایران و طرف های دیگر مربوط می شــود بنابراین اگر با 
رفتار اروپایی ها برجــام اقتصادی بمیــرد، دیگر معنایی 
 ندارد که ایران برای یک برجام سیاسی هزینه اقتصادی

 بپردازد. 
در حــال حاضر به نظر می رســد که به طــور واقعی 
اروپایی ها توان آن را دارند که برجــام اقتصادی را حفظ 
کنند. اشاره کردم که اروپایی ها در مواردی که مربوط به 
منافع اتحادیه اروپا می شــود و آمریکایی ها خواســته اند 

به طور یکجانبــه تحریم هــا و محدودیت هایــی را علیه 
شــرکت های اروپایــی اعمال کننــد این دولت هــا مانع 
تسلیم بنگاه های خصوصی اروپایی در برابر فشار آمریکا 
شــده اند. به همین دلیل نیز ایران بعد از خــروج آمریکا 
از برجام اعام کرد کــه گفت وگو با اروپا بــرای دریافت 
تضمین های الزم ادامه داشــته باشد. اگر چنانچه ایران 
در اروپا ایــن توانایی را مشــاهده نمی کــرد دلیلی وجود 
نداشت که ایران به مذاکره با طرف های اروپایی باهدف 

حفظ برجام ادامه دهد. 
اما مساله اینجاست که آیا اروپا اراده چنین اقدامی 
 را دارد یا در پشت صحنه با آمریکا دست به یکی کرده اند 
که هم اروپا و آمریکا به تعهدات شان در برجام عمل نکنند 
و هم ایران در محدودیت هسته ای باقی بماند. جمهوری 
اســامی ایران در این مقطع در حال سنجش این مساله 
اســت که آیا اروپایی ها حاضر هســتند مانند مواردی که 
به خودشان مربوط می شــود در برابر تحریم های آمریکا 
بایستند و حیات اقتصادی برجام را ادامه دهند یا خیر. اما 
به هر حال طی چند روز اخیر و بعد از سخنرانی رهبر معظم 
انقاب درباره برجام، طرف هــای اروپایی مواضع تندی 
اتخاذ نکرده و محتاطانه پیش آمده انــد. همین احتیاط 
نشــانه آن اســت که آنها  توانایی حفظ برجام اقتصادی 
را دارند و اگر نداشــتند مواضع تندی اتخــاذ می کردند. 
مواضع اخیر فدریکا موگرینی، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و یــا مواضع رئیس جمهور فرانســه توام با 
احتیاط و خوب بوده و اینها نشــانگر آن است که امکان 
حفظ برجام اقتصادی در اروپا وجود دارد. البته به شرطی 
کــه اروپایی ها ماننــد مواردی کــه مربوط به خودشــان 
می شود به شــرکت های اقتصادی شان پشت گرمی  الزم 
 را بدهند و آنها  را متعهد به ادامه قراردادهایشان با ایران 

کنند. 
درنهایت وقتی شــرکت اروپایــی توتال با فاز ســه 
پارس جنوبــی ایران قرارداد امضا می کند و ســپس آن را 
فسخ می کند، این مساله به اعتبار فرانسه لطمه می زند. 
در چنین شــرایطی اعتماد بسیاری از کشــورهایی که در 
موقعیت مشــابه با ایران قرار دارند نســبت به کل فرانسه 
کاهش پیدا می کند. آیا رئیس جمهور فرانســه می تواند 
اعتبار کشورش را در جریان نقض قرارداد توتال با پارس 
جنوبی نادیده بگیرد؟ آیا هیچ رئیس جمهور دیگری اجازه 
می دهد حیثیت ملی کشــور و ملتش خرج محافظه کاری 
یک شرکت شود. اگر خود دولت فرانســه پشت تصمیم 
توتــال نباشــد طبیعتــا نباید ایــن تصمیــم غیرمنطقی و 
غیراصولی این شــرکت را تحمل کند. باتوجه به شــرایط 
کلی این گمانه مطرح اســت که شــرکت توتال پیش از 
خــروج هماهنگی هــای الزم را بــا دولت فرانســه انجام 

داده است. 

اروپاییهادرمواردی
کهمربوطبهمنافع
اتحادیهاروپامیشودو
آمریکاییهاخواستهاند
بهطوریکجانبهتحریمها
ومحدودیتهاییرا
علیهشرکتهایاروپایی
اعمالکنندایندولتها
مانعتسلیمبنگاههای
خصوصیاروپاییدربرابر
فشارآمریکاشدهاند

سعداللهزارعی

کارشناسمسائلبینالملل
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سلبریتیزاسیون فرهنگ، سیاست و اجتماع

 امیر پوریا و نیما حسنی نسب به بهانه رد افطاری روحانی توسط هنرمندان 
درباره آسیب شناسی سلبریتی ها گفت وگو کردند

فرهنگ
   

مثلث  |  شماره 58399



   مثلث: ماجرای عدم حضور برخی از بازیگران در 
ضیافت افطاری رئیس جمهور در روزهای اخیر، بهانه خوبی 
شد تا بیشتر درباره چند و چون این حضور اثرگذار سلبریتی ها 
در مسائل اجتماعی و سیاسی صحبت کنیم. به این معنا که 
کنش چهره های مطرح در فضای مجازی و عرصه ســینما 
امروز به حدی برای مردم حائز اهمیت شــده که پست ها و 
تحلیل های زیادی با این موضوع در فضای مجازی دست 
به دست می شود و از سوی دیگر نیز عرصه سیاست به چالش 
کشیده می شود. برداشت شما از ابعاد مطلوب و نامطلوب این 

ماجرا چگونه است؟
   حسنی نسب: شروِع مطلوب من برای پرداختن به 
این موضوع، بیان یک شوخی از وودی آلن است. داستان 
فردی که پیش دکتر می رود و می گوید که برادرم مرغ شده! 
دکتر به او می گوید که خب برادرت را به بیمارستان ببر. فرد هم 
در جواب می گوید که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم، 
چون به تخم مرغ های او نیاز داریم. وضعیت ســلبریتی ها 
هم بی شباهت به این موضوع نیست. از آدم های عادی تا 
منتقدان سینما، از سیاســتمداران تا اصحاب رسانه و تجار 
و غیره، واکنش های انتقاد آمیزی به این مساله داشته ایم. 
همه ما از سلبریتی ها ناراحت بوده و هستیم اما باالخره و در 
یک جایی، به تخم مرغ های این ســلبریتی ها نیاز داریم، 
بنابراین، برای پرداخت بهتر به این مساله، می توان از موارد 
مهم تری بهره گرفت و طرح مخالفت یا موافقتی در این باره 
نداشت. ماجرا پیچیده تر از این است. زمینه های شکل گیری 
سلبریتی ها، رشد عجیب و غریب آنها  که بخشی از این رشد 
مرهون فضای مجازی در کشــور ماســت و مواردی از این 
دست، منجر به پردازش ریشه ای تر به سلبریتی ها می شود. 
تز مهمی  در این باره وجود دارد که این طور می گوید؛ 
هنگامی که فضای فرهنگ، سیاست و اجتماع از روشنفکران 
و کنشگران جدی خالی می شود، پای سلبریتی به این فضا 
باز می شود. از سوی دیگر نیز نقیضی برای این بحث وجود 
دارد. آنچه ما از سلبریتی ها می خواهیم و باید به عنوان کارکرد 
ســلبریتی ها به آن نگاه کرد، تبلیغات در ســطح وسیع و برد 
اجتماعی عمومی است که از عهده روشنفکران و طبقات آگاه 
ساخته نیست. آنها  طرفدار یا فالوئرهای چندانی ندارند که 
توانایی عمومی کردن یک مساله را داشته باشند. شرایطی که 
ما را دچار یک پیچیدگی مهم کرده است. امروز تمام حامیان 
وضع موجود و مخالفان رادیکال وضعیت کشور، از همین 
فضای سلبریتی پروری بهره می گیرند. پس به رغم انتقادات 
تند و تیزی که در ادامه بحث درباره این وضعیت کنونی جامعه 
هنر و فرهنگ از یک سو و سلبریتی ها از سوی دیگر خواهم 
داشت، معتقدم که ما نمی توانیم در این باره نظر مخالف یا 
موافق قطعی صادر کنیم. ما در راستای تغییر فضای فرهنگ 
و اجتماع، به ایــن ابزار نیاز داریم. هرچنــد این تغییرات در 
سطح، گذرا و موقت باشد. با همین شرایط است که به سوی 
اوضاع بهتر حرکت می کنیم. به هرحال باید یک صدایی از 
سوی یکی از  تریبون ها بلند شود. مثال صدایی که امروز به 
برخی مسائل و شرایط در کشور اعتراض دارد و می گوید که 
من به افطاری رئیس جمهور نمی روم، هرچند تحلیل های 
بسیار زیادی درباره سطحی بودن این اقدام یا اقدامات موازی 
این افراد وجود داشته باشد، اما برای نخستین بار یک عده از 
افراد وجیه سینمایی و فرهنگی، حرکت جدی و علنی را سامان 
داده اند. پس چنیــن اقدامی برای رســیدن به یک فضای 
مطلوب تر، حتما مهم و موثر خواهد بود. از سوی دیگر نیز 

آسیب شناسی این اقدام مفید و الزم خواهد بود. 
   پوریا: من هم با این مســیر بحث و احتیاط آقای 

حسنی نســب کامال موافقم. من برخورد تمسخرآمیز با این 
ســلبریتی ها را چندان نمی پســندم چرا که ســطحی بودن 
این برخــورد نیــز از همــان دســت برخوردهای ســطحی 

سلبریتی هاست و تفاوت چندانی با هم ندارد. 
   حسنی نســب: در واقــع این نــگاه تحقیرآمیز از 

موضعی مشابه با سلبریتی ها روا داشته می شود.
   پوریا: دقیقا! ما می توانیــم از این اقدامات انتقاد 
کنیم و درباره آن نکات زیادی را مطرح کنیم. اما باید مراقب 
مرز این نقد باشــیم. مرزی که امید به این تغییر و تاثیر را در 
مردم از میان بردارد و آنها  را از حرکت کردن در مسیر به سمت 
بهترشــدن باز دارد، قطعا چندان مطلوب نیست. مثالی که 
در این باره باید به آن اشــاره کنم، داستان ابراز ارادات پرویز 
پرســتویی به بهروز وثوقی در یکــی از برنامه های فریدون 
جیرانی بود. کلیپی که این روزها در فضای مجازی نیز بارها 
و بارها دیده شده و نمایشــگر احساس عمومی یک بازیگر، 
به بازیگر دیگری اســت که از زبان پرستویی بیان می شود. 
احساسی که در بعد عمومی و در میان مردم نیز از یک جنس 
به حســاب می آید. او در این سخنان اشــاره کرده که من به 
عنوان یک بازیگر شناخته شــده، وظیفــه دارم در برخی از 
مراســمات حضور داشــته باشــم و به نوعی نماینده مردم و 
فرهنگم باشــم. او با این مثال به نقش وثوقی اشاره می کند 
و می گوید که اگر روزی شرایطی در عرصه سیاست به وجود 
بیاید آیا سیستم جدید باید با پرویز پرســتویی برخورد جدی 
داشته باشد؟ برخوردی که دلیل آن حضور در همین مراسمات 
و جمع هایی است که روزی ضرورتی برای فرهنگ و هنر به 

حساب می آمده است. 
این صحبت نه از زاویه پرداختن به بهروز وثوقی بلکه 

از زاویه دیگری، مهم اســت. حضــور چهره های فرهنگی 
و هنری در مراســم های مختلــف، همواره وجاهتــی را ولو 
در حد یک وجهه صوری به همراه خود داشــته اســت. چه 
از ایــن رو که مردم از میــان چهره های سیاســی که در این 
مراســم ها حضور دارند، عده زیادی را نمی شناســند و اما از 
میان چهره های هنری و خصوصا ســینمایی، عده زیادی را 
می شناسند. نسبت این حضور و افکار عمومی، خصوصا در 
مواردی که پای سیاست نیز به داستان باز می شود، به طور 
عیانی قابل درک است. مثال کمپین های سیاسی و تبلیغاتی 
انتخابات. احســاس مورد خیانت واقع شــدن در این افراد 
زمانی شکل می گیرد که حضور آنان در برهه های مختلف، 
معانی متفاوتی داشته باشد. به این معنا که در طول تبلیغات 
انتخاباتی این افراد و رفتارهای آنها  مهم هستند و اما بعد از 
انتخابات حتی حق اعتراض به رای خــود را نیز ندارند. این 
یک بعد خیلی کوچک از اتفاق و رویکردی است که حتی در 
برابر مردم نیز پیش گرفته شده است. شوخی های بسیاری با 
این مساله شده که مثال صدا و سیمای ما در ایام انتخابات یا 
زمان تجمعات مردمی، تصویر بانوانی را نمایش می دهد که با 
چارچوب های عادی و نگرش ناظران پخش همخوانی ندارد. 
حضور این افراد در صف هــای انتخاباتی و... در زمان الزم 
پخش می شود و اما پس از پایان این فضا، تا چهار سال دیگر 
ما تصویری از شهروندان این چنینی خود نداریم. احساسی 
که پرستویی درباره وثوقی مطرح می کند نیز شاید از همین 
جنس باشد. احساســی که می توان درباره تنوع آن در افراد 

نیز سخن گفت. 
این جنبه از احساس مشــترک که در جریان رد دعوت 
دکتر روحانی برای ضیافت افطاری در میــان هنرمندان به 
وجود آمد، به نظر من قابل اعتنا بود. شــاید مهم ترین دلیل 
این اهمیت را چنین بیان کنم که فضای حاکم بر ســینما و 
فرهنگ، همواره افراد را از وفاق و همسویی دور کرده و آنان 
را در پی یافتن تفاوت ها برده است. اما در جریان افطاری، 
من در بسیاری از صفحات مجازی می دیدم که هنرمندان و 
بازیگران، متن یکسانی را منتشر می کردند و با این همسویی، 
جریان اعتراض خود را آشــکار می کردند. هرچند رساندن 
همین صــدای اعتراض نیز رهــاورد همــان رویکرد دولت 
درباره فضاهای مجازی و ممانعت از فیلترشدن برنامه هایی 
مثل اینستاگرام اســت اما مانور توام با ادعای دولت درباره 
این مساله، منجر به دامن زدن به شعار دموکراسی و آزادی 
در این دولت شده است. این ادعا را شاید بتوان تا حدودی 
قبول کرد و با دید مثبت به آن نگاه کرد، اما از سوی دیگر نیز 
باید به تناقض این جریان اشاره کرد. همین مساله می تواند 
یک سوپاپ اطمینان برای دولت به حساب آید. سلبریتی ها 
و فعالین فضای مجــازی، در تلگرام و اینســتاگرام صدای 
اعتراض شــان به دولت را بلند کرده اند و دولت در برابر آنها  
ساکت است، پس ببینید که چقدر فضای کشور به سمت و 
سوی دموکراسی رفته است. اینها به اعتراض سرگرم هستند، 
در حالی که این اعتراض به هیچ کنــش مدنی یا نتیجه ای 
منتهی نخواهد شد. شــبیه به بوقی که برای اعتراض حین 
رانندگی به صــدا در می آوریــد و از مجــرای آن، تنها و تنها 

خودتان را تخلیه می کنید.
این شرایط آشفته، ممکن است به نوعی نظم حاصل 
از بی نظمی  برســد. شــما اعتراض را شــروع می کنید و اما 
هزینه ای برای آن نمی دهید. فــردا دوباره خوب و خوش در 
کنار همیم! نظمی  که زیان چندانــی به بدنه دولت و فضای 
حاکم نمی رســاند و وضعیت را شــبیه به دیالوگ عباس در 
آژانس شیشــه ای می کند که می گفت؛ این وسط قربونی، 

عباس منه.
به نظــر من وجــود وضعیتی اینچنینــی منجر به یک 
دلزدگی از فضای فرهنگ و ســینما خواهد شد. موضوعی 
که من تاکید زیادی برای پرداخت به آن دارم. امروز نسبت 
اجتماع و ســینما به چه صورت است؟ چرا فروش فیلم های 

محمدامیر خوش صحبتان - نفیسه رحمانی

دبیر گروه فرهنگ - روزنامه نگار

میزگرد
 ماجرای عدم حضور بازیگران در ضیافت افطاری 
رئیس جمهور و رد دعوت روحانی، شــاید یکی از 
مهم ترین ســرخط های اخبار فرهنگــی و هنری 
در هفته گذشــته کشــور بود. از لطایف و جمالت 
طنزی که در این باره دســت به دســت می شد، تا 
موضع گیری های جدی کــه در این باره در فضای 
سیاست و ادب و فرهنگ کشور دیده و شنیده شد، 
ما را به این سمت و ســو رهنمون کرد که پرداختی 
ریشــه ای تر به این مســاله داشته باشــیم. نیما 
حسنی نسب و امیر پوریا؛ منتقدان فعال در عرصه 
سینما و هنر هســتند که برای پرداخت بیشتر به 
ریشه های اثرگذار و زمینه های این مساله دور یک 

میز نشسته اند.

پرویز پرستویی به لیدر کمپین نرفتن به 
افطاری روحانی تبدیل شد
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ســینمایی تا این میزان کاهش داشــته اســت؟ فیلم های 
سینمایی اجتماعی در ایران امروز ما اصال دیده نمی شود. 
آن هم در شرایطی که ما از مخاطبان انتظار داریم اعتراض 
به این وضعیت فرهنگی را در قالب گیشــه بیان کنند. مثال 
بخشی از بدنه سینما که به دیدن اخراجی های3 می نشیند، 
پاسخ بخش دیگری را می دهد که به تماشای جدایی نادر از 
سیمین نشسته اســت. مبتنی بر همین فرمول بود که فیلم 
تلخی مثل اینجا بدون من، در سال 1389، فروش زیادی را 
تجربه کرد. شرایطی که امروز برای عصبانی نیستم و چهارراه 
استانبول اصال فراهم نیست و این فیلم ها به زحمت فروش 

دو میلیاردی را پشت سر گذاشته اند.
قهر طبقه متوســط و باالی فرهنگی از ســینما، شاید 
ارتباط زیادی با شرایط پیش آمده در کشور، خصوصا از سال 
گذشته داشته باشد. ما و شما، امروز احساس می کنیم که چند 
سال از انتخابات نود و شش گذشته است. به این دلیل که ما 
شاهد روند گسترش نارضایتی اجتماعی هستیم که هیچ گاه 
با این سرعت و شدت تجربه نشده است. مردم امید زیادی به 
شعارها و قول های تغییر بسته بودند. پس احساس فاصله 
روانی زیادی از انتخابات داریم و هر روز شرایط را بدتر از دیروز 

احساس می کنیم. 
   حسنی نســب: به نظــر من تلقی عمومــی که ما 
از ســلبریتی داریم، از پایه و اســاس دچار اشتباهات جدی 
اســت. مدت ها قبل از این بازی ها و توجه به امالی واژگان 
سلبریتی ها بود که جنجال بزرگی درباره سحر قریشی به راه 
افتاد. اینکه چرا او رئیس جمهور موزامبیک یا فرانسیس فورد 
کاپوال را نمی شناسد. این موضوع چه اهمیتی دارد؟ این بازی 
در کجای دنیا وجود دارد؟ اصال چه کسی گفته که بازیگران 
و سلبریتی ها باید افراد باسوادی باشند و از مسائل اینچنینی 

اطالع داشته باشند؟
   پوریــا: دقیقا در همان زمان بود که من پیشــنهاد 
دادم یک بــازی صد گزینــه ای با آقای رشــیدپور در همین 
فضا طراحی شــود. اگر صد نفر در ایران، روی اندرســون؛ 
کارگردان مشهور سوئدی را بشناسند، قطعا اکثریت آنها  از 
زاویه نگاه رشیدپور این فرد را نمی شناسند. اصال خوِد من که 

آثار زیادی از او دیده و درباره فیلم هایش مطالعاتی داشته ام، 
چهره اش را به درستی نمی شناسم. دلیل منطقی هم برای 
این امر نمی شناسم. این اصال معیار درستی برای سنجش 

افراد نیست. 
   حسنی نســب: در حالــی کــه مجری بــا لبخند 
تمسخرآمیزی خطاب به قریشی می گوید که شما این فرد را 
نمی شناسید؟ این عکس متعلق به فرانس فورد کاپوال است؛ 
نامی  که از سوی مجری حتی به اشتباه تلفظ می شود. این 
یک مثال از تلقی ما درباره ســلبریتی ها است. اما من یک 
تزی دارم و آن هم اینکه سواد مخل بازیگری در موارد زیادی 
است. به این سبب که این خودآگاهی ایجاد خلل های مهمی 
 در بازیگری می کند. خودآگاهی های آزاردهنده که پرده هایی 
از حجب و خجالت را بــرای بازیگر به ارمغان مــی آورد و او 

نمی تواند با نقش های مختلف یکی شود.
   پوریا: اصال در این صورت است که بازیگر به منتقد 
فیلمنامه تبدیل می شود و نمی تواند موقعیت های مختلف را 

در خود درونی کند. 
   حسنی نســب: در این صورت اســت که بازیگر 
تزهای مختلــف را می آزماید و ســراغ ســبک هایی می رود 
که دردی از او درمــان نمی کند. تصور مــا از تئوری و عمل 
به شدت متفاوت اســت و این غلط اســت. تصور عمومی 
که سلبریتی باید باســواد باشــد، یک تصور غلط است. ما 
ســلبریتی ای می خواهیم که هم ادبیات ایران و جهان را به 
درستی بشناسد، هم از تاریخ و سیاست آگاهی داشته باشد 
و هم فلســفه و بازیگری و هنر را به درستی درک کرده باشد. 
این یک انتظار نادرست است. سلبریتی مسیر دیگری را طی 
کرده تا به وضعیت امروزش رسیده است. ما باید او را به همین 
صورت بپذیریم. کار آنها  شو و نمایش است. حضورشان در 
فضاهای سیاسی و اجتماعی نیز ناشی از همین نمایشگری 
است. همچنین سطحی بودن این نمایش نیز ناشی از همین 
ماجراست. ما نباید توقع تلقی عمیقی از این سلبریتی ها داشته 
باشــیم. اما تنها نکته ای که در این سطح ما را آزار می دهد، 
کالِس جدی بودن برخی از سلبریتی ها است. بخش مهمی 
 از فضای مجازی ناشی از شــور به جای شعور، احساسات و 

حتی رودربایستی ها اســت. فردی در این فضا می بیند که 
10 نفر از اطرافیانش به فالن ماجرا واکنش نشان داده اند. 
او احســاس می کند که اگر چنین واکنشــی نداشته باشد از 
این غافله عقب می ماند، مثل شیوع یک ویروس که همه را 

ناخواسته درگیر خود می کند. 
   پوریــا: حتــی توقع مخاطبانــی که از ســلبریتی 
می خواهند نســبت به همه اتفاقات سیاســی، اجتماعی، 

اقتصادی و... واکنش نشان دهد.
   مثلث: البته این وضعیت و تاثیرگذاری در یک رفت 

و برگشت صورت داده می شود. 
   حسنی نســب: شــما فرض کنید که یکی از این 
ســلبریتی ها، عکس یک گل را در صفحه اینســتاگرامش 
منتشر کرده است. تمام نظرات اما به صورتی است که او را به 
سمت و سوی این جریان می خواند که درباره مسائل جاری 
دیگر نظر دهد. مخاطبان در نظرات از او می خواهند که به 
جای پرداختن به این مســائل درباره کرمانشاه، وضعیت بد 

اقتصادی و... بنویسد.
طرِف دیگر این ماجرا در رفتار همین سلبریتی ها است. 
مثال مهران مدیری حضور جدی در این فضا ندارد و صفحه 
مشخصی را مدیریت نمی کند. پس در مظان این خطاب ها 
نیز قرار نمی گیرد. بازیگرانی که خود را در معرض این مساله 
قرار می دهند که یک مرجع اجتماعی هســتند و نه از منظر 
نمایش، که از منظر کنشــگری در این فضا حضــور دارند و 

نمی توانند انتظار دیگری از مخاطبان داشته باشند. 
   حسنی نســب: مهران مدیری یک استثنا در این 
فضا است. رفتار دیگر بازیگران و سلبریتی هایی که در این 
زمینه حضور دارند، اصال شــکل و رفتــار گروه های مرجع 
یا کنشــگران اجتماعی را ندارد. این رفتارها اصال تاثیر در 

جامعه ندارند. 
   مثلث: ادعای این مســاله اما در رفتــار آنها  وجود 

دارد.
   حسنی نســب: من بارها به بازیگران گفته ام که 
اداهای شما خوب است و آنها  را در فضای مجازی ادامه دهید 
اما هیچ گاه باور نکنید. یادم هست که سال ها پیش با حامد 
بهداد شوخی می کردم و می گفتم اینکه در فضاهای رسانه ای 
گفته ای من از مارلون براندو بهتر هستم، خوب است. همین 
راه را ادامه بده اما هیچ گاه با خودت به این قطعیت نرس و باور 
نکن که بهتر از براندو هســتی. از این رو که تو فضای خوبی 
درباره خودت ایجاد کرده و مدیربرنامه های خوبی نیز برای 

شومن شیپت در نظر داشته ای اما جدی نگیر.
اینکه بازیگران به چه می اندیشــند، اهمیت چندانی 
ندارد. من برای حضور در همین جلسه مروری بر نظرسنجی ها 
داشــتم. در یکی از این مطالــب، دیدم که پایــگاه خبری 
انتخاب یک نظرســنجی ترتیب داده و از مردم درباره تاثیر 
سلبریتی ها برای رای شان به دکتر روحانی سوال کرده است. 
بیش از هشتاد درصد پاسخگویان در برابر این سوال پاسخ 
خیر داده اند. این یک نکته مهم اســت. عمده این حرکات 

سلبریتی ها، به نظر مهم اما در واقع جو و فضاسازی است. 

