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   هم آنها در اشــتباه بودند که همۀ آیات و اخبار را برگرداندند

 به آن.
 باید هر چیزی ســر     جــای خودش عمل بشــود؛ یعنی 
انساْن رشد طبیعی داشته باشد به هر مقدار که ممکن     است؛ 
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بعدش هم رشد داشته باشد، مرتبۀ بعدش     هم رشد داشته باشد 

و همۀ ابعادش بسیج بشود تا یک انسان بشود. 
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       انسان شدن کار مشکلی است لکن الزم است 
برای انســان. مقصود من از این حرف     این است که 
شما خیال نکنید که اسام آمده حیوان تربیت کند، 
آمده اســت که خواب و     خوراک برای حیوان درست 
کند. این یکی اش است؛ این را هم درست می کند 
لکن این     یک ُبعد اســت، آن هم ُبعد آخرش است. 
ُبعدهای دیگری دارد که آنها هم همه اش از     اسام 
اســت و برای تربیت انســان است، و انســان را می 
خواهد یک موجود رشیدی که همۀ     این ابعاد را داشته 

باشد تربیت کند.
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رایزنی های برجامی  نتانیاهو در اروپا  چه حاصلی داشت؟
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مذاکرات گره خورد
اخبار ویژه مثلث از سرنوشت برجام

دولتی هــا  ترجیــح می دهند ســکوت کــرده و فعال 
مذاکرات را در حالت محرمانه برگزار کنند. رسانه ها فعال خبر 
مســتندی درباره آنچه در رایزنی های چندجانبه می گذرد، 
ندارند اما تحلیلگران از نشانه هایی که پدیدار شده ارزیابی 

می کنند که مذاکرات گره خورده است. 
بر اساس برخی شنیده ها اروپایی ها همسو با آمریکا در 
مورد چند محور روی ایران فشار می آورند و حاضر به دادن 
تضمین به ایران نیستند. غرب همچنان اصرار دارد که یک 
توافق تکمیلی که شــکل جدیدی از برجام است را با ایران 
به نتیجه برساند؛ توافقی که شامل موضوعاتی مانند یمن، 

سوریه و موشک باشد. 
آنها خواسته اند که برای تضمین حضور شرکت های 
بزرگ دولتی در ایران تعهد هایی از تهران در مورد موضوعات 
فوق داده شود. در غیر این صورت فقط شرکت های کوچک 
خصوصی که با آمریکا مراودات مالی ندارند در ایران حضور 

خواهند داشت. 
این خبر البته در جدیدترین اظهــارات موگرینی هم 
قابل مشــاهده اســت. او گفته: »هم اکنــون تمرکز روی 
شــرکت های کوچک و متوســط اروپایی اســت که ارتباط 
کمتری با بازار آمریکا دارند. مشغول کار روی اقداماتی عینی 
با هدف حفظ همکاری با ایران در حوزه های کلیدی، از جمله 
 زمینه های بانکی و فاینانس، تجارت و سرمایه گذاری، نفت و 
حمل و نقل هســتیم. مهم ترین چالش کنونــی ما، یافتن 
راه  حل هایی بــرای تعامالت بانکی و فاینانس اســت. این 
موضوعات هم در ســطوح سیاســی و هم در نشست های 
کارشناســی فشــرده که عمدتا به صورت روزانه در تهران و 
بروکسل برگزار می شوند، در دست بررسی است. به همین 
جهت، تصمیم گرفتیم شبکه ای از نمایندگان معرفی شده 
از ســوی هر یک از اعضای اتحادیه اروپا تشکیل دهیم تا 
کار با هماهنگی و تاثیرگذاری بیشتری ادامه یابد. ایران هم 
باید سهم خود را انجام دهد. تهران باید استانداردهای خود 
در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود بخشد 
و اصالحات بانکی را توســعه دهد. اینها گام های اساسی 
برای جذب بیشــتر بانک ها و شــرکت های اروپایی است. 
این توافق، روزنه ای برای رســیدگی به دیگر نگرانی های 
مرتبط با ایران گشــوده اســت. حفظ برجام می تواند زمینه 
بهتری را برای رسیدگی به این موارد ایجاد کند. در مورد یمن 
هم اکنون یک فرآیند گفت وگوی منطقه ای با مشارکت ایران 
و اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس بنا 
گذاشته شده که تا همین حاال هم به گام مهمی  در تسهیل 

بازدید نماینده ویژه سازمان ملل از صنعا منجر شده است.«

  مباحثه یک ساعته ماکرون و روحانی
اما در ادامه تحوالت در مورد برجام روســای جمهور 
ایران و فرانسه هفته گذشته در تماسی تلفنی، درباره برجام، 
گفت وگو و تبــادل نظر کردند. بر اســاس خبــری که نهاد 
ریاســت جمهوری ایران منتشر کرده اســت حسن روحانی 
در گفت وگوی تلفنی »امانوئل ماکــرون«، رئیس جمهور 
فرانسه، از مواضع اروپا و از جمله فرانسه برای حفظ برجام 
تاکنون، ابراز خرســندی کرد اما درعین حال گفت که این 
اظهارات و بیانیه ها، باید با اقدامــات و راه حل های عملی 
و ملموس جهت جبــران بهره مندی ایــران از منافع ماندن 
در برجام همراه باشد. روحانی با اشاره به محدودیت زمانی 
برای ارائــه راه حل های عملــی و با تاکید بــر اینکه »نباید 
اجازه دهیم این دستاورد بسیار بزرگ دیپلماسی با اقدامات 

یکجانبه و پیمان شکنی دیگران نابود شــود«،  گفت: اگر 
ایران نتواند از امتیاز این توافق استفاده کند، عمال ماندن 
در آن، امکان پذیر نخواهد بود. رئیس جمهور همچنین در 
موضوع سوریه نیز با اشاره به اینکه حضور مستشاران ایرانی 
در سوریه برخالف حضور نامشروع نظامیان برخی کشورها، 
به درخواست رسمی دولت آن کشور و برای مبارزه با تروریسم 
است، ابراز امیدواری کرد که با تالش های مشترک نیروهای 
حامی  دولت و ملت سوریه، هر چه سریع تر تروریسم در آن 
کشور ریشه کن شــده و در نتیجه نیازی به حضور نیروهای 
خارجی نباشد. روحانی با اشــاره به پیشرفت های خوبی که 
در مســیر تدوین قانون اساسی جدید ســوریه میان دولت 
و معارضان آن کشــور حاصل شــده، از تداوم مشــورت و 
رایزنی ایران و فرانســه در ارتباط با برقراری ثبات و آرامش 
در سوریه اســتقبال کرد. رئیس جمهور فرانســه نیز در این 
تماس تلفنی با تاکید مجدد بر اینکه پاریس به برجام پایبند 
است و تمام تالش خود را برای حفظ آن به کار گرفته است، 
از یک سلســله اقدامات و راه حل های عملی جهت جبران 

بهره مندی ایران از منافع ماندن در برجام خبر داد. 
»امانوئل ماکــرون« در این تمــاس تلفنی که حدود 
یک ساعت به طول انجامید، با بیان اینکه موضع ما و شما 
درباره برجام موضعی است که در چارچوب قوانین بین المللی 
کامال معتبر اســت، گفت: »همه باید تالش کنیم تا برجام 
حفظ شــود و نباید به هیچ وجه با کوچک ترین خطا، برای 
کســانی که به دنبال نابــودی این توافق هســتند، فرصت 

طالیی ایجاد کرد.«

  خبر ظریف از مذاکره با اروپا در سطح وزرا
در تحولی دیگر وزیر خارجه ایران گفته اســت: هنوز 
ما بسته عملیاتی الزم را دریافت نکرده ایم، همکاران ما در 
اتحادیه اوپا و هم همکاران چینی و روسیه عنوان کردند که 

مشغول کارکردن روی همین بسته هستند. 
به گزارش مشرق، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران عصر روز سه شــنبه پس از ورود به آفریقای جنوبی در 
جمع خبرنگاران درباره روند مذاکرات با اتحادیه اروپا و چین 
و روسیه پس از خروج آمریکا از برجام گفت: در آخرین دور 

گفت وگوهای کارشناسی که هفته گذشته در تهران برگزار 
شد، یک بار دیگر همه اعضای باقیمانده برجام تعهد خود 
را برای اینکــه اقدامات الزم را انجــام بدهند برای تضمین 
برخورداری ایران از دســتاوردهای اقتصادی برجام اعالم 
کردند. سفرهایی را ســایر اعضای هیات دولت و مقامات 
سابق در هفته آینده به کشورهای مختلف خواهند داشت، 
در این جهت اســت که اطمینان حاصل کنیم مردم ایران 
همه امتیازاتی که باید از توافق هسته ای بگیرند، دریافت 
خواهند کرد و برای این هــدف ضمانت های الزم از طریق 
اقداماتی که خود ما صورت خواهیم داد در نظر گرفته شده 
که اطمینان حاصل کنیم همان طور که مقام معظم رهبری 
گفتند همزمان محدودیت و تحریم با هم غیرممکن است. 
ظریف همچنین گفت که درباره دور بعدی مذاکرات با وزرا 
)١+4( در حال گفت وگو هســتیم و مذاکرات وزرا در آینده 
انجام خواهد شد و همچنین سایر مذاکرات کارشناسی که 

ممکن است برای آماده سازی نشست وزرا الزم باشد. 

  بازی جدید آمانو
اما اخیرا »یوکیا آمانو«، مدیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  اظهارات قابل تاملی را در خصوص دسترسی 
بازرسان بدسابقه آژانس به همه سایت ها و اماکن مورد نیاز 
در کشورمان بیان کرده اســت. مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی  در بیانیه ای به شــورای حــکام آژانس اعالم 
کرد آژانس به راســتی آزمایی و نظارت بــر اجرای تعهدات 
هســته ای ایران بر اســاس برجام ادامه می دهــد. وی در 
بخشی از این بیانیه نوشــت: »همکاری 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«. همان گونه که از اظهارات آمانو برمی آید، 
وی خواستار »دسترســی کامل« به همه سایت ها و اماکن 
کشورمان بوده و ارائه این دسترسی از سوی ایران را مصداق 

»اعتمادسازی« از سوی کشورمان می داند. 

  پیشنهاد آمریکایی
یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است در صورتی 
که ایران با مفاد یک توافق جدید موافقت کند، واشــنگتن 
آماده »خاتمه دادن بــه مولفه های اصلی نظام تحریم ها« 
است. »کریستوفر فورد«، دســتیار وزیر خارجه آمریکا به 
تکرار مطالباتی پرداخت که چندی پیش »مایک پمپئو«، 

وزیر خارجه آمریکا از ایران مطرح کرده بود. 
»فورد« گفت: »همان طور که وزیر خارجه گفت الزم 
است ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف کند، هرگز به دنبال 
بازفرآوری پلوتونیوم نباشــد، رآکتور آب سنگین خودش را 
تعطیل کند و به بازرسان آژانس، دسترسی های بی قیدوشرط 
بدهد. الزم است این کشور اشاعه موشکی، ساخت و پرتاب 
موشک های قادر به حمل کالهک های هسته ای را متوقف 
کند و الزم است به کشورهای همسایه اش احترام بگذارد و 
به مجموعه ای از فعالیت های بی ثبات کننده خود و حمایت 

از شبه نظامیان و نایبانش پایان دهد.«
این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: »چنانچه 
ایــران بتواند خودش را بــه هنجارهای رفتــاری صلح پذیر 
متعهد کند و چنانچه بتواند در عمل نشان بدهد که به جای 
کنارگذاشتن موقتی بلندپروازی های هسته ای از آنها  برای 
ابد دور شده، تمایل داریم با این کشور بر سر راه حل توافق 

کنیم.«
»فورد« گفت: »در ازای این انتخــاب راهبردی، ما 
آماده ایم به مولفه های اصلی نظــام تحریم هایمان پایان 
بدهیم، روابط کامل نظامی و دیپلماتیک خود را با ایران احیا 
کرده و به این کشور اجازه دسترسی به فناوری های پیشرفته 
را بدهیم. ما همچنین آماده  حمایت از نوسازی اقتصاد ایران 

و پیوستن دوباره آن به نظام اقتصاد بین المللی هستیم.«

گزارش ویژه
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جنجال طومار
صحن علنی مجلس برای تصویب FATF با چالش مواجه شد

نمایندگان هفته گذشته پس از یک جلسه پرحاشیه 
و »عجیب-غریب« به  پیشــنهاد غالمرضــا تاجگردون، 
رئیس اصالح طلب کمیســیون برنامه و بودجه و امضای 
5٠ نماینده دیگر، ادامه رســیدگی به CFT این گام چهارم 
و سرنوشت ساز برای پیوستن به نظام بانکی بین المللی را 
٢ماه به تعویق انداختند. این حواشــی البته از مدتی پیش 
از آغاز جلسه دیروز کلید خورده بود. ١5اردیبهشت امسال 
یعنی بیش از یک ماه پیش و هنگامی  که باوجود تصویب 
پرحاشیه »پالرمو« به عنوان نخستین الیحه از این لوایح 
چهارگانه، دستور هفتگی مجلس اعالم شد و ٣ فقره دیگر 