   من بارها به بازیگران گفته ام که اداهای شما 
خوب است و آنها  را در فضای مجازی ادامه دهید 

اما هیچ گاه باور نکنید. یادم هست که سال ها پیش 
با حامد بهداد شوخی می کردم و می گفتم اینکه 

در فضاهای رسانه ای گفته ای من از مارلون براندو 
بهتر هستم، خوب است. همین راه را ادامه بده اما 

هیچ گاه با خودت به این قطعیت نرس و باور نکن که 
بهتر از براندو هستی

   وجود این افراد در ظاهر برنامه ها و مراسم ها نیازی 
است که امسال در افطاری روحانی برآورده نشد و در 
نتیجه این تابلوی اعتراض به حضور در این مراسم، 

تبدیل به تابلوی زشتی برای روحانی و دولت شد

   من در بیسوادی عمیق سلبریتی های عزیزمان 
شکی ندارم اما بیسوادی پیچیده و چندوجهی آنان 
را نباید به غلط های امالیی اینستاگرام شان محدود 

کرد. بیسوادی و بی موضعی نسبت به شرایط در 
میان سلبریتی ها، خیلی شدیدتر از نمونه های 

این چنینی است

حســنی نســب: گرانی دالر و مواردی از این دست، 
بیش از آنکه روی زندگی و معیشت عموم مردم تاثیر 
داشته باشــد، روند زندگی این دوســتان را متزلزل 
می کند و از رهگذر همین فشارهاست که ممکن است 
 یکباره در افطــاری رئیس جمهور نیز حضور نداشــته 

باشد

میزگرد
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مهران مدیری تالش زیادی کرده که از این فضاها دور 
باشد. اما هر جمله او در برنامه دورهمی، منجر به داستانی در 
فضای مجازی شد که او را ملزم به پاسخگویی در برنامه اش 
کرد. همین سال گذشته بود که ماجرای سیگار روشن کردن 
او در یک نشست خبری، فضای مجازی را برای مدت زیادی 
درگیر خود کرد. یا ماجرای خودرویی که او را به اکران عمومی 
و میان مردم برده بود، مدت زیادی سوژه مخاطبان در فضای 
مجازی شده بود. به نظر من، موضوع اصلی در این ماجرا، 
فضای مجازی نیســت، بلکه اهمیت بیش از حدی اســت 
که فضای امروز- از رسانه تا مافیای پول ها و دستمزدها که 
کاراکترهایی به نام سلبریتی را تولید کرده- یافته است. سوال 
من از این ســلبریتی ها درباره احساس شــان نسبت به این 
فالوئرها و طرفداران است. آیا بازیگران ما به فالوئرهایشان 
افتخار می کنند؟ آن هم در شرایطی که شاخ های مجازی، 
بدون هیچ فعالیت خاصی، میلیون ها فالوئر دارند. آیا تاکید 
بر این واژگان و حضور در این دسته بندی ها شرم آور نیست؟!
ســوال مهم تری که من در این راستا مطرح می کنم، 
درباره معنای این فالوئری اســت. بازیگری کــه امروز پنج 
میلیون فالوئر دارد اما نه کتاب های او به فروش می رود، نه 
نمایش های او دیده می شود، این افراد چه کسانی هستند؟ 

معنای طرفداری کجاست؟
   پوریا: در نیمه دهه هفتاد بــود که هدیه تهرانی و 
نیکی کریمی، دو بازیگر زن مطرح ســینمای ایران بودند. 
من با چشمان خودم در میدان انقالب تهران دیدم که شماره 
منزل نیکی کریمی، پنج هزار تومان به فروش می رسید. از 
سوی دیگر من بازیگری را می بینم که فالن میلیون فالوئر 
دارد. او در صفحــه خود اعالم می کند که روی ســن فالن 
تاالر، تئاتری را در دست اجرا دارد. در ابتدایی ترین مفهوم 
طرفداری، این فالوئرها برای دیدن ظاهر او هم نمی روند. 
ممکن اســت شــما بگویید که یک دهم اینها بــرای دیدن 
همان بازیگر به صحنه تئاتر می رونــد. اما من می گویم که 
یک صدم اینها هم به سالن تئاتر نمی روند. چه از این رو که 
اگر یک صدم از ســه میلیون فالوئر بهنوش طباطبایی، به 
تماشای تئاتر او می رفتند، ســالن در چهل شب اجرا، یک 
صندلی خالی نخواهد داشت. این یک مفهوم کامال جعلی 

از طرفداری است.
مثال دیگری برای شــما می زنم؛ ما در آموزشــگاهی 
که به صورت جدی مشغول آموزش هنری هستیم، یکی از 
هنروران، نام حمید فرخ نژاد را در برگه ثبت نام خود به عنوان 
معرف ذکر کرده بود. در طی تماسی که با فرخ نژاد داشتیم، 
از صحت این قول اطمینان حاصل کردیم. اما طی مصاحبه 
دیدیم که او هیچ فیلمــی  از فرخ نژاد ندیده و تنها قلب یخی 
را از بیلبوردهای خیابانی می شناسد. مفهوم فالو در فضای 
مجازی امروز نیز مثل الیک شده است. بسیاری از مخاطبان 
پست شــما را الیک کرده و زیر آن به متن فحش می دهند. 
مثل اینکه بسیاری از فالوئران بازیگران و سلبریتی ها، به رغم 
اینکه صفحه او را دنبال می کنند، در نظرات شان انتقادات 
زیادی بــه او می کنند. مهناز افشــار در این بــاره یک جمله 

کلیدی دارد؛ او می گوید که تنها خوبی این فضا، شنیده شدن 
بلند صدای زمزمه ها در میان مردم اســت. از همین رهگذر 
است که ما متوجه معلق بودن مفهوم محبوبیت می شویم. 
این فالوکردن ها در بســیاری از موارد، هشدار تعقیب برای 

سلبریتی است. 
   حسنی نسب: فالوئر به معنای تعقیب کننده و اینکه 
من منتظرم در جایی تو را گیر بیندازم است. خود ما نیز بارها 
همین تعقیب را در صفحه های شخصی مان در اینستاگرام 
و... تجربه کرده ایم. من وقتی یک نکته ای به نظرم می رسد 
و در صفحه ام می نویسم، برخی از مخاطبان این پست ها را 

نقد کرده و انتظار تحلیل و نقد از من دارند. 
   پوریا: این مخاطبان افراد را از زاویه و جایگاهی مثل 
منتقد، بازیگر، نویسنده یا... می شناسند. آنها  تریبون های 
شناسایی این افراد را دنبال نمی کنند، اما اسم را فالو می کنند.
   حسنی نســب: از ســوی دیگــر و برخــی از این 
مخاطبان نیز سلبریتی ها را دنبال می کنند تا تمام داغ شان 
از فضای ســینما، هنر یا فرهنــگ را در کامنت های همین 
پست ها تخلیه کنند. البته و از سوی دیگر نیز، نکاتی درباره 
واقعی یا جعلی بودن این فالوئرها و... وجود دارد. تبلیغات 
زیاد و گســترده ای که همه ما هر روز با آن مواجه هستیم و 
اصال معلوم نیست لذت این فالوئر داشــتن های جعلی در 
کجاست؟ برخی از این سلبریتی ها که فالوئر می خرند و در یک 
شرایط احمقانه حتی شارژ آن را نیز پرداخت می کنند، هم پز 
نظریه پردازی اجتماعی و سیاسی را باور می کنند و هم از سوی 
دیگر ذهنیت سوپراســتار بودن را در ذهن شان می پذیرند. 
این برای او تبدیل به دغدغه ای می شــود که تمام زندگی او 

را درگیر کرده است. 
   پوریا: برخــی از این چهره ها که بــا اندکی تفاوت 
در فضای کاری در اینســتاگرام و... مشغول هستند نیز به 
دلیل فضای پیش آمده از ســوی مخاطبان، مجبور هستند 
که با ریتم منظمی  در این فضا حضور داشته باشند. مثال یغما 
گلرویی یا سیمین معتمدآریا، اگر پست یا استوری خاصی در 
صفحه شان نداشته باشند، با شــایعاتی مثل بازداشت و... 
مواجه می شــوند که تبعات ناخوشــایندی نیز برای آنان به 

همراه خواهد داشت. 
پدیده معوجی که سالیان درازی در سیمای ایران شاهد 
آن بودیم. مجری برنامه برای ما شب خوبی آرزو می کرد. در 
حالی که این سبک از اجرا، در مجری گری حرفه ای جایی 
ندارد. امروز نیز شاهد همین پدیده در فضای مجازی هستیم. 
افرادی که هر روز صبح، آرزوی صبح خوبی را برای یکدیگر 
دارند، بدون اینکه در زندگی هم جایی داشــته باشند. اینها 
فکر می کنند در برابر یک عمومیتی قرار گرفته اند که وظیفه 

خوراک دهی به آنان را دارند. 
   حسنی نسب: و مضحک تر از این، آن احساس 
مسئولیتی است که سلبریتی ها برای فالوئرهای مجازی خود 
دارند. تعدادی ایمیل که از یک دیتابیس مشــخص برای 
او الیک روانه می کنند و او برای همین ایمیل ها تعهد دارد. 
سلبریتی با پنج میلیون طرفدار در ایران، باید توان ایجاد هر 
اتفاق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... . را داشته باشد. اما 
این افراد توانایی به فروش رساندن هزار جلد کتاب داستان 
کوتاه خودشان را هم ندارند و از همین رهگذر می توان میزان 
جعلی بودن مفهوم فالو را به درســتی دریافــت کرد. تفاوت 
سلبریتی که پنج میلیون فالوئر با فردی که دو هزار فالوئر در 
اینستاگرام دارد چیست؟ شاید همین مغازه دار محله ما و شما 
نیز نتواند کتاب داستانش در تیراژ هزار جلد را به فروش برساند 

و سلبریتی پنج میلیونی هم همین وضعیت را داشته باشد. 
   پوریا: من در همین راستا می گویم که مجازی نه 
به معنای ندیده شدن این افراد، بلکه به معنای مجازی بودن 
آنها  از اساس است. حتی عالقه و احترام و... نیز در این فضا 
ادعایی بیش نیست. نمونه جالب این مساله نیز در این رفتار 
تبلور دارد کــه افرادی که در فضای مجــازی به پایین بودن 
ســرانه مطالعه و وضعیت نامســاعد کتاب اعتراض دارند، 
کمترین همی  برای مطالعه واقعی نداشته و انتظار دارند که 

نقد ما نیز در همین فضا منتشر شود.
   حسنی نسب: من به عنوان یک فعال معمولی در 
این فضا، شــاهد اتفاقات جالبی هستم. مثال من یک متن 
پانصد کلمه ای، با پنج عکس می گذارم. در لحظه اول اپلود 
شدن این پست، شاهد ســی یا چهل الیک هستم. پستی 

   دریافت و تلقی غلط واکنش هوادارها، از ابتدای 
کار برای برخی از این سلبریتی ها مشخص است. 

وقتی حمید فرخ نژاد اصرار بر این نکته دارد که 
نامش در تیتراژ التاری در ابتدا قرار بگیرد، مشخص 

است که معادله بازیگر و مخاطب را نمی شناسد

   مفهوم فالو در فضای مجازی امروز نیز مثل الیک 
شده است. بسیاری از مخاطبان پست شما را الیک 

کرده و زیر آن به متن فحش می دهند

   به جمله ای از دکتر فراستخواه بازمی گردم که 
می گوید؛ فرآیند سلبریتیزاسیون فرهنگ، اجتماع، 

سیاست و... در حالی رخ می دهد که جامعه از 
روشنفکر و اندیشمند خالی شده و اتفاقا همین خالء 

ناشی از یک پروسه مهم بوده است

پوریا: امثال آقای فرخ نژاد چرا از مواجهات این چنینی 
فرار می کنند و تنها به عکس گرفتن با ویترین فیلم ها 
قناعت می کنند؟ چطور نمی دانند که گشت ارشاد دو و 
تگزاس تنها منابع درآمد هستند و سرانجام خاصی در 
سینما نخواهند داشت؟ شما اگر بازیگر هستید چطور 

در این پروژه ها شریک هستید؟
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شده و اتفاقا همین خالء ناشی از یک پروسه مهم بوده است. 
ماجرای این ســلبریتی ها نیز مثل ماجرای مرغ و تخم مرغ 
است. ما نمی دانیم این خالء ،ســلبریتی ها را تولید کرده یا 
آنها  این فضا را دامن زده اند. مــا نمی دانیم که در نهایت به 
این افراد نیاز داریم، یا نه! وجود این افراد در ظاهر برنامه ها 
و مراسم ها نیازی است که امسال در افطاری روحانی برآورده 
نشد و در نتیجه این تابلوی اعتراض به حضور در این مراسم، 
تبدیل به تابلوی زشتی برای روحانی و دولت شد. ما امسال 
غیر از استاد مشایخی و دولت آبادی، چهره جدی را در مراسم 
افطاری ندیدیم. ما به تخم مرغ های سلبریتی ها نیاز داریم. از 
این جهت که کنش عدم حضور آنها  در افطاری رئیس جمهور 
و اعتراض شان به شخص روحانی، به راحتی تبدیل به تیتر 
شد. اما کنش من منتقد یا انسان معمولی، این چنین بازتابی 
نخواهد داشت. از همین جهت است که ما به آنها  نیاز داریم. 
اما به گواه ما که برخوردهای زیاد و نزدیکی با این سلبریتی ها 
داریم، دغدغه و سواد آنها  در سطح اندکی است که نمی توان 
اتکایی به آن داشت. اکثریت سلبریتی های امروز ما اندک 
دغدغه ای نســبت به همان پســت های پابلیش شده شان 
ندارند. شما گاهی می توانید از آنها  بپرسید که فالن منطقه که 
در پست تو به آن اشاره شده، در کجای ایران و جهان است و 
در مقابل نیز انتظار پاسخ نمی دانم را از او داشته باشید. این 
عدم آگاهی وقتی خطرناک می شــود که موضوع میلیاردها 
تومان پول مردم به میان می آید. اینها روی موج احساســی 
سوار شــدند و پول هایی از مردم گرفتند که در نهایت معلوم 
نشد در یک فضاســازی نسبت ســودجویی از این اموال به 
سلبریتی ها داده شده یا واقعا چنین اقدامی  از سوی آنان رقم 
خورده است. اتفاقی که در خبرها به آن اشاره شده بود و نشان 
از آن داشت که خانم فالنی، در حالی که در ماجرای کرمانشاه 
750 میلیون تومان خرج کرده، صورتحســاب دومیلیارد و 
نیمی  به مردم ارائه کرده و از شــهر خارج شده است. به نظر 
من این نقطه، پایان ماجرای سلبریتی ها در ایران است. اگر 
این جریان مسدودشدن حساب های بانکی و پیگیری های 
قضایی به نتیجه برســد و چند نفر از ســلبریتی ها به نتیجه 
کارشان برسند، ماجرای ســلبریتی نیز در ایران تمام خواهد 
شــد. فاجعه وحشــتناکی که در هرجای دنیا بود نیز بازتاب 

پیچیده ای پیدا می کرد. 
   پوریا: فیلم پست اسپیلبرگ نیز به نکته این چنینی 
اشاره می کند. او در این داستان که بسیاری متوجه آن نشدند، 
به ماجرای قبل از افتضاح های منجر به استعفای نیکسون 
اشاره می کند، اما وقتی واقعه واترگیت رخ می دهد، فیلم به 
پایان می رســد. او به این معتقد است که بعد از این افتضاح 
دیگر ارزش روایت ندارد. آمریکایی ها در این باره اصطالحی 

 .That’s  the  end  of  him دارند که می گوید؛
ما در واکنش های ســلبریتی ها به این جریانات، تنها 
بخش اول را می بینیم. احساسی که مردم به صورت و حضور 
او دارند، در این جریان مورد استفاده واقع می شود و سلبریتی 
با حضور در برابر دوربین، این ماجراهــا را تکذیب می کند. 

که حداقل یک دقیقه بــرای مطالعه و دیــدن عکس های 
آن زمان الزم اســت. الیک تبدیل به عادتی شده که حتی 
در موارد بســیاری همراه با یک کامنــت اعتراض آمیز دیده 
می شــود. الیک فارغ از مفهومش، یک قلب اســت که به 
معنای دوست داشتن اســت. اما فعاالن این فضا، الیک را 
رویت شدن یک پســت تلقی می کنند. شما این روحیه را در 
سطح پنج میلیون تعمیم دهید و ببینید که سلبریتی ها چگونه 
از این فضا، ذوق زده می شوند. به نظر من اگر چنین اقبالی 
در برابر سلبریتی ها واقعی باشــد، آنها  می توانند سرنوشت 
مملکت و تاریخ این کشور را تغییر دهند. سلبریتی هایی که 
شاید از سران بسیاری از کشورها نیز بیشتر باشد. فالوئرهایی 
که حتی فیلم های سلبریتی محبوب شان را از ضرردهی نیز 

نجات نمی دهند.
اینها در یک مقطعی مطرح می شــوند و عمر بســیار 
کوتاهی دارند. به قدری عجیب مطرح شــده اند که به نظر 
نمی رسد ریشه چندانی داشته باشند و در نتیجه نمی توان تفکر 
زیادی به آنها  داشــت. ما در هیچ جای دنیا فیلمنامه نویس 
سلبریتی نداشته و نداریم، آن هم فردی که فیلمنامه چندانی 
ننوشته و در واقع برادر یک فیلمنامه نویس مطرح است. کار 
اینها اظهارنظر در فضای مجازی است. اما به محض اینکه 
زمزمه ای از حضور در تلویزیون به گوش آنها  می رســد، به 
یکباره می گویند که درصدد هســتند تنها در فضای مجازی 
حضور بی حاشیه ای داشته باشند. شما چند روز بعد می بینید 
که عکس اینها در کنار تیم دیگری، برای تولید یک سریال 
تلویزیونی منتشــر می شــود. در این ماجرا شــما شاهد چه 
سطحی از کنشــگری نازل هســتید؟ آیا مردم حق ندارند به 
این افراد بگویند که تــو در برابر دســتمزدهای نجومی  که 
می گیری، چرا ســکوت کرده ای و اما در برابر تمام مسائل 
جهان موضع گیری می کنی؟ درآمدهایی که از صندوق های 
مالی و اعتباری تامین می شود که مال مردم بوده و هست. در 
اینجا به نظر می رسد که صحبت های این سلبریتی ها، هیچ 

ارزش و اعتباری ندارد و باد هواست.
از ســوی دیگر نیز این چنین می گویند که سرمایه در 
سینما بســیار مشــکوک اســت و نمی توان آن را به درستی 
پیگیری کرد. اما توجــه مردم به همین تناقضات آشــکار، 
نتیجه ای جز جدی نگرفته شدن شان ندارد. موضوع تبدیل 
به یک شوخی شده، مثل بسیاری از اموری که ما شوِر آنها  را 
درآورده و از آن گذر کردیم. شوری که با یک نرم افزار به وجود 
آمده و ممکن است چند روز دیگر، در یک صبح تابستانی فیلتر 
و تمام شود. وقتی تمام هویت یک ســلبریتی، یک اکانت 
اینستاگرام است، اکانتی که تمام فعالیت تو محدود به همان 
شده است، یا در دیگر سوی این ماجرا، بسیاری از اقدامات 
نادرستت را در قالب همین اکانت پوشش می دهی، در هر دو 

صورت، اگر این اکانت را از توی سلبریتی بگیرند، نابودی.
به جمله ای از دکتر فراستخواه بازمی گردم که می گوید؛ 
فرآیند سلبریتیزاســیون فرهنگ، اجتماع، سیاست و... در 
حالی رخ می دهد که جامعه از روشــنفکر و اندیشمند خالی 

مراحل بعدی و پیگیری های قضایی اما، از سوی این افراد 
مورد پوشــش واقع نمی شــود و از مجاری دیگری به گوش 

مردم می رسد. 
   حسنی نسب: و بسیاری از سلبریتی ها درصددند 
که به همیــن ماجرا یک پیچ سیاســی بدهنــد. در ماجرای 
سلبریتی هایی که برای حادثه کرمانشــاه از مردم پول جمع 
کردند، عکســی به اشــتباه از بهرام رادان در کنار دیگرانی 
که در این جریان حضور داشــتند، کار شــده اســت. او در 
فیلمی  که بــرای تکذیب این ماجرا روی صفحه شــخصی 
خودش قــرار می دهد، از نــام کانالی که این خبر را منتشــر 
کرده -ســربازان گمنام یا چنین نامی- بهره می برد و ســعی 
می کند که دوگانه ای بین خود و اصحاب قدرت شکل دهد 
اما اگر کانالی که این خبر را منتشــر کرده، در جریان متبوع 
او بود، تنها به تکذیب اکتفا می کرد و دوئل خود و نهادهای 
حاکمیتی را به راه نمی انداخت. راه حل های دم دستی برای 
جذب افکارعمومی که ارزش چندانی ندارد. هم خبر اصلی 
تحت تاثیر قرار می گیرد و هم خبرسازی جدیدی از این رهگذر 
نصیب مخاطبان می شود. مردم امروز دیگر به دنبال اصل 
جریان نیستند، آنها  می خواهند ببینند که آیا بهرام رادان در 
این چالش با نهادهای قدرت و سه نقطه! به پیروزی می رسد یا 
نه. به همین سادگی و پیچیدگی بازی طراحی و اجرا می شود. 
نکته دیگر در این باره غفلت افراد از وظایف اصلی شان 
اســت. من متوجه نمی شــوم که فــردی در حوزه ســینما 
خروجی هایی مثل آینه بغل، تگزاس، گشــت ارشــاد و... 
داشته باشد و از سوی دیگر، نگران فرهنگ و اجتماع و رشد 
انسان ها باشد. او به عنوان بازیگر، نخستین وظیفه ای که 

سلبریتی ها با انتشار تصاویر دعوتنامه های خود از پاسخ منفی خود برای حضور در این افطاری خبر دادند

میزگرد

مثلث  |  شماره 62399



دارد، عدم حضور در آثار مبتذل و دامن نزدن به ضعف فرهنگ 
عمومی اســت. او از ســویی خوراک ضعیــف و فقیر برای 
فرهنگ عمومی کشور و مردم تولید می کند. با تولید همین 
ابتذال ها، دست شان را در جیب مردم می کنند و با پز نیاز مردم 
به شــادی، این اقدامات را جلوه می دهند. اصال چه کسی 
گفته که این آثار منجر به شادی در درون مخاطبان می شود؟! 
اینها با همین پز و ظاهرســازی، دســتمزدهای آنچنانی از 
بیت المال و سهم مردم را نصیب خودشان می کنند. روی موج 
خستگی مردم سوار شده و آثار مبتذل را به مردم می فروشند. 
آنها  در عین حال، هر روز در فضای مجازی نیز برای وضعیت 
اسفبار فرهنگ اشک می ریزند و باز سهم میلیاردها تومانی 

خود از گیشه را به خانه می برند.
جالب اینجاست که این افراد درباره شایعات و مطالبات 
مردمی  نیز پاسخی نمی دهند. مثال ما شاهدیم که از قسمت 
اول فصل دوم در فالن ســریال، مردم درباره پشتوانه مالی 
این پروژه سواالتی داشتند. امروز که فصل سوم این سریال 
نیز در آستانه پایان یافتن است، هنوز پاسخی به مردم داده 
نشــده اســت. در عین حال ســلبریتی هایی این چنینی به 
صورت مداومی  در حال تهیه خانه و زمین و ملک در آمریکا 
و کانادا و... هستند. یکی از دوستان ما در این باره می گفت 
که من به شــما قول می دهم جریان اعتراض و عدم حضور 
در افطاری رئیس جمهور نیز ناشــی از همین مساله است. 
سلبریتی هایی که امروز در آمریکا و کانادا ساکن شده اند، تا 
دیروز با دالر سه هزار تومانی هزینه زندگی در آن سوی مرزها 
را می پرداختند و امروز مجبور شــده اند که با دالر هفت هزار 
تومانی این هزینه ها را تامین کنند. گرانی دالر و مواردی از این 
دست، بیش از آنکه روی زندگی و معیشت عموم مردم تاثیر 
داشته باشد، روند زندگی این دوستان را متزلزل می کند و از 
رهگذر همین فشارهاست که ممکن است یکباره در افطاری 

رئیس جمهور نیز حضور نداشته باشد.
   پوریا: اینها نه تنها ســینما به عنــوان تولیدکننده 
آثار فرهنگی را تقلیل می دهند، بلکه مفهوم شادی را نیز به 
پدیده ای بسیار گذرا در حد خودفریبی تبدیل می کنند. مردم 
نگاه شان به شادی شبیه مسکن موقتی می شود که جز توهین 
و تحقیر در بطن این برداشــت یافته نمی شــود. او این طور 
می اندیشد که با این آثار می توان در فضای مجازی، ظاهر 

یک فرد دغدغه مند فرهنگ و هنر را به خود بگیرد. 
روند این اعتراض ها همان طور که نیما نیز اشاره کرد، 
در جایی با اعتراضات مردمی  گره می خــورد. نه که الزاما از 
ابتدا تا انتها یک ســو و هم جهت بوده باشد. سلبریتی ها در 

این میان، حلقه واسطی هستند که به نظر نمی رسد چندان از 
سوی سلبریتی ها نیز جدی تلقی شده باشد. 

   مثلث: ما در اینجا شــاهد یک بــازی چندوجهی 
هستیم؛ از یک سو مردم، از سوی دیگر سلبریتی و از سوی 
دیگر دولت. مــردم و ســلبریتی این جریان فالــو را چندان 
جدی نگرفته اند. علی القاعده سیاســتمدار نیــز نباید این 
افراد را چندان جدی بپندارد. پس در عرصه عمل و واقع چه 
اتفاقی می افتد که شاهد اهمیت حضور یا عدم حضور آنان 
در یک ضیافت افطاری هســتیم. این گروه در عرصه واقع 
مرجع اجتماعی هســتند و بازخورد اجتماعی حضور یا عدم 

حضورشان نشان از تایید همین نکته است. 
   حسنی نســب: ایــن تحلیل مــا از جریــان و نه 
تحلیل مردم در سطح عمومی است. گروه مرجع اجتماعی 
دارای تعریــف خاصی اســت که بایــد مبتنی بــر آن پیش 
رفت. ســلبریتی های امروز ما در کدام نقطه عطف تاریخی 
توانسته اند مرجعیت شان را به شما ثابت کنند؟ نکته همین 
اســت؛ به رغم اعداد و ارقام و جلوه هــای ظاهری، اما اینها 

مراجع اجتماعی نیستند. 
ماجــرای جمــع آوری کمک هــای مردمــی  در زلزله 
کرمانشاه می تواند دلیل خوبی برای ثابت کردن اهمیت این 
جایگاه اجتماعی از سوی سلبریتی ها باشد. اینکه مردم به آنها  

اعتماد کرده و پول شان را در اختیار سلبریتی ها گذاشتند.
   حسنی نســب: در جریان زلزله کرمانشــاه ماجرا 
تفاوت زیادی داشت. در آن برهه صادق زیباکالم نیز با اعالم 
یک شماره حساب توانست مبلغ زیادی از مردم جمع آوری 

کند. آیا او سلبریتی است؟
   مثلث: صادق زیباکالم نیــز در معنای اجتماعی، 
یک سلبریتی دانشگاهی به حســاب می آید. چهره ای آشنا 
در میان عموم مردم که به خاطر بیان صحبت های مختلف، 
اقبال زیادی به او نشــان داده می شــود. این صحبت شما 
درباره سلبریتی ها، شاید به اندازه کافی جامع نیست. از این 
حیث که ما نکتــه ای درباره عدم حضــور فالوئرهای فالن 
سلبریتی در تئاترش نداریم، اما در برهه حساسی مثل جریان 
کرمانشاه، شاهد اعتماد مردم هســتیم. اعتمادی که به او 
شده و هزینه هایی را در اختیارش قرار داده است. این ناشی 
از همان احساسی اســت که در جریان انتخابات مردم را به 
سوی الگوبرداری از کنش سیاسی سلبریتی ها می کشاند. آنها  
به رغم زمانی که با منطق به سواالت یک نظرسنجی پاسخ 
می دهند، با احساسات شــان در انتخابات شرکت می کنند. 
ضمن اینکه جامعه آماری که در نظرسنجی اینترنتی پایگاه 

خبری انتخاب حضور دارند را نمی توان به هیچ وجه نماینده 
جامعه عمومی مردم گرفت. نســل ســومی هایی که امروز 
حق رای دارند و البته در غالب موارد اندک زمانی برای مرور 

مطبوعات و پایگاه های خبری اختصاص نمی دهند.
   حسنی نســب: بله! این نکته شما درست است. 
اما تنها جایی که ما نمود کارکرد این سلبریتی ها را می بینیم، 
خیریه ها اســت. کارکردی که شــاید زشــت ترین نمود این 

حضور است. 
   پوریا: حضوری که شــاید مبتنی بــر یک بدبینی 
نادرست به دیگر نهادها باشد. مردم فکر می کنند که نهادهای 
دولتی پول مردم را برای خودشان برمی دارند و در نتیجه به 

سلبریتی ها اعتماد می کنند. 
   حسنی نسب: ما هر شب شاهد برنامه تلویزیونی 
هســتیم که درصدد آزادکردن زندانیان، سیر کردن کودکان 
کار، بهبود وضعیت فقرا و... اســت. هیچ فردی هم از این 
برنامه نمی پرسد که نظارت کدام نهاد روی پول های جمع شده 
در این برنامه است؟ بهره این سپرده ها به جیب کدام شخص 
می رود؟ دلیل حضور این اپ ها در ماجرای جمع آوری پول ها 
چیست؟ پشت تمام این برنامه ها یک مســاله مالی است. 
وقتی یک برنامه اسپانســر برنامه شما می شــود و برای آن 
تبلیغ می کنید، چرا در هنگام امور خیریه نیز مردم را به همین 
اپلیکیشن ارجاع می دهید؟ من نوعی در این فراز از برنامه از 

کمک کردن منصرف می شوم.
مرجعیت ســلبریتی ها در ایــن نوع اقدامــات نه یک 
مرجعیت اجتماعی که احساسی است. من گزارشی را مرور 
می کردم که در آن به نقش مخل ســلبریتی ها در بسیاری از 

مراسم های خیریه اشاره شده بود.
   پوریا: نسبت ابعاد سیاسی و اجتماعی سلبریتی ها 
نیز در این راستا مهم است. خانم موالوردی در برنامه عصر 
ما به همین نکته اشاره می کرد. مثال می گفتند که در برخی 
موارد، چانه زنی باالدســتی ها برای تصویب طــرح یا... با 
حمایت ســلبریتی ها، تبدیل به یک برگ برنده برای از بین 
بردن آن طرح می شود. به این معنا که حمایت فالن سلبریتی 
از فالن طرح دلیل نادرســتی و خرسندی جریانات مخالف 
قلمداد می شــود. موضوع بازگو کردن اســرار مگو نیست، 
بلکه سیاق دیگری به جریان داده می شــود. مثال وقتی ما 
یک نقدی درباره فیلم حاتمی کیا می نویسم و مسعود بهنود 
آن را در برنامه اش نقل می کند، ما از این مطرح شدن بسیار 
ناراحت می شــویم، چرا که مفهوم مصادره به مطلوب آنهم 
در سطح سیاسی، اصل ماجرا را به ســمت و سوی دیگری 
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می برد. رفتارهای احساساتی سلبریتی ها نیز بخشی از همین 
ماجراســت. رفتارهایی که منجر به آمدن انبوهی از کامنت 
برای شما می شود. کامنت هایی با مضمون درود به شرفت 

که اصل ماجرا را به معنای مبارزه ای سیاسی جلوه می دهد. 
   حسنی نســب: این کنش ســلبریتی ها، فقط به 
معنای قرار گرفتن در جایگاه اپوزیسیون است. شما هیچ گاه 
نمی بینید که فردی از جایگاه رسمی نهادهای حاکمیتی در 

میان سلبریتی ها باشد.
   مثلث: البته اجازه چنیــن ابرازهایی نیز در فضای 
غیرروشنفکرانه سینما وجود ندارد. نمونه بارز آن امین حیایی 

بود که مورد حمله واقع شد.
   حسنی نســب: بلــه! حــرکات نادرســتی مثــل 
درگیری های فیزیکی در تئاتر شهر و... نیز در همین راستا 
باید مورد توجه واقع شــود اما تلقی غالب از ســلبریتی های 
مجازی درباره اپوزیسیون هاست. حتی افرادی که به افطاری 
رفتند نیز از این ماجرا تفکیک می شوند، این شاید به خاطر 
شرایط حســاس کنونی نیز باشــد. شــما حتی در این راستا 
می توانید دروغ هایی را منتشر کنید که تنها به شما کمک کند 

در این ژست سیاسی تثبیت شوید. 
من در بیسوادی عمیق سلبریتی های عزیزمان شکی 
ندارم اما بیســوادی پیچیــده و چندوجهی آنــان را نباید به 
غلط های امالیی اینستاگرام شــان محدود کرد. بیسوادی 
و بی موضعی نسبت به شــرایط در میان سلبریتی ها، خیلی 

شدیدتر از نمونه های این چنینی است. 
   پوریا: همچنین بیسوادی نسبت به شرایط که در 
آن فعالیت می کنند. درصد بسیار پایینی از آثار سینمایی مثل 
گاوخونی افخمی، ممکن است سرانجام نامشخصی داشته 
باشد. اما اینکه بازیگری در یک اثر کمدی حضور داشته باشد 
و اما از پایان آن خبر نداشته باشــد، نشان دهنده بیسوادی 
آنان است. اینها پای هر فیلمی  به ردکارپت و اکران مردمی 
 می روند. تفاوتی میان این فیلم و آن فیلم قائل نیستند و پای 
هر داستانی می ایستند. مثل جریانی که درباره شهاب حسینی 
در سال 1388 اتفاق افتاد. او در یک جلسه پرسش و پاسخ 
فیلم درباره الی، با سوالی مواجه شد که این طور می پرسید؛ 
آقای حســینی شــما تعجب نکردید که به جای درباره الی، 
به خاطر سوپر استار جایزه گرفتید؟! او در پاسخ به این سوال 
باید یک هوشمندی خاص به خرج می داد. هوشمندی که 
هم او را از سینمای مردمی  سوپراستار دور نکند و هم از درباره 
الی جدا نسازد؛ شهاب حسینی که سال های پیش از حضور 
در آثار فرهادی و دیگران، در فیلم های معمولی و زیرمعمولی 
مثل پیشنهاد پنجاه میلیونی بازی می کرد. دلیل اصلی حضور 
او در این داستان هم ارتزاق و سینمای اقتصادی است. او 
نمی تواند با تمام این سینما خداحافظی کند، پس باید پاسخی 

بدهد که جامع باشــد. او در برابر این سوال گفت من اصال 
تعجب کردم که جایزه گرفتم.

اما من می خواهم به این نکته اشــاره کنــم که امثال 
آقای فرخ نژاد چرا از مواجهات این چنینی فرار می کنند و تنها 
به عکس گرفتن با ویترین فیلم هــا قناعت می کنند؟ چطور 
نمی دانند که گشت ارشاد دو و تگزاس تنها منابع درآمد هستند 
و سرانجام خاصی در سینما نخواهند داشت؟ شما اگر بازیگر 

هستید چطور در این پروژه ها شریک هستید؟
دریافت و تلقی غلط واکنش هوادارها، از ابتدای کار 
برای برخی از این سلبریتی ها مشخص است. وقتی حمید 
فرخ نژاد اصرار بر این نکته دارد کــه نامش در تیتراژ التاری 
در ابتدا قرار بگیرد، مشــخص اســت که معادلــه بازیگر و 
مخاطب را نمی شناسد. او هم طرفدارش را سرخورده می کند 
و هم مخاطب غیرطرفدارش را. فرخ نژاد چند ســکانس در 
التاری حضور داشــته و این میزان از حضور تناسبی با نام او 
در تیتراژ ندارد. همه مخاطبان از اصرار او برای این مســاله 

آگاهی ندارنــد و نمی دانند کــه این نکته یکــی از بندهای 
قرارداد وی بوده اســت. فردی که در فضــای واقعی درک 
درستی از این ماجرا ندارد، چطور می تواند در فضای مجازی 
برداشت درستی داشــته باشد؟ ســلبریتی که خودش را در 
جریان قراردادهای ســینمایی تبدیل به یک کاال می کند و 
این طور می گویــد که در هــر صورت میزان مشــخصی از 
دســتمزد را دریافت می کنــد، در واقع امتیازی برای شــغل 
خودش قائل نمی شــود. او این بودن و نمایش را به بهایی 
 می فروشــد و کارگردان می تواند به هر میزان از این حضور

 بهره ببرد. 
   حسنی نسب: ســلبریتی هایی که برای باسوادتر 
دیده شدن پیشــنهادهایی همچون تنظیم مصاحبه، ارائه 
فهرست کتاب و... را از امثال ما و اصحاب رسانه خواستار 
هستند. ما در فضایی تحلیل می کنیم که این میزان از شعور 
کنش در آن وجــود دارد. بازیگری کــه نمی تواند فیلمنامه 
را به درســتی خوانده و نفــس حضورش در فیلــم را ارزیابی 
کند، نمی تواند تصویر قابــل باوری از فرهنگ بــاوری را در 
فضای مجازی به مخاطب ارائه دهد. در همین فضاســت 
که افتضاح های مالی و اقدامــات تبلیغاتی و... نیز نمایان 
می شــود. اقداماتی که مشــابه آن را در صفحــات زیادی 
دیده ایم. مثال در صفحه یکــی از بازیگــران خانم، من به 
پستی برخوردم که در آن جمعی از سوپراستارهای سینما با 
وضعیت ظاهری معمول شان حضور داشــتند. در توضیح 
این عکس چنین نوشته شده بود؛ حضور در ایونت الکچری 
به مناسبت یک مراسم مذهبی. توضیحی سرشار از تناقض 
که مخاطب نمی داند برداشت توهین، تحقیر یا تقدیر از این 

متن داشته باشد.
پایان بندی این ماجرا البته باید باتوجه به نقش حداقلی 
این افراد باشــد. ســلبریتی هایی که با وجود تمام این نقاط 
ضعف، می توانند نقش مهمی  در تغییر فضا و انتقاد داشته 
باشند. ابزارهایی برای تغییر که هرچند چندان مناسب و درخور 
نیستند اما اســتفاده ها و کارکردهایی نیز برای مردم دارند. 
 بازی دو ســر بردی که برای زیســت مردم نتایجی به همراه

 می آورد. 
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تحریم سیاست 
توسط هنر

نرفتن سلبریتی ها به افطاری 
رئیس جمهور نشانه چیست؟

تا همین چندی پیش بود که ســخن گفتن و سخن 
شــنیدن از ســلبریتی ها، یــک انــگاره نــازل در فرهنگ 
دانشگاهیان و عموم جامعه به حســاب می آمد. آنها تنها 
سرگرمی ها و دســتمایه هایی برای خنده بودند که افراد و 
عده کمی  در خلوت به سراغ شان می رفتند. این زاویه نگاه 
به ویژه در مجامع جدی و عمومی به خصوص در حلقه  های 
علمی  و دانشگاهی به شدت مورد اجماع بود. زاویه نگاهی 
که در جامعه امروز ما با تحوالت زیاد و سریعی مواجه شده 
است. عموم مردم ما جایگاه ثابتی برای سلبریتی ها، فارغ 
از جنبه ســرگرم کننده یا جدی در نظــر گرفته اند و همین 
اهمیت منجر به این شده که این نگاه به بررسی سلبریتی ها 
به شــکل گســترده ای در مجامع علمی  و دانشگاهی نیز 
وجود داشته باشد. شهرت و سلبریتی موضوعاتی مبتذل 
تلقی می  شــدند کــه بــرای درک جامع جهــان اجتماعی 
اهمیتی ندارد. علی رغم عالقه ولع آمیز عموم به سلبریتی، 
جامعه شناســی  به شــکلی جدی آن را نادیده می گرفت. 
تنها در چندین سال اخیر است که جامعه  شناسی این ایده 
که ســلبریتی ارزش مطالعــه دارد را جدی گرفته اســت. 
این امر به شــکل دردناکی کنایه آمیز است چرا که جامعه 
شناســان جز نظریه پردازان اصلی نابرابری  اند و شــهرت 
و سلبریتی؛ نظام هایی سلســله مراتبی هستند-چیزی که 
حتی تقلید مســخره آمیز هــم آن را تشــخیص می دهد. 
در نهایت، جریان  هایی در ســایر رشــته ها نظیر ادبیات، 
مطالعات رسانه ای و فرهنگی و حتی روان  شناسی به وجود 
آمده بود که جامعه شناســان را برای توجه بــه این پدیده 
مدرن فراگیر دعوت کرد. مهم تر از همــه این موارد اما، 
آن موجی اســت که در میان عموم مردم جامعه نسبت به 
ماجرای سلبریتی ها دیده می شــود. موجی خطرناک که 
هرازگاهی در عرصه های سیاســت، فرهنــگ، اقتصاد و 
تصمیم ســازی های عمومی  نیز نتایج خود را به روشــنی 
جلوه گر می سازد؛ البته این رهاورد زندگی در دنیای مدرن 
و اســتفاده از ابزارهــای آن، نتایج مثبــت و مهمی  نیز در 
زندگی اجتماعی داشــته که باید به آنان نیز توجه داشت. 
یکی از مهم ترین و روشــن ترین این نتایــج تصمیمات و 
موضع گیری های عمومی  و مردمی  در عرصه سیاســت و 

مواجهه با دولت هاست. 
و  ابــراز  ایــن  نمودهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
تاثیرپذیری های عمومــی، در جریان ضیافــت افطاری 
اخیر رئیس جمهور روحانی با هنرمندان سینما و تلویزیون 
جلوه گر شــد. ماجرایی که چنــد روزی تبدیل بــه یکی از 
ســوژه های اصلی فضای فرهنگ و هنر تبدیل شده بود و 

بازخوردی گسترده  در سطح جامعه داشت. 

  از روحانی گله مندیم
ماجرا از آنجا شــروع شــد که جمعــی از بازیگران و 
هنرمندان سینما و تلویزیون، در پی یک اقدام هماهنگ، 

مشترک و نمادین در شبکه های اجتماعی، دعوت افطاری 
رئیس جمهور را تحریم کردند. اکثر این بازیگران یک متن 
مشترک را در شبکه های اجتماعی منتشر و در جریان همین 
متن، دعوت رئیس جمهور روحانی را برای حضور در محفل 
افطاری رد کردنــد. چهره هایی از جمله پرویز پرســتویی، 
پرســتو صالحی، فلور نظری، مهناز افشــار و دیگران که 
البته در دیگر سوی این میدان نیز برخی از چهره ها با اعالم 
حضور در این مجلس، به نوعی فضای دوســویه ای را به 
نفع حاشیه بازی هایشان رقم زدند. در این میان چهره هایی 
که اعالم آمادگی برای حضور در افطــاری رئیس جمهور 
کردند، نام آزاده نامداری بیش از دیگران سوژه طنزپردازی 
و متلک پراکنی های مختلفی واقع شد. نامداری در صفحه 
شــخصی اش در اینســتاگرام، از اعالم حضورش در این 
مراســم و دالیل مخالفت با تحریم افطاری رئیس جمهور 
نوشــت و در همین مطلب بود که با واکنش افرادی مانند 

پرستو صالحی و مریم بوبانی روبه رو شد. 
اما آنچه در جریان این تحریم و اعتراض، به دعوت 
رئیس جمهور قابلیت توجه دارد اینکه تعدادی از هنرمندان 
با انتشــار کارت دعوت افطاری رئیس جمهور در صفحات 
اینستاگرام شــان با نوشــتن متن هایی تقریبا مشترک که 
اعتراضــی و منتقدانه هم بــود، اعالم کردند کــه در این 
مهمانــی حضور پیــدا نخواهند کــرد. بیشــتر هنرمندان 
وضعیت اقتصادی و معیشــتی عامه مردم را دلیل اصلی 
تحریم افطاری رئیس جمهور عنوان کردند. آنها همچنین 
به این نکته نیز اشاره کردند که در شــرایط کنونی کشور، 
صرف چنیــن هزینه هایی برای افطاری ضروری نیســت. 

آنها رسیدگی به مشــکالت مردم و از بین بردن ناامیدی را 
به عنوان اصلی ترین خواسته شان از رئیس جمهور عنوان 
کردند و خواســتند که رئیس جمهور در این عرصه آنان را 

بی پاسخ نگذارد. 
آناهیتا همتــی اما نخســتین نفری بود کــه تحریم 
افطاری رئیس جمهور را شــروع کرد و با انتشــار متنی در 
صفحه شخصی اش مخالفت خود را با این افطاری اعالم 
کرد. بعد از انتشــار این پســت از ســوی آناهیتــا همتی، 
بازیگران دیگر از جمله شــیال خداداد، فلور نظری، مهناز 
افشار، بهار ارجمند، برزو ارجمند، امیرحسین رستمی، سارا 
بهرامی، مازیار میری، پرویز پرســتویی، پرستو گلستانی 
و حمیدرضا آذرنگ نیز طی انتشــار نوشــته ای محترمانه 
و منتقدانه، این کمپین را ادامه دادنــد و البته در مهمانی 

افطاری نیز حضور نیافتند.

نفیسه رحمانی

روزنامه نگار

آناهیتا همتی نخستین نفری بود که تحریم افطاری 
رئیس جمهور را شروع کرد و با انتشار متنی در صفحه 
شخصی اش مخالفت خود را با این افطاری اعالم کرد

یادداشت

65 شماره 399   | مثلث  



آنها برای رساترشدن صدای این اعتراض، در متن 
هماهنگی که در صفحات مجازی شان منتشر کرده بودند، 
درباره تحریــم افطاری رئیس جمهور این چنین نوشــتند: 
»بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقاى رئیس جمهور سالم. 
ضمن سپاس از دعوت حضرتعالى به عرض می رساند که با 
توجه به شرایط بد اقتصادى و روحى مردم کشورمان باور 
این حقیر بر این استوار اســت که چنین گرد همایى هایى 
که مستلزم صرف هزینه هاى زیاد است )و تعدادشان هم 
کم نیست( شاید حداقل از نگاه بنده و تعدادى از همکارانم 

چندان ضرورى نباشد.
نیک می دانم که هدف شــما از این مهمانى افطار، 
شــنیدن حرف ها و بیان مشــکالت جامعه هنرى از زبان 
آنهاست اما تجربه چند سال اخیر نشان داده که شما حتى 
بیش از ما به این مشــکالت واقفید و آنها را به بهانه هاى 
مختلف بیــان می دارید. اما ظاهرا ما بایــد فقط دلخوش 
باشیم که شما در کنار ما هستید و این مشکالت را می دانید 
و می گویید. چرا که ظاهرا شــما هم دنبال گوش شنوایى 
هســتید که مشــکالت را حل کند و از این نظر دقیقا مانند 

مایید. 
درخواســت هاى ما و ســایر اقشــار مردم این روزها 
چندان تفاوتى با هم ندارد. همه در یک کشــتى هســتیم 
و چشــم امید به شــجاعت و عملگرایى ناخدا بســته ایم. 
باشــد که به صخره ناامیــدى برنخوریم که ســخت ترین 

صخره هاست. 
در پایــان اضافــه می کنیــم کــه شــاید اگر شــما 
رئیس جمهــور نبودید، اکنــون همین امکان بــراى ابراز 
نظر نیز فیلتر شــده بود و همین کوچک هم نتیجه راى به 
شماست. اینها را درک می کنیم و ممنونیم اما شما هم ما را 

درک کنید. یا على« 
پس از انتشــار این متن و ارسال هشــتگ ما_به_

افطارى_نخواهیم_رفــت، موج اعتراض بــه افطاری 

رئیس جمهور در فضای رســانه ها و برنامه های مجازی 
به شدت دســت به دســت شــد. در همین فضا بود که 
برخــی از بازیگــران و هنرمندان نیز متن هــای تندتری 
در این باره نوشــته و منتشــر کردنــد و به طور روشــن، 
حضور نیافتن در افطاری را فراتر از یک اعتراض ساده 
عنوان کردند. به عنوان مثال شــیال خداداد در این باره 
نوشت: »جناب آقای رئیس جمهور! باز چه کمکی از ما 
برمی آید؟ باز هم احتیاج به حمایت بازیگران و نخبگان 
و ورزشکاران دارید؟ برای کوچک ترشدن سفره مردم یا 
گران ترشدن دالر یا بی اهمیتی به کودکان بدسرپرست 
یا کودک آزاری یا کمبود و گرانــی دارو یا مواد مخدری 
که به راحتی در دسترس نوجوانان و جوانان قرار دارد؟ 
من به عنوان عضو بســیار کوچک جامعه هنری از شما 
گله مندم و در این ضیافت شــرکت نخواهم کرد چرا که 
صبح روز پنجشنبه می خواهم باز در چشمان هموطنانم 
نگاه کنم و شرمنده نباشم، تنعم از سفره پر برکت الهی! 

جمله عجیبیست.«
فلور نظری نیز گالیه مندی اش از حســن روحانی را 
به صورتی عیان تر جلوه داد و در این باره نوشــت: »سالم 
آقاى رئیس جمهور! به هزاران دلیل به افطارى امسال شما 
نمى آیم و فقط اکتفا مى کنم به ذکر چند دلیل، در شرایطى 
که سفره هموطنانم خالى است و شرایط سخت و غیرقابل 
تحملى را ناچــارا با صبــورى مى گذرانند در شــرایطى که 
همکارانم یا ممنوع الکار یا ممنوع التصویر یا ممنوع الخروج 
یا ممنوع الورود هســتند و بســیارى خانه نشین و فراموش 
شده اند و بیکارند، و دلمان از این اتفاقات پاره پاره است، در 
شرایطى که به وعده هایتان عمل نکردید و حتى توضیحى 
هم نمى دهید، در شرایطى که روز به روز مشکالت نه تنها 
حل بلکه زشــت تر و بدتر مى شــود، من به ایــن افطارى 
نمى آیم. کاش ذوق و امید و دلخوشــى ما و مردمى که به 
شما اعتماد کردند را به یاس و ناامیدى تبدیل نمى کردید. 

اى کاش...«

  پشِت نفِع ریاست
در دیگــر ســوی این فضــای ایجادشــده در میان 
بازیگران و هنرمنــدان، برخی از چهره های ســینمایی و 
تلویزیونی نیــز بودند که حضور در ایــن افطاری را مغتنم 
شــمرده و نه تنها در این جمع حاضر شــده کــه دیگران 
را نیز بــه جــدل در این باره دعــوت می کردنــد. یکی از 
مهم تریــن این افــراد، آزاده نامــداری بود کــه به دلیل 
حواشی ایجادشده در چند ماه گذشته، اظهارنظرهایش 
با واکنش های خاصی از ســوی مخاطبان و همکاران او 
مواجه شــد. نامداری درباره حضــور در افطاری روحانی 
این چنین نوشــت: »غرض اینکه امروز در صفحه برخی 
دوســتان هنرمندم دیدم که دعوت افطــار رئیس جمهور 
را رد کرد بودند، با دالیلی مثل مشــکالت معیشتی مردم 
یا عمل نکــردن به وعده های رئیس جمهــور، قبول دارم 
مــا مطالباتی داریــم که به ســرانجام نرســیده و همه  ما 
درد مــردم را می فهمیــم ما هــم از مردمیم. مــا هم درد 
می کشــیم... به این فکر کردید با این کار چه کسانی را 
در داخل وخارج کشور خوشــحال می کنیم؟ آیا ما دنبال 
ازهم گسیختگی هستیم؟ آیا اسم این کار سطحی نگری 
نیست؟ شــما از دردهای آشــکار و پنهان رئیس جمهور 

بی خبرید؟ از این همه تالش بــرای ماندن در برجام، آیا 
حقشونه با این رفتارهای سطحی خســتگی را به تنشون 

بذاریم؟«
انتشــار همین متن از ســوی نامداری، جرقه اصلی 
بسیاری از واکنش هایی بود که در فضای مجازی و در میان 
هنرمندان به این مساله روا داشته شد. پرستو صالحی یکی 
از تندترین و سریع ترین واکنش ها به این مساله را داشت 
و در این باره متن تندی نیز در صفحه شخصی خود منتشر 
کرد. صالحی در این باره نوشت: »در تاریخ تلویزیون ایران 
شما به عنوان ســمبل ریا و تزویرید بهتر است که سکوت 

بفرمایید، برای خودتون می گم!«
مریم بوبانی هم بــه مطلب آزاده نامــداری واکنش 
نشان داد. این بازیگر نیز درباره رد دعوت روحانی و اعالم 
حمایت نامداری از این دعوت در صفحه اینســتاگرامش 
این چنین نوشــت: »سال هاســت که دعوت می شــوم و 
سال هاست که نمی روم. هر سال هزار دلیل داشتم امسال 

هزاران دلیل.«
او در پست بعدی که عکسی از آزاده نامداری را روی 
صفحه گذاشــته، این طور نوشته اســت: »چهره شاداب 
و لبخند رضایت و شــغل مطمئن و ســفر خــارج و حمایت 
حیرت انگیز از شــما را اگر هفتاد میلیون ایرانی داشــتند، 

حتما حق با شما بود. بانو! ولی نیست، بدجور نیست.«
این بازی کنش و واکنش اما در میان پرستو صالحی 
و آزاده نامداری اندکی بیش از حد یک پســت و دو پســت 
باال گرفت. نامداری جوابیه ای خطاب به پرســتو صالحی 
منتشــر کرد که البته ادبیات تند و تیزی نیز داشــت. او در 
این کامنت برای پرســتو صالحی نوشت: »خانم صالحی 
اینکه شما درکی از شرایط کشــور ندارید و در هر سوراخی 
هســتید، نشــان از حال بدتون داره، البته به این حال بد 
توی ماه عســل اعتراف کردید کسی از شــما توقع نداره، 
چون معلوم الحالید! از گذشــته تا امروز من شما رو خوب 
می شناســم، پس بهتره ساکت باشــید و توی ماه رمضان 
دست از قضاوت مردم بردارید. آن قدر برای دیده شدن تو 
هر ســوراخی خودنمایی نکنید. نمی دونم شاید بیکارید و 
پول الزم. به  من مربوط نیست، زندگی منم به شما مربوط 

نیست.«

  بازی دو سر باخت
مرور اخباری که در این فضا روی خروجی شبکه های 
مجــازی و پایگاه هــای خبری قــرار داده شــد، مــا را به 
سمت وسوی خوانشــی می برد که جامعه شناسان از نقش 
مخرب این ســلبریتی ها دارند. در ایران نقش روشنفکری 
به معنای ســازندگان افکار عمومی  به ســلبریتی  هایی که 
عمدتا بازیگران، خوانندگان، ســینماگران یــا قهرمانان 
ورزشــی هســتند، داده می  شــود. به این معنا که کسانی 
که روی صحنــه بــازی می کننــد و هنرمندانی کــه دیده 
می  شوند، جایگاه روشــنفکر را می گیرند. تاثیر دیده شدن 
این ســلبریتی ها روی صحنه منجر به دیده نشــدن هرچه 
بیشتر افرادی مثل متفکران، نویسندگان و شعرا گرفته تا 
فالسفه، جامعه شناسان و تحلیل گران مسائل اجتماعی 

و سیاسی می شود. 
به گفته دکتر قانعی راد، روشــنفکران در ایران مورد 
بی عنایتی قرار گرفته اند و ارتباط آنها با مردم قطع و سرکوب 
شــده اند و این افراد از جلوی صحنه به پشت صحنه رانده 
شده اند. همین مســاله باعث شده تا مشــارکت در حیات 
فکری کمتر شــده و کمتر دیده می شــوند و مــردم هم در 
فقدان روشــنفکرانـ  که فقــدان فیزیکی نیســت، بلکه 
تاثیرگذاری، آن طور که باید و شــاید نیست و آنها هم این 
امکان را ندارندـ و در جابه جایی نقش ها، نقش رهبری افکار 
به بازیگران انتقال پیدا کرده است. مردم هم از بازیگران 

کاری را انتظار دارند که از عهده آنها خارج است. 