در دستورکار پارلمان قرار گرفت. 
مجلس در این روز یک جلسه جنجالی داغ و پرحاشیه 
داشــت. ماجرا از آنجا داغ شــد که گروهــی از نمایندگان 
در اعتراض به بررســی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه بــا تامین مالــی تروریســم)FATF(  بــا پهن کردن 
پارچه نوشــته هایی مقابل صحن مجلس شورای اسالمی 
روند عادی تصویب ایــن الیحه را با حاشــیه هایی مواجه 
کردند. در یکی از پارچه نوشته ها که مقابل  تریبون مجلس 
پهن شده بود با تهدید نمایندگان نوشته شده بود: »چشم 
همه ما به رای شما به لوایح FATF دوخته شده است و مسلما 

عملکرد شما را در مجلس پیگیری خواهیم کرد.«
»احمــد مازنی«، نماینــده مردم تهران بــه جماران 
می گوید: زمانی که از آنها  می پرســیدیمFATF  چیســت؟ 
می گفتند نمی دانیم، فقط رای ندهید. این اقدام با اعتراض 
»علی الریجانی«، رئیس مجلس مواجه شد. وی خطاب به 
این افراد گفت: »مجلس جای این کارها نیست. مجلس 
جای گفت وگو و بحث است به جای این کارها صحبت کنید 
و در نهایت یکدیگر را قانع کنیــد تا مجلس رای دهد.« در 
ادامه با متشنج شدن جو مجلس، »غالمرضا تاجگردون« 
نامه ای با امضای 50 نماینده برای تعویق دوماهه بررسی 
کنوانسیون به هیات رئیســه تقدیم کرد و با 138 رای مورد 

موافقت قرار گرفت. 
یک نکتــه مهم تر این بــود که گروهــی از طالب و 
بازاریان قم روز قبل از جلســه مجلس مقابــل دفتر رئیس 
مجلس شــورای اســالمی تجمع کردند. در حال وهوای 
مخالفت برخی چهره های جریان اصولگرایی با پیوســتن 
ایران به کنوانســیون تأمین مالی تروریسم اعالم شده بود 
که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم جلسه ای اضطراری 
با حضور علی الریجانی برای بررسی این موضوع تشکیل 
خواهــد داد. الریجانی هم دعوت جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم را لبیک گفت و در آن شرکت کرد. جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم پیش تر در تماس تلفنی اعتراض شدید خود 
را به علی الریجانی، نماینده مردم قم در مجلس شــورای 
اسالمی، نســبت به تالش مجلس مبنی بر تصویب الیحه 
الحاق ایران به کنوانســیون تأمین مالی تروریســم اعالم 
کرده بود. بر اساس شنیده ها علی الریجانی در این جلسه 

بر تصویب الیحه اصرار کرده است. 

  پیامک پرماجرا
امــا همزمــان پیامک هــای تهدیدآمیــزی بــرای 
نمایندگان مجلس برای رای ندادن به این الیحه ارســال 
شــد. »مصطفی کواکبیان« نماینده مــردم تهران در این 
مورد می گوید: )وقتی( از ســر شــب تا ســحر باالی 600 
پیامک ارسال کردند )متوجه شدم( قرار است بررسی الیحه 
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 
مسیر عادی خود قرار نگیرد.  در این باره محمدرضا تابش 
نائب رئیس فراکســیون امید مجلــس از وزارت اطالعات 
خواست تشکیالت پیامک های تهدیدآمیز را شناسایی کند 
و علیرضا رحیمی،  نماینده مردم تهران هم در توئیتر نوشت: 
»امروز از گــزارش پیامک های حاوی تهدیــد و توهین به 
نمایندگان در حضور دکتر الریجانی مشــخص شــد مرکز 
طراحی و ساماندهی پیامک ها علیه نمایندگان و مجلس )با 
هدف رد الیحه مقابله با تامین مالی تروریسم( شهر مشهد 
بوده اســت. »در این میان الله افتخاری« فعال سیاسی 
اصولگرا در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات صورت گرفته 
از سوی یک جریان در مجلس برای تصویب نشدن الیحه 
تامین مالی تروریســم، گفــت: نماینــدگان از هر گرایش 
مستقل هستند و باید نظرشان را ابراز کنند اینکه بخواهیم 

این اقدامات را به گروهی منتسب کنیم، درست نیست. 
وی افزود: در مجلس، هر نماینده رای خودش را دارد 
و باید آزادانــه رای خودش را بدهد، فشــاری وجود ندارد و 
نمایندگان )درمورد مسائل( رایزنی می کنند و نظرات گفته 
می شود تا به جمع بندی برسند. رای گیری در مجلس پنهان 

است و فشار دیگر معنایی ندارد. 
افتخــاری در مورد ارســال پیامک هــای تهدیدآمیز 
گفت: پیامک نمی تواند رای انســان را عوض کند، چون 
رای مخفی و میان خود و خداســت. من اگــر نماینده ای 
هستم که با 2 پیامک نظرم عوض شــود به درد نمایندگی 
نمی خورم. نماینده باید صاحب نظر و اهل تحقیق باشــد. 
نماینده طبق آیه شــریفه فبشر عبادالذین یستمعون القول 
و یتبعون َأْحَسَنه؛ باید اقوال مختلف را بشنود و جلوی مردم 
و صاحب نظران را نگیرد و برچسب نزند، بلکه باید نظرات 

دیگران را بگیرد و به جمع بندی و رای نهایی برسد و در این 
معنا تهدید مفهومــی  ندارد.  نماینده پیشــین مردم تهران 
افزود: بر فرض من به عنوان نماینده، اگر پانصد هزار نفر 
بیایند تهدیدم کنند ولی نمی دانند به چه کسی رای داده ام، 
این تهدید تاثیری در تصمیم من نخواهد داشــت، با این 
حال فکر می کنم این مســائل با اصــول نمایندگی تفاوت 
دارد. »برخی نماینده نیســتند، اگرچه نماینده هســتند« و 
برای آنها  ممکن اســت پیش بیاید.  عضــو جبهه پیروان 
خط امام و رهبری در پاســخ به پرسشی در مورد پهن کردن 
طومارهای بزرگ مقابل هیات رئیســه مجلس، گفت: اگر 
نماینده بودم تحت تاثیر این چیزها قرار نمی گرفتم و مستقل 
کار می کــردم. موقــع رای دادن شــخص رای می دهد نه 

جناح، ما پارلمان جناحی نداریم. 
وی اظهار کرد: فرمایشــات مقام معظــم رهبری در 
مورد پرهیز از دودســتگی میان مسئوالن، فصل الخطاب 
است. رقابت های سیاسی اشکالی ندارد، اما از اختالفات 
در مسائل کالن دشمنان سود می برند و آسیب آن را خودی 
می بیند. نباید یقه گیری و دعواها به جایی برسد که میوه آن 

را دشمن بچیند. 

  چرا fatf؟
ماجرا از این قرار اســت کــه چند ماه پــس از برجام 
مشــخص شــد که بانک¬ هــای بــزرگ خارجــی حتی با 
وجود توافق برجــام، حاضر به همکاری با ایران نیســتند. 
بانک¬ های خارجی، سیاسیون غربی و برخی از مسئوالن 
دولتی، دلیل این عدم همکاری را عدم شــفافیت در نظام 
بانکی ایران عنــوان کردند. بنابراین، بعــد از برجام، پروژه 
همکاری با گــروه ویژه اقــدام مالی FATF برای شــفافیت 
بیشتر فضای اقتصادی داخلی برای طرف های خارجی، 
کلید خورد. در اســفند 13۹4، قانون مبارزه با تامین مالی 
 FATF تروریسم نهایی شــد و در تیرماه 13۹5 برنامه اقدام
از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته و ایران وارد پروسه اجرای 
برنامه اقدام FATF شد. دولت به امید همکاری بانک¬های 
خارجی پذیرفت که توصیه¬ هــای FATF را اجرایی کند. از 
سوی دیگر، FATF اعالم کرد که ایران حداقل به مدت 12 
ماه به طور مشروط از شــرایط »اقدام متقابل« خارج شده 
است و شرط الزم برای خروج کامل ایران از بیانیه عمومی، 
اجرای کامل برنامه اقدام است. این دوره برای 6 ماه و بعدا 
4 ماه دیگر نیز تمدید شد. در اردیبهشت و خرداد ۹۷ چهار 
الیحه درخواستی FATF در مجلس شورای اسالمی پیگیری 
شده و کنوانسیون پالرمو تصویب شده و کنوانسیون تامین 
مالی تروریسم برای دو ماه مسکوت ماند. بنابراین 32 بند 
از 41 بند برنامه اقدام FATF اجرایی شد. مسئوالن دولتی و 
برخی از نمایندگان مجلس بارها اعالم کردند که در صورت 
همکاری با FATF، وضعیت همکاری بانک¬ های خارجی 
بهتر خواهد شد. به همین دلیل از هیچ تالشی برای اجرای 

دستورات FATF دریغ نکردند. 
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چرا فیفا درباره سیاسی کاری نایک 
سکوت کرد؟

شرکت آمریکایی به بهانه فسخ قرارداد با قدوس سخن از تحریم گفت

ماجرای عدم پایبندی نایک نسبت به قراردادش با برخی 
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران حاال واکنش های متفاوتی را 
باعث شده است. سرمربی تیم ملی خیلی زود نسبت به این 
بدقولی واکنش نشان داد. کی روش چندی پیش در حاشیه 
اردوی تیم ملی در روسیه گفت: بازیکنان به تجهیزات ورزشی 
خود عادت می کنند و درست نیست که در آخرین هفته پیش 

از مسابقاتی به این اهمیت، آنها  را عوض کنیم. 
او تاکید کرد: از فیفا می خواهیم که در این مســاله به 

کمک ما بیاید. 
پیش از این اظهارنظر، رســانه ها گزارش داده بودند 
که نایک عــالوه بر لغو قــرارداد خود با »ســامان قدوس« 
ملی پوش ایرانی، تیم کشورمان را با استناد به تحریم های 
آمریکا از استفاده از تجهیزات این شرکت منع کرده است. 
این در شــرایطی اســت که تحریم ها علیه ایران دست کم 
تا ماه اوت )مرداد( و پس از برگزاری مســابقات جام جهانی 
اجرایی نخواهد شــد. بنابراین تنها یک حاشیه توانست به 
اردوی شــاگردان کارلوس کی روش راه پیدا کند، آن هم در 
روزهای پرالتهابی که تیم ملی فوتبال کشورمان خود را آماده 
رقابت های جام جهانی 2018 روسیه می کند اما این حاشیه 
آن چنان به التهاب فوتبالی تیم ملی اضافه نکرد. ملی پوشان 
در خصوص تحریم شرکت نایک واکنش خاصی به صورت 
رسانه ای نشان ندادند تا حاشیه ای وارد اردوی تیم نشود، با 
اینکه به نظر می رسید برخی هدفمند به دنبال این هستند تا 

این مساله را بزرگ جلوه دهند و حاشیه سازی کنند. 
ماجرا از این قرار است که شرکت نایک در سوئد قرارداد 
اسپانسری با ســامان قدوس امضا کرده بود اما ظاهرا این 
قرارداد با بازیکن تیم ملی فوتبال کشــورمان به عنوان یک 
شهروند سوئدی به امضا رســیده بود. از آنجایی که قدوس 
بازی در تیم ملی ایران را انتخاب کرد، این شرکت آمریکایی 
برای اینکه شــیطنت کند، قرارداد خــود را طبق مفادی که 
در آن ملیت قدوس ســوئدی عنوان شــده بود، فسخ کرد و 
کفش های خود را به این بازیکن تحویل نداد. این مساله تا 
حدودی حاشیه ســاز و این گونه مطرح شد که شرکت نایک 
بازیکنان تیم ملی ایران را تحریم کرده است اما ظاهرا موضوع 
به این بزرگی هم نبود، چرا که بســیاری از بازیکنان تیم ملی 
در تمرینات این چند روز کفش های نایک به پا کرده اند که 
البته آنها  قراردادی با این شــرکت ندارند. اســتفاده آنها  از 
این کفش ها فقط به جهت این است که انتخاب کرده اند با 
کفش های این شرکت بازی کنند و در این میان نه سفارشی 

در میان است و نه قراردادی. 
با این حال پس از رفتار نامناسب شرکت نایک با سامان 
قدوس، این چنین مطرح شد که کارلوس کی روش به این 
مساله واکنش نشان داده اســت. البته سرمربی تیم ملی به 
همراه تمام بازیکنان در نامه ای به فیفا از کشته شــدن روح 
جوانمردی فوتبال ابراز ناراحتی کرده و رفتار شــرکت نایک 
را به دور از جوانمردی دانســتند. همین مساله باعث شد تا 
برخی اشاره هایی نیز به بحث تحریم بازیکنان ایران از سوی 
شرکت آمریکایی نایک داشته باشند و البته فیفا نیز درصدد 

توضیحاتی در این خصوص بود. 
با پیگیری هایی کــه فیفا کرده بود، آنهــا  متوجه این 
موضوع شــده بودند که ماجــرای تحریم نایــک مربوط به 
تیم ملی ایران نیست، بلکه آنها  فقط با سامان قدوس چنین 

برخوردی کرده اند کــه آن هم مربوط به ملیت پیشــین این 
بازیکن بوده اســت، به این دلیل که شــرکت نایک با سایر 
بازیکنان ایران قراردادی نداشته است. بخش رسانه ای فیفا 
قصد داشت در این خصوص توضیح رسمی بدهد  اما آنها  در 
آستانه جام جهانی از این کار پشیمان شدند، به این علت که 
نمی خواستند موضوع به حاشــیه ای جهانی تبدیل شود و از 
این رو از طریق رابطه هایی که در بخش رسانه ای فیفا داشتند، 