در این میان چهره هایی که اعالم آمادگی 
برای حضور در افطاری رئیس جمهور کردند، نام 

آزاده نامداری بیش از دیگران سوژه طنزپردازی و 
متلک پراکنی های مختلفی واقع شد 
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پرویز پرستویی به نماد اعتراض سلبریتی ها 
علیه دولت تبدیل شده است

لیدرهای جامعه مصرفی
پشت پرده سلبریتی پروری چیست؟

سلبریتی اقتضای دنیای ســرمایه  داری و رسانه ای 
امروز ما است. امروز از آنجا که تمام کره زمین تحت تاثیر 
و سیطره نظام ســرمایه  داری قرار گرفته اســت، توجه به 
سلبریتی ها امر گریزناپذیری اســت و لذا بهتر است خوب 

یا بد بودن آن را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
بعد اول در پرداخت به این مساله، بعد تاریخی است. 
نگرش تاریخی ما نسبت به رسانه  ای شدن افراد و به مصرف 
و جامعه مصرفی چیست؟ اگر موضع گیری کسی مخالف 
چیزی باشــد که در تاریخ اتفاق افتاده است، نمی تواند به 
سلبریتی بودن روی خوش نشان بدهد؛ اما چنانچه از سطح 
تاریخی عبور کنیم و وارد سطح اجتماعی و فردی شویم؛ در 
آنجا خوب و بد معنای روشن تری پیدا می کنند و بر اساس 
نظام ارزش های اجتماعی و فرهنگی و گاهی هم بر مبنای 
نظام ارزش هــای اخالقی و فردی و روابط بین انســان ها 
تعریف می شــوند. در واقع خوبی و بدی ســلبریتی را نوع 

برخورد ما با آن مشخص می کند.
دنیــای ســرمایه  داری امــروز به اشــباع رســیده و 
حداکثر توســعه ممکن را پیدا کرده است. تا حدود زیادی 
در صــدد تعرض بــه ســاحت  هایی از زندگی انســان  ها از 
جمله ســاحت  های فرهنگی، اجتماعی و غیره اســت که 
به طور طبیعــی غیراقتصادی قلمداد می شــوند. بودریار؛ 
جامعه شناس فرانســوی در کتاب  های خود از جمله کتاب 
جامعه مصرفی می گوید وقتی مسائل و نشانه  های فرهنگی 
را منزه از مســائل اقتصادی یا اشــرف بر آنهــا می دانیم، 
معلوم است که آنها هم تابعی از ارزش های جامعه مصرفی 
می شــوند، چیزی مثل مد. پیــش از این مد صرفــًا جنبه 
اقتصادی داشــت اما امروزه فقط کاالها تابع مد نیســتند، 
بلکه رفتار های ما نیز تحت تاثیر مد قرار دارند. مثال گاهی 
در ســطح جامعه کلمه ای مد می شــود. ایــن روزها کلمه 
»ایرانشهری« مد شــده که مفهوم خاصی را القا می کند و 

می توان درباره آن بررسی کرد.
در دهه 70 مدتی توسعه سیاسی مد شد. ما در جامعه 
مصرفی خود نیازمند مصرف چیزهایی هســتیم که صرفًا 
اقتصادی نیســتند. ما به کســانی نیاز داریم کــه رهبری 
ایــن مصرف گرایی فرهنگــی را بپذیرند، زیــرا نخبگان و 

شــخصیت های اصلی سیاست و اقتصاد آشــکارا تابع 
اقتضائات دنیای ســرمایه داری نمی شوند. مثال یک 
معلم دوست دارد درســش را بدهد و برود اما در جایی 

که مفاهیم تغییر می یابند و اشکال مختلف و متنوع و 
اقتضائات اقتصادی پیدا می کنند، نیاز به سلبریتی 

احساس می شود.
ســلبریتی چیزهایی را که قالب  سنتی دارند 
تخریــب و مفاهیم مورد نظر را در شــکلی عامیانه  
منتشر و بازار مصرفی را ایجاد می کند که فقط یکی 

از جنبه هایش اقتصادی است. ما چنین تجربه هایی 
را بارها در ایران داشته ایم. مثاًل روشنفکری ناگهان 

مشهور می شود و کتاب هایش به چاپ دهم می رسند 
و ســخنرانی هم که می کند، عده زیــادی می آیند، در 

صورتی که اقتضــای بحث های فکری، ســخنرانی برای 
عامه مردم نیست.

ســلبریتی ها الهه های دنیای جدیدند و توسط مردم 
تقدیس می شوند. نگاهی به صفحات آنها در فضای مجازی 
بیندازید تا ببینید طرفداران شان، حداقل به زبان، چگونه 
خود را برای آنها هالک می کنند و محو آنها شده اند. طبیعتا 
این جایگاه فقط اقتصادی نیست، بلکه جایگاهی فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی نیز هست. در تغییر فرهنگی ای که قرار 
است با حضور یک سلبریتی انجام شــود، سودآوری نظام 
سرمایه داری هدف است یا خود تغییر فرهنگ اصالت دارد؟ 
سلبریتی ممکن است در ابتدا متوجه نباشد یا نخواهد در این 
فضا قرار بگیرد، ولی نهایتًا به این مســیر کشیده می شود 
و بعد هم معموال ایــن نقش را می پذیرد، چــون این نقش 
اقتضائات اقتصادی هم دارد. یعنی بالفاصله بعد از اینکه 
فرد تبدیل به سلبریتی و شخصیتی می شود که می تواند در 
نمایشگاه های مختلف شرکت کند و جشــن امضا بگیرد، 
آثارش فروش بهتری می کنند؛ به مجامع بیشــتری دعوت 
می شود؛ پاکت های بیشــتری دریافت می کند و می تواند 

ضریب نفوذ بیشتری داشته باشد.
برخی از این چهره ها، وقتی تبدیل به سلبریتی شدند، 
در برابر اقتضائات ســلبریتی بــودن مقاومــت می کنند و 
خودشان را ابزار دســت معامالت سیاســی و اقتصادی و 
اجتماعی و فضاســازی ها نمی کنند. البته هزینه  هم دارد. 
مثال درآمدشان کمتر می شــود و کمتر هم دیده می شوند. 
حتی ممکن است بایکوت هم بشوند. بنابراین درصد زیادی 
از این سلبریتی ها ترجیح می دهند به جای مقاومت، شرایط 
را بپذیرند. آنها وقتی وارد خیابان می شوند، صدها نفر برای 

امضا و عکس دورشان جمع می شــوند که برایشان منافع 
اقتصادی و روانی دارد. این مســائل در روحیه افراد تأثیر 

دارند و در نتیجه شرایط را می پذیرند.
هدف اصلی در این پروژه، برقراری مناسبات مصرفی 
است که در سطح کالن جامعه سرمایه داری امروز دستیابی 
به آن بــدون رســانه های جدیــد غیرممکن اســت. قبال 
فقط روزنامه ها رســانه بودند و شــدت و کثرت تاثیرگذاری 
سلبریتی ها کمتر بود ولی در دنیای سرمایه داری، سلبریتی 
شدن نیازمند حضور رســانه ای و حضور در جامعه مصرفی 

است.
سلبریتی ها وقتی به شهرت می رسند، سیاستمداران 
چه آنها را دوســت داشــته باشــند و چه نداشــته باشــند، 
اقتضائاتی ایجاب می کند که آنها  را بپذیرند. این اقتضائات 
طبیعتًا بر اســاس بخشــنامه و دســتور شــخص سیاسی 
تعیین نمی شوند. یا اگر درباره ســلبریتی ها اجرایی شود، 
تبعاتی شــبیه به آنچــه بــرای اکثریت مــردم رخ می دهد 
نخواهد داشت. مساله مهم در اینجا آنکه؛ ما نتوانسته  ایم 
سلبریتی ها را مدیریت کنیم و برای کسی که سلبریتی شده، 
خطوط قرمز را توضیح بدهیم تا آنها رعایت کنند و بداند که 

اگر رعایت نکرد، حذف خواهد شد. 

0

کارشناس فرهنگ

 ما به کســانی نیاز داریم که رهبری این مصرف گرایی 
فرهنگی را بپذیرنــد، زیرا نخبگان و شــخصیت های 
اصلی سیاســت و اقتصــاد آشــکارا تابــع اقتضائات 
دنیای سرمایه داری نمی شوند. مثال یک معلم دوست 
دارد درســش را بدهد و برود اما در جایــی که مفاهیم 
تغییر می یابند و اشــکال مختلف و متنوع و اقتضائات 
اقتصادی پیدا می کنند، نیاز به ســلبریتی احســاس 

می شود

از ســوی دیگــر نیــز شــاید نتــوان در یــک جامعه 
دموکراتیک و آزاد، چنین فضایی را پیش روی سلبریتی ها 

گذاشت و آنها را محدود یا محدودتر کرد.
هنگامی  که سلبریتی  می شویم، دیگر همان چیزی 
می شــویم که آن را نقد کرده  و در مــوردش حرف  زده ایم، 
چون حــاال دیگر خودمــان یکــی از اجزای آن سیســتم 
هستیم. بنابراین سلبریتی ها متخصص همه چیز هستند. 
این کار سیستم مدیریتی کشور است که باید حدود کاری 
سلبریتی ها را مشخص کند و بگوید این موضوعات جناحی 
هستند، اما این دو سه موضوع ملی هستند و ربطی به جناح 
خاصی ندارند. مثال حمایت از اســرائیل جناحی نیســت 
و اگر ایــن کار را انجــام دادید باید برای همیشــه از 
سیستم رســانه ای حذف شــوید. هنوز که هنوز 
است کســی در آمریکا به کشــته های جنگ 
ویتنام توهیــن نمی کند. سیاســتمداران نقد 
می شــوند که چرا به ویتنام تجاوز کردند، ولی 
نظام رسانه ای کشور فضایی را برای قربانیان 
جنگ ویتنام ایجاد کرده که کسی دلش برای 
ویتنامی ها نمی ســوزد و بــرای ملتی که به 
آن تجاوز شده است دلسوزی نمی کند. از 
سوی دیگر نیز سلبریتی ها اختیار و توانایی 
این را دارند که در ابراز عقایــدی که با این 
اصول اصلی ناسازگار نیست، آزادند و می توانند 
 منصفانــه تصمیمــات سیاســی و دولت هــا را

 نقد کنند.

یادداشت
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ورزش

کی روش به شدت تنهاست

نباید تا 20 روز دیگر حرف بزنیم

بوده اســت و این حرف بی انصافی اســت. ما برای رفتن 
به جام جهانی مشکلی نداشتیم. شــاید عده ای بگویند در 
دوره های اخیر صعود به جام جهانی راحت تر انجام می شود 
و ما با هر مربی دیگری هم می توانســتیم بــه جام جهانی 
صعود کنیم اوال من طرح این مســاله را به این شکل قبول 
ندارم. وقتی شما نمی توانید تیم تان را در قواره جام جهانی 
و صعود به این رقابت ها مهیا کنیــد قطعا در بازی های دور 
مقدماتی به مشــکل برمی خورید. اساســا کار صعود برای 
تیم تان گره می خورد و شرایط آن قدر پیچیده می شود که 
دیگر فرقی نمی کند چند تیم از آسیا به جام جهانی می روند. 
چون مساله شما مســاله جمع و جور کردن تیم تان شده و 
نمی توانید درباره مســائل فنی تیم متمرکز شــوید. از این 
گذشته ما با کی روش با اقتدار به جام جهانی صعود کردیم 
و این همان نکته ای اســت که باعث می شود کی روش را 
از دیگر جانشینانش متمایز کنیم. ما تا به حال این طوری 
به جام جهانی نرفتــه بودیم. ما این بار خیلــی پر قدرت به 

جام جهانی رفتیم. 

  دوران پرافتخار کی روش در تیم ملی
نکته دیگری که مایلم به آن اشاره کنم این است که 
ما نباید فراموش کنیم آغاز دوره مربیگری کی روش و تثبیت 
این مربی در تیم ملی باعث شد تا برخی حاکمان قدیمی  تیم 
ملی که همواره مدعی تیم ملی بودند کم زور شوند. یادمان 

شــخصیتی. می گویم دوگانــه. منظــورم از دوگانه ای که 
کی روش دارد: بخشی است که به شخصیت اجتماعی اش 
برمی گردد و بخشــی اســت که به داشــته های فنی اش 
برمی گردد. فنی این مربی خوب اســت. خیلی هم خوب 
اســت. فنی این مربی از سطح آســیا که چه عرض کنم از 
سطح اروپای دســته دوم مثل بلژیک و سوئد باالتر است. 
از همه اینها جلوتر است. یک مربی فوق العاده. در دوران 
مربیگری اش نیمکت ســرمربیگری رئال مادرید را تجربه 
کرده است. اگر فقط همین موضوع را قبول داشته باشیم و 
بپذیریم که او یک روزی به دلیل بضاعت قابل توجه فنی که 
داشته روی نیمکت رئال نشسته است متوجه می شویم که از 
لحاظ فنی نمی توانیم درباره کی روش نقدی داشته باشیم. 
همین اندازه اگر بدانیم که کی روش 14 سال استعدادیاب 
الکس فرگوسن بوده است و در تیم های بزرگ دیگری هم 
کار کرده اســت، آن وقت متوجه می شویم که این مربی از 
لحاظ فنی فوق العاده است. در تمام این سال ها فوتبال ما از 
کی روش چیزهایی یاد گرفته که نباید آن را نادیده بگیریم. 
کی روش چه چیزی به فوتبال ما یــاد داد؟ به نظرم او انواع 
دفاع کردن را به فوتبال ما یاد داد و به تیم ملی سوارشــدن 
بر جریان بازی و ارائه نمایشی منطقی را یاد داد حاال اینکه 
ما چقدر این آموزه ها را دریافت کرده ایم دیگر به خودمان 
و شایســتگی مان برمی گردد، پس او مربی بادانشی است 
که ابدا نمی توانیــم بگوییم او برای فوتبــال ایران بی ثمر 

هر واقعه ای یک عقبه ای دارد که باید مورد توجه قرار 
بگیرد. هیچ اتفاقی خلق الساعه نیســت. اگر قدری دقت 
داشته باشیم متوجه می شویم که یک ســری جریانات به 
صورت سینوسی شکل گرفته و امروز باعث شده تا رفتارهای 
معنی داری از سوی سرمربی تیم ملی ببینیم. اجازه بدهید 
بیشــتر توضیح بدهم؛ اگر زمان را با یک محور و حوادث و 
جریانات مختلف را با محوری دیگر نشان دهیم و برای این 
دو محور نام های X و Y را انتخاب کنیم متوجه می شویم که 
این حوادث بر روی یک محور رو بــه باال می روند. یادمان 
نرود که بچه ما دست کی روش است هنوز امید این ملت و 
شادی این مردم در گرو موفقیت تیم ملی است که هدایت 
آن بر عهده کی روش اســت. همه ما عالقه مندیم که این 
شادابی بین مردم ما باقی بماند. دوست داریم مردم با امید 

بازی های تیم ملی را نگاه کنند.

  کی روش؛ یک مربی دوگانه
این نکته را بگویم که همه ما باید یک مساله را قبول 
کنیم که کی روش یک فــرد دوگانه اســت. نمی گویم دو 
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نرود که یک نفر در تیم ملی ما حضور داشــت که 12، 13 
سال حاکم مطلق بود و نه تنها در انتخاب بازیکنان تیم ملی 
و مربیان تیم ملی، بلکه در نوع پاس دادن ها در تیم ملی هم 
دخالت می کرد. اینکه چه کسانی باید به او پاس بدهند و چه 
کســانی باید به دیگر بازیکنان پاس ندهند و خیلی مسائل 
دیگر. کی روش به این جریان خاتمه داد. اگر امروز نقدی 
را متوجه کی روش می دانیم نباید گذشته را فراموش کنیم و 

یادمان برود که او در تیم ملی ما چه کرد.

  شخصیتی حساس و هجومی
اما بخش دومــی  که می خواهیم راجــع به آن حرف 
بزنیم شــخصیت اجتماعی کی روش اســت. شخصیتی 
هجومی  و پرخاشگر؛ شخصیتی حساس که با کوچک ترین 
مساله ای که برایش ناخوشایند اســت از کوره درمی رود و 
به آن افراد یا چیزهایی که آزارش می دهند حمله می کند. 
گاهی حتی فیگور درگیری های فیزیکی هم به خود گرفته و 
ما نباید فراموش کنیم که یک بار کریم انصاری فر، کی روش 

را کنار کشــید تا با داور بازی درگیر نشود. ما با 
چنین کاراکتری یک مسیری را طی کرده ایم و 
حاال با این مربی در جام جهانی حاضر هستیم. 
این مربی به شدت تحت فشار است. گروهی 
که تیم ملی مــا در آن قرار گرفته وحشــتناک 
اســت. تیــم اول و دوم این گروه مشــخص 
است. حداقل روی کاغذ مشخص است که چه 
تیم هایی از این گروه به دور بعدی رقابت های 
جام جهانی صعــود می کنند. مبــارزه ما برای 
چیست؟ می خواهیم ســوم این گروه باشیم؟ 
می خواهیم به شکل خوبی عنوان سومی این 
گروه را به دســت بیاوریم؟ مبارزه برای چهارم 
نشدن است؟ کی روش در وضعیتی قرار گرفته 
که خودش هم نمی تواند با خودش کنار بیاید. 

  ماجرای یک عکس!
شــما را به یک فیلم یا بهتــر بگویم عکســی ارجاع 
می دهم که در رســانه های ورزشی منتشــر شد. کی روش 
گوشه ای نشسته بود با صورتی برافروخته و نگران. در واقع 
او چمباتمه زده بود. کدام یک از ما تا کنون آن طور نشسته؟ 
چند بار نشســته؟ چه مواقعــی این طور نشســته ایم یک 
گوشه؟ چه مواقعی چنین حالی داشته ایم؟ این عکس چه 
چیزی را به شما القا می کند؟ برداشت من به عنوان فردی 
که همیشه سعی کرده ام مســایل را با دقت تجزیه تحلیل 
کنم آن طرز نشســتن و آن نگاه و حتی پرخاشــگری های 
اخیر کی روش حکایت از تنهایی این مربی دارد. کی روش 
به شدت مربی تنهایی است. از طرفی ما باید انصاف داشته 
باشیم. شــاید این آخرین جام جهانی اســت که کی روش 
می تواند روی نیمکت تیم ملی یک کشور بنشیند. ممکن 
است مربیگری را ادامه دهد اما به طور حتم در 73 سالگی 
با هیچ تیمی  به جام جهانی نخواهد رفت. پس این آخرین 
بار و آخرین شانس اوست و در گروه بسیار سختی هم قرار 
گرفته اســت. همه اینها را وقتی کنار هم قرار می دهم به 
این نتیجه می رســم که باید تا 20 روز دیگر هم این مربی 
را قضاوت نکنیم. او و تیمش را فعال تحلیل نکنیم. درباره 
تصمیمات و نفراتی که انتخاب کرده حکمی  صادر نکنیم. 
منتظر بمانیم و ببینیم او چه خواهد کرد. باید به او فرصت 
بدهیم. اگر مخفی کاری می کند. اگــر ارنج خود را پنهان 
کرده و هزاران اگر دیگر را رها کنیــم و منتظر بمانیم. من 
اطمینان دارم که ارنج او برای خودش روشن است، حتی 
تعویض هایش را هم می داند. شاید اغراق نباشد اگر بگویم 
او حتی زمان تقریبی تعویض هایش را هم با توجه به رقبای 
تیم ملی در ذهنش مشخص کرده است. او مربی باهوشی 
است. مگر می شود او بعد از 8 سال کار کردن با این بچه ها 

نداند کــه چه بازیکنی باید در کدام پســت بــازی کند. این 
امکان ندارد. ما هیچ کاره هستیم و در خانه نشسته ایم و 20 
تیم را حفظ هستیم. می دانیم که فالن بازیکن در کجا بازی 
می کند و چه عملکردی داشته است حال آنکه کی روش به 
طور مرتب عملکرد شاگردانش را رصد می کند و آنها را تحت 
نظر دارد. او حتی می داند که فالن بازیکن تیم ملی چقدر 
صداقت دارد و چقدر برای تیم ملی زحمت می کشد یا چقدر 
می دود یا چه مشکالتی دارد. همه اینها را می داند. پس ما 

نباید عجله کنیم.

  همه ما عجله می کنیم
 مخاطبان فوتبال، کارشناسان و مطبوعات و به طور 
کلی جامعه ما دچار یک التهابی شــده که مــن آن را خیلی 
نمی فهمم. می خواهیم بازی ها شــروع شــود و ببینیم که 
تکلیف مان مقابل دو بزرگ فوتبال یعنی اســپانیا و پرتغال 
چیست. شاید به ما گفته اند و گوشزد کرده اند که بچه ای که 
نگرانش هستیم می تواند به طور طبیعی به دنیا بیاید اما ما 

عجله داریم. برای تولد این فرزند عجله داریم. می خواهیم 
زودتر عمل سقط انجام شود. این خوب نیست. اینکه زمان 
برای مان تا این حد کند می گذرد و باعث می شــود به طور 
مرتب قضاوت های غیر فنی داشته باشیم اصال چیز خوبی 
نیست. یادمان نرود که نباید با تیم ملی هر طوری که دل مان 
می خواهد برخورد کنیم. تیم ملی اعتبار ملت ماست. نتایج 
این تیم می تواند یک ملت را شــاد یا دلســرد و ناامید کند. 
آن هم در شــرایطی که همه مــا می دانیم چقــدر از لحاظ 
اقتصادی اوضاع سخت و طاقت فرســا می گذرد. بنابراین 
شاید برخی مربیان قبلی تیم ملی حتی افتخار کنند که مربی 
بازیکنی بوده اند کــه مقابل 4 میلیارد بیننــده تلویزیونی به 
کیف پزشک تیم ملی لگد زده است. اما این موضوع نباید 
باعث افتخار ما باشــد. این افتخار کردن هــا و این جواب 
دادن ها باید متوقف شود تا تیم ملی بازی هایش را پشت سر 
بگذارد. بازی اول برای ما بسیار اهمیت دارد. اگر مراکش 
به شیوه ای یا شکلی بازی کند که تیم ملی نتواند نتیجه الزم 
را کســب کند باور کنید جمع کردن این تیم برای بازگشــت 
به بازی آن هم مقابل اســپانیا و بعد هــم پرتغال ماموریتی 
غیرممکن خواهد بود. بخصوص اینکــه در درون اردو نیز 
این ظرفیت به نظر من وجود دارد که شــکاف هایی شکل 
بگیرد و درگیری هایی به وجود بیاید. امیدوارم فضا طوری 
نشــود که اتفاقات رختکن تیم ملی در جام جهانی فرانسه 
تکرار شــود. آن اتفاقات تلخ که نیازی نیســت درباره اش 

صحبت کنیم.

  کی روش به بازی های تدارکاتی نیاز ندارد
اما بهتر اســت دربــاره موضوع بازی هــای تدارکاتی 
هم نکتــه ای را بگویم. مــن معتقدم کــی روش در بخش 
فنی آن قــدر ظرفیــت باالیی دارد کــه در نبــود بازی های 
تدارکاتی هم می داند تیم ملی را چگونه و با چه ترکیبی باید 
به مصاف مراکش بفرستد. ذهن او برای کسب نتیجه الزم 
در بازی هــای جام جهانی بــه خوبی تنظیم شــده. او ذهن 
بازیکنانش را هم تنظیم کــرده و من اطمینــان دارم که او 
می داند که چگونه باید مقابل مراکش بازی کند. بهتر است 
یک ســوال مطرح کنم. چه کســی می داند که کی روش 
از بازی دوســتانه برابر ترکیه چه اســتفاده ای کرد؟ از بازی 
برابر ازبکســتان چطور؟ عده ای می گویند او می خواســت 
از لحاظ بدنــی بازیکنانش را محک بزند. نه. این نیســت. 
االن مثــل قبل ها نیســت که مربی بنشــیند و بــه عملکرد 
بازیکنــان نگاه کند تا بفهمــد کدام بازیکن زیــاد می دود و 
کدام بازیکن کم می دود، نه. االن با چشم مسلح همه این 
تست های بدنی انجام می شود و او می تواند از لحاظ بدنی 
بازیکنانش را بشناســد. کی روش نیازی به این 
بازی ها نداشــت. چرا، یک زمانی شــما بازی 
تدارکاتی با شــیلی برگزار می کنید تــا از لحاظ 
فوتبالی چیزی دستگیرتان شود. اما یک زمانی 
شما با ازبکستان بازی می کنید که به نظرم چیزی 
عاید کی روش نشــد. او در بازی های تدارکاتی 
بازی خودش را دارد. فضــای تیمش را محک 
می زند. برای برخی بازیکنان ذخیره سابقه ملی 
درســت می کند و به آنها فرصت بازی و تجربه 
می دهد. باور کنید برای کی روش بازی تدارکاتی 
اصال اهمیتی ندارد. البته از طرفی کار رسانه ای 
خودش را انجــام می دهد. دعــوا می کند. داد 
و بیداد می کند. اعتــراض می کند که چرا بازی 
تدارکاتی مناســبی برای تیمم برگزار نکرده اید 
اما در نهایت نیازی بــه این بازی ها نــدارد. در 
واقع کی روش بعضی وقت ها عمودی بــه بازیکنان و بازی 
نگاه می کند. بعضی وقت ها عرضــی نگاه می کند.بعضی 
وقت ها فردی نگاه می کند. بعضی وقت ها با خود بازیکن تنها 
صحبت می کند. به بازیکن یک وظیفه می سپرد. آن وقت 
من و شما پای تلویزیون می نشینیم و به بازی مسعود شجاعی 
ایراد می گیریم و می گوییم چرا این کارها را انجام می دهد. 
اما کی روش این بازیکن را 70 دقیقه نگــه می دارد و بعد از 
اینکه این بازیکن تعویض می شود روی شانه اش می زند و 
تشکر می کند. خب اینها را ما نمی دانیم. چون دانش آن را 
هنوز نگرفته ایم. بعضی وقت ها ژست یک بازیکن را تغییر 
می دهد. بعضــی وقت ها خطی نگاه می کنــد. مدافعانش 
را با هم بررســی می کند. اینکه در کنار یکدیگر چگونه کار 
می کنند. اما همه این اقدامات را انجام داده است و می داند 

که چه باید کرد. 

مهدی تاج به واسطه ناراحتی قلبی چند 
روزی را در بیمارستانی در استانبول بستری شد

یادداشت
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آرامش قبل از توفان
کی روش در این روزها کمتر جنجال به پا می کند

کارلوس کــی روش طی روزهای اخیــر واکنش های 
متفاوتی در خصوص کاستی های تیم ملی داشته است. او 
از اوج عصبانیت به آرامشی رسیده که باعث شده خیلی ها 
سوال هایی در ذهن شان شــکل بگیرد. مهم ترین سوال 
این است که آیا کی روش باتوجه به برخی کمبودها در اردوی 
تیم ملی به چهره ای بی تفاوت تبدیل شده یا رفتارهای اخیر 
او صرفا به این دلیل صــورت گرفته که قصد دارد آرامش را 
به اردوی تیمش برگردانــد؟ هجومی ترین چهره کی روش 
اما بعــد از لغو بازی هــای تدارکاتــی تیم ملی به رســانه ها 
معرفی شد. او 12 خرداد در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال 
ایران از روند آماده ســازی این تیم انتقاد کرد و البته بخش 
بزرگتر انتقاداتش را به کســانی معطوف کرد که به عملکرد 
او در تیم ملی و برگزاری بازی هــای تدارکاتی ضعیف خرده 

می گیرند. 
کی روش در بخشی از این مصاحبه، طعنه ای تلخ به 
شــرایط حاکم در تیم ملی فوتبال ایــران در دوران پیش از 
خودش زد؛ دورانی که بی نظمــی  و بی انضباطی بازیکنان 
مشهود بود و سرمربیان هم در مقابل برخوردهای بازیکنان 
ایران کوتــاه می آمدند تا گهگاه شــاهد بازیکن ســاالری 
در تیم ملی باشــیم.  کی روش با تاکید مجدد بــر اینکه در 
جام ملت های آســیا دیگر ســرمربی ایران نیست، گفت: 
»در حال حاضر 24 بازیکن در اردوی تیم ملی هستند. نباید 
فراموش کنیم که تیم ملی چند ماه دیگر جام ملت های آسیا 
را پیش رو دارد و من فکر می کنم مربی بعدی اگر یک یا دو 
تغییر انجام دهد، من سورپرایز می شوم چون تیم تقریبا آماده 
است و تفکر ما نه تنها برای جام جهانی بلکه برای این بود که 

تیم ملی آماده و مهیای جام ملت ها هم باشد.« 
صحبت هــای کی روش کــه طعنه به مربیان ســابق 
تیم ملی اســت، این طور ادامه پیدا کرد: »البته شــاید هم 
مثل قبل مربیانی برگردند که در گذشته من شنیدم حتی اگر 
بازیکنان به بطری آب لگد بزنند یا بازیکنان نمی خواســتند 
بازی کنند اما باز به آنها  بازی می دادند. اگر باز آن طرز تفکر 
برگردد و دوباره حاکم شــود شاید شاهد یک سری تغییراتی 

باشیم.« 
این اظهارات باعث شد تا برانکو ایوانکوویچ بالفاصله 
در مقام پاسخگویی برآید. برانکو گفت: »افتخار می کنم که 
سرمربی علی کریمی  بودم.« البته این نزاع رسانه ای ادامه 
پیدا نکرد. دو روز بعد از این مناقشه کی روش لیست 23نفره 

نهایی تیم ملی ایــران را اعالم کرد تا تنها یک نفر لیســت 
24نفره سابق خط بخورد؛ علی قلی زاده. مهاجم سایپا تنها 
کسی بود که از لیست تیم ملی خط خورد و به عنوان میهمان 
خواهد بود.  در همین راستا سایت mykhel این خبر را بازتاب 
داد و تیترش را این طور زد: »لیســت نهایی کی روش هیچ 
سورپرایزی نداشت. این سایت در متن خبر توضیح داد که 
در لیست اولیه کی روش با خط خوردن سید جالل حسینی، 
مدافع پرسپولیس و حضور اشــکان دژاگه که در لیگ یک 
انگلیس مصدوم شده بود، همه را غافلگیر کرده بود ولی در 

لیست نهایی کی روش سورپرایزی وجود نداشت.« 
کارلــوس کــی روش بعد از اعــالم فهرســت 23نفره 
تیم ملی برای حضور در جام جهانی 2018 روسیه از بازیکنانی 
که در این چند ســال همــراه تیم ملی بودند، تشــکر کرد. 
کــی روش در پیامی  خطاب بــه جامعه فوتبــال آورده: »از 
تمامی  بازیکنانی که با تالش خود به تیم ملی در رقابت های 
مقدماتی جام جهانی 2018 و بازی های آماده سازی کمک 
کرده اند، به ویــژه بازیکنانــی چون آندرانیــک تیموریان، 
ســید جالل حســینی، وریا غفــوری، کاوه رضایی، محمد 
انصاری، علی کریمی، عزت الله پورقاز، سعید آقایی و سوشا 
مکانی که نقش خطیری در صعــود تیم ملی به جام جهانی 

داشته اند، تشکر می کنم.«
با این حال گفته می شود کمبودهای تیم ملی آن قدر 
زیاد هستند که در فاصله دو هفته تا شروع جام جهانی قابل 
حل نباشند و حتی کارلوس کی روش منتقد و ناراضی را هم به 

بی تفاوتی وادارند. 
تیم ملی ایران به زودی در ســن پترزبورگ به مصاف 
مراکش خواهد رفت و این در حالی است که بازی دوستانه با 
یونان که تیم ملی و کی روش روی آن حساب باز کرده بودند 
به دالیلی عجیب و مبهم لغو شــده و شاگردان کی روش به 
مصاف تیم کــوزوو خواهند رفت. کی روش در ســال های 
اخیر همواره چهره ای ناراضی و منتقد به تصمیمات نادرست 
فدراسیون فوتبال بوده و تمام تالشش را در راستای بهبود 
امکانــات و بازی های دوســتانه انجام داده اما در آســتانه 
جام جهانی نیز نقصان ها دســت بردار نیســتند ولی به نظر 
می رســد کارلوس کی روش دیگر چهره ناراضی همیشگی 
را بر خود ندارد. او حاال با شمایلی خندان در تمرین تیم ملی 
حاضر می شود و خبری هم از مصاحبه های آتشینش نیست. 
سرمربی تیم ملی اکنون بی توجه به این اتفاقات، تمرینات 

تیمش را زیر نظر دارد و پس از 7 سال سخت و البته پرخاطره 
در ایران، امیدوار به ســپری کردن یــک تورنمنت خوب و 

جدال آبرومندانه مقابل بهترین های دنیاست. 
آیا کی روش به دنبال یک طلسم شکنی دیگر است؟ 
در جام جهانــی 2014 برزیل، تیم ملی ایــران کمترین گل 
خورده نسبت به دوره های قبلی حضورش را به ثبت رساند اما 
در فاز گلزنی نیز با ناکامی، برزیل را ترک کرد. ایران در حالی 
به روسیه می رود که از پتانســیل نیروی انسانی خوبی بهره 
می برد. ســتاره های لیگ داخلی در کنار لژیونرهای موفق 
فوتبال ایران، تیــم دلخواه کارلوس کی روش را تشــکیل 
داده اند و او امیدوار اســت همچون جام جهانی برزیل یک 
طلســم بزرگ دیگر را نیز بشــکند. در جام جهانی 78، 98 
و 2006 ایــران به ترتیــب 8، 4 و 6 گل دریافــت کرد اما در 
جام جهانی قبلی، تیم ملی کشــورمان تنها 4بار دروازه اش 
را باز شــده دید و به نوعی تیم کارلوس کی روش موفق شد 
بهترین خط دفاعی تاریخ ایــران در جام جهانی را همراه با 
تیم خاطره ساز جالل طالبی تصاحب کند. اما یوزها هرچه 
در فاز دفاعی خوب کار کردند، در خــط حمله ناکام بودند. 
مهاجمان ایران از تک فرصت های به دست آمده استفاده 
نکردند تا اینکه در پایان جام، ایران با تنها یک گل زده برزیل 
را ترک کند. این اتفاقی بی نظیر در فوتبال ایران بود. پیش تر 
در تمام دوره ها، تیم ملــی 2 گل در جام های جهانی به ثمر 
رسانده بود. در آرژانتین ایرج دانایی فرد و حسن روشن گلزنی 
کردند، در فرانسه حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا موفق 
به این کار شدند، یحیی گل محمدی و سهراب بختیاری زاده 
گل های تیم برانکو را زدند و رضــا قوچان نژاد تک گل تیم 
کارلوس کی روش در مسابقات جام جهانی را به ثبت رساند. 
حاال ایران با بازیکنان هجومی  به مراتب بهتر نسبت به جام 
قبلی راهی روسیه خواهد شــد و اهالی فوتبال انتظار دارند 
باوجود تقابل با حریفان قدرتمند، تیم ملی کشورمان بتواند 
حداقل با شایستگی دروازه حریفان را تهدید و حتی فتح کند 
و همان طور که در جام جهانی 2014 بــا عملکرد خوب در 
فاز دفاعی رکورد زد، این بار در خط حمله طلســم ناکامی ها 

را بشکند. 
کی روش حاال نسبت به روزهای گذشته کمی آرام تر 
شــده. در تمرینات تیم ملی او چهره ای خندان اســت که 
سعی دارد شــاگردانش را مهیای رقابت در سه بازی سخت 
کند. بازی هایی که خیلی ها الاقــل روی کاغذ برنده اش را 
تیم ملی ایران نمی دانند اما کی روش نشان داده که همواره 
برای رســیدن به رویایی بزرگ تالش می کند. او همیشــه 
غافلگیرکننــده اســت و این بار نیــز خیلی هــا امیدوارند در 
بازی های بزرگ جام جهانی کی روش و تیمش بتوانند نظر 

مثبت مردم را جلب کنند. 
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به خاطر مردم صرف نظر کنید
انتقاد از سفر نمایندگان مجلس به روسیه شدت گرفته است

خبر قرعه کشــی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
 برای حضور در جام جهانی روسیه به عنوان تماشاگر حاال 
واکنش های جــدی را به همراه داشــته اســت. البته این 
نخستین بار نیست که گروهی از نمایندگان مجلس، راهی 
مسابقات جهانی می شــوند. پیش تر ماجرای حضور یک 
نماینده از مجلس در جام جهانی برزیل 2014 و حضور گروه 
پنج نفره ای از نمایندگان در رقابت های پارالمپیک 2016ریو 
خبرساز شــده بود. آن روزها قرار بود حمید رسایی، نماینده 
تهران و عضو کمیته ارتقای ســالمت اداری کمیســیون 
اصل 90 به عنوان ناظری از مجلس راهی برزیل شــود اما 
موج انتقادات چنان بود که رسایی اعالم انصراف کرد و به 
جای آن حســین آذین، رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون 
اصل90 راهی برزیل شد. قریب به دو سال بعد هم انتشار 
عکس هایــی از حضور پنج تــن از نماینــدگان مجلس در 
مســابقات پارالمپیک ریودوژانیرو جنجال ساز شد؛ سفری 
که گفته شد مجلس، نقشی در تأمین هزینه هایش نداشته 
و همه برعهــده کمیته پارالمپیــک بــوده، کمیته ای که 
به دلیل کمبود بودجه از اعزام مربی تیم پینگ پنگ بانوان 

خودداری کرده بود.
گفته می شود بنا به توافق وزارت ورزش با هیأت رئیسه 
مجلس قرار است به  زودی 6 نماینده برای رفتن به روسیه 
به وزارت ورزش معرفی شوند تا در هر بازی ایران بر سکوی 
حامیان تیم ملی کشــورمان بنشینند. گفته می شود هیأت 
رئیسه بهارســتان ابتدا خواستار حضور ســه نماینده برای 
هر بازی بود اما به  دلیل بار مالی در نهایت مجلس و وزارت 
ورزش برای همراهی دو نماینده با کاروان های ورزشی ایران 
توافق کرده اند. حاال قرار اســت کمیته سفرهای خارجی 
مجلس با همراهی فراکســیون ورزش مجلس در این باره 
به قید قرعه 6نماینده را از بین اعضای فراکســیون ورزش 
و کمیســیون فرهنگی برای حضور در جام جهانی روســیه 

انتخاب کنند.
در جام جهانی قبلی، فدراســیون فوتبال تعداد قابل 
توجهی از روســای هیأت فوتبــال، مدیران باشــگاه ها و 
نمایندگان مجلس را به این کشــور اعزام کــرد. به همین 
ترتیب از مدت ها قبــل حرف و حدیث های زیــادی درباره 
برنامه ریزی برای تکرار این اتفاق برای جام جهانی روسیه 

مطرح شد.
در خبر های غیررسمی  آمده بود که مدیران فدراسیون 

فوتبال قصد داشته اند که نزدیک به ٢٠ نفر از روسای هیأت 
فوتبــال، ١5 نماینده مجلــس، تعــدادی از مدیران عامل 
باشگاه ها، اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ و... را به همراه چند میهمان سیاسی دیگر به روسیه 
اعزام کنند. این اخبار در شرایطی در محافل ورزشی منتشر 
شد که نه مهدی تاج و نه ســایر مدیران فدراسیون تاکنون 
نه آن را تکذیب کرده اند و نه تاییــد! از طرفی از مدتی قبل 
تعداد قابل توجهی از بلیت های در نظر گرفته شده از سوی 
فیفا را به عنوان سهمیه فدراسیون فوتبال برای بازی های 

تیم ملی برای میهمانان احتمالی خود کنار گذاشته بودند.
اعزام کاروان میهمانان البته هزینه سرسام آوری برای 
مدیریت فدراســیون به دنبال خواهد داشــت که می تواند 
زمینه ساز یک جنجال بزرگ باشــد. اما فدراسیونی ها مثل 
دور گذشــته در نظر دارند تهیه بلیت بــرای نفرات اصلی و 
میهمانان ویژه خــود را بر عهده آژانس مســافرتی منتخب 
بگذارند و درواقع یکی از شروطی که آژانس مسافرتی باید 
حتما آن را انجام بدهد، تهیه بلیت و هزینه اقامت و ایاب و 

ذهاب میهمانان ویژه فدراسیون در روسیه است.
با وجود این گفته می شود که تالش زیادی شده تا از 

طریق جذب اسپانسر بودجه برای اعزام میهمانان دیگر به 
روسیه هم تأمین شود که این موضوع به خاطر قرارداد سفت 
و سخت فدراسیون با شرکت فناپ، اسپانسر تیم های ملی 
عمال به نتیجه ای نرســید؛ دلیلش هم این بود که مدیران 
فوتبال بــه خاطر تعهدی کــه به فناپ داشــتند، هیچ حق 

قانونی برای جذب اسپانسر دیگر نداشتند.
از آنجــا که فعــل و انفعــال مالــی مربوط بــه اعزام 
میهمانان ویژه به جام جهانی از ســوی فدراســیون به ویژه 
سفر احتمالی تعداد زیادی از روســای هیأت های فوتبال 
که در مجمع فدراسیون صاحب رأی هستند، بحث تالش 
انتخاباتــی مدیریــت فوتبال را بر ســر زبان هــا انداخت و 
نگرانی هایی را به وجود آورده بود؛ بعضی ها اعتقاد داشتند 
اگر فدراسیون بخواهد روسای هیأت ها و نمایندگان مجلس 
را با پول فوتبال و بیت المال به روسیه ببرد، این موضوع در 
انتخابات بعدی ریاســت این مجموعه بــه نفع مهدی تاج 
و همکارانش خواهد بــود. با این حــال در همین گیرودار 
اتفاقاتی افتاد که حاال داســتان برنامه ریــزی برای اعزام 
میهمانان به روسیه هم با چالشی بزرگ روبه رو شده است و 
مدیران فوتبال عمال نمی توانند ریخت وپاش زیادی در این 
زمینه داشته باشند. با همه اینها سازمان بازرسی کل کشور، 
دیوان محاســبات و ارگان های نظارتــی دیگر در ماه های 
اخیر با نامه نگاری با فدراســیون فوتبال به صورت رسمی 
 اعالم کرده اند که این فدراسیون به هیچ عنوان حق ندارد 
روســای هیأت های فوتبال، نمایندگان مجلس، مدیران 
وزارت ورزش و ارگان هــای دیگر را به صــورت رایگان و با 
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اعمال فشار 
برند آمریکایی
واقعیت تحریم نایک چه بود؟

بودجه فدراسیون به جام جهانی ببرد و در صورت رخ دادن 
چنین اتفاقی این ماجرا تخلف به حساب آمده و طبق قانون 
به آن رســیدگی خواهد شــد. ارگان های نظارتی حتی در 
جلســات با مقامات فوتبال به صراحت تأکید داشته اند که 
فدراســیون باید روال کاری عادی خود را بگیرد و اگر پولی 
هم به دســت می آورد، آن را باید خرج تیم ملی و تدارکات 
بهتر برای بازیکنان کند. به این ترتیب این دســتورالعمل 
باعث شــد که از چند هفته قبل مدیران فدراسیون به تمام 
افرادی که برای حضور در جام جهانی تمایل داشتند، اعالم 
کنند که با هزینه شــخصی خودشــان مقدمات سفر آنها را 

فراهم خواهند کرد.
در جام جهانی ٢٠٠6 آلمان هم مسئوالن فدراسیون 
فوتبال این کشــور با اینکه میزبان مسابقه بودند، به خاطر 
این که تعدادی از بلیت های فیفــا را در اختیار نمایندگان و 
چهره های سیاسی این کشور برای تماشای مسابقات قرار 
دادند، به شدید ترین شکل ممکن مورد انتقاد قرار گرفتند 
و حتی توبیخ شــدند. در ایران، اما فدراسیون فوتبال تنها 
بخشی از سهمیه تعیین شده از سوی فیفا را به مردم فروخت 
و به طور مثال فقط ٣٠٠ بلیت را به مسئوالن تاالر وحدت که 
میزبان مراسم بدرقه تیم ملی بودند، داد و خبر این اتفاق هم 

اصال رسانه ای نشد.
در شــرایطی کــه همه منتظــر حضور جمــع کثیری 
از روســای هیأت هــای اســتانی و نماینــدگان مجلس و 
مدیران وزارت ورزش در روسیه با هزینه فدراسیون بودند، 
دستورالعمل رسمی  سازمان بازرســی معادالت را پیچیده 
کرده و جالب اینجاست که بدانید تنها سه نفر از ٣٢ رئیس 
هیأت فوتبال استان ها به فدراسیون فوتبال اعالم آمادگی 
کرده اند که حاضر هستند هزینه کامل سفر خود را به روسیه 
برای تماشــای بازی هــای تیم ملی پرداخــت کنند. طبق 
برآورد مالی صورت گرفته هم حداقــل هزینه اعزام هر نفر 
به روسیه ٢١ میلیون تومان اســت که فدراسیونی ها اجازه 
پرداخت آن را ندارند. جالب اینجاســت کــه حتی مهدی 
تاج و سایر همکارانش در فدراسیون هم حاال با این قانون 
ابالغی، برای سفر به روسیه با مشــکالتی روبه رو شده اند 
و به همین ترتیــب در مکاتبــه و مذاکره بــا وزارت ورزش 
به دنبــال پیداکردن راه حلــی برای رهایی از این مشــکل 
هستند. مجموع این اتفاقات باعث شــده مسئوالن ستاد 
جام جهانی هم برای اجرایی شدن امور فرهنگی در روسیه 
از دانشــجویان ایرانــی که در این کشــور اقامــت دارند، 
اســتفاده کنند تا مجبور نباشند از ایران کســی را برای این 
مسائل به روســیه اعزام و هزینه تراشی کنند. این ماجرا در 
حالی واکنش های منفی را به همراه داشته که غالمحسین 
زمان آبادی، مسئول فرهنگی فدراسیون فوتبال نیز با تأیید 
نامه رسمی  مراجع نظارتی مبنی بر ممنوعیت فدراسیون از 
اعزام رایگان میهمانان مختلف به جام جهانی روسیه گفته 
است: »سازمان بازرسی و چند ارگان نظارتی دیگر رسما به 
فدراســیون فوتبال اعالم کرده اند که تحت هیچ شرایطی 
نباید با بودجــه فوتبال میهمان به جام جهانی برده شــود و 
هر پولی که از اسپانسر ها و منابع مختلف به دست می آید، 
فدراسیون موظف است آن را هزینه تدارکات و آماده سازی 
حرفه ای برای تیم ملی کند. به همیــن ترتیب طبق قانون 
نه روســای هیأت فوتبال، نه نمایندگان محترم مجلس و 
نه میهمانان دیگر با بودجه فدراســیون به صورت رایگان 
به روســیه اعزام نخواهند شــد و باید تابع قوانین باشــیم. 
این دســتورالعمل حتی مشــکالتی برای حضور مدیران 
ارشد خود فدراسیون در روســیه هم به وجود آورده است و 
می توان گفت که شامل مدیران فدراسیون هم می شود. 
به این ترتیب هر کســی که تمایل دارد در روســیه حضور 
داشته باشد، باید هزینه کامل ســفر خود را پرداخت کند و 
با تور در نظر گرفته شده از ســوی فدراسیون به مسابقات 
اعزام شود. البته مدیران ارشد فدراسیون در حال مذاکره 

با مدیران وزارت ورزش هســتند تا برخی مشکالت در این 
زمینه حل شود.«

وی افزود: »ما حتی برای صرفه جویی در منابع مالی و 
تسریع انجام امور به جای اینکه نیروی انسانی برای کار های 
فرهنگی و اجرایی به روســیه اعزام کنیم، از دانشــجویان 
ایرانی حاضر در روسیه برای کار ها استفاده می کنیم. مهم 
هم این است که تمام کار ها طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
اجرایی شود و این زیاد مهم نیســت که تمام مسئوالن در 

جام جهانی حاضر باشند.«
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال هم توضیحاتی 
پیرامون دستورالعمل ابالغی ارائه داده و گفته است: »ما 
همواره تــالش می کنیم که تعامل خوبی با دســتگاه های 
مختلف ازجمله ســازمان بازرســی و وزارت ورزش داشته 
باشــیم. همه چیز باید شــفاف باشد. فدراســیون فوتبال 
همواره خــودش را تابــع قانــون می داند. به ایــن ترتیب 
ما موظف هســتیم که قانــون را اجــرا کنیم؛ البتــه برای 
جام جهانــی یک ســری میهمان های خــاص داریم که با 
تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده، توسط فدراسیون در 
روسیه حاضر خواهند بود. این شرایط برای تمام کشور های 
دیگر حاضر در جام جهانی هم رخ می دهد و عرف اســت. 
منتها اینکه پول فوتبال بایــد برای تیم ملی و فوتبال هزینه 
شود، نکته درستی است. به این ترتیب مابقی میهمان ها 
و اعضایی که دوســت دارند در جام جهانی حضور داشــته 
باشند، باید خودشــان هزینه را متقبل شوند و ما فقط شاید 
بتوانیم بــرای بعضی از آنهــا از آژانس مســافرتی تخفیف 

جزئی بگیریم.«
اما ماجرای اعزام برخی نمایندگان مجلس به روسیه 
باعث شد تا عضو هیات رئیســه مجلس در واکنش به خبر 
سفر 6 نفر از نمایندگان به روسیه برای تماشای بازی های 
جام جهانی این گونه واکنش نشــان دهد: »هیات رئیســه 
مجلس با این سفر کامال مخالف بوده و اطالعی هم از آن 
ندارد.« امیرآبادی فراهانی ادامه داد: »این موضوع حتی 
در کمیته ســفرهای خارجی مجلس هم مطرح نشده و در 
صورت بیان این موضوع، قطعا با آن مخالفت خواهد شد.«

نماینده مــردم قم بــا بیــان اینکه اکنــون وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مردم شرایط خوبی ندارد، بیان کرد: 
»این گونه سفرها در حالی که مردم گرفتار هستند، ضرورتی 
ندارد و مجلس باید بیشتر به معیشت و بیکاری جوانان توجه 
کند.« امیرآبادی فراهانی ادامه داد: »نمایندگان در سال 
سوم دوره دهم مجلس نباید اجازه دهند فرصت خدمت از 

دست شان برود و مردم نسبت به خانه ملت بدبین شوند.«
عضو هیات رئیســه مجلس اظهار کرد: »گویا این 6 
نماینده از فراکسیون ورزش و کمیسیون فرهنگی مجلس 
بنا به درخواست وزارت ورزش و جوانان می خواهند این سفر 
را انجام دهند در صورتی که این اقدام خالف عرف و قانون 
اســت. وزارت ورزش و جوانان باید این درخواست خود را 
برای حضور نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه می کرد 
زیرا فراکسیون ها جایگاه رسمی  در خانه ملت ندارند. باید 
از سوء اســتفاده برخــی فراکســیون های داخلی مجلس 
جلوگیری شود و در این شــرایط ضرورتی هم برای حضور 

نمایندگان مجلس در جام جهانی وجود ندارد.«
امیرآبادی فراهانی بیان کرد: »وزارت ورزش و جوانان 
می تواند نمایندگان رســمی  خود را برای نظارت به روسیه 
اعزام کنــد، در دور قبلی بازی هــای جام جهانی هم چنین 
موضوعی مطرح شد که برخی نمایندگان خودشان از رفتن 
منصرف شدند. توصیه من به برخی از نمایندگان در شرایط 
کنونی این است که بیشتر به فکر مشکالت و معیشت مردم 
باشند تا بتوانند در آینده پاسخ روشنی از آنها دریافت کنند.«

فوتبــال حــاال در آســتانه شــروع بازی هــای بزرگ 
جام جهانی روسیه می تواند در ادامه راه، عرصه را بر مسعود 

سلطانی فر و مهدی تاج تنگ تر کند. 