به توضیحی مختصر که به رسانه ها داده شد، اکتفا کردند. 
تیم   ملی فوتبال ایران در آستانه حضور در جام جهانی 
2018 روســیه و  زمانی که خود را مهیای حضور به روســیه 
می کند حاال خود را با این موضوع نیز روبه رو می بیند. با این 
حال عده ای تاکید می کنند سکوت فیفا در این باره آزاردهنده 

دخالت کمیته ملی المپیک و وزارت امور خارجه حل شد  اما به 
نظر می رسید در موضوع نایک و تیم ملی ایران اتحاد واحدی 
برای پیگیری تحریم نایک و فوتبال ایران رقم نخورده است. 
به گفته مهرداد مسعودی، کارشــناس فیفا و فعال در 
امور ارتباطات فدراســیون جهانی فوتبال که پس از تمرین 
تیم ملی با خبرنگاران ایرانی سخن می گفت، موضوع نایک و 
فوتبال ایران متفاوت با سامسونگ و المپیک زمستانی بوده 
است. ظاهرا شرکت نایک پیرو اعالمیه اش تنها قرارداد خود 

با یکی از بازیکنان تیم ملی را فسخ کرده است. 
سامان قدوس، بازیکن ایرانی - سوئدی که در فوتبال 
سوئد شاغل است قراردادی را با شــرکت نایک برای تامین 
کفش داشته  و ظاهرا نایک قراردادی را فسخ کرده است که 
در آن قرارداد ملیت سامان قدوس سوئدی درج شده است 
و ارتباطی با تیم ملــی فوتبال ایران نداشــته و از آنجایی که 
هیچ کدام از بازیکنان دیگر تیم ملی فوتبال ایران قراردادی 
با نایک نداشــتند و موضوع تحریم نایک و فوتبال ایران نیز 
محدود به سامان قدوس و ملیت سوئدی او شده است، فیفا 

 ترجیح داده است که به این موضوع ورود نکند. 
اما چه کسی است که نداند اصل موضوع تحریم نایک 
علیه تیم ملی فوتبال ایران به ماجرای تحریم های آمریکا علیه 
ایران باز می گردد و فیفا نیز به دلیل اینکه ادله مشخصی در 

این موضوع نداشته به ماجرا ورود نکرده است. 
هفته گذشــته با وجود همه واکنش های منفی نسبت 
به بدقولی که نایک مرتکب آن شده است، این برند در مقام 

صدور بیانیه ای برآمد. 
کمپانی کفش نایک در بیانیــه ای اعالم کرد به علت 
اینکه یک کمپانــی آمریکایی اســت و آمریکا تحریم هایی 
را علیه ایران اعمال کرده اســت نمی تواند کفش بازیکنان 

تیم ملی فوتبال ایران را در حال  حاضر تامین کند. 
 ایسنا   به نقل از ساکرنت نوشــت: اخیرا کمپانی نایک 
اعالم کرده بــود که نمی تواند به بازیکنــان تیم ملی فوتبال 
ایران برای بازی های جام جهانی 2018 روسیه کفش بدهد، 
دالیل مختلفی برای این اتفاق در رسانه ها مطرح شد که در 
نهایت کمپانی نایک در بیانیه ای اعالم کرد دلیل این اتفاق 

تحریم های آمریکا علیه ایران است. 
در این بیانیه آمده اســت: تحریم های آمریکا به این 
معنا ست که نایک به عنوان یک کمپانی آمریکایی نمی تواند 
کفش فوتبالیست های تیم ملی ایران را در حال  حاضر تامین 
کند، تحریم ها سال هاست که وجود دارد اما بر اساس قانون 

قابل اجرا هستند. 
اعالم این خبر باعث شد که اعضای فدراسیون ایران به 
این اتفاقات واکنش نشان دهند. فدراسیون ایران در نامه ای 
از فیفا خواست در این باره توضیحاتی بدهد و کمک کنند که 
مشکالت حل شود. با این حال بازیکنان ایرانی روش های 
مختلفی برای اینکه کفــش خود را برای مســابقات تامین 
کنند در نظر گرفتند. برخــی از آنها  از هم تیمی های خارجی 
خود درخواســت کردند که به آنها  کفش قرض دهند. طبق 
گفته یکی از مسئوالن تیم برخی از بازیکنان از دوستان شان 
خواستند که برای شان کفش تهیه کنند و برخی به سادگی به 

مغازه ها رفتند و کفش خریدند. 
بیشــتر تیم های حاضر در جام جهانی  اسپانســرهای 
کفش دارنــد و هر بازیکن چند گزینه کفش برای پوشــیدن 
دارد. حتی برخی از بازیکنان بر اســاس آب وهوا و شــرایط 
زمین کفش های خود را در میانه بازی تغییر می دهند. این در 
حالی است که لباس تیم ملی فوتبال ایران از سوی کمپانی 
آدیداس تامین شــده اما نکته جالب اینکــه کمپانی آلمانی 
آدیداس،  اسپانسر تیم ملی ایران نیست و تنها لباس ها را به 
فدراسیون فوتبال ایران فروخته است. به نظر می رسد بعد از 
پایان رقابت های جام جهانی رسانه ها باید با رویکرد جدی تری 
از مســئوالن فدراســیون درباره کمیته بازاریابی فدراسیون 

فوتبال سوال بپرسند. 

و غیرقابل هضم است و مهم ترین نکته در مورد این تنش، 
عدم واکنش فدراســیون جهانی فوتبال به این ماجرا است  
چراکه بر اساس اساسنامه فیفا دخالت دادن هر گونه مسائلی 
غیر از فوتبال و تبعیضی از  جمله رنگ، نژاد  و قومیت در فوتبال 
ممنوع اســت و طبق اصل یک اساسنامه فیفا هیچ کشور یا 

شرکتی حق ندارد این قوانین را در فوتبال نقض کند. 
ماجــرای اعالمیه نایــک در حالی واکنــش کارلوس 
کی روش را به همراه داشت که برای اولین بار نیست چنین 
بدقولی هایی گریبانگیر ورزشکاران ایرانی می شود. شرکت 
سامسونگ در بازی های المپیک زمستانی اعالم کرد که به 
ورزشکاران ایرانی گوشی سامسونگ هدیه نخواهد داد، دلیل 
سامسونگ نیز تحریم های آمریکا اعالم شده بود. آن ماجرا با 

گزارش
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ماموریت صهیونیستی
رایزنی های برجامی  نتانیاهو در اروپا  چه حاصلی داشت؟

مقامات رژیم صهیونیســتی طی هفته هــای اخیر، 
خصوصا پس از خــروج دونالد  ترامپ از توافق هســته ای 
با ایران تمامی  تالش خود را بــرای انعقاد »توافق جدید« 
میان ایران و دولت  ترامپ به کار بسته اند. بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان سفر اخیر خود به 
کشورهای اروپایی، از افرادی مانند مرکل، ماکرون و  ترزا 
می   خواسته است  میان »ایران« و »آمریکا« یک گزینه را 
انتخاب کنند. این ادبیات، نشان دهنده ماموریتی است که 
از سوی  ترامپ به نتانیاهو واگذار شده و در آینده نیز ادامه 
خواهد داشت. تل آویو در صدد اســت به هر نحو ممکن، 
زمینه الزم را برای چینش میز مذاکــره جدید میان ایران و 
آمریکا )با هدف تحدید توان موشکی و منطقه ای ایران( 
فراهم کند ؛ خواب آشــفته ای که هیچ گاه تحقق نخواهد 

یافت... . 
طی روزهای اخیر نتانیاهو به اروپا ســفر کرد. هدف 
اصلی و اعالم شده نتانیاهو از این سفر، مذاکره با امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان بر ســر »برجام« و »سرنوشــت توافق هســته ای 
با ایران« بــود. فــارغ از تعارفــات دیپلماتیــک و ظاهر 
سازی های گفتاری، در جریان ســفر اخیر منازعات قابل 
توجهی میان نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس و مقامات 
اروپایــی صورت گرفته اســت. به عبارت بهتــر، اتفاقات 
پیچیده ای کــه طی روزهای اخیر در نظــام بین الملل رخ 
داده، سفر نتانیاهو به برلین و پاریس را به »سفری خاص« 
تبدیل کــرد. واقعیــت امر این اســت که در ایــن معادله 
پیچیده، نمی تــوان »نتانیاهــو« را به مثابــه »بازیگری 
مستقل« در نظر گرفت. نتانیاهو نه به عنوان نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی، بلکه به عنــوان »پیــام آور  ترامپ« 
به کشــورهای اروپایی ســفر کرد. نتانیاهو از سال 2016 
میالدی تا کنون، عمال سرنوشت سیاسی خود را به دونالد  
ترامپ و کاخ سفید گره زده است؛ موضوعی که بازیگران 
اروپایی نیز نســبت به آن واقف هســتند. ســال گذشــته 
میــالدی، نتانیاهو در جریــان دیدار بــا امانوئل ماکرون 
و آنگال مرکل صراحتا همان شــروط بیان شــده از ســوی 
دونالد  ترامــپ برای » تغییر توافق هســته ای« را تبیین و 

حتی  تروئیکای اروپایی را نسبت به لغو برجام تهدید کرد ؛ 
شروطی که ماکرون و مرکل از آنها به صورت مطلق تبعیت 

کردند. 
هم اکنون ایــاالت متحــده آمریکا رســما از توافق 
هســته ای با ایران خارج شــده اســت. اقدامی  کــه مورد 
استقبال نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. 
در چنین شــرایطی اصرار »نتانیاهو« برای سفر به آلمان و 
فرانسه و دیدار با مقامات ارشد این کشــورها چگونه قابل 
تحلیل است؟ در این خصوص سه نکته وجود دارد که الزم 

است مورد توجه قرار گیرد: 
1- نتانیاهو ســعی دارد از روابط ســنتی و ویژه ای که 
میان اروپــا و تل آویو حاکم اســت، در راســتای »تنظیم 
رفتار برجامی اروپا« و هدایت این رفتار در مجرای »منافع 
مشــترک واشــنگتن- تل آویو« اســتفاده کند. کتاب سال 
رژیم صهیونیستی در ســال 1۹۹۹ روابط این رژیم با آلمان 
را این چنیــن توصیف می کنــد: »روابط دوجانبــه آلمان و 
اسرائیل روابط ویژه ای قلمداد می شود که به رغم انتقادات 
رو به رشدی که در رســانه های جمعی آلمان علیه اسرائیل 
دیده می شــود، روابط فیمابین روابطــی تنگاتنگ بوده و 
شامل 80 شهر خواهر خوانده، یک مرکز آلمانی ـ اسرائیلی 
برای تحقیقــات و تبــادالت فرهنگی میــان جوانان و... 

می  شود. 
در فرانســه نیز البی های »سوسیال –صهیونیست« 
و »محافظه کار- صهیونیست« و... همچنان بازی آشکار 
و نهان خــود را در دولت و پارلمان این کشــور دارند. یکی 
از وظایف  این البی ها، »احیای مناســبات تضعیف شــده 
اروپا- تل آویو« با استناد به اهرم های فشار و معامله است. 