هفته گذشــته برخی ســایت های مطرح دنیا از 
جمله نیویورک تایمز مطلبی در خصوص اسپانسرهای 
پوشــاک در جام  جهانی منتشــر کردند. در بخشی از 
این مطلب یک نکته مربوط به بازیکنان تیم ملی ایران 
وجود داشــت؛ اما ماجرا چــه بود؟ تایمز نوشــته بود: 
»به دلیل تحریم هــای آمریکا علیه ایــران، بازیکنان 
این تیم امکان اســتفاده از کفش هــای کمپانی نایک 
در جام  جهانی را نخواهند داشــت؛ البته نکته صحیح 
در خصــوص ایــن موضــوع، بحــث اسپانســرینگ 
اســت. پوشــیدن کفش هــای نایــک در جام  جهانی 
بــرای ملی پوشــان ایــران منعی نــدارد ولی بســتن 
قرارداد با ایــن کمپانی و در واقــع درآمدزایی از طریق 
پوشیدن کفش های نایک برای بازیکنان ایران ممنوع 
اســت. چنین موضوعی به این دلیل مطرح شــده که 
کمپانی های مطرح پوشاک همواره با بازیکنان مدنظر 
خود قراردادهــای مهمی  برای پوشــیدن کفش های 
خود در تورنمنت های مهــم از جمله جام  جهانی منعقد 
می کننــد و به تعبیــر دیگر، اسپانســر ایــن بازیکنان 
می شــوند که در موقعیــت فعلی، چنیــن اتفاقی بین 

کمپانی نایک و بازیکنان ایرانی رخ نخواهد داد.«
حاال شــرکت آمریکایــی نایــک اعالم کــرده از 
معامله با ورزشــکاران ایرانی به دلیل اعمال تحریم ها 
پرهیز می کند و به همین خاطــر بازیکنان تیم ملی در 

جام  جهانی نمی توانند کفش های نایک را بپوشند.
برخی انتقادها درباره این تصمیم اما در حالی به 
نتیجه ای منجر نشده که با گذشت چند روز از انتشار 
این خبر شرکت نایک همچنان بر اجرای تصمیم خود 
پافشاری می کند. جدی بودن ماجرا از اینجا مشخص 
می شود که ســامان قدوس با وجود داشتن قرارداد با 
نایک در آستانه رقابت های جام  جهانی هنوز کفش های 
این شرکت برای استفاده در روسیه در ترکیب تیم ملی 
ایران را دریافــت نکرده اســت. در این خصوص یک 
سایت سوئدی نیز گزارشــی منتشر کرده و نوشته که 
با وجود درخواست توضیح از نمایندگی نایک در سوئد 
آنها نیز پاسخی نداشتند و اعالم کردند از دفتر پاریس 

باید در این خصوص سوال شود.
در این شرایط مشخص اســت که شرکت نایک 
به خاطــر تحریم هــا از انجــام معامله مالــی با طرف 
ایرانی معذور اســت. البته سامان قدوس می تواند در 
رقابت های جام  جهانی کفش های نایک بپوشد اما این 

امر در چارچوب قراردادش با این شرکت نخواهد بود.
به نظر می رســد در خصــوص ایــن قراردادهای 
انفرادی جزئیات حرفه ای که باید لحاظ می شد انجام 
نگرفته است هرچند در قراردادی که فدراسیون فوتبال 
با آدیــداس امضا کرده نیــز رابطه ای کامال یکســویه 
دیده می شــود و تیم ملی ابــدا از پوشــیدن آدیداس 
بهره ای نمی برد؛ تیــم ملی ایران تنها تیــم حاضر در 
جام  جهانی 2018 روسیه اســت که لباس هایش را از 
کمپانی معروف آدیداس خریداری می کند چرا که دیگر 
تیم ها در ازای دریافت پول لباس برندهای مختلف را 
در روســیه خواهند پوشــید. این در حالی است که دو 
تیم جامائیکا و ســنگال نیز قراردادهــای جدیدی را با 

گزارش
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دو کمپانی معروف آمبــرو و پوما امضا کردند. جامائیکا 
قراردادی به ارزش 4 میلیون دالر و به مدت چهار سال 
با آمبرو و سنگال نیز قراردادی به مبلغ 3 میلیون دالر با 
کمپانی پوما امضا کرد اما تیــم ملی ایران برای حضور 
در جام  جهانی قرار اســت لباس های برند آدیداس را 
خریداری کنــد. از آن اتفاقات عجیبی کــه معموال در 

فوتبال ایران رخ می دهد.
در حالی کــه تیم ملــی جامائیــکا در جام  جهانی 
2018 حضور ندارد اما فدراسیون این کشور قراردادی 
4 میلیون دالری بســته اند تا طی چهار ســال عالوه بر 
تامین تمام لباس های این تیــم این مبلغ را از کمپانی 
آمبرو دریافت کند اما تیم ملی ایران برای جام  جهانی 
باید برای لباس هایی که می پوشــد پــول بدهد. نکته 
جالب تر اینکه برخالف دیگر کشــورها که لباس های 
مخصوص شان از مدت ها قبل برای جام  جهانی طراحی 
شده است مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران از میان 
نمونه های پیشــنهادی کمپانی آدیداس، نمونه ای را 

که مورد تایید کی روش باشد را انتخاب خواهند کرد. 
روند معکوسی که در تهیه لباس تیم ملی ایران وجود 
دارد اتفاق تازه ای نیست چرا که قبل از این لباس های 
تیم ملی نیز یــک معضل بزرگ بــرای بازیکنان و کادر 

فنی بوده است.
مســئول حقوقــی فدراســیون فوتبال بــا تایید 
این موضوع اعــالم کرد که فدراســیون فوتبال ایران 
قرار است به مدت یک ســال لباس ها را با تخفیف 70 
درصدی از کمپانی آدیــداس خریداری کند. دلیل این 
اتفاق هم یک مساله کامال اقتصادی است. فدراسیون 
فوتبال به دلیــل قرارداد با اسپانســر و تعهــدات این 
قرارداد نمی توانســت آدیداس را به عنوان اسپانســر 
لباســش انتخاب کند چرا که به قول مســئول حقوقی 
فدراســیون این موضوع برای فدراسیون محدودیت 
ایجاد می کرد. اما با این شرایط فدراسیون هم می تواند 
اسپانســرش را داشــته باشــد و هم لباس هایش را با 

قیمت مناسب از آدیداس بخرد.
رقابت اما میان این دو برند بــزرگ دنیا )آدیداس 
و نایک ( ادامــه دارد. نایــک پیش بینی کــرده که 60 
درصد بازیکنان در جام  جهانی کفش های این شرکت 
را بپوشــند. حدود نیمی  از اعضای تیم هــای آلمان و 
اسپانیا و ســه چهارم بازیکنان روســیه با وجود اینکه 
پیراهن آدیــداس را بر تــن دارند، امــا از کفش نایک 
استفاده خواهند کرد. فقط ایران با توجه به اینکه بعد از 
خروج »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا از توافق 
هسته ای با ایران با تحریم هایی جدیدی روبه رو است، 
مستثنی است. بر اساس اعالم شــرکت نایک، هیچ 
یک از بازیکنان ایران کفش نایک نمی پوشند، هرچند 
پیراهن آدیــداس را برتن خواهند کــرد. این در حالی 
است که شرکت آلمانی پوشــاک ورزشی »آدیداس« 
حامی  رسمی  جام  جهانی 2018 به علت رکود اقتصادی 
در روســیه میزبان این مســابقات، فرصت های مالی 

محدودی را برای جام  جهانی امسال پیش بینی کرده 
اســت .با این حال، آدیداس حتی قبل از شــروع این 
جام از رقیب اصلی خود شرکت نایک در تامین پیراهن 

تیم ها پیشی گرفته است.
به گفتــه »کاســپر رورســتد« مســئول اجرایی 
آدیداس، جام  جهانی روســیه در مقایســه چهار سال 
پیش که در برزیل برگزار شد، فرصت های مالی کمتری 

در بردارد.
در عین حال وی معتقد است، این تورنمنت راهی 
بــرای جهانی کردن این نشــان تجاری اســت. با این 
حال آدیداس در فروش کاالهای ورزشــی به جز رشته 
فوتبال، از سال 2014 تاکنون از شرکت آمریکایی نایک 
به ویژه در بازار آمریکا پیشــی گرفته است. آدیداس 
از ســال 1970 توپ مســابقات جام  جهانــی را تامین 
کرده و طبق قرارداد منعقد شــده تا سال 2030 حامی  
جام  جهانی خواهــد بود. به همین علــت فوتبال برای 

وجهه این برند آلمانی همچنان بااهمیت است.
شرکت آدیداس تامین کننده پیراهن 12 تیم از 32 
تیم حاضر در جام  جهانی 2018 شامل آلمان، اسپانیا و 
روسیه و همچنین ایران است و با تیم های بیشتری در 
مقایسه با نایک قرارداد دارد.اما نایک پیراهن 10 کشور 

از جمله برزیل، فرانسه و انگلیس را تامین می کند.
»مارک پارکر« مسئول اجرایی شرکت نایک گفته 
است: قرارداد با تیم ها برای فروش پیراهن بازیکنان 
مهم اســت، اما حمایت مالــی از بازیکنــان مهم مثل 
»کریســتیانو رونالدو« که نایک می پوشــد و »لیونل 
مســی« که کفــش آدیــداس می پوشــد، در فروش 

کفش ها مهمتر است. 
شرکت پوما در رده سوم است و تامین لباس های 
چهار تیم را در جام  جهانی در اختیار دارد. پوما در جام 

2014 تامین کننده لباس هشت تیم بود.
براســاس گــزارش شــرکت آدیــداس، فروش 
کاالهای فوتبالــی در ســال 2014، 2/1 میلیــارد دالر 
بود. این شرکت 14 میلیون توپ رسمی  مسابقات و 8 
میلیون پیراهن بازیکنان شامل سه میلیون پیراهن تیم 
ملی آلمان را عرضه کرد. این رقم در سال 2016 به 2/5 

میلیارد یورو افزایش یافت.
شــرکت نایک هم اعــالم کرد فــروش کاالهای 
فوتبالی این شرکت با چهار درصد کاهش به دو میلیارد 

دالر تا پایان سال مالی در 31 می 2017 رسید.
جام  جهانــی می تواند درآمد آدیداس را در ســال 
2018 حدود 3 تا 4 درصد افزایش دهد که در مقایســه 
با تورنمنت قبلی پایین تر اســت. با ایــن حال افزایش 
میزان فروش در طول برگزاری جام  جهانی بستگی به 
 این دارد کدام یک از تیم های خــاص به مراحل باالتر

 صعود کنند.

سامان قدوس از بازیکنانی است 
که به واسطه تحریم نایک نمی تواند طبق 
قراردادش عمل کند
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دوشنبهیکشنبه 

شنبه

هفته گذشته ماجرای یک مدرسه و ناظم بیمارش خبرســاز شد. مدیر آموزش و پرورش 
منطقه ۲ تهران با اعالم جزئیات جدید از پرونده آزار دانش آموزان در مدرسه غرب تهران تاکید 
کرد که هیچ گونه تعرض و تجاوزی به دانش آموزان صورت نگرفته است. ناصر کوهستانی، 
مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران گفت: »تا این مرحله بر مبنای تحقیقاتی که روی تعدادی 
از دانش آموزان معترض انجام داده ایم، هیچ گونه تعرض و تجاوزی صورت نگرفته اســت. 
همان طور که اولیا گفته اند؛ واقعا این طور نبوده، اما بهتر اســت مراجع قضایی به طور رسمی 
اعالم کنند تا فضا چند حرفی نشود.« یک فروند جنگنده هم متعلق به نیروی هوایی ارتش حین 
بازگشت از ماموریت خود حوالی ۲0 کیلومتری شهر حسن آباد جرقویه علیای استان اصفهان 
دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. دو خلبان این هواپیما که متعلق به پایگاه شکاری شهید بابایی 
اصفهان بود، با هدایت آن به منطقه ای غیر مســکونی به ســالمت از هواپیما اجکت )خروج 
اضطراری(کرده و جان ســالم به در بردند. این حادثه هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشت.  
اولین لژیونر امسال فوتبالیست نبود. تیم والیبال »اما ویالس سیه نا« چند هفته قبل توانست 
با برتری مقابل رقیب خود در سری A٢ به سری A١ والیبال ایتالیا صعود کند. این تیم با هدایت 
خوان سیچلو، مربی سابق تیم ملی ایران که در کنار والســکو و لوزانو روی نیمکت کشورمان 
حضور داشت، توانست جواز حضور در باالترین سطح والیبال ایتالیا را کسب کند. این تیم در 
اولین خرید طالیی، سعید معروف کاپیتان و پاسور تیم ملی ایران را به لیست خود اضافه کرد.  
آئین اختتامیه و معرفی برگزیدگان مسابقه بین المللی کارتون، کاریکاتور و پوستر »پایان یک 
داعش« با حضور و قدردانی از خانواده شهدا و پاسداران مدافع حرم، سردار محمدرضا نقدی، 
محمدحسین صفارهرندی و جمعی از مسئوالن فرهنگی-هنری کشور برگزار شد. در این مسابقه 
در بخش کارتون آنجل بولیگان از مکزیک به عنوان نفر برتر معرفی شد که مشاهده می کنید. 

... و ما چه می دانیم که شــب قدر چیســت؟ برترین شــب، شــب قدر اســت. یکی از 
شب های ماه رمضان، شــبی که از هزار ماه برتر اســت. این شب ، شــب نزول قرآن، تقدیر 
امور، بخشــش گناهان اســت. شــب قدر بزرگترین ســند امامت و تــداوم آن در طول زمان 
 اســت. شــب زنده داران که باید تالش کنند تا غفران الهی در این شــب شــامل حال شــان 

گردد. 
شــب های قدر که از راه می رسد؛ شــهر ما، کشــورما و مردم جلوه ای روحانی تر به خود 
می گیرند و مردم عاشقانه تر به دنبال عالم معنا می گردند، شب های قدر این هفته مردم قرآن 
ها را بر سر گرفتند و از معبود آن خواســتند که باید ... مســاجد پر از مردمانی که چشم پرآب 
خود را در سیاهی شب به سوی نور مطلق گرفتند و از خالق متعال خاضعانه تشکر کردند و او را 
صدا کردند که: »ای آنکه شــکوه و زیبایی تنها از آن اوست، ای آنکه توانایی و برازندگی تنها 
از آن اوســت، ای آنکه فرمانروایی و شوکت تنها از آن اوســت، ای آنکه اوست بزرگ و برتر، 
ای پدیدآورنده ابرهای پرباران، ای آنکه نیرومند و پرتوان است، ای آنکه حسابرسی چاالک 
است، ای آنکه کیفرش سخت و شدید است، ای آنکه پاداش نیک تنها نزد اوست، ای آنکه 

دفتر هستی پیش روی اوست. 
»ای بردباری که شتاب نکند، ای بخشنده ای که بخل نورزد، ای راستگویی که تخّلف 
نکند، ای عطاکننده ای که خستگی نپذیرد، ای چیره ای که شکست ناپذیر است، ای بزرگی 
که به وصف در نیاید، ای دادگری که ســتم ننماید، ای توانگری که نیازمند نشود، ای بزرگی 
که کوچک نگردد، ای نگهــداری که غفلت ننماید، منّزهی توای معبودی که جز تو نیســت، 

فریادرس، فریادرس، ما را از آتش رهایی بخش پروردگارا...«

مثل هر سال زیلوهای ساده بیت رهبری که در محل ســخنرانی رهبر انقالب در حسینیه 
امام خمینی)ره( پهن می شود، به حرم امام آورده شــده بود و رهبر معظم انقالب از روی همان 
زیلو در مقابل زیاده خواهی های جهان ایستاد. بیست و نهمین مراسم سالگرد ارتحال حضرت 
امام خمینی )ره( بنیان گذار جمهوری اسالمی با حضور گسترده مردم و مسئوالن و سخنرانی رهبر 
معظم انقالب در حرم امام برگزار شد. مردم روزه دار که از شهرستان ها و استان ها و مناطق مختلف 
تهران خود را به میعادگاه امام شان رسانده اند، به یاد مدافعان حرم و حریم اهل بیت شعار »لبیک 
یا حسین)ع(«  سر می دهند... آنها یی که برای بیعت با بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی آمده 
بودند به نمایندگی از همه مردم ایران نشان دادند که هنوز بر سر آرمان ها مانده اند و قول و قرار ها 
هنوز همان است که در سال 57 بود.  تیم ملی ایران در روسیه جوانتر از برزیل است، در لیست 
نهایی کارلوس کی روش  خبری از سیدجالل حسینی و وریا غفوری نبود و با مشخص شدن ۲3 
بازیکن برای رقابت با اسپانیا، پرتغال و مراکش، میانگین سنی تیم ملی نیز مشخص شد. تیم ملی 
فوتبال کشورمان در جام جهانی روسیه نسبت به تجربه قبلی خود در برزیل با کاهش میانگین سنی 
روبه رو بوده و بازیکنان جوانی چون سعید عزت اللهی، مجید حسینی، مهدی ترابی و... به کاهش 
میانگین سنی تیم ملی کمک کرده اند. تیم ملی در جام جهانی ۲014 برزیل با حضور بازیکنانی 
چون جواد نکونام، سیدجالل حسینی، امیرحسین صادقی، رحمان احمدی و... که باالی 30 
سال سن داشتند، میانگین سنی باالتری داشت.  شاید این گونه مشکل کولبران حل شود. بر 
اساس مصوبه هیات دولت، کولبران ساکن روستاهای مرزی در 4 استان، به ازای هر خانوار از 
تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر ۲/ ۸ میلیون تومان بهره مند خواهند شد که سقف این معافیت 

برای هر سال 4/ ۲ هزار میلیارد تومان است.
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سه شنبه 

سید پرویز فتاح در واکنش به انتشار فیلمی  از توزیع افطاری در نوار غزه و حواشی پیش آمده درباره انتقال کمک های مردمی 
 ایران به خارج از کشور در صفحه اینســتاگرامی  خود گفت: »از ابتدای حضورم در کمیته امداد سرمایه اصلی امداد را اعتماد 
مردم دانستم و تاکیدم بر افزایش آن بوده است. بارها گفته ایم در امداد هیچ چیز محرمانه ای جز اطالعات فردی مددجویان 
نداریم و همه چیز باید شفاف باشد. همچنین در طول سه سال گذشته بارها و بارها تاکید کرده ام که امداد امام)ره( اولویت خود 
را رسیدگی به امور محرومین داخل کشور می داند و در برون از مرزها صرفا به پیاده سازی مدل سازمانی کمیته امداد به صورت 
خودگردان)کمک های مردمی  همان کشــور برای نیازمندانش( اقدام می کند و به نوعی با ایــن کار ضمن صدور ارزش های 
انقالب، نام و یاد امام راحل زنده و جاوید می ماند. قول داده ایم که همچون گذشــته هیچ پولی از کمک های مردم، در خارج 
از مرزهای ایران اسالمی مصرف نشود.« اگر فکر می کنید بارندگی های بهار امسال باعث می شود که وضعیت آب بهتر شود 
و صرفه جویی نکنید سخت در اشتباه هســتید. با بارش های اخیر در نیمه نخســت خرداد و اردیبهشت امسال، میزان کاهش 
بارش های ایران در سال آبی جاری نسبت به آمار بارش ها به صورت متوســط در درازمدت )نیم قرن اخیر( به 30 درصد رسید. 
طبق اعالم رسمی وزارت نیرو، در حال حاضر حجم ذخیره آب 177 سد بزرگ موجود در 6 حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، 
دریاچه ارومیه، فالت مرکزی،  هامون و سرخس به ۲6/9۲ میلیارد مترمکعب برسد که در مقایسه با سال گذشته آب موجود در 
مخازن سدهای کشور کاهش 19 درصدی پیدا کرده اســت.  عکس روز هم اختصاص دارد به کاروان تیم ملی ایران به عنوان 

اولین تیم وارد روسیه شد؛ تیم ملی، تیم همه ماست، امیدواریم موفق باشد. 

چهارشنبه

رستگار شد، به خدای کعبه که رستگار شد، آن شب شقی ترین مردمان جهان در مقدس مکانی کمین کرده بود تا شمشیر 
تیزش را به فرق جوانمردترین جوانمردان عالم بکوبد، جهان غرق ماتم شــد، علی)ع( در بستر بیماری باز هم فرمان داد که با 
قاتلش هم با مروت رفتار شود تا معلوم شــود که چرا علی بن ابی طالب)ع( را ابرمرد همه تاریخ خوانده اند. یتیمیان کوفه چشم 
به راه مانده بودند، دیشبی مثل دیشب، هر چه به کوچه نگاه کردند، هرچه انتظار کشیدند ناشناس مهربان همه شب ها نیامد؛ 
پشت درها لقمه ای گذاشته نشد و نبود تا خبر تلخ از راه رسید، موال را در محراب غرقه در خون کردند، کاسه های شیر جواب نداد 
و دنیا کسی را از دست داد که تا روز ابد جایش خالی مانده اســت، جای او که معیار حق بود و شمشیرش مالک عدم برای همه 
باطل های دنیا. او رستگار شد، به خدای کعبه رستگار شــد اما هر آبی که ما می نوشیم یادآور درددل های مردی است که چون 
در طرف درست دنیا ایستاده بود، باید تنها می ماند و به تنهایی که زخم هایی می خورد که فقط چاه های کوفه می توانستند یارای 
شنیدنش را داشته باشند، علی  )ع( طرف درست دنیا بود، هر طرف که می ایستاد، خوبی تعادلش را به آن سمت از دست می داد 
و این دنیا را که قدر لنگه کفشی پاره و وصله شده نمی ارزید گذاشت و رفت. او رستگار شد، بی باک ترین و خاضع ترین مردمان 

رستگار شد، به خدای کعبه رستگار شد.
عکس را به یک عکس غم انگیز اختصاص داده ایم. تصویری تأثیرگذار از دختر یکی از شهدای راهپیمایی های بازگشت 

که در رسانه های فلسطینی منتشر شده است. دخترکی که بر سر مزار پدرش زانوی غم بغل گرفته است .

در سوگ موالی متقیان

محمود رضوی از امام خمینی)ره( می گوید

امام دل ها به روایت ضرغامی

علی دایی در کنار تیم ملی

آرزوی محسن رضایی در سفره افطاری

آنالین
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دیدار

عفیف اما تاثیرگذار 
ویژگی های شعر خوب از نگاه مقام معظم رهبری 

» توجه ویژه رهبر انقالب اســالمی به زبان و ادبیات 
فارسی واقعیت مغفولی نیســت. خود ایشان یک ادیب به 
تمام معنا هستند؛ چه در شعر و چه در نثر و چه در سخنوری 
استاد هســتند و این یک امتیازی است که حتی مخالفان 
ایشــان هم آن را تصدیق می کنند. ایشــان هــم از تاریخ 
ادبیات ایران اطالع کافی دارند و هم با ادبیات معاصر چه 
قبل از انقالب و چه بعد از پیروزی انقالب آشــنایی دقیقی 
دارند. در زمســتان ســال 57 که حوزه هنری شکل گرفت 
هم یکی از ارکان تشــکیل حوزه هنری خود ایشــان بودند 
و از همان موقــع به اهمیــت تأثیر شــعر در هدایت افکار 
جامعه و برانگیختن ذوق و شوق و همت و تالش اجتماع 
و جهت دادن به مسیر حرکت های اجتماعی وقوف کامل 
داشتند.« دکتر غالمعلی حداد عادل هم مقام معظم رهبری 
را خوب می شناسد و هم شعر را، به همین دلیل این جمالت 
آینه ای از تســلط حضرت آیت الله خامنه ای بر شعر و ادب 
فارسی است. تسلطی که نمونه آن را می توان همه ساله در 

رمضانیه های شعر مشاهده کرد. 
امســال نیز به ســیاق هر ســال، جمعی از شاعران 
و اهالــی فرهنگ و هنــر انقالب بــه دیدار رهبــر انقالب 
رفتند و بزرگ ترین شب شــعر انقالب اســالمی را در شام 
میالد امام حســن مجتبی)ع( برگزار کردند. در این برنامه 
که شامگاه چهارشــنبه برگزار شــد نزدیک به 30 شاعر به 
شعرخوانی پرداختند. در این مراسم شاعرانی چون: علی 
موسوی گرمارودی، یوسفعلی میرشکاک، افشین عالء، 
قادر طهماسبی، علی انسانی، ذکریا اخالقی، ناصر فیض، 
امیری اســفندقه، بیابانکی، مودب، محدثی خراســانی، 
براتی پور، کافــی، عرفان پور، قصری و بســیاری دیگر از 
شعرای پیشکسوت و جوان سراسر کشور حضور داشتند. 
میهمانان دعوت شده به این محفل شــاعرانه ساعت 19 

به خانه دوســت رســیدند و بعد از تشــریفات معمول، وارد 
بخشی از حیاط بیت شدند که عالوه بر اقامه نماز جماعت 
در آن مکان، فرصتی کوتاه تا اذان مغــرب و موعد افطار 
نصیب شاعران می شود تا از نزدیک به گپ و گفت با رهبر 
معظم انقالب بپردازند و تازه ترین آثار منتشره خود را تقدیم 

ایشان کنند. 

   محفل شاعرانه 
علیرضا قزوه که چند ســالی است اجرای این مراسم 
را به عهده دارد، با ذکر یاد و نام شــاعران درگذشــته برنامه 
را آغاز کرد. قــزوه در ابتدای برنامه گفت: »امســال بیش 
از 1۲0 چهره جدید در محفل حضور دارند و بیش از هفتاد 
درصد شاعران امشب برای نخســتین بار در این محفل به 
شــعرخوانی خواهند پرداخت. ما در جمع مان از همســر و 
فرزند شــهید دفاع مقدس و مدافع حرم داریــم تا برادران 
اهل سنت و سایر استان ها، چهره هایی داریم از پاکستان، 
افغانســتان، هندوســتان و چهار نفــر از حزب اللــه لبنان 

مهمان مان هستند.«
ســپس امیری اســفندقه اجــرای برنامــه را برعهده 
گرفت و از شــاعران خواســت تا اشــعار خــود را بخوانند. 
موسوی گرمارودی نخستین شعرخوان این مراسم بود که 
شعر خود را خواند. او در این دیدار مثنوی کوتاهی را تقدیم 
به جانبازان و آزادگان کشورمان می کند. کریمی مراغه ای 
از شــاعران آذربایجان دومین شــاعری بود که در محضر 
مقام رهبــری به شــعرخوانی پرداخت. پایان شــعرخوانی 
کریمی مراغه ای با تفقد رهبر معظم انقالب همراه بود و با 
توجه به قرائت ابیاتی آذری از کریمی، معظم له فرمودند: 

»احسنت! خیلی خوب بود، چوخ گوزل.«
امیری اسفندقه با یادی از مرحوم سید حسن حسینی، 

افشین عالء را به شــعرخوانی دعوت کرد. عالء گالیه ای 
هم کرد از مدیریت فرهنگی کشور که او را خانه نشین کرده 
است و شــعری نوجوانانه از زبان دو خواهر قرائت کرد که 

بیتی از شعر او با تصحیح رهبر معظم انقالب همراه شد. 
قادر طهماسبی متخلص به »فرید«، شاعر روشندل 
و انقالبی کشور اســت که در دوره های مختلف در حضور 
رهبر معظم انقالب اسالمی شــعرخوانی داشته و تحسین 
ایشان و حاضران را برانگیخته اســت  قزوه هنگام معرفی 
او گفت: »شاعری روشندل که اگر نامش هم در فهرست 

شعرخوانی ها نباشد آقا دوست دارند از فرید شعر بشنوند.«
فرید ابیات دیگری را نیز با موضوع فلســطین قرائت 
کرد که این اشــعار تحســین رهبر معظم انقالب را در پی 
داشت و ایشان فرمودند: »شعر آقای فرید دارای مضمون، 
الفاظ و مناسبت درست است که قبل از این هم مکرر اتفاق 
افتاده.« یوسفعلی میرشکاک شاعر دیگری بود که ابیاتی 
را خواند که رهبر معظم انقالب با جمله »ماشاءالله به این 
قصیده سرایی بلند و زیبا و خوش لفظ« ایشان را مورد تفقد 

قرار دادند. 
صفرعلی احمدی از افغانســتان نیز با شــعری برای 
حضرت فاطمه معصومه)س( شــاعر بعدی مراســم بود و 
دکتر علی اکبرشاه نیز شــاعر دیگری بود که به شعرخوانی 

پرداخت. 
مقام معظم رهبری در تعریف از شعر این شاعر فرموند: 
»طیب الله انفاسکم؛ با اینکه فارسی زبان مادری شما نیست 
ولی مثل کســی شــعر می خوانید که }انگار{ فارسی زبان 

مادری اوست. «
عسگرشاهی از اردبیل، ایوب پرندآور از جهرم، جواد 
اسالمی از چناران، میالد حبیبی از خمینی شهر و محمود 
حبیبی کسبی دیگر شاعران این محفل بودند که اشعارشان 
را در موضوعاتی چون فتنه آل ســعود، شعر برای حضرت 
فاطمه معصومه)س( و شــعری برای امام رضا)ع( قرائت 
کردند. همچنین بابک اســالمی  از آذربایجان، سیدعلی 
شــکرالهی از نجف آباد اصفهان، جواد جعفری نســب از 
سبزوار و رضا صالحی از مازندران دیگر شاعرانی بودند که 
در این مراسم اشــعار خود را در محضر رهبر معظم انقالب 
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قرائت کردند که شــعر رضا صالحی با موضوع پرچم مورد 
توجه رهبر معظم انقالب قرار گرفت. 

فاطمه معصومه شریف کاشانی ساکن قم، نخستین 
شاعره مجلس شعرخوانی امسال بود. عالیه محرابی از یزد 
شــعری با مضمون حال و هوای همسران شهدای مدافع 

حرم را برای حضار قرائت کرد: 
روی اجاق قوری شبنم گذاشتم

دمنوش خاطرات تو را دم گذاشتم
مقام معظم رهبری در پایان شعرخوانی عالیه محرابی 
فرمودند: »این هم موضوع تازه ای  است. پرداختن به حال 
همسران شهیدان در شعر }را{ کمتر داشتیم و خوبست که 

بیشتر کار شود.«
فائزه زرافشان از یزد، ســمانه روشنایی از قم و سیده 
فرشته حسینی از ایالم از دیگر شــعرخوانان محفل دیدار 
شــاعران با رهبر معظم انقالب بودند که اشــعار ایشان با 
توصیه ها و اصالحاتی از ســوی رهبر معظم انقالب مورد 

توجه قرار گرفت. 
در ادامه محمد حســین ملکیان از اصفهان شــعری 
با موضوع ماجرای مسجد گوهر شــاد را قرائت کرد و رهبر 
معظم انقالب پس از این شــعرخوانی فرمودند:»ایشــان 
مسأله گوهر شاد را بعد از هشتاد و چند سال مطرح کردند. 
ایــن نکتــه مهمی اســت. )ماجرای گوهرشــاد( مســأله 
مظلومی است که قبل و بعد از انقالب خیلی به آن نپرداختیم 
و ایشــان به آن پرداختند.« امســال عباس احمدی شاعر 
طنزپرداز تنها شعر طنز مراسم امشب را که کنایه ای به برخی 
محافل و شب شعرهای ادبی بود، قرائت کرد که مورد توجه 

رهبر معظم انقالب و حضار واقع شد. 
حسین مؤدب از مشهد شعرش را به شهدای سربلند 
کشور و شهید محســن حججی تقدیم کرد و گفت: » خدا 
را شــاکرم برای فرصتی که در اختیارم قــرار گرفت. غزلی 
را به شــهدای مدافع حرم خصوصا شــهید حججی تقدیم 

می کنم. «
سیداکبر ســلیمانی از کهگیلویه و بویراحمد و مجید 
لشگری از سیستان و بلوچستان آخرین شاعرانی بودند که 
توسط مجری جلسه دعوت به شــعرخوانی شدند و پس از 
آن با نظر رهبر معظم انقالب آقایان حداد عادل، ولی الله 
کالمی، فاضل نظری و امیری اســفندقه اشعاری را قرائت 
کردند. غالمعلی حداد عادل در مراسم شعرخوانی، شعری 
با محوریت کاالی ایرانی خواند که در آن از برخی شهرها نام 
برده می شد، رهبر انقالب بالفاصله فرمودند: »شهرکرد و 

کهگیلویه و بویر احمد را نگفتید.«

   توصیه عالمانه 
رهبــر انقــالب در ســخنانی شــاعران را تشــویق 
به تالش برای باقی نگاه داشــتن شــعر فارســی در مسیر 
عفت، حکمت آمیز بودن و امیدآفرینی کردند. مقام معظم 
رهبری با خوب و شیرین توصیف کردن جلسه، فرمودند: 
»اواًل شعرهای امشب بســیار خوب بود واقعًا؛ حاال ایشان 
می گویند »جوان هــا«؛ تعــدادی از حضار شــعرخوان، 
امشــب جوان ها بودند و انصافًا هم شعرهای شان خوب و 
شیواســت؛ نه فقط از لحاظ نوآوری های زبانی که در شعر 
امروز بحمدالله مشاهده می شود، بلکه از لحاظ پرداختن 
به موضوعات مهــم و قابل توجه و احیانا نــو و همچنین از 
لحاظ آرایش لفظی و نظم زبانی و استفاده مناسب واژگانی، 
انسان می بیند خب، شــعرها الحمدلله خیلی خوب است. 
گاهی اوقات در شــعرهای امــروز یعنی شــعرهای دوران 
انقالب که مضامین خوب و مفاهیم نو در آنها  زیاد است، 
ضعف هــای زبانی دیــده می شــود؛ من می بینــم بتدریج 
دارد این ضعف های زبانی برطرف می شــود، یعنی امشب 

خوشبختانه این معنا وجود داشت.«
ایشــان در ادامــه بــه ویژگی های شــعری فارســی 

پرداختند، ایشــان از ویژگی عفیف بودن در شــعر شــروع 
کردند: » چند نکته را راجع به شعر عرض بکنم؛ یک نکته که 
به نظرم می رسد امروز به این نکته باید توجه کرد این است 
که شعر فارســی از اولی که یک تبرزی )آشکارشدن( پیدا 
کرده تقریبًا تا امروز، غالبًا شعر عفیف بوده، شعر محجوب 
بوده؛ این را از روی بررســی عرض می کنم؛ نه اینکه حاال 
هرزه گویی و پرده دری در شعر وجود نداشته، چرا! در گذشته 
هم بوده، البته کم؛ در دوران های اخیر هم بوده - مثاًل حاال 
از قبیل فرض کنید بعضی از اشعار ایرج یا خاکشیر و امثال 
اینها که شــعرهای صریح و بی پرده و زشــتی است - لکن 
اینها کم اســت؛ در شعر فارســی از اول، حتی مثاًل فرض 
کنید در دوران شعر خراســانی که در مقدمه قصاید و مطلع 
قصاید، مبالغی تعشق و به قول خودشان شعرهای تشبیب - 
شعرهای مثال فرض کنید عاشقانه و امثال اینها- داشتند اما 
آن حالت محجوبیت و عفت در اینها محفوظ بود شعر فارسی 
را در طول تاریخ، عفیف ســراغ داریم؛ ایــن را نگه دارید؛ 

باید در محیط شعری ما این عفت شعری محفوظ بماند.«
ویژگی دوم شــعر خــوب از نگاه آیت اللــه خامنه ای 
اثرگذاری است: » عزیزان من! شعر یکی از هنرهای اثرگذار 
اســت؛ یک خصوصیاتی در شــعر هســت که در بسیاری 
از هنرهای دیگر نیســت. خب، بعضی از هنرها در بخش 
دیگری و به نوع دیگری خیلی اثرگذارند - مثل سینما، مثل 
تئاتر و از این قبیل- اما شعر یک جور دیگری اثرگذار است. 
شعر باید جریان سازی کند؛ یعنی مجموعه شاعران کشور 
باید جوری شــعر را در فضای هنری کشور و فضای شعری 
کشور تنظیم و تولید و خلق و تکثیر کنند که بتواند مسائل 
مهم و مورد ابتالی کشور را گفتمان سازی و جریا ن سازی 
کند. فرض بفرمایید راجع به مساله عدالت، مساله مقاومت، 
مساله اخالق؛ ما چقدر احتیاج داریم به اخالق معاشرتی و با 
یکدیگر که من پریروز هم در یک جلسه ای اینجا با جوان ها 
روی این تکیه کردم؛ ما هم اخالق فردی خودمان، اخالق 
شخصی خودمان باید تهذیب بشود و رشد و علو پیدا بکند، 
هم اخالق معاشــرتی مان، رفتارهای مان بــا مردم، مثل 
گذشــت، مثل ایثار، مثل صداقت، مثل اخوت، برادری و 
از این چیزها. خوشبختانه در تاریخ شــعر ما، در این زمینه 
خیلی حرف هست، خیلی اشعار عالی ســروده شده و این 
گفتمان سازی باید ادامه پیدا کند؛ همچنین در زمینه های 
گوناگون کــه عرض کــردم؛ مثل مقاومــت، مثل همین 
مسائلی که امشــب در چند شــعر بود و موضوعات مهمی 

 بود.«
خصوصیات بعدی شــعر از نگاه رهبری نقش آفرینی 
است: » شعر فارسی در طول زمان نقش آفرینی کرده است؛ 
در تولید اندیشه و تعمیق اندیشه. شــما اگر نگاه کنید، در 
شعر فارسی حکمت زیاد اســت؛ ما فردوسی را می گوییم 

»حکیم فردوسی«، نظامی را می گوییم »حکیم نظامی«، 
سنایی را می گوییم »حکیم سنایی«، و از این قبیل؛ سعدی 
یک حکیم واقعی است، حافظ یک حکیم و عارف واقعی 
است؛ یعنی اینها شعر خودشــان را ظرفی قرار دادند برای 
حکمت، آن هم حکمت اسالمی، حکمت قرآنی، حکمت 
معنوی و پیامبرانه. شعر فارسی مملو از حکمت است؛ باید 
این روحیه و این حالــت حکمت و اخالق، در شــعر امروز 
ما برجسته شود. من در همین شــعرهایی که امشب اینجا 
خوانده شــد، چند بیت دیدم که واقعا در آنها  حکمت بود و 
از ابیاتی بود که اینها را می توان نگه داشت در حافظه، در 
کتاب، در نوشته ها و منتقل کرد و منتشر کرد. نقطه مقابل 
این حکمــت و اخالق و تعمیق اندیشــه و ایجاد اندیشــه 
و ایجاد امید در شــعر، این اســت که ما در شعر، مخاطب 
خودمــان را به الابالی گــری در عمل، ســطحی نگری در 
اندیشه و فکر، وادادگی در سیاست و بی تفاوتی در مواجهه 
با دشمن سوق بدهیم؛ یعنی اگر شعر ما اینطور باشد که این 
خصوصیات را ایجاد کند، این قطعا برخالف حکمت شعری 
است که در طول زمان در شعر فارسی وجود داشته. باید به 
این توجه کرد؛ این یک مســاله مهمی است. شعر باید در 
زمینه جدیت و کوشندگی و انضباط در عمل و ژرف نگری در 
اندیشه و استحکام در هویت و مجاهدت در برابر دشمن، 
فعال باشد.« ایشان ترانه و سرود را یکی از نکات قابل توجه 
دانستند: » یک نکته دیگری که خیلی مهم است، مساله 
ترانه و سرود اســت. من یک بار دیگر، اینجا این قضیه را 
مطرح کردم که ترانه و سرود، یک بخش الزم و یک شعبه 
الزم در زمینه هنر شعری است و خیلی هم تأثیر می گذارد؛ 
ترانه و ســرود واقعا تأثیرگذار اســت. ما در موارد بسیاری 
دیده ایم که مثاًل یک شعری در زبان جوان، نوجوان و افراد 
مختلف -دانشــجو، دانش آموز و... - جریان دارد که خود 
این شعر موجب حرکت است، موجب نشاط است، موجب 
جهت دهی است. االن در این زمینه انصافا ما کم داریم و 
کم گذاشته ایم؛ در زمینه ترانه و در زمینه سرود، سرودهای 

خوب کم است. 
جامعه ایرانی با شــعر آمیخته است و این خیلی نقطه 
قوت بزرگی اســت. جامعه عــرب هم همین جور اســت؛ 
عرب ها هم همین جورند؛ آنها  هم با شعر خیلی اُنس دارند و 
آمیخته اند. شما مالحظه کنید در همین قضایای انقالب، 
در این سال های گوناگون انقالب، شعارهایی که غالبا هم 
موزون است و صورت شعری دارد، خودش از دل جمعیت 
جوشــیده؛ یعنی اصاًل هیچ کس هم نمی داند چه کســی 
تولید کرده این شعر را اما از دل جمعیت یک نفر گفته، طبع 
دیگران متمایل به آن بوده و چون شعر است و چون موزون 
و مثاًل در مواردی ُمقفی )دارای قافیه( است، مردم دنبال 

کرده اند آن را.«
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اکران
وقت خجالت  

درباره اولین ساخته رضا مقصودی 

 فیلم ســینمایی »خجالت نکش« اولین ساخته رضا 
مقصودی در مقام کارگــردان، فیلمی کمدی با کنایه های 
سیاسی اســت. رضا مقصودی فیلمنامه نویس فیلم های 
»لیلی با من اســت«، »همیشــه پــای یــک زن در میان 
است«، »من سالوادور نیستم« و... بوده است. داستان 
زندگی زن و شوهری را روایت می کند که با داشتن عروس، 
داماد و نوه، در سن میانسالی بچه دار می شوند. این اتفاق 
آن هم در روســتایی کوچک کــه هیچ چیــز از دید اهالی 
پنهان نمی ماند، زن و شــوهر را دچــار اتفاقاتی کمیک و 
بامزه می کند. اتفاقاتی که در نهایــت باعث جدال این دو 
با یکدیگر می شود و…. در واقع قنبر و صنم از روستاییان 
ساده دلی هســتند که پس از اعمال سیاست های کنترل 
جمعیت در دهه 70 از آوردن فرزند جدید خودداری می کنند. 
آنها  با تغییر این سیاست ها در دوران دولت های نهم و دهم 
و در آستانه کهنسالی به فکر فرزندآوری می افتند. خجالت از 
حرف و سخن مردم و همان حکایت سر پیری و معرکه گیری 
آن هم در روستایی کوچک که خبرها زود می پیچد، قنبر و 

صنم را انگشت نما می کند. 
اولین اثــر ســینمایی »رضــا مقصــودی« در مقام 
کارگردان به یکی از مهم ترین مسائل این روزهای جامعه 
ایرانی، مســاله باروری و ازدیاد نســل می پــردازد. روایت 
پدیده ای اجتماعی در بستر زندگی روستایی که فارغ از نوع 
روایت، دوربین را از فضای شــهر و زندگی شــهری فاصله 
داده اســت. اما همین موضوع انگار دســت مایه تمسخر 
کاراکترهای اصلی نیز شده و عوام زدگی خاصی در طراحی 
شخصیت ها مشهود است. فیلم مانند سایر آثار هم ردیف 
خود تالش کرده یکی از موضوعات سیاسی اجتماعی این 
روزهای کشور را دستمایه شوخی های خود قرار دهد و گاه 
برخی مسئوالن سابق کشور را با گوشه و کنایه هایی بنوازد. 
طرح کلی به درســتی تبدیل به فیلمنامه نشــده و داستان 
فیلم به تعبیری شــش ماهه به دنیا آمده است. اتفاقات به 
دم دستی ترین شــکل ممکن پیش می رود و منطق روایی 
فیلــم را در حد یــک اثر ضعیف ســینمای کــودک پایین 
می برد. در مقابل به چالش کشــیدن نگاه مدرن شهری و 
دیدگاه های غلط اجتماعی نســبت به این موضوع از نقاط 
قوت فیلم محسوب می شود. نحوه پرداخت به سوژه و نگاه 
سیاسی و اجتماعی موجود در روایت، با شناخت قلم طنازانه 
مقصودی پیش از این و فارغ از حضور او در مقام کارگردان، 

آشناست. به نمایش گذاشتن تصویر مرد پرحاشیه سیاست 
سال های اخیر، اســتفاده از اسامی و شــعارهای دولتی و 
حکومتی، می تواند مخاطب را مجذوب خود کند اما شاید 
عمق این شــوخی ها در همــان حد و اندازه ســریال هایی 
چون »پایتخت« و فیلم هایی چون »زاپاس« باقی بماند؛ 
شوخی هایی که نشات گرفته از خنگی و دست و پاچلفتی 
شخصیت های داســتان اند و عموما براســاس پاره ای از 
سوءتفاهم ها و بدشانسی ها اتفاق می افتد. خجالت نکش 
یک فیلم ســرگرم کننده اســت که با همــه ضعف هایش  
می توان فیلــم قابل قبولــی قلمداد کــرد. فیلمی خانواده 
محور که دستمایه داســتانی اش درباره فرزندآوری است و 
کارگردان بــا ظرافت خاصی دوربینش را بــه جای بردن به 
محیط های غیر اصیل شهری به روستا می برد و در چارچوب 
سنت های رایج این مساله را بررسی می کند. یکی از نقاط 
برتر این فیلم بازی های آن است. بازی »احمد مهران فر« 
در کنار »شــبنم مقدمی« کامال بی نقص بــود و تا آنجا که 
فیلمنامه و کارگردانی اجازه داده بود مهران فر از پس نقشش 
بر آمده بود. البته مهران فر در بازی اینگونه نقش ها مهارت 
بی بدیلی دارد و این شخصیت را نیز بی نقص ایفا کرده بود. 
از سویی بازی شبنم مقدمی هم در این در نوع خود جالب بود 
و این جذابیت تا جایی پیش رفت که داوران جشنواره فیلم 
فجر وی را برای سیمرغ بلورین نقش اول زن کاندید کردند. 

نگاه کارگردان

   در بخش هــای مختلف این ســینما 
حضور داشتم و در تهیه کنندگی، فیلمبرداری، 
تدوین، صدابرداری و … کســب تجربه کردم 
اما عالقه اصلی من فیلمنامه نویســی بود و در 
این حوزه بیشــترین فعالیت را داشتم. اگرچه 
کارهای من توسط کارگردانان متعددی ساخته 
شد همیشــه این دغدغه را داشــتم که تصویر 
ذهنی که از فیلمنامه ام دارم را خودم بســازم و 
دوست داشتم این اتفاق به زودی رقم بخورد. 

   ایــن فیلمنامه همــان کاری بــود که 
می خواســتم حتما خودم آن را کارگردانی کنم 
به همین دلیل نگاه ویژه تری دخیل بود و انرژی 
مضاعفی صــرف کــردم تــا بتوانــم فیلمنامه 
کم نقصی را ارائــه کنم. خوشــبختانه توانایی 
بازیگــران این امــکان را به من داد کــه بتوانم 

هرچه در ذهن داشتم را از آنها  طلب کنم. 

   موقعیت کمدی فیلــم که کمتر به آن 
پرداخته شده برای مخاطب تازگی دارد در عین 
حال موضوعی به روز اســت کــه مجموعه این 
شرایط باعث به وجود آمدن انگیزه ای باال برای 
ساخت این اثر شد. این فیلم موضوعی درباره 
بچه دار شدن دارد اما قرار نیست توصیه کند که 
این کار را انجام بدهید یا نه. تنها دغدغه ما این 
بود که مردم بدانند قبل از اینکه تصمیم بگیرند 
باید دربــاره اش فکر کننــد. مــن کار اصلی ام 
فیلمنامه نویسی است و از اینکه گاهی ایده ای 
را کشف می کنم انگیزه می گیرم تا کارم را ادامه 
دهم اما ممکن اســت باز هم ســراغ کارگردانی 

بروم. 
رضا مقصودلو

بازتاب ها

     شبنم مقدمی  )بازیگر(: من در ابتدا می ترســیدم که این نقش را قبول کنم اما آقای مقصودی و حسینی 
به من لطف داشــتند و به من اعتماد کردند. این نقش از آن بخت هایی بود که ســراغ هر بازیگری نمی رود و 
خوشــحالم که توانســتم در آن خودم را محک بزنم. واقعا یکی از فیلم های خوبی بود که کار کردم چون رضا 
مقصودی اهل تعامل است و من این شانس را داشتم که تجربه متفاوتی کسب کنم. اتفاق خوبی که در این 
پروژه شاهدش بودم اینکه تعامل خوبی بین بازیگران با تهیه کننده و کارگردان وجود داشت و این ترس من 

را از بین برد. 

      احمد مهران فر )بازیگر(: با رضا مقصودی مشورت های زیادی داشتم. این همفکری ها باعث شد که به 
نقش بیشتر نزدیک شوم. احساس می کردم که مخاطب با این نقش ارتباط نزدیک و خوبی برقرار نخواهد 
کرد. معتقد بودم که مخاطب این نوع از بازی را به خوبی درک نخواهد کرد. اما تمام تالشم این بود که به این 
شخصیت نزدیک شوم. بازی کردن چنین نقش های بسیار سخت است. اگر باز هم چنین پیشنهادی داشته 
باشم قطعا بازی نمی کنم. سعی داشتم به نقش بیش از حد نزدیک نشوم. معتقد بودم که کمی از این نقش 

بردارم و مقداری هم شخصیت خودم را در این بازی دخیل کنم. 
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خارج از دید

کارت آخر  
درباره فصل ششم 

سریال خانه پوشالی

محکومیت غول آزار   
 هاروی واینستین با دستبند به دادگاه رفت 

»رابین رایــت« بازیگر »خانه پوشــالی« با انتشــار 
عکسی از تیزر این سریال در اینستاگرام اعالم کرد که تولید 
فصل ششم درام سیاسی »خانه پوشالی« به پایان رسیده 
اســت. این عکس تصویر رایــت را در نقش رئیس جمهور 
»کلر آندروود« نشان می دهد که با دســتانی خون آلود به 
دوربین می نگــرد. رایت در این مورد نوشــت: »به عنوان 
آخرین جمعه، فیلمبرداری فصل نهایی »خانه پوشالی« به 
پایان رسید. کار با مجموعه عوامل این فیلم از عوامل پشت 
صحنه تا هنرپیشگان برایم لذت و شادی مطلق بود. ما در 
این پروژه یک خانواده بودیم و دلمان برای این عوامل تنگ 
خواهد شد. مجموعه ای که سرشار از شادی و لبخند بود.«
انتظار می رود فصل ششــم »خانه پوشالی« توسط 
کمپانی »نت فلیکس« در پاییز ســال جاری منتشر شود. 
این اولین و آخرین فصلی خواهد بود که کوین اس پیسی، 
بازیگر اصلی سریال در آن نقشی نخواهد داشت. اسپیسی 
نقش فرانک آندروود را در سریال بازی می کرد. همسر کلر 
آندروود، که سیاستمداری زیرک و سیاس و البته بی اخالق 
بود. اما به دنبال ماجرای رســوایی های اخالقی و ادعای 
مربوط به تعرض کوین اسپیسی، نت فلیکس این بازیگر را 
که برای نقش فرانک آندروود برنده جوایز متعدد تلویزیونی 
شده بود و تحسین های زیادی را برانگیخت، از سریال کنار 
گذاشت. نت فلیکس تاکید کرده که این فصل آخر سریال 
خواهد بود. رسوایی اخالقی اسپیسی روی اتمام سریال در 

فصل ششم تاثیر داشت. 
در تیزر منتشرشده از فصل جدید، کاراکتری که رابین 
رایت نقش اش را ایفا می کرد، کلر آندروود، کسی است که 

چند ماه بعد از عمومی شدن اتهام های آزار جنسی و 
سوءاستفاده از قدرت علیه یکی از معروف ترین فیلمسازان 
هالیوودی، پرونده او یک قدم جلوتر رفته و او رسما محکوم 
شــد.  هاروی واینســتین، غول ســابق فیلم آمریکایی در 
نیویورک در زمینه های تجاوز و اعمال جنسی جنایی مجرم 
شناخته و محکوم شد. ســایروس ونس جونیور، دادستان 
منطقه منهتن این خبر را اعالم کرد و گفت این محکومیت 
واینستین را »یک قدم به پاسخگویی نزدیک تر می کند.« 
هاروی واینســتین که چندی پیش و پس از شکایت 
حدود ۸0 زن به اتهام تجاوز و ســوء رفتار جنسی خود را به 
پلیس نیویورک معرفی کرده بود، در اولین جلســه دادگاه 
عالی منهتن همه اتهامات وارده نســبت به خود را رد کرده 

است. 
»واینستین« 66ســاله بدون صحبت با خبرنگاران، 
ســاختمان دادگاه عالی منهتــن در نیویــورک را ترک کرد 
اما »بنجامین برافمن« وکیل مدافع او و یک ســخنگوی 
دادســتانی تاییــد کردند کــه وی هیچ یــک از اتهامات را 

نپذیرفته است. 