2- بازی نتانیاهــو و  ترامپ در قبال اروپــا، آن هم در 
برهــه زمانی خــاص فعلی کامــال هماهنــگ، هدفمند و 
تعریف شده است. اعالم »وضع تعرفه های گمرکی بر فوالد 
و آلومینیوم« از سوی دولت  ترامپ درست یک هفته قبل از 
سفر نتانیاهو به آلمان و فرانســه رخ داده است ؛ موضوعی 
که دســتان نتانیاهو را برای »بازی بــا مهره های متنوع« 
پرتر می  کند. به عبارت بهتر، نتانیاهو در سفر اخیر خود به 
اروپا، به طرف اروپایی تعهد داده است  نهایت تالش خود 
را در راستای »تغییر تصمیم  کمکی  ترامپ« صورت دهد و 
در مقابل از آنها  خواسته است تا ارائه تضمین های واقعی 
به ایران بر ســر برجام و متعاقبا تالش برای »حفظ توافق 
هســته ای« را فراموش کنند. نتانیاهو در این دیدار، پالن 
جامع و تکمیل شده ای را در خصوص »مذاکرات جدید با 

علی عالمی

روزنامه نگار 

ایران« به طرف اروپایی ارائــه داد. هدف از این موضوع، 
جلب ایران به سوی میز مذاکراتی اســت که جان بولتون 
و مایک پمپئو مشــغول چینش آن هســتند. مذاکراتی که 
ماحصل آن، تحدید و بلکه نابودی توان هسته ای، موشکی 
و منطقه ای کشورمان است. بنابراین  نتانیاهو در البی گری 
خود علیه ایران، با پیشنهادهای خود، »نیازهای اقتصادی 
و امنیتی طرف اروپایی« را تحریک کرده است. نکته قابل 
توجه اینکه امانوئل ماکرون نیز در دیدار با نتانیاهو، صراحتا 
اعالم کرده است که توافق هسته ای را برای حفظ ثبات و 

امنیت منطقه کافی نمی داند. 
3- متاسفانه طرف اروپایی در مواجهه با سیاستمداران 
رژیم صهیونیســتی )مانند ایاالت متحده آمریکا( بســیار 
متزلزل نشــان داده اســت. یکی از وظایف سرویس های 
اطالعاتی آلمان ))BND در طول ســال های اخیر، ادامه 
همکاری های جاسوســی فشــرده با تل آویو و جلوگیری از 
تشدید حس »صهیونیسم ســتیزی« در اروپا بوده است. 
از ســوی دیگر، مقامات آلمانی و فرانســوی نیز علی رغم 
انتقادات نرمی  کــه علیــه نتانیاهو و شهرک ســازی های 
غیرقانونی ژیم اشغالگر قدس می کنند، همچنان از حامیان 
سرسخت موجودیت رژیم منحوس صهیونیستی و جنایات 
این رژیم در فلسطین و منطقه هســتند. ماکرون و مرکل، 
یک بار در جریان پــروژه »تغییر برجام«، بــه جای »مهار 
سرکشــی  ترامپ و نتانیاهو« به بازی در زمین واشــنگتن و 
تل آویو تن دادند. نتیجه این بازی مستقیم، چیزی جز خروج 
ایاالت متحده از برجام و کاهش اعتبار بین المللی اروپا نبود. 
نتانیاهو با پیشــنهادات جدیدی به اروپا رفت تا صدراعظم 
آلمان و رئیس جمهور فرانسه را نســبت به »بازی دوباره در 
زمین  ترامــپ« در خصوص برجام مجاب  کنــد. ترزا می ، 
نخست وزیر انگلیس و مقامات این کشور نیز در این بازی به 
صورت سنتی با تل آویو و واشنگتن همراه هستند. بنابراین  
هدف نتانیاهو از این ســفر، »بازتعریف مواضع تروئیکای 

اروپایی« پس از خروج ایاالت متحده از برجام بود. 
آنچه مســلم اســت، اینکه اروپا باید میان دو گزینه 
»سنت شــکنی راهبردی در مقابل واشــنگتن و تل آویو« 
و »ادامه بــازی در زمین آنها« یک گزینــه را انتخاب کند. 
در این میان، گزینه های ســوم و چهارمــی  وجود نخواهد 
داشــت. مرکل و ماکرون در ســال 201۷ میالدی در این 
آزمون به ســختی مردود شــدند و ضمن پذیــرش حقیرانه 
همه خواسته های  ترامپ، در حفظ برجام نیز ناکام ماندند. 
این بار  »اروپای فریب خورده و ناتــوان « در مقابل آزمون 
دیگری قرار گرفته اســت کــه این بار هزینه مــردودی در 
آن، به مراتب نســبت به مــردودی در آزمون قبلی بیشــتر 
خواهد بــود. آیــا  تروئیــکای اروپایــی و متعاقبــا اروپای 
واحــد از این آزمون ســربلند بیــرون می آیند یــا همچنان 
 به نماد »مــدارا بــا خواســته های تل آویو و واشــنگتن« 
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هیات دولت هفته گذشــته تصمیمی  گرفته کــه با واکنش های زیادی مواجه شــده 
است. هیات وزیران تصمیم گرفته برای ساماندهی برگزاری تجمعات، محل های مناسبی 
را تعیین کند که بر همین اساس، در شهر تهران ورزشگاه های »دستجردی«، »تختی«، 
»معتمدی«، »آزادی« و »شــهید شــیرودی« و همچنیــن بوســتان های »گفت وگو«، 
»طالقانی«، »والیت«، »پردیسان«، »هنرمندان« و »شهر« و ضلع شمالی مجلس شورای 
اسالمی به عنوان محل های مناسب تجمع تعیین شــدند. دولت همچنین برای شهرهای 
دیگر نیز از شوراهای تأمین خواسته برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک 

محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را تعیین کنند. 
این مصوبه در حالی اســت که شــورای شــهر تهــران نیــز مصوبه »تعییــن مکانی 
برای اجتماعــات اعتراضی« را بررســی کــرد و آن را به تصویب رســاند که بر اســاس این 
طرح، شــهرداری تهران موظف شــده بود در چارچوب وظایف مدیریت شــهری، ازجمله 
ماده ۷ قانون شــهرداری ها، با همــکاری نهادهای ذی ربــط مانند وزارت کشــور، مکانی 
مناســب برای تشــکیل این گونه تجمعات تعیین کرده و در مدت یک ماه از زمان تصویب 
 طرح، مکان تعیین شــده را برای بررســی و تایید نهایی به شــورای اســالمی شهر تهران

 ارائه دهد. 
شهیندخت موالوردی، دستیار رئیس جمهوری ایران در امور شهروندی، نیز دو پارک 
»بوستان« و »الله« را به عنوان محل برگزاری »تجمعات اعتراضی و آرام« پیشنهاد داده 
بود. اما هیات تطبیق، تعیین مکان بــرای تجمعات را کامال خارج از حیطه وظایف شــورا 
دانســت و مصوبه را مردود اعالم کرد. در نامه ای که هیات تطبیق به شــورای شهر ارسال 
کرده اســت، با اســتناد به آیین نامه »چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های 
قانونی« که سال 81 در هیات وزیران مصوب شد، تعیین محل و امنیت برگزاری تجمعات 
بر عهده  شــورای تأمین استان تهران گذاشته شده است. شــورای تأمین استان تهران در 
حقیقت نهاد پایین دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست آن بر عهده 

استاندار است. 
عیسی فرهادی، فرماندار تهران که خودش پیشنهاد مکانی برای برگزاری تجمعات را 
داده بود، گفت شورای شهر نمی تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جز و وظایف شورای 
تأمین است. جالب آنکه، احمد مسجدجامعی، از اعضای شــورای شهر تهران، در همان 
زمان اعالم کرد که پیشــنهاد تعیین مکانی برای تجمع را فرماندار تهران داده و گفته بود: 
»این پیشنهاد، پیشینه قدیمی  دارد؛ 15 سال پیش دولت از شورای تأمین خواسته بود این 
مکان را تعبیه کند  اما هنوز این کار را نکرده اســت.« یک نماینده مجلس خبر داد که طرح 
اجرای اصل 2۷ قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات تهیه شده و پس از بررسی بودجه در 

مجلس ارائه خواهد شد. 
مکانی برای تجمع؛ چیزی است که در سال های بعد از انقالب، ذهن سیاستمداران 
ایرانی را مشغول کرده است. در خاطره »علی اکبر ناطق نوری« آمده است که او تالش کرده 
حواشی مجلس شورای اســالمی را به محلی نظیر »هایدپارک« لندن تبدیل کند. در جای 
دیگر هم از طرف ناطق نوری نقل شــده: »زمانی که می خواســتند محلی برای ساختمان 
مجلس جدید تعیین کنند، روی نقشه دیدم که اطراف مجلس قدیم باغ هایی وجود دارد و به 
آقای آخوندی )وزیر مسکن وقت( گفتم این باغ ها را تملک کنند و یک »هایدپارک« درست 
کنیم تا کســانی که اعتراضی دارند در آن تجمع کنند و شعار بدهند و بعد از بیان اعتراض به 

کار و پیشه خود بپردازند  .
نــام »هایدپــارک«، بزرگ ترین پــارک ســلطنتی انگلســتان، برای چه بــا تجمعات 
گره خورده اســت؟ ضلــع جنوب شــرقی این پــارک که بــه »هایدپــارک  کرنــر« معروف 
است، جایی اســت که تجمعات غالبا سیاســی در آنجا شــکل می گیرد. یکی از مهم ترین 
تجمعــات  هایدپــارک، در چهــارم مــی ١٨٩٠ میــالدی اســت کــه قطعنامه مربــوط به 
هشــت ســاعت کار روزانه از ســوی اتحادیه هــای کارگری انگلیــس به تصویب رســید. 
یا اعتراضات ارتــش آزادی بخــش ایرلند بــه بریتانیا که تــا جایی پیش رفت که در ســال 
 ١٩٨٢ به انفجــار دو بمــب در  هایدپارک انجامید و هشــت نفــر از اعضای گارد ســلطنتی 

کشته شدند. 
در ســال 1۹8۹ برخــی مســلمانان مقیم انگلســتان، در اعتــراض به انتشــار کتاب 
موسوم به »آیات شــیطانی« در  هایدپارک جمع شــده و اعتراض خود را نشان داده بودند. 
همین طور کــه در این مصوبه دیده می شــود، محل ســخنرانی باید توســط احزاب اعالم 
شود و هیچ اشــاره ای به چند مکان خاص و محلی که از قبل تعیین شــده، نشده است که 
همین نشــان می دهد، مصوبــه هیات دولــت می تواند با اصــل 2۷ قانون اساســی مغایر 
باشــد. نکته دیگر اینکه  اگــر مانند تجمعــات اعتراضی دی ماه ســال گذشــته، برگزاری 
تجمعات توســط احــزاب یا گروه هــا صــورت نگرفت، مــردم چگونــه می تواننــد از این 
 مکان ها و مجوزها بــرای بیان اعتراضات خود اســتفاده کننــد و آیا شــامل قانون احزاب
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فهرســت 20نفره از وکالی مورد تایید رئیــس قوه قضاییه  بــرای برعهده گرفتن وکالت 
مقدماتی پرونده هــای امنیتی بحث های دامنه داری به وجود آورده اســت. ماجــرا از این قرار 
است که رئیس قوه قضاییه  برای اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، باید 
تعدادی از وکالی »مورد تایید« خود را معرفی کند. در تبصره مورد بحث آمده »در جرائم علیه 
امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم ســازمان یافته که مجازات آنها  مشمول ماده 
302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکالی خود را از بین 
وکالی رسمی دادگســتری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند، انتخاب می نمایند. اسامی  
وکالی مزبور توســط رئیس قوه قضاییه  اعالم می گردد.« بر اساس فهرست منتشره، از میان 
این 20 نفر، 10 نفر مربوط به کانون وکالی مرکز و ۹ نفر مربوط به مرکز مشــاوران قوه قضاییه  
هستند و یک نفر از کانون وکالی مازندران انتخاب شده است. نام این افراد به این قرار است: 
رضا جعفری، جلیل مالکی، محمــد عزیزنژاد، محرمعلی بیگدلی،  هادی جودوی خراســانی، 
سیدکاظم حسینی، کریم بخنوه، اسماعیل سلوکی، مجتبی پناهی، جعفر پوربدخشان، عبدالرضا 
محبتی، محمد ساعدی، حسن  تردست، علی رحیمی ایشکا، حسین مهدوی، حسین محبیان، 
محمد نظری، محمدرضا طاهری، عباس قاسمیان و عباس حسینی. از مجموعه 20 وکیلی که 
بنا بر تبصره ماده 48 قانون آیین  دادرسی کیفری مورد تایید رئیس دستگاه قضایی هستند، چند 
نفری شناخته شده تر هستند. کسی از این تبصره مناقشه برانگیز دفاع نمی کند. مقامات رسمی 
تنها به این نکته کفایت می کنند که از قانون مجلس پیــروی می کنند. تغییرات در قانون آیین  
دادرسی کیفری، از سال ۹2 در مجلس آغاز شد. حاصل رفت و برگشت این طرح بین مجلس و 
شورای نگهبان تصویب قانون جدید آیین  دادرسی کیفری در سال ۹4 بود. بحث درباره مواد و 
تبصره های این قانون کم وبیش وجود داشت؛ اما توجه عموم را جلب نکرده بود. موضوع زمانی 
خیلی توجه برانگیز شد  که چند روز پیش، شایعه ای مبنی بر انتشار فهرست 20 نفره  از وکالی مورد 
تایید آیت الله آملی الریجانی دست به دست شد. حاال اما رئیس قوه قضاییه واکنش مهمی  به این 
ماجرا نشان داده است. او گفته: » در روزهای اخیر بحث هایی درباره چرایی اجرای تبصره ماده 
48 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که البته متأسفانه برخی ارزیابی ها و انتقادات، غیروارد 
و هجمه ها کامال بی مبنا بود. متأسفانه گاهی برخی وکال با استفاده از  ترفندهایی موجب می شوند 
که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خالف واقع داشته باشد. در سایر جرائم نیز 
ممکن است چنین مساله ای وجود داشته باشد اما بحث بر ســر این است که جرایم امنیتی به 
حقوق عموم مردم بازمی گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم 
به واسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود. آنچه دستگاه قضایی در زمان 
تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود اما به هیچ وجه 
پیشنهاد ما آنچه که نهایتا در تبصره اصالحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. 
این مخالفت را همان زمان هم اعالم کرده بودیم و حتی در مالقات برخی از اعضای هیات مدیره 
کانون وکالء با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد 
بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. 
تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شــده بود که رسیدگی به برخی 
پرونده های امنیتی با بن بست مواجه شود. نهایتا برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون 
شدیم. «آیت الله آملی الریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه در این ماجرا صرفا مجری قانون بوده 
است، به برخی اظهارات در این زمینه اشــاره کرد و گفت: »فردی در سخنانی سخیف، اقدام 
رئیس قوه قضاییه را مجرمانه دانسته است. واقعا این افراد با چنین استدالل هایی می خواهند از 
حقوق مردم دفاع کنند؟ به هیچ عنوان منطقی نیست که کسی برای دفاع از صنف و شغل خود 
سخنان ســخیف بر زبان بیاورد و اجرای قانون را مجرمانه بداند. اوال تعداد وکالی مورد تایید 
محدود به همین 20 نفر نیست و بیش از 860 نفر تاکنون در کشور تایید شده اند. ضمن اینکه 
این فهرست دائما تکمیل و به روز می شود و فعال نام تعدادی از وکال اعالم شده تا رسیدگی به 
پرونده ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصالح قرار گیرد. بنابراین، فهرست 

این وکال بسته نشده و افرادی به آن اضافه خواهند شد. 
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در حالی که حسن روحانی همچنان اصرار دارد تا انرژی خود را برای احیای برجام و سیاست 
خارجی بگذارد، در داخل ایران اوضاع اقتصادی شــرایطی نامناســب دارد. نرخ تورم باال رفته و 
در اقالم مختلف نیز گرانی های عجیبی دیده می شــود. هر دالر آمریکا، که در سال ۹2، حدود 
3200 تومان بود به 3۷40 تومان در ســال ۹5 یعنی اواخر دولت یازدهم رسید، اما در طول  سال 
۹6 و ابتدای ۹۷ با انفجار ناگهانی به صورت غیررسمی از مرز ۷ هزار تومان نیز عبور کرد. هرچند 
دولت در 20 فروردین   قیمت اجبــاری 4200 تومان را برای آن تعیین کــرد، اما نتیجه دادن این 
سیاست، منوط به تصمیم گیری های صحیح در آینده  است.  قیمت سکه که در سال ۹2 در آغاز 
دولت یازدهم 1/1 میلیون تومان بود و تا سال ۹5 نیز با رشدی اندک به 1/2 میلیون تومان  رسیده 
بود تا ابتدای سال ۹۷ با رشدی حیرت انگیز و باورنکردنی از مرز 2/4 میلیون تومان نیز عبور کرده 
است.  در میان خودرو های داخلی، پراید در سال ۹2، حدود 16/5 میلیون تومان قیمت داشت و در 
سال ۹5 نیز به 20/8میلیون تومان  رسیده بود اکنون در ابتدای سال ۹۷، به بیش از 22/5میلیون 
تومان رسیده است.  بازار خودرو های خارجی نیز از کنترل خارج شده و پس از یک جهش ناگهانی 
از اوایل ســال ۹6، حتی افزایش 200 درصدی قیمت  را هم تجربه کرده است.  قیمت کاال های 
اساسی هم در همین یک سالی که از عمر دولت دوازدهم گذشته تعریفی ندارد. بر اساس گزارش 
بانک مرکزی، در  یک سال منتهی به اردیبهشت ۹۷، تخم مرغ 51 درصد، گروه لبنیات 8/5 درصد، 
برنج 2/۷ درصد، میوه های تازه یک درصد،  سبزی های تازه 3/4 درصد، گوشت قرمز 23/3 درصد، 
چای ۷/20 درصد و روغن 1/۹ درصد رشد کرده اند.  برخی بررسی های میدانی، جزئیات بیشتری 
را هم مشخص می کند؛ به طور مثال در یک ســال منتهی به اردیبهشت ۹۷، قیمت  برنج خارجی 
حدود 3۷/2، گوشت گوسفندی 22، گوشت گوساله 16، مرغ 16/3 موز 26/8 سیب درختی زرد 
20/6، گوجه  فرنگی 48/۷، سیب زمینی 1۹/6، رب گوجه فرنگی 16/5 و چای خارجی 16/2درصد 
افزایش قیمت را تجربه کرده اند که  همگی باالتر از نرخ تورم اعالم شده هستند. قابل تامل است 
که مرکز آمار ایران نرخ تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت   ٩٧ را ٨ درصد اعالم کرده است.  سکه را 
شاید بتوان نماد بی تدبیری دولت در حوزه اقتصادی دانست. با هر محاسبه و برآوردی نمی توان 
پذیرفت که  قیمت 1/2میلیون تومانی سکه در سال ۹5 چگونه در یک سال و اندی به 2/4میلیون 
تومان برسد.  در این میان، طرح بانک مرکزی برای پیش فروش سکه نیز سرنوشت شومی  یافت. 
این طرح نه تنها کمکی به بازار سکه نکرد  بلکه اکنون پیش بینی عبور سکه به قیمت 2/5میلیون 
تومان هم نه تنها موضوع عجیبی نیست بلکه کامال قابل تحقق است.  نکته قابل تامل اینکه، خوِد 
بانک مرکزی پس از آغاز طرح پیش فروش سکه، قیمت پیش فروش را باال برد؛ به بیان ساده تر، 
 دولت خود این پیام را به بازار منتقل کرد که قیمت سکه را باالتر از قیمت فعلی پیش بینی می کند. 
اثرات روانی این اتفاق بی  تردید بر گرانی سکه نیز اثر گذاشت.  نکته قابل تامل دیگر هم این است 
که شــورای رقابت مجوز افزایش 5/6 تا ۷/1 درصدی قیمت محصوالت 3 شــرکت خودروسازی 
ایران خودرو، ســایپا و مدیران خودرو از اول تیر را صادر کرد. به طور متوسط خودروهای ساخت 
داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت گذاری هستند مجوز افزایش ۷/18 درصد را دریافت 
کرده اند. برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش ۷/01 درصدی تعیین شده است. در 
بخش خودروهای مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش 5/62 مورد تایید مرکز ملی رقابت قرار 
گرفته است. از اول تیرماه امسال خودروسازان می توانند حداکثر به میزان درصدهای اعالمی 

 قیمت محصوالت خود را افزایش دهند. 

جنوب سوریه همچنان موضوع بسیار مهمی  در تحوالت منطقه است. یک جدال رسانه ای 
و پروپاگاندای صهیونیستی و آمریکایی در این زمینه به راه افتاده است. ماجرا از این قرار است 
که در این موج اعالم شــده که ایران و حزب الله با حضور منطقه جنوبی ســوریه برای اسرائیل 
ایجاد ناامنی می کنند. بحث بر سر این است که روسیه خواستار خروج ایران و حزب الله از این 
منطقه شده و مذاکراتی در این زمینه با دولت دمشق برقرار است. در این میان اما در اظهارنظری 
بسیار مهم سفیر روسیه در لبنان گفته است که در شرایط فعلی، خروج حزب الله و ایران از سوریه 
ممکن نیست زیرا غلبه بر تروریسم هنوز نهایی نشده است. »الکساندر زاسپکین«، سفیر روسیه 
در لبنان اعالم کرد مطرح کردن خروج ایران و حزب الله از سوریه در شرایط کنونی امکان ندارد 
به ویژه اینکه شکست کامل تروریسم هنوز محقق نشده است. زاسپکین در ادامه گفت تمرکز 
روی این موضوع در مرحله فعلی از اردوگاه مقابل با هدف خلق مشــکالت و ایجاد شک میان 
محور مقاومت و روســیه انجام می شود و این موضوع، مردود اســت. وی تاکید کرد که رابطه 
میان روسیه و محور مقاومت در سوریه »رابطه همکاری« است و حضور آمریکا در سوریه یکی 

از دالیل اصلی پیچیدگی ها در این کشور و عدم حصول راه حل است. 
زاسپکین ادامه داد: حوادث در سوریه به صورت گسترده در حال تغییر است و پیش بینی 
می کنم طی یک یا دو ماه آینده این حوادث نتیجه نهایی نداشته باشد زیرا اهداف اصلی در برابر 
محور مقاومت و روسیه مانند نابودی تروریسم و بهبود اوضاع هنوز محقق نشده است. روسیه 
در کنار ارتش سوریه برای تســلط بر کل مرزها ایستاده و اوضاع در ســوریه گام به گام در حال 
جلورفتن است. وی درباره وضعیت لبنان نیز گفت: معتقدم که تشکیل دولت جدید زیاد طول 
نخواهد کشید و همان طور که می گویند بعد از عید )فطر( است، پیچیدگی های بین المللی و 
منطقه ای برای تشــکیل دولت فعال تا حد زیادی غیرموثر بوده است و تمایل سیاسی شدیدی 

برای تشکیل دولت وجود دارد.
 اخیرا در پی تشدید فضاسازی رژیم صهیونیســتی و متحدان منطقه ای آن علیه ایران و 
حزب الله و حضور نیروهای مقاومت در کنار مستشــاران ایرانی، سید حســن نصرالله، دبیرکل 
حزب الله در سخنان روز قدس اعالم کرد که »اگر کل دنیا هم جمع شود، نمی تواند حزب الله را 
از سوریه بیرون کند. حزب الله آنجا که باید باشد، هست و تنها در صورتی که دمشق از حزب الله 
بخواهد، نیروهای حزب الله ســوریه را ترک خواهند کرد«. پیش تر روزنامه تایمز اســرائیل در 
مطلبی به نقل از چند تن از مقامات ارشد اسرائیلی بیان کرده اســت: میان اسرائیل و روسیه، 
هیچ توافقی مبنی بر خروج نیروهای ایران از جنوب ســوریه و مرز فلســطین اشغالی به دست 

نیامده است. 
همچنین یکی از مقامات ارشد اسرائیلی در مصاحبه ای با تلویزیون Kaan بیان کرده که 
اســرائیل همچنان این موضوع را با روسیه و آمریکا در میان گذاشــته و نه تنها خواهان خروج 
ایران از جنوب سوریه، بلکه خواســتار اخراج ایران از تمامی  خاک سوریه است. پیش  از این، 
رسانه های اســرائیلی از جمله Channel 10 گزارش هایی مبنی بر توافق اسرائیل با روسیه بر 
سر خروج ایران از خاک ســوریه را منتشــر کرده بودند. با این  حال، »واسیلی نبنزیا«، نماینده 
دائم روسیه در سازمان ملل متحد مستقیم توافق روسیه و اسرائیل بر سر این موضوع را نه تایید 

کرده و نه تکذیب. 

 روسیه: ایران 
در جنوب سوریه بماند

آشفتگی سکه ماشین، مسکن
دولت نمی تواند بازار را کنترل کند
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روحانی اهل استعفا نیست

تصویری که جنجالی شد

 خدا احمدی نژاد را بیامرزد

می خواهند موشک را بگیرند تا ما را بزنند

 علی جنتی معتقد است نه روحانی،  رئیس جمهوری است که با فشار تن به استعفا دهد و نه مجلس برای عدم کفایت او دست به کار 
می شود. او خاطره ای از دیدار خصوصی اش با روحانی نقل می کند که پیش از انتخابات سال ٩٢ گفته  بود هوس ریاست جمهوری در 
سر ندارد  و آمده است تا خود را فدا کند و کشور را نجات دهد. او در مصاحبه ای افزوده است: من به عنوان عضو حزب اعتدال و توسعه 
می گویم؛ در تمام مدتی که با سایر سران حزب گفت وگو می کنیم همواره بر این موضوع اصرار داریم تا ارتباط نزدیک و تنگاتنگ هم با 
اصالح طلبان معتدل و هم اصولگرایان معتدل داشته  باشیم. این اعتقاد در همه ارکان حزب وجود دارد. البته تندروی هایی که در سال 

٧6 شاهد آن بودیم اکنون وجود ندارد. 

هفته گذشــته یکــی از کانال هــای تلگرامی  نزدیــک به اصالح طلبــان تصویــری از نامه ســعید مرتضوی بــه آیت الله 
هاشمی شاهرودی منتشر کرد که در آن مرتضوی از هاشمی شاهرودی خواســته بود که درباره حکمش در پرونده معاونت در 
قتل و دو سال حبس تعزیری، از مقام معظم رهبری درخواست عفو کند. چند روز پیش مصادف با لیالی قدر هم خبری مبنی بر 
مرخصی سعید مرتضوی و دیده شدن او در محل زادگاهش؛ یعنی تفت منتشر شده بود که وکیلش دراین باره ابراز بی اطالعی 
کرده بود. نامه منتســب به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با موضوع درخواست برای 
آزادی سعید مرتضوی تکذیب شد. تکذیب کننده هم یک مقام آگاه است که اشاره ای به نام و هویت آن نشده. این مقام آگاه به 
تسنیم گفته  آیت الله هاشمی شاهرودی به هیچ وجه درخواستی مبنی بر عفو یا آزادی سعید مرتضوی نداشتند. این منبع آگاه 
افزود: جعل اخبار و انتشار اطالعات غلط و جهت دار تخریبی، شیوه نخ نماشده  رسانه ای است که در پیشگاه ملت بزرگ ایران 
و طیف  ها و گروه های سیاسی و اجتماعی راه به جایی نخواهد برد. اردیبهشــت ماه بود که سعید مرتضوی بعد از صدور حکم 
درباره ماجرای کهریزک باالخره در ویالیی در استان مازندران درحالی که قصد پنهان شدن داشت، دستگیر و روانه زندان شد. 

علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم شب قدر در حرم امام خمینی)ره( گفته است: 
امروز عده ای دل مردم را خالی می کنند، برای اینکه می خواهند طرف مقابل را بکوبند اما حواسمان باشد که امروز هر فریادی 
که دل مردم را خالی و ایجاد تفرقه کند، آب به آسیاب دشمن ریختن است. مدام این می گوید آن دزد است آن یکی می گوید 
این یکی دزد است و مردم را به دیدگاه های مرکب و متفاوت می کشانند. ناطق نوری ادامه داده است:  امروز کشورمان در 
شرایطی است که با این استقالل و موفقیت ها و هوشمندی، دشمنان مان در پی ضربه زدن قطعی به ما هستند اما تجربه 
جنگ به ما نشان داد که باید مقتدر باشیم و خودمان ابزار و امکانات الزم را تولید کنیم. چرا دشمن گفته که ما با شما مذاکره 

می کنیم به شرطی که شما موشک نداشته باشید؟ برای اینکه هرگاه اراده کرد که ما را بزند، نتوانیم پاسخی بدهیم. 

»خدا آقای دکتر احمدی را بیامرزد. راهی اســت که همه می رویم. خدا ان شــاءالله عاقبت همه ما 
را به خیر کند، بعدا صحبت می کنم.« این اشــهار غالمحسین الهام اســت درباره محمود احمدی نژاد. 
او کسی اســت که تا همین اواخر از نزدیک ترین افراد به محمود احمدی نژاد به حساب می آمد. حتی تا 
زمانی که قدیمی ترین دوست های محمود احمدی نژاد هم در اعتراض به رفتار و گفتار او از او دور شدند، 
غالمحسین الهام در مناسبت های مختلف در کنار احمدی نژاد دیده می شد. حاال او هم به جرگه معترضان 
پیوسته است. این اظهار نظر البته در حالی بیان شده است که در فضای مجازی یک مباحثه در مورد یک 
خبر شکل گرفته اســت. خبری که حکایت از این دارد که محمود احمدی نژاد برای نامزدی در انتخابات 
1400 تصمیم گرفته است. البته این خبر با واکنش یکی از نزدیکان احمدی نژاد مواجه شده است. بهمن 

شریف  زاده در این مورد گفته است: »آقای احمدی نژاد اصال در این باره حرفی نزده اند و نخواهند زد.«

چهره ها



حاج قاسم سلیمانی هفته گذشــته سخنان مهمی  را 
مطرح کرد که موجب شــد به یکی از مهم ترین چهره های 
هفته تبدیل شود. او که یکی از مهم ترین چهره های تاثیر 
گذار در خاورمیانه به شمار می رود، تحلیل مهمی  در مورد 
انتخابات لبنان و وضعیت منطقه کرده  که با واکنش هایی 
هم مواجه شده اســت ؛ از جمله اینکه ســعد الحریری که 
از مهره های عربســتان و آمریکا در منطقه است نسبت به 
این اظهارات نقد کرده اســت. ماجرا از این قرار است که 
فرمانده ســپاه قدس گفته اســت: عربســتان سعودی در 
مدت کوتاهی 200 میلیــون دالر صــرف انتخابات لبنان 
کرد، اما حزب الله لبنان پیروز شــد، انتخابــات اخیر لبنان 
یک رفراندوم بود. ســردار قاسم ســلیمانی، فرمانده سپاه 
قدس طی سخنانی درباره انتخابات اخیر لبنان، اظهار کرد: 
انتخابات اخیر لبنان یک رفراندوم بود. خدمت امام جمعه 
توضیح می دادم که چرا ایــن انتخابات یک رفراندوم بود. 
کسانی که ناشیانه و نادانسته تحلیل های غلط می کنند باید 
بدانند که این انتخابات در شرایطی صورت گرفت که همه 
حزب الله را در دخالت در امور ســوریه، لبنان، عراق، یمن 
و منطقه متهم می کنند. وی ادامه داد: شورای همکاری، 
سعودی و کشورهای نادان که ناد ان ها و نابخردها بر آنها  
حاکم هستند، نظیف ترین و باافتخارترین جریان اسالمی 
را جزو الیحه تروریســم قرار دادند و اســم هایی که نشاط 
در قلب مســلمان ها ایجــاد می کند، مثل نام سیدحســن 
نصرالله، کسی که در دفاع از عالم عربی مهم ترین دشمن 
عالم عربی را شکست داد را در گروه تروریست قرار دادند. 
سلیمانی افزود: خوب تبلیغ کردند؛ هر که با آنها  بود یعنی 
با جریان حزب الله بود، اعم از سنی و غیرسنی را مزدوران 
ایران، نامیدند. وی با اشــاره به دخالت عربستان سعودی 
در انتخابــات لبنان گفت: ایــن انتخابات زیر بــار این آوار 
و 200 میلیــون دالر پولی که ســعودی صرف کــرد برگزار 
شد. کرمان خودمان 10، 15 برابر بزرگ تر از لبنان است و 
سعودی ها این مقدار پول را برای این منطقه کوچک صرف 
کردند، آن هم در یک محدوده زمانی کوتاه؛ کار ساده ای 
نیست. ســلیمانی در ادامه گفت: نتیجه چه شد؟ نفر اول 
شــهر بیروت برای اولین بار در تاریخ لبنان یک شخصیت 
منتسب به حزب الله و البته شیعه شد، همان کسانی که به 
عنوان مزدوران ایران می نامیدند، بعضا هــر نفر به اندازه 
دو نفر از آنهــا  رای آوردند. وی با بیان اینکــه حزب الله از 
یک حزب بــه دولت مقاومت تبدیل شــده اســت، گفت: 
حزب الله برای اولین بار ۷4 کرسی از 128 کرسی پارلمان 
لبنان را مال خودش کرد. از یک حزب مقاومت تبدیل شد 
به دولت مقاومت لبنان. مگــر این اتفاق در اوج تنگناهای 
حزب الله اتفــاق نیفتاد؟ مگــر در اوج حرکت های خبیثانه 
آل سعود و پول پاشی های آنها  اتفاق نیفتاد؟ اتفاق افتاد و 
این پیروزی خیلی بزرگی است. سردار سلیمانی با اشاره به 
اینکه امروز نیز در بحث انقالب خیلی ها وحشت می کنند، 
تاکید کرد: من با تجربه می گویم به آن میزان فرصتی که 
در بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها نیست اما شرطش 
آن اســت که نترسید و نترســانید. وی با بیان اینکه ویژگی 
دیگر امام این بود که امام دین را از دل کتاب بیرون کشید 
و آن را به حکومت اســالمی تبدیل کرد، گفت: جمهوری 
اســالمی ایران حاصل تالش بیش از هزار ساله ا  ی است 
که علمای اسالم نوشتند اما هیچ  کدام نتوانستند به اندا زه 
یک ده، حکومت اسالمی تشــکیل دهند اما امام این کار 
را کرد. فرمانده نیروی قدس ســپاه با تبیین پیام عاشــورا 
و تشــابه آن با نهضت امام خمینی)ره( افــزود: در نهضت 

امام حسین)ع( چهار گروه نقش داشتند؛ اولین گروه کسانی 
بودند که خوب شروع کردند و در آخر هم خوب تمام کردند 
و در رکاب امام حســین)ع( شهید شــدند. وی   ادامه داد. 
گروه دوم کسانی بودند که خوب شروع کردند اما بسیار بد 
تمام کردند و در کارنامه خودشان قتل پسر پیغمبر)ص( و 
اهل بیت عصمت و طهارت را ثبت کردند در حالی که روزی 
از یاران علی بن ابی طالب بودند کــه از جمله آنها  می توان 
شمر بن ذی الجوشن و ابن سعد را نام برد. سردار سلیمانی با 
اشاره به اینکه گروهی نیز بودند که کار را خوب شروع کردند 
و در میانه راه به بیراهه رفتند که خــدا آنها  را برگرداند مانند 

ظهیر بن قین کــه عثمانی مذهب بود اما امــام او را دعوت 
کرد و عاشورایی شــد و حر بن یزید ریاحی نیز یکی از دیگر 
از این شخصیت ها بود.  اظهارات حاج قاسم سلیمانی البته 
با واکنش هایی هم مواجه شــده است و نخست وزیر لبنان 
در اظهار نظری مدعی شــده اســت: اظهارنظر های یکی 
از فرماندهان بلند پایه ایران درباره لبنــان، دخالت در امور 

داخلی این کشور و باعث تاسف است.
 به نقل از آسوشیتدپرس، سعد الحریری نخست وزیر 
لبنان در ادعایی از یکی از فرماندهان بلند پایه ایرانی برای 
اظهار نظرهایش درباره پیروزی هــای اخیر نیروهای مورد 
حمایت ایران در انتخابات پارلمانی ماه گذشته لبنان انتقاد 
کرد. بر اســاس این گزارش، حزب الله لبنان و متحدانش 
بیش از نیمی  از کرســی های پارلمان لبنان را در انتخابات 
6 می  به خود اختصاص دادند. رسانه های لبنان ویدئویی 
 را که در شــبکه های اجتماعی دســت به دســت می شــد 

منتشر کرده اند. 
در این ویدئو قاســم ســلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
ایران می گوید که پیروزی حزب الله در زمانی اتفاق افتاده 
که برخی کشورهای عربی، ســران حزب الله را تروریست 
می خوانند. حریــری به خبرنــگاران گفته کــه اظهار نظر 
سلیمانی »باعث تاسف« اســت و مدعی شده که دخالت 
در امور د اخلی لبنان نه به نفع ایران اســت و نه به نفع لبنان 
و منطقه.  سخنان حاج قاسم ســلیمانی در حالی بیان شده 
که همان طور که او گفته انتخابات لبنان نشانه های بدی 
برای چهره های وابسته به آمریکا و عربستان داشته است. 

مردم لبنان بعد از همه تبلیغات ضدشــیعی و ضدحزب الله 
توســط حریری و حامیان رســانه ای بین المللی او حاضر 
نشــدند به او و دوســتانش رای دهنــد. در انتخابات لبنان 
حزب المستقبل که در سال های گذشــته اکثریت آرا  را در 
پارلمان به دســت می آورد در این دوره با شکستی سنگین 
مواجه شــد. نتایج انتخابات، صحنه سیاســی کشور را به 
هم ریخت به گونه ای که بر اساس نتایج به دست آمده، دو 
حزب شیعی »حزب الله« و »جنبش امل«، حضور خود را 
به عنوان نیروی شیعی بی رقیب تثبیت کردند و از 2۷ کرسی 
اختصاص یافته بــه شــیعیان، 26 کرســی را نصیب خود 
کردند. این در حالی است که هم پیمانان آنان نیز  15کرسی 
به دست آوردند. از طرف دیگر حزب »القوات اللبنانیه« نیز 
بزرگ ترین اتفاق را رقم زد و دو برابر کرسی های پیشین خود 
را به دست آورد. »جریان ملی آزاد « نیز توانست  2۹کرسی 
را به دســت آورد و دو حزب »کتائب« و »سیوسیالیســت  

ترقی خواه« با کاهــش نمایندگانشــان در مجلس روبه رو 
شــدند، در حالی کــه »جریــان المســتقبل« را می توان 
بزرگ ترین بازنده انتخابات قلمداد کرد ؛ جریانی که پیش از 
این 35 نماینده داشت و در مجلس کنونی این تعداد به 21 
نماینده کاهش یافت. انتخابــات پارلمانی لبنان از آنجایی 
بســیار مهم و حائز اهمیت بود که این کشور در چهار سال 
گذشته بحران های سیاسی بسیاری را پشت سر گذاشت، 
بحران های داخلی از جمله تاخیر در انتخاب رئیس جمهور 
و نخســت وزیر، اعتراضات داخلی به نبود رئیس جمهور، 
بحــران زباله در بیــروت، جنگ بــا النصــره در طرابلس، 
انفجارهای زنجیره ای در شهرهای مختلف لبنان خصوصا 
در بیروت، بقــاء و ضایحــه، انفجار مقابل ســفارت ایران 
در بیروت، حضور نظامی حزب الله در ســوریه و همکاری 
مستقیم با روسیه علیه تروریسم، پیشرفت نظامی حزب الله 
و تامین موشــک هایی با برد باال، استعفای سعد الحریری 
و بازداشــت خانگی او در ریاض و دیگر عوامل منطقه ای، 
باعث شد که حزب الله و مقاومت بیش از همیشه محبوب 
مردم لبنــان شــود. همان طور کــه سید حســن نصرالله، 
دبیرکل حزب الله در سخنرانی قبل از انتخابات بر این مساله 
تاکید کرد که اگر حزب الله سالح برنمی داشت و به جنگ 
تروریسم نمی رفت شما نشسته بودید و لبنان در امنیت فعلی 
نبود. با این حال مردم لبنان با حضور در صندوق های رأی 
به امنیت کشورشان رای دادند و حزبی را انتخاب کردند که 
در سال های گذشته لبنان را از بحران خارج کرد و امنیت را 

به این کشور برگرداند. 

دولت مقاومت
حاج قاسم سلیمانی درباره قدرت گرفتن حزب الله در لبنان سخن گفت
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انتقاد ضرغامی  از رواج 
نسخه های تلگرام

روایت رسایی از دیدارش با صالحی 

عضو شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از رواج نسخه های 
تلگــرام از جمله تلگرام طالیــی گفت: جنس خارجــی را با روکش 

داخلی می فروشند.
 عزت الله ضرغامی  در کانــال خود در شــبکه های اجتماعی 
نوشــت: »ما که ناســالمتی عضو شــورای عالی فضــای مجازی 
هستیم، هنوز نفهمیدیم تلگرام طالیی و دیگر مشتقات تلگرامی  
نوظهور داخلی چه صیغه ای است؟«وی ادامه داد: »ظاهرا جنس 
خارجی را با روکش داخلی می فروشــند. این هم کار برادران را راه 
می اندازد، هم خواهران را« عضو شــورای عالــی فضای مجازی 
تاکید کرد: »جوان های پای کار پیام رســان های داخلی هم، کال 
نمی دانند کجای کارهســتند؟!« وی نوشــت: »شــاید ما هم یک 
پیام رسان مشتی به نام »مش گرام« راه اندازی کردیم. الل از دنیا 

نری صلوات فرست.«

حمید رســایی، نماینده ســابق مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
 درباره دیدارش بــا علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمــی در کانال 

تلگرامی  خود نوشت:
امروز تو نماز آقای صالحی رو دیدم

گفتم: پیش آقای حســینیان بودم، ذکر خیرتون بود، این روزا دنبالتون 
میگردن

آقای صالحی گفتند: آقای حسینیان چه میکنن
گفتم: مدتیه زدن تو کار بتن ریزی

هر دو خندیدیم.

فضای مجازی

توئیت کنایه آمیز وزیرخارجه 
کره شمالی درباره پیشنهاد نتانیاهو

وزیر خارجه کره شــمالی درباره پیشــنهاد نتانیاهو در 
توئیترش نوشــت: نتانیاهو چطور می خواهــد برای مردم 
ایران آب تامین کند، درحالی که حاضر نیست به مردم غزه 

آب بدهد و آنها را می کشد.

چرا روحانی با مخاطب جهانی 
مستقیم سخن نمی گوید؟

علی علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، درباره سخن 
گفتن ترامپ و نتانیاهو با مردم ایران در توئیتر خود نوشت.

 FATF دلشوره دهباشی از
و سند ۲۰۳۰

حسین دهباشــی فعال رســانه ای در توئیتی نسبت 
به FATF  و 2030 و بررســی آنها در مجلــس این گونه ابراز 

تردید کرد.
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حرف روز 

حکومت کره شمالی به پایان راه رسیده این کشور 
یک جزیره بود در دریا که اگر چین نبود چند دهه پیش 
اشغال شــده بود. این کشــور با کره جنوبی یک کشور 
واحد خواهد شــد و اصوال حکومت کره شــمالی محو 
خواهد شــد. از نظر اقتصادی هم بعیده آمریکا اجازه 
بده مثل چین ژاپن و کره جنوبی بخشی از کیک اقتصاد 
آمریکا رو صاحب بشــه و احتماال کره شمالی بیشتر به 
یک منطقه گردشــگری باتوجه به سرسبزی آن تبدیل 

خواهد شد تا صنعتی!

چند هفته از خروج آمریکا از برجام نگذشته بود که 
شرکت های پژو و توتال همکاری خود را لغو و زیر قرارداد 
زدند. آقای رئیس جمهور دلشــان را به چه چیز برجام 

خوش کرده اند. خوش خیالی و وقت کشی تا چقدر؟

جای تاســف دارد که تعدادی از نمایندگان 
مجلس و دیگر مسئوالن بدون اینکه از روی مردم 
گرفتار در مشــکالت اقتصادی خجالت بکشند، 
آماده سفر به جام جهانی با پول بیت المال شده اند. 

در مورد fatf معتقدم که متاسفانه دغدغه دولت 
اصالح مسائل بانکی نیست زیرا اگر بود می بایست به 
پیمان های پولی دوجانبه با کشورهایی که بیشترین 
مبادالت را دارد روی آورد که این گونه نشد. متاسفانه 
دولت تمام سعی اش ناراضی کردن مردم از وضعی 

است که خودش به وجود آورده برای کوتاه آمدن

شــوک ارزی که در اواخر دولت احمدی نژاد 
اتفاق افتاد مجددا در اوایل امسال هم رخ داد که 
همه چیز را به هم ریخت و مهم این است که تا این 
شوک ها ریشــه یابی و حل نشود موضوعات دیگر 
قابل حل نخواهد بود و مســکن هــم یکی از این 

موضوعات است

تنها فرقــی که حرف های مقامــات اروپایی 
با حرف هــای   ترامپ داره این هســت که می گن 
به جای امروز ۷ ســال دیگه یعنــی در پایان زمان 
تعلیق های هسته ای مثل شروع دوباره غنی سازی 
در ایران و امکان ایران برای نصب سانتریفیوژهای 
نسل دو سه تا هشت بزنیم زیرش. اصال مشخص 
نیســت پس ایران برای چی عضــو ان پی تی باید 
باشه وقتی حتی ابتدایی ترین حق مثل غنی سازی 
رو هم بعد این همه امتیاز و بازرسی فراتر از پروتکل 

الحاقی رو داده!

متاسفم برای عده ای از مسئوالن که با عملکرد 
بدشون باعث شــدند که این تصور برای بعضی افراد 
به وجود بیاد که مشکالتشــون فقط از طریق آمریکا 
حل خواهد شــد. ما برای بهبود وضعیت کشورمان تا 
حد زیادی به فرهنگ ســازی برای درست و متعهدانه 
کارکردن نیاز داریم. فرهنگی که منجر شود به عرضه 
مسئوالنی دلســوز و متعهد که هدف گذاریشون حل 
مســائل کشــور با اســتفاده از متخصصان هوشمند 
داخلی باشد بارها داشــتن این ظرفیتو ثابت کردیم. 
مسئوالن ما باید همتشون برنامه ریزی برای استفاده 
از این همه اســتعداد داخلی در حل مشکالت کشور 
باشــه... به نظر من این گام موثری در راه پیشــرفت 

هست نه آدرس غلط و به بیراهه بردن بحث.

لطفا خودمان را به خــواب نزنیم واقعیت ها را 
برای مردم بازگو کنیم. این چه قانونی است که باید 
به آن بپیوندیم و بر اساس آن هر کس را که آمریکا 
تروریســت دانســت ماهم تروریســت بدانیم و هر 
کس را در لیســت قرار نداد آزادیخــواه تلقی کنیم. 
این را هم به مردم بگویید که در این قانون سازمان 
منافقیــن، داعــش و بســیاری از تروریســت های 
سوریه و حتی سربازان کشــور برمه که مردم را زنده 
زنده می ســوزانند، تروریست نیســتند ولی مقاومت 
را تروریســت می دانند.  این را هــم اضافه کنید که 
در صورت پیوســتن به این قانون زمینه الزم فراهم 
می شــود تا با اولین کمک به حزب الله لبنان و حتی 
فعالیت های ســپاه پاسدارن ســازمان ملل و... در 
اسرع وقت ما را مشمول تحریم های خود قرار دهند 
و آن وقت باید چه بگوییم تــا از زیر بار آن تحریم ها 

خارج شویم.

چرا جلسات ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
تشکیل نمی شــود؟ آیا در این شــرایطی است که 
اوضــاع اقتصادی کشــور به جهت برخی مفاســد 
نابسامان اســت آیا مســاله ای مهم تر از این وجود 
دارد که مســئوالن مربوطه در این مورد به بررســی 
بپردازنــد؟ چــرا فقــط در زمــان انتخابات شــاهد 

حرف های زیبا در این مورد بودیم؟

وقتی ســران اروپا صراحتا اعالم می کنند که 
نمی توانند جلوی شــرکت های کشــور خود را برای 
فســخ قرارداد با ایران بگیرند، چــرا دولت اصرار بر 
همکاری با آنها  دارد؟ با واگــذاری کار به نیروهای 
متخصص داخلی هم اشتغال ایجاد می شود و هم 
از توان نیروهای مومن بهره گرفته خواهد شد. مگر 
نه این است که با اعتماد به نیروهای داخلی قدرت 
برتر موشــکی، غنی ســازی 20 درصد هســته ای، 
فناوری نانو، و صدها پیشرفت دیگر حاصل شد؟ در 

همه عرصه ها این اتفاق امکان قطعی وقوع دارد. 

به جای اینکه پول های ســرگردان وارد چرخه 
تولید شــود )چه از طریــق بورس یــا فعالیت های 
تولیدی و صادراتی( متاســفانه وارد چرخه ناســالم 
داللی شده است و بانک ها هم با کسب سود از طریق 
بهره های بانکی به این چرخه معیوب کمک می کنند 
و از همه بدتر دولت هم زمینه هایی فراهم کرده است 
که حالــت داللی قوت بگیرد و ناخواســته در حالت 

خیانت به اقتصاد است.
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برگزاری نشســت اخیر گروه 7 در کانــادا، به نقطه 
آشکارســاز اختالفات 6 کشــور گروه 7 )ایتالیا، آلمان، 
فرانسه، انگلیس، کانادا و ژاپن( و ایاالت متحده آمریکا 
تبدیل شــد. قبل از برگزاری نشســت اخیر، برخی سران 
اروپایی نســبت به امــکان تغییــر نظــر و رای   ترامپ در 
خصوص مســائل اقتصادی و... ابراز امیــدواری کرده 
بودند اما با پایان برگزاری نشســت گروه هفت، مشخص 
شد که این تصور کامال نادرســت بوده است. بسیاری از 
تحلیلگران مســائل بین الملل متفق القول هستند که در 
آینده ای نزدیــک بحران های مزمن تــر و عمیق تری بر 
مناسبات آمریکا و اروپا سایه خواهد افکند؛ بحران هایی 
که بیشــتر از جنس اقتصادی و امنیتــی خواهند بود. در 
جریان برگزاری نشســت اخیر گروه هفت، واشنگتن و 6 

عضو دیگر گروه هفت، بر سر هیچ یک از نقاط اختالفی 
)از جملــه وضع تعرفه هــای گمرکی و برجــام( به توافق 
نرسیدند. بدون شک، برگزاری نشست اخیر گروه هفت، 
مولد نگرانی ها و دغدغه های جدیدی در مناسبات آمریکا 
و اروپا و حتی آمریکا و کانادا بوده است. در این خصوص 
نشریه آتالنتیک تحلیلی ارائه داده که از نظرتان می گذرد: 
از زمانی که  هواپیمــای اختصاصی دونالد   ترامپ، 
رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریــکا در ایالت »کبک« 
در کانادا، یعنی محل برگزاری اجــالس گروه هفت فرود 
آمد، شــاهد بروز تنش های شــدیدی میان واشــنگتن و 
شرکای آن بودیم؛ تنش هایی که منجر به برافروخته شدن 
خشم متحدان آمریکا )6 عضو دیگر گروه هفت( گردید. 
حتی   ترامپ در نهایت حمایت خود را از بیانیه پایانی گروه 
هفت پس گرفت. او از افــرادی مانند جاســتین  ترودو، 
نخســت وزیر کانادا به عنوان افرادی ناســپاس یاد کرد. 
ترامپ همچنان کانادا را نسبت به اقدامات تجاری سلبی 
بیشــتر تهدید کرد. در این خصوص 5 سوال مهم وجود 

دارد که باید نسبت به آنها  توجه داشته باشیم: 

  آینده گروه هفت 
یکی از نکاتی که در خصوص آن ابهام زیادی وجود 
دارد، آینــده گروه هفت و سرنوشــت بازیگران آن اســت. 
رهبران هفت کشور صنعتی جهان نهایت تالش خود را برای 
شــکل گرفتن مصالحه ای جمعی با یکدیگر به کار گرفتند 
اما دونالد   ترامپ مانع از شــکل گیری عملی این مصالحه 
و توافق شــد. آیا در چنین شــرایطی گروه هفت می تواند 
دســت نخورده باقی بماند؟ نباید فراموش کرد که در گروه 
هفت )و در حقیقت گروه 8( همواره دستورالعمل های مبتنی 
بر قوانین بین المللی اصالت و موضوعیت داشــته اســت؛ 
قوانینی که بر محور »ارزش های مشترک« استوار است. 
هم اکنون، ابهام زیادی در خصــوص وضعیت آینده گروه 
هفت وجود دارد. گروهی که ممکن است به گروه 6 تبدیل 
شود. )نویســنده به امکان خروج ایاالت متحده آمریکا از 

گروه هفت اشاره کرده است( 

گفتارها

این تصویر واقعی جهان است

آمریکا چگونه بازی شرکای خود را خراب کرد

امیر صابریان

روزنامه نگار
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معامله برجامی- اقتصادی در دو سوی آتالنتیک 
تاملی بر دیپلماسی پنهان آمریکا و اروپا

 اختالفــات 6 کشــور )انگلیــس، ایتالیــا، آلمان، 
فرانســه، کانادا و ژاپن( با ایاالت متحده آمریکا در جریان 
برگزای نشســت اخیر گروه هفت، مورد توجه بســیاری از 
تحلیلگران مســائل بین الملل قرار گرفته اســت. به طور 
کلی منازعه ایــاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بر ســر 
اعمال تعرفه های گمرکی بــر فوالد و آلومینیــوم وارد فاز 

تازه ای شده است.
 ژان کلود یونکــر، رئیس کمیســیون اروپــا در این 
خصوص می گوید: »اعمال افزایش تعرفه آمریکا غیرقابل 
قبول است. امروز روز بدی برای دنیای تجارت است. ما از 

منافع اروپا دفاع خواهیم کرد.«
همچنین قبل از برگزاری نشست گروه هفت، امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در اظهاراتی که حکایت 
از عصبانیت شدید وی از دونالد  ترامپ دارد، تصمیم کاخ 
ســفید برای افزایش تعرفه  واردات فلزات را »غیرقانونی« 
خواند و از تدارک پاســخی تالفی جویانه »به شیوه قاطع و 

مناسب« خبر داد. 
فراتر از همه این موارد، در جریان نشست اخیر گروه 
هفت، بار دیگر شاهد شکســت مذاکرات سران اروپایی و  
ترامپ بر سر اعمال سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی 
بودیم. تحلیل و واکاوی سیاست های »حمایت گرایانه« 
و »بازدارنده« اقتصادی دونالد  ترامــپ و تاثیر آن بر حوزه 
تجارت بین الملل دغدغه راقم این سطور نیست. آنچه در 
این میان اصالت و موضوعیت دارد، تاثیر »منازعه تجاری 
آمریکا – اروپا« روی »برجام« است. سفر بنیامین نتانیاهو 
به کشورهای اروپایی و رایزنی همزمان برجامی  و اقتصادی 
وی با سران سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس نیز در همین 
راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. اگرچه رسانه های غربی 
و مقامات ارشد آمریکایی و اروپایی تا زمان اعالم تصمیم 
رسمی کاخ سفید مبنی بر وضع تعرفه های گمرکی بر فوالد 
و آلومینیوم درصدد کتمان »معامالت پشت پرده« بر سر 
»همپوشــانی« این موضوع با برجام بودند، اما هم اکنون 
این ارتباط به صورتی علنی از سوی منابع غربی مورد بحث و 
اشاره قرار می گیرد. به عبارت بهتر، احتمال معامله برجامی 
 جدید ایاالت متحــده آمریکا و اتحادیه اروپــا در آینده ای 
نزدیک منتفی نیست. موضوعی که باید مورد دقت و رصد 
هوشمندانه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان 

قرار گیرد. »بلومبرگ« در این خصوص می نویسد: 
»خروج آمریــکا از برجــام و اعمال تعرفــه بر فوالد 
وارداتی از اروپا به آمریکا، در ظاهــر دو اتفاق مجزا از هم 
هســتند اما کارشناســانی هســتند که این دو موضوع را به 
هم مرتبــط می دانند. رئیس جمهور آمریکا امیدوار اســت 
بتواند از تهدید به اعمال تعرفه بر واردات فلزات به عنوان 
یک اهرم فشار برای جلب همکاری کشورهای اروپایی در 
زمینه افزایش سهم بودجه  دفاعی ناتو و تحریم های ایران 

استفاده کند.«
رمزگشــایی از بازی همزمــان اقتصــادی و برجامی 
 ایاالت متحــده و دولت  ترامپ در تقابل بــا اتحادیه اروپا، 
چندان دشــوار به نظر نمی رســد. دونالد  ترامــپ با نوعی 
»گروکشی اقتصادی« از طرف اروپایی، درصدد »مدیریت 

رفتار بین المللی« سران این مجموعه است. در این معادله، 
»فریادهای بلند ماکرون« و »خط و نشــان کشیدن های 
مرکل« برای  ترامپ محلــی از اعراب ندارد. رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا میز معامله جدیدی را در مقابل طرف 
اروپایی چیده است. ترامپ با این اقدام، از یک سو موقعیت 
خود را نزد طرفداران خود )که طرفدار اعمال سیاست های 
حمایت گرایانه اقتصادی هستند( تقویت می کند و از سوی 
دیگر، قدرت مانور اتحادیه اروپا را بر سر مسائلی مانند برجام 
و افزایش بودجه نظامی اعضــای ناتو کاهش می دهد. در 
جریان برگزاری نشســت گروه هفت نیز این موضوعات به 
صورت موازی و همزمان مــورد بحث قــرار گرفتند اما در 
نهایت در هیچ یــک از آنها، میان واشــنگتن و اروپا تفاهم 
حاصل نشد. این نخستین بار نیست که چنین عدم تفاهمی  

میان دولت  ترامپ و مقامات اروپایی به وجود می آید.
در جریان ســفر آنگال مــرکل، صدراعظــم آلمان و 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه به ایاالت متحده 
آمریکا، ترامپ این دو سیاســتمدار اروپایــی را در جریان 
دو تصمیم مهم خود مبنی بر »خــروج از برجام« و »وضع 
تعرفه هــای گمرکــی بــر فــوالد و آلومینیوم« گذاشــت. 
پس از عملی شــدن خــروج  ترامــپ از برجــام، مذاکرات 
فشرده و پشــت پرده ای میان وزارت امور خارجه آمریکا و 
دیپلمات های اروپایی بر سر این دو موضوع صورت گرفت. 
مذاکراتی کــه علی رغم اتخاذ تصمیم اخیر  ترامپ بر ســر 
وضع  تعرفه های گمرکی بر فوالد و آلومینیوم همچنان ادامه 
دارد. به عبارت بهتر، اقدام اخیر دولت  ترامپ، نه »آغاز« 
و نه »پایان« یک پروسه اقتصادی و دیپلماتیک نزد سران 
اروپایی محسوب می شود، بلکه حد وســط این دو است. 
از این پس، دیپلمات های اروپایــی و آمریکایی مذاکرات 
فشرده  خود بر سر دو موضوع »برجام« و »وضع تعرفه های 
گمرکی« را ادامــه خواهند داد. در ایــن مذاکرات، هر دو 
موضوع به صورت »یکجا« و »در« بسته های پیشنهادی 
ارائه شــده از ســوی طرفین »مورد بحث و بررســی« قرار 
می گیرد. بدیهی اســت کــه در این معادله، »ایســتادگی 
قاطعانه اروپا در برابر آمریکا« جایی نــدارد. افرادی مانند 
مرکل و ماکــرون، به صــورت غیرمســتقیم آمادگی خود 
را در خصوص چنیــن معامله ای با ایــاالت متحده اعالم 
کرده اند. از سوی دیگر، نباید این واقعیت را فراموش کرد 
که »محافظه کاری مقامات اروپایی« و »میل تسلیم پذیری 
 تروئیــکا در برابر واشــنگتن« دو مولفه ای بــود که قدرت 
ریسک پذیری  ترامپ در اعالم تصمیم اقتصادی اخیر خود 
را افزایش داد. اگر رئیس جمهــور ایاالت متحده آمریکا و 
همراهــان آن، کمترین احتمالــی در خصوص »مواجهه 
ســخت اروپا« با خــود می دادند، اساســا چنین تصمیمی 
 را اتخاذ نمی کردنــد. در نهایت اینکه ما در برهه حســاس 
و سرنوشت ســاز فعلی، بــا کلیــدواژه ای به نــام »اروپای 
معامله پذیر« رو به رو هســتیم. »اروپــای معامله پذیر« در 
ماورای اعتراضاتی که شــاهد آن هســتیم، خــود را برای 
برگزاری ادامه مذاکرات بــا طرف آمریکایی آماده می کند. 
بدیهی اســت در چنین شــرایطی، دل بســتن به »برجام 
اروپایی« چیزی جز یک خطای فاحش راهبردی نیســت. 
بدون شک طی روزهای آتی، مقامات اروپایی رسما اعالم 
خواهند کرد که میــان دو موضوع »مذاکــرات گمرکی با 
آمریــکا« و »مذاکرات برجامــی  با ایران« ارتبــاط و نقطه 
مشترکی وجود ندارد اما این ادعا با آنچه پشت میز مذاکرات 

»آمریکا- اروپا« می گذرد، همخوانی و مطابقتی ندارد.

سعید سبحانی

روزنامه نگار

  تجارت آمریکا –کانادا
 در حوزه صادرات، ایاالت متحده آمریکا بزرگ ترین 
مشتری کانادا محسوب می شود. بخش عمده صادرات 
کانادا، به دلیل داشتن مرز باز و گسترده، به ایاالت متحده 
آمریکا معطوف است. با این حال، طرح موضوع بازنگری 
در توافقنامــه تجــارت آزاد در آمریکای شــمالی )نفتا( و 
قراردادن موانعی گمرکــی و تجاری در مســیر صادرات 
چوب، فــوالد، آلومینیــوم و... این رونــد را مختل کرده 
است. به راســتی با وجود تقابلی که میان دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا و جاســتین  ترودو نخســت وزیری 
کانادا شــاهد آن هســتیم، چه اتفاقی در روابط دو طرف 
خواهد افتــاد؟ آیــا زنجیره تامیــن اقتصادی کانــادا در 
آینده ای نزدیک در معــرض خطر قرار می گیــرد؟ آیا در 
آینده، شاهد برقراری مکالمات منطقی برای کاهش این 
تنش و جلوگیری از تحقق یک جنگ اقتصادی تمام عیار 

خواهیم بود؟
دونالــد   ترامپ طی روزهای اخیــر بارها از صادرات 
لبنیات کانادا به ایاالت متحده آمریکا گله کرده اســت. 
رئیس جمهور ایــاالت متحــده آمریکا معتقد اســت که 
کشــورش هزینه هایی را کــه 270 درصد باالتــر )از حد 
متعارف قیمت کاال( اســت را به خاطــر اقدامات تجاری 
ناعادالنه می پردازد. این در حالی است که کانادا لبنیات 
زیادی به آمریکا صادر نمی کند. در سال 2016 میالدی، 
میزان فروش صادرات لبنیات کانادا در خارج از مرزهای 
این کشور، 235 میلیون دالر بود. در این میان، نیمی  از 
صادرات لبنیات کانادا به ایــاالت متحده آمریکا صورت 
گرفته اســت. آیا   ترامــپ قصد هدف قــراردادن بخش 
صادرات در کانادا را دارد؟ آیا او در واقع تالش می کند تا 
سیستم مدیریت عرضه را تضعیف کند؟ تاثیر این مساله 

روی معادالت جاری در نفتا چیست؟
یکی دیگر از موضوعاتی کــه در مذاکرات اعضای 
نفتا در طول یک ســال اخیر مورد بحث شدید قرار گرفته 
اســت، صادرات خودرو به ایاالت متحده آمریکاســت.  
ترامپ تاکید کرده اســت که قصد دارد خــودرو تولیدی 
بیشــتری را در داخل ایــاالت متحده آمریــکا به فروش 
برساند. در این خصوص دولت   ترامپ فشارهای زیادی 
را بر مکزیک )جهت موضوع دستمزدها( و... وارد کرده 
است. در ماه گذشته،  ترامپ با طرح ایده وضع تعرفه های 
صادراتی خودکار بر خودرو، کانادا و مکزیک را وحشت زده 
کرد. آیا ایــن تهدید واقعیــت پیدا خواهد کــرد؟ در این 
صورت کانادا برای مواجهه با اقــدام بازدارنده اقتصادی 

دولت   ترامپ چه اقداماتی می تواند صورت دهد؟
نکته آخــر اینکــه تنش هــای به وجودآمــده میان 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا و نخست وزیر کانادا، 
می توانــد تبعاتی را برای جاســتین  تــرودو و همراهانش 
در اتاوا داشــته باشــد. با این حــال به نظر می رســد این 
تقابل همچنان به قوت خود باقــی خواهدماند. در روزی 
که دونالــد  ترامپ تهدید کــرد که پیمان تجــارت آزاد در 
آمریکای شمالی )نفتا( را از بین می برد،  ترودو در سخنانی 
اعالم کرد که نسبت به برگزاری مذاکرات مجدد امیدوار 
اســت. او ابراز امیدواری کــرد که نتیجه ایــن مذاکرات 
برای همه بازیگــران نفتــا )آمریکا، کانــادا و مکزیک( 
مفید باشــد اما هم اکنون این موضوع تحقق پیدا نکرده 
اســت. اگرچــه ســناتورهاو سیاســتمدارانی مانند جان 
مک کین و جیسون کنی از نخســت وزیر کانادا و مواضع 
وی در مقابــل   ترامپ تمجید کرده ند اما تشــدید تنش ها 
میان کانادا و ایاالت متحده آمریــکا می تواند روی رفتار 
رای دهنــدگان کانادایــی تاثیر بگــذارد. آیــا در مصاف 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا و نخست وزیر کانادا، 
 شــاهد حمایت شــهروندان کانادایی از جاســتین  ترودو

 خواهیم بود؟ 

یادداشت
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تمسخر چندجانبه
چرا اروپا از رفتارهای  ترامپ  نگران است؟

از زمان حضور  ترامپ در راس معادالت سیاسی 
و اجرایی ایاالت متحده آمریکا، اختالفات واشنگتن 
و شرکای اروپایی آن به نقطه اوج خود رسیده است. 
خــروج  ترامپ از پیمــان آب وهوایی پاریس خشــم 
بسیاری از مقامات و شهروندان اروپایی را برانگیخت. 
با این حــال، رئیس جمهور آمریکا بــا اقداماتی مانند 
خروج از توافق هسته ای با ایران و وضع تعرفه های 
گمرکی بر فوالد و آلومینیــوم، این نارضایتی عمومی 
را تشــدید کرد. بازیگران اروپایــی صراحتا معتقدند 
که دونالد  ترامپ اصــل »چندجانبه گرایی« در جهان 
را هــدف قــرار داده و در آینده ای نزدیک نیز شــاهد 
استمرار این روند از ســوی کاخ سفید خواهیم بود. 
نکته مهم تر اینکه برخی کشــورهای اروپایی نگران 
»ساختار اقتصادی و امنیتی« حاکم بر نظام بین الملل 
هستند؛ ســاختاری که ایاالت متحده آمریکا و اروپا 
طی هفت دهه اخیر، با همیاری یکدیگر آن را طراحی 
و اجرا کرده اند