در راس قدرت قرار گرفته و کنترل فصل جدید سریال را در 
دست دارد. او حاال پشــت میزی در دفتر ریاست جمهوری 
نشسته که زمانی توســط شوهرش اشغال شــده بود. کلر 
آندروود لبخندی با اعتماد به نفس به لب دارد و رو به دوربین 

می گوید: »ما تازه کار رو شروع کردیم.«
این فصل تنها هشت قسمت دارد و نسبت به فصول 

قبلی این مجموعه، کوتاه تر خواهد بود. 
ســریال »خانه پوشــالی/ House of Cards« یک  
تریلر سیاسی اســت که بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک 
مینی ســریال انگلیســی به همین نام خلق کــرده و جالب 
اینکه هــر دو ســریال نیز براســاس رمانی از مایــکل دابز 
ساخته شده اند. قسمت های نخســت فصل نخست این 
ســریال به کارگردانی دیوید فینچر و با بازی  محوری کوین 
اسپیسی و رابین رایت، برای نخســتین بار در سال ۲013 

وی روز ۲5 ماه مــی  خود را به پلیس تســلیم کرد و با 
دستبند به اولین جلسه دادرســی منتقل شد اما به قید یک 
وثیقه یک میلیون دالری و استفاده از بازوبند ردیاب موقتا 
آزاد شد اما اگر در نهایت در دادگاه محکوم شود، با حداکثر 
۲5 سال زندان رو به رو خواهد شد. از زمانی که مجموعه ای 
بزرگ از زنــان هالیــوود، واینســتین، تهیه کننده ســابق 
66 ســاله  هالیوودی را در ماه اکتبر به آزار جنسی و سال ها 
سوءاستفاده از قدرت متهم کردند، او از انظار عمومی پنهان 

بود و در یک مرکز بازیابی در آریزونا به سر می برد. 
واینستین خود را جمعه گذشته در منهتن تسلیم پلیس 
کرد، دستگیر شد و با دستبند از پاسگاه پلیس به دادگاه برده 
شد. نیروهای پلیس کالیفرنیا و بریتانیا هم در حال حاضر 

مشغول بررسی پرونده او هستند. 
ماجرای رســوایی اخالقی »هاروی واینســتین« که 
اولین بار توسط هفته نامه نیویورکر فاش شد، پیش از این 
نام چهره های سرشناسی چون »کوین اسپیسی«، »بیل 
کازبی« و اخیرا »مورگان فریمن« را نیز به اتهام آزار و اذیت 

جنسی زنان مطرح کرده است. 

توســط نت فلیکس عرضه شد و سیاســت های روز آمریکا 
را با شدت به چالش کشــید. عالوه بر فینچر، چهره هایی 
چون جیمز فولی، جوئل شوماخر، کارل فرانکلین، جودی 
فاستر و رابین رایت اقدام به کارگردانی قسمت های مختلف 
این ســریال کرده و به واسطه ساختار مســتحکم سناریو، 
کارگردانی و بازی های بسیار درخشان، تمامی  فصل های 
این سریال نامزد و برنده جوایز متعددی شده است. در هر 
پنج فصل این سریال که تاکنون به نمایش در آمده. حزب 
دموکرات آمریکا بــه عنوان حزب حاکــم آمریکا به عنوان 
سوژه سریال به شــدت زیر ضرب قرار گرفته و این سریال 
به نقد نظام سیاســی آمریکا و نمایش البیگری ها و فســاد 
سیاستمداران آمریکایی پرداخته و شیوه های شگفت انگیز 
از ابعاد این فســاد را به نمایش می گذارد. این ســریال به 
فارسی هم دوبله شده و از شبکه نمایش، پخش شده است. 

»واینســتین« در ابتدا یکی از بنیانگــذاران کمپانی 
»میرامکس« بود که ســاخت فیلم های موفق و مستقلی 
چون »داستان عامه پسند« را در کارنامه داشت و سپس به 
همراه برادرش »باب« در سال ۲005 کمپانی فیلمسازی 
»واینستاین« را راه اندازی کردند. وی برای تهیه کنندگی 
فیلم »شکســپیر عاشق« در ســال 199۸ موفق به کسب 
جایزه اسکار شد و همچنین برای تهیه کنندگی تعداد زیادی 

از نمایش ها هفت بار برنده جایزه تونی شده است. 
خبر دیگر در این رابطه آن اســت که برایان دی پالما 
کارگردان مطرح  هالیوود قصد دارد به ژانر وحشت بازگردد 
تا یک فیلم وحشــت درباره  هاروی واینستین، تهیه کننده 
رسواشــده  هالیوودی بســازد. این کارگردان گفت: »من 
مشــغول نوشــتن فیلمی  درباره این رســوایی هستم. این 
پروژه ای اســت کــه در حــال حاضر بــرای ســاخت آن با 
یک تهیه کننده فرانســوی مشــغول گفت وگو هستم. نام 
شــخصیت اصلی من  هاروی واینســتین نخواهد بود، اما 
یک فیلم  ترسناک با یک شخصیت سوءاستفاده گر جنسی 
خواهد بود و داســتان فیلم در صنعت سینما اتفاق خواهد 

افتاد.« 
دی پالما که همچنین به خاطــر کارگردانی »صورت 
زخمــی«، »دســت نیافتنی ها« و همچنیــن فیلم اصلی  
»ماموریت غیرممکن« شناخته می شود، جزئیات بیشتری 
از این مطرح نکرد که فیلمنامه چــه زمانی تکمیل خواهد 

شد. 
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خواندنی
 هستی و زبان 

کتاب تازه ای در مورد فلسفه  هایدگر 

 هایدگر از شــگفت انگیزترین اندیشمندان در تاریخ 
فلســفه مدرن بود. یکی از عناصر اصلی ساختار جهان از 
دیدگاه هایدگر »زبان« است. که در این مورد جمله مشهور 
»زبــان، خانه هســتی اســت« را مطرح می کنــد. بخش 
وســیعی از گرایش های جدید در فلســفه را فلســفه های 
زبانی و تحلیل های زبانی تشکیل می دهد. به نظر هایدگر 
زبان از مهم ترین درونمایه های سخن فلسفی است. او در 
آثار قبل از دوران دگرگونی »حرف زدن« و »گفتن« و گاه 
بیان کردن را به معنای کلی زبان به کار می برد. اما در دوران 
بعد از دگرگونی زبان را تاملی اندیشمندانه دانست و اعالم 
کرد زبان خود اندیشه است نه صرفا بیان اندیشه. در همین 
رابطه به تازگی کتاب »هســتی و زبان در اندیشه  هایدگر« 
نوشته طالب جابری به همت انتشارات ققنوس منتشر شده 
است. به گفته مولف کتاب در مقدمه، هدف ضمنی در این 
نوشتار نشان دادن این حقیقت است که هنوز هم می توان 
حیرت کرد. در عصر تکنولوژی و تولید انبوه که انسان همه 
چیز، از موجودات زنده گرفته تا خاک و سنگ و درخت، را 
با نگاهی علمی و پوزیتویستی، شناخت پذیر و در نتیجه کم 
ارزش و بی اهمیت می  بیند، در زمانه ای که عصر کنجکاوی 
علمی  بی قرار و اختراعات بی وقفــه در جهت ارضای آن و 

در نهایت کهنه شدن ســریع هر چیز نو و تبدیل آن به زباله 
اســت، شــجاعت اندک متفکرانی که هنوز گوشــی برای 
شنیدن طنین غریب هســتی و زبانی برای بیان آن دارند، 
امیدی است تا شاید هنوز بتوان از زیبایی، ستایش انگیزی 
و حرمت جهان سخن گفت. آموختن چنین نحوه وجدی، 
تفکری ژرف و پرشکیب می طلبد که باید آن را نزد معلمانی 

سختگیرمانند مارتین هایدگر فراگرفت. 
هایدگر در اولین اثر فلسفی جدی اش، هستی و زمان 
در پی بازافروزی نبرد غول ها بر ســر هستی است. پرسش 
هستی نه تنها پرسش او در این کتاب بلکه به نحوی پرسش 
تمام دوران تفکر اوست و چگونه می تواند غیر از این باشد 
وقتی بنیادی ترین، سرآغازترین و مهم ترین پرسش، نه تنها 
در حوزه فلسفه بلکه در تمام گستره تاریخ بشر همانا پرسش 
هستی اســت.  جابری معتقد اســت،  هایدگر در کتابش به 
شــیوه ای یکنواخت به این پرســش نمی پردازد و هر دم از 
نو از سمتی نو به سمت این پرسش می رود. انتخاب تعبیر 
»راه ها« به جــای »کارها« بــرای آثارش خــود موید این 
مطلب است که  هایدگر هرگز در مسیری مستقیم و از پیش 
مشخص گام برنداشته، هرگز تسلیم پایبندی به گفته های 
پیشــین خود نشــده و همواره همچون منتظران چشم به 

خانم کارکوب
زندگینامه داستانی مادر سه شهید 

گل های سرخ سارایوو 
یادمان قربانیان بوسنی

کتاب »خانم کارکوب« نوشته رضیه غبیشی، شامل زندگینامه داستانی مادر شهیدان 
کارکوب زاده طی روزهای گذشته توسط نشر شهید کاظمی در بازار کتاب عرضه شده است. 
خانم کارکوب زاده زنی است با قدی خمیده اما استوار، زنی که با آغاز جنگ تحمیلی 
و محاصره آبادان، همســر و پنج فرزند برومندش راهی جبهه هــای جنگ و دفاع از میهن 
می شــوند و در دو ســال اول جنگ، دو فرزندش به شهادت می رســند و در سال سوم نیز، 
خبر اســارت دو فرزند دیگرش را می شــنود. زهرا کارکو ســه فرزند شــهید دارد که یکی از 
آنها  مفقوداالثر اســت. به عالوه همســرش خداداد کارکوب زاده نیز جانباز شــهید بوده. 
یکی دیگر از پســرانش که در قید حیات است، جانباز 70 درصد اســت. کارکو که به خانم 
 کارکوب زاده معروف اســت، خود نیــز جانباز بــوده و در بدنش ترکش هایی از ســال های

 جنگ دارد. 
یکی از مســائل جالب در زندگی این شــخصیت، ســفر رهبر انقالب به شــهر قم و 
دیدارشــان طی 10 روز با خانواده های شهداست. مدت زمان این ســفر به خاطر دیدار با 
خانم کارکوب زاده یک روز اضافه شده و به 11 روز رسیده است. رهبری در دیدار با این مادر 
شهید اشاره می کنند که سفر را طوالنی کرده و صبر کرده اند تا با این مادر شهید دیدار کنند. 
در حال حاضر روایت خانم کارکوب زاده از دیدار با رهبری در چاپ اول کتاب درج شده 

اما قرار است در چاپ دوم، گزارش مفصل و کامل این دیدار نیز چاپ شود. 

جنگ ها همیشــه قهرمانان و قربانیانی در پی دارد که بعد از اتمــام آن بازماندگان به 
ستایش قهرمانان خود و گرامی داشــت یاد و خاطره قربانیان می پردازند. هرکشوری برای 
یادآوری رشــادت های قهرمانان و گرامیداشــت یاد قربانیان یادمان هایی در شهر ایجاد 
می کنند. »گل های سرخ سارایوو« پژوهشی است درباره یادمان های مانده در سطح شهر 
سارایوو و برخی نقاط دیگر جهان که توســط دکتر عذرا یونسوویچ نوشته شده و با کوشش 
محمد کریمی  به فارسی برگردانده شده است. این کتاب تالش دارد تا با محوریت قرار دادن 

یکی از یادمان های جنگ، واکنش اقشار مختلف بوسنی به این یادمان ها را نشان دهد. 
در بخشی از کتاب آمده است: »۲5 سال قبل و بالفاصله پس از مرگ دو زن جوان در 
تظاهراتی آرام در سارایوو، اتحادیه اروپا و آمریکا، بوسنی و هرزگوین را به عنوان کشوری 
مستقل به رسمیت شناختند. در پی اعالم استقالل بوســنی و هرزگوین، صرب ها هزاران 
نیروی نظامی را روانه ســارایوو کردند و این شــهر را به محاصره درآوردند. محاصره ای که 
بیش از 11541 نفر کشته به جا گذاشت. محاصره سارایوو که حدود چهار سال طول کشید، 
طوالنی ترین محاصره یک پایتخت در تاریخ مدرن به شمار می رود. چند هفته پس از آغاز 
محاصره سارایوو فرودآمدن خمپاره های ارتش صرب در محلی شلوغ در مرکز این شهر جان 
۲0 غیرنظامی را گرفت. شلیک تک تیراندازان صرب به شهروندان سارایوو سرآغاز جنگ 

بوسنی شناخته می شود. تک تیراندازان صرب دیگر کابوس شهروندان سارایوو بود... «

مقاومت 

اندیشه

مقاومت 

راه روزنه های جدیدی بوده اســت که بر پرسش اساسی او 
نوری بیفکند.   شــاید تالش برای گنجاندن تفکرات یک 
فیلسوف در یک طرح کلی مصون از انتقاد نباشد اما تاکید 
خود هایدگر بر اندیشیدن به نیندیشــیده ها و ناگفته هایی 
که خود را در خوانش یک متن فلسفی به ما نشان می دهد 
ـ که به همین شیوه نیز آثار فیلسوفان را می خواند و تفسیر 

می کندـ  ما را از این انتقاد در امان می دارد. 
مساله دیگر که در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد 
این اســت که از کجای تفکر  هایدگر باید آغاز کرد؟ بدون 
شک اینکه  هایدگر هر بار به گونه ای به پرسش خود نزدیک 
می شود نشان از بغرنجی و دشواری پدیدار آغاز دارد و شاید 
تفکر هرمنوتیکی  هایدگر اساســا تالش بــرای قرارگرفتن 
در آغاز باشــد. خود هایدگر تاکید می کند که پرســیدن هر 
پرســش متافیزیکی تمام متافیزیک را شــامل می شــود، 
بنابراین تفاوتــی ندارد که پرسشــگری را از کجا آغاز کنیم 

زیرا پرسشگری اصیل همانا خود مسیر را روشن می کند. 
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اشپیگل

اکونومیستفرهنگ امروز

نیوزویکتایم

پیشخوان

 با تشکیل دولت جدید ایتالیا که جریانی ضد نظم موجود 
در این کشــور عضو اتحادیه اروپا تلقی می شــود، بن بست 
سیاسی در آن به پایان رسید اما این مساله برای اتحادیه اروپا 
می تواند یک چالش جدی باشد. واکنش ها به تشکیل دولت 
جدید ایتالیا متفاوت و گویــای نگرانی ها درباره بدهی های 
سنگین این کشــور و آینده آن در اتحادیه اروپا بوده است، 
اشپیگل با طرحی جالب، تیتر خداحافظ رفیق را انتخاب کرد.

 فرهنگ امروز با تصویری از رضاشــاه و با عنوان از گور بازگشته منتشر شد. این 
پرونده که به بهانه شایعه کشف جسد مومیایی شده منتسب به رضاشاه ترتیب داده شد، 
مروری داشته بر اقتضائات سیاسی و فکری روی کار آمدن رضاشاه. فرهنگ امروز در 
این شماره این هفته خود نگاهی فرهنگی به مقوله فوتبال به بهانه نزدیکی جام جهانی 

۲01۸ داشته است. 

 تیتر شماره این هفته اکونومیســت به »دولت ناظر« با طرحی از چشمی  ناظر به 
خوانندگان اختصاص پیدا کرده، نویسنده مقاله معتقد است که شناسایی چهره از طریق 
دوربین های مداربسته، گوشی های همراه، دوربین هایی که در حین رانندگی پالک 
خودروها را می خوانند و... داده هایی را در اختیار دولت چین قرار می دهد که می تواند 

تبدیل به فیلمی از زندگی آنها  شود. 

 هفته نامه برای این جلد مجله خود یک کار جاه طلبانه 
کرده است، او با استفاده از پهپادهای کوچک جلد خود را 
روی آسمان ساخته است، بعد عکســی از این جلد طبیعی 
گرفته و به چاپ رســانده اســت. تایــم برای شــماره تیتر 
عصر درون ها را برگزیده اســت. پهپاد، کواکوپتر یا درون 
)Drone(، اصطالحا بــه »پرنده های بدون سرنشــین با 

قابلیت کنترل از دور« گفته می شود. 

 هفته نامــه نیوزویــک این ســوال را مطــرح کرده 
است که آیا آنگ ســان ســو چی، هنوز الیق جایزه صلح 
نوبل اســت؟ رهبر حــزب حاکم میانمــار و برنــده جایزه 
صلح نوبل که به خاطر ســکوتش در برابر کشــتار اقلیت 
روهینگیا بارها مورد ســرزنش قرار گرفت و بســیاری باور 
 دارند که او با عدم دخالت خود در این نسل کشــی سهیم

 است. 

آلمان

انگلیسایران

آمریکاآمریکا 

81 شماره 399   | مثلث  



کارت قرمز برای صهیونیست ها   
مسی به سرزمین اشغالی نرفت 

تیر نتانیاهو به ســنگ خورد و نتوانســت از فوتبال به 
عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای آن استفاده کند که کشتار در 
غزه را تحت الشعاع قرار دهد، آنها  برای برگزاری باز دوستانه 
با آرژانتین هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی فکر همه جور 
کار تبلیغاتی را کرده بودند، زمان اعالم شده برای برگزاری 
این مسابقه دوستانه همزمان با پنجاه و یکمین سالروز نکسه 
)جنگ شش روزه اسرائیل و اعراب( بود. جنگ شش روزه 
نکسه یا جنگ ژوئن، جنگ اعراب و اسرائیل یا جنگ سوم 
اعراب و اسرائیل در فاصله پنج تا 10 ژوئن 1967 رخ داد. 
طرف های این جنگ اسرائیل، مصر، سوریه و اردن بودند. 
اســرائیل در این جنگ قدس، کرانه باختــری، نوار غزه، 
جزیره ســینا و بلندی های جوالن را اشــغال کرد. اسرائیل 
بنا داشت این بازی را در استادیوم »تدی« برگزار کند. این 
استادیوم دقیقا در محل یک روستای فلسطین ساخته شده 
که توسط اشــغالگران به طور کامل تخریب شده و اهالی 
آن کشته و اسیر و آواره شده اند. هدف اسرائیل از برگزاری 
این بازی به ویژه در این مکان خاص، مشروعیت بخشی به 

اشغال و آواره کردن مردم فلسطین بود. یعنی هم زمان شوم 
بود و هم مکان و برای این شومی  حاضر بود هزینه زیادی 
هم بکند. اســرائیل قرار بود حدود یک میلیون دالر برای 
میزبانی تیم فوتبال آرژانتین و لیونل مسی، ستاره این تیم 
جهت شرکت در مسابقه ای دوستانه با تیم فوتبال این کشور 

در شهر قدس اشغالی هزینه کند. 
اعتراض ها به این خبر خیلی زود شروع شد؛ گروه های 
مختلف فلســطینی و مســلمان طی چند روز کمپین هایی 
تشکیل دادند تا آرژانتین در این مسابقه حضور پیدا نکند، 
یکی از این جنبش ها، فتح بود. جنبش فتح به منظور مقابله 
با اقدامــات رژیم صهیونیســتی و ممانعت از به رســمیت 
شــناختن قدس به عنوان پایتخت این رژیم از فدراسیون 
فوتبال و دولت آرژانتین خواســت تا تیم ملــی فوتبال این 
کشور را به منظور برگزاری بازی دوســتانه با تیم اسرائیل، 
به قدس نفرستند. اسامه قواسمی، سخنگوی جنبش فتح 
درباره موضوعاتی که پشت پرده این مسابقه دوستانه وجود 
دارد، گفت: »اسرائیل با این نقشه و سوء استفاده از ورزش 

به دنبال گمراه کردن افــکار بین المللی اســت و برگزاری 
این مسابقه به منزله نادیده گرفتن قانون بین المللی و آزار 
و اذیت ملت فلســطین است. اســرائیل با سوءاستفاده از 
ورزش فوتبال که از جمله اهــداف آن ایجاد روابط و صلح 
میان ملت های مختلف اســت، به دنبال اهداف سیاسی، 
نژادپرستانه و آزار و اذیت دیگران است. اسرائیل همچنین 
با برگــزاری چنین مســابقه ای به دنبــال تــداوم اقدامات 
غیرقانونــی و مخالف بــا قانون بین المللی خــود در قدس 

پایتخت فلسطین است.«
جبرئیل رجوب، رئیس فدراســیون فوتبال فلسطین 
هم تاکید کــرد که اگر مســی در ایــن دیدار شــرکت کند 
عکس های او به آتش کشیده خواهد شد: »مسی بازیکن 
بزرگی اســت و ما او را به صورت شــخصی مورد انتقاد قرار 
می دهیم و خواستار این هستیم که هواداران همه پیراهن 

و عکس های این بازیکن را به آتش بکشند.«
اعتراض ها به خود آرژانتین هم کشــیده شــد. طبق 
آخرین نظرســنجی ها 76 درصد هواداران از فدراســیون 
فوتبال این کشور خواستند که این بازی را لغو کند. سرانجام 
تحت فشــارهای گســترده بین المللی و در پی اعتراضات 
شدید فلســطینیان و حامیان آنان در سرتاسر جهان بازی 
دوستانه تیم ملی فوتبال آرژانتین با تیم رژیم صهیونیستی 
لغو شــد. پس از لغو بــازی، بنیامین نتانیاهــو طی تماس 
تلفنی با رئیس جمهور آرژانتین خواستار تجدید نظر در این 
تصمیم و برگزاری این بازی شــد اما رئیس جمهور آرژانتین 
تاکید کرد که فدراسیون این کشور نهادی مستقل است و 
او دخالتی در تصمیم آن نخواهد داشت. آویگدور لیبرمن، 
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی نیز تیم فوتبــال آرژانتین را 
به شدت مورد حمله قرار داد.  این خبر بازتاب گسترده ای در 
فضای مجازی داشت و بسیاری از عدم برگزاری این بازی 
اســتقبال کردند، به عنوان مثال گابریل ســوالنو، بازیکن 
اســبق تیم ملی فوتبال آرژانتین به حمایت از مردم مظلوم 
فلســطین پرداخت و پس از لغو دیدار تیم ملی کشــورش 
با رژیم اشــغالگر قدس در صفحه شــخصی خود این طور 
نوشت: »فوتبال هرگز به خون فلسطینی ها آلوده نمی شود. 
هیاهوی دیدار تدارکاتی آرژانتین با اسرائیل متوقف شد. «

جبرئیل الرجوب، رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین 
در واکنش به لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال آرژانتین با 
رژیم اشغالگر قدس در خاک فلسطین اشغالی این اتفاق را 

به مثابه کارت قرمزی برای رژیم صهیونیستی تعبیر کرد. 

رویداد

بلوط های سوخته 
روایت بازماندگان دفاع مقدس 

نمایــش »بلوط هــای ســوخته« بــا نویســندگی و 
کارگردانی اسماعیل فیروزی به روایت بازماندگان حوادث 
تلخ جنگ می پردازد و با نگاهی به زندگی جانبازان و خانواده 
این عزیــزان، گوشــه ای از ســختی های آن را به نمایش 
می گذارد. نمایش در واقع روایت نســل دوم خانواده های 
درگیر با جنگ است، درباره افراد شیمیایی به عنوان نسل 
اول درگیر با مســائل شــیمیایی به انــدازه کافی صحبت 
شــده اســت و تقریبا همگی با ســختی های زندگی شان 
آشنا هســتیم اما درباره خانواده، فرزندان و افرادی که به 
نوعی با این افراد درگیر هســتند کمتر گفته شــده است. 
»بلوط های ســوخته« روایت خانواده های این دســت از 
جانبازانی است که درگیر مواد شیمیایی شده اند و حتی این 
بیماری و ناراحتی به برخی از افراد خانواده نیز منتقل شده 
اســت. این کار دارای 5 ترانه و آوای محلی شنیدنی است 

که برای این نمایش توســط اســتاد اکرام مهر آوا ساخته 
شده که به زبان لری و برای زاگرس نشین ها بسیار جذاب 
هستند؛ همچنین این کار دارای طراحی حرکت های آیینی 
است. لیلی صبری، متین ضرابی، شادی صیادی، نازنین 
بهرامی، ســمیرا مهدوی شــکیبا، محمد گرگین، علیرضا 
دهقانی، مصطفی سیاوش، الهام تونتابی و ستایش فیروزی 
بازیگران این نمایش هستند. اسماعیل فیروزی درباره این 
کار گفته است: »من فکر می کنم اینکه گزینشی به مساله 
جنگ برخورد می کننــد و تاکید دارند، غلط اســت. جنگ 
بخشــی از زندگی ما در برهه خاصی از ایران اســت و االن 
هم آثار آن را شــاهد هســتیم و اگر این آثار را نشان دهیم 
به معنای این نیســت که آن را کوچک یا بزرگ کردیم، به 
هرحال این بخشی از زندگی است و اگر دوباره پیش بیاید و 
الزم باشد که دفاعی صورت گیرد این انتخاب گزینشی کار 

دست ما خواهد داد. جنگ برای همه بوده و هست و همه 
در آن سهم داشتند و هر کسی به ســهم خود کاری کرده و 
نباید بگوییم که صرفا فالن فرد در جنگ فعالیت کرده و... 
ضمن ارج گذاشتن به همه آدم ها اما من به گزینشی کردن 

معتقد نیستم.«
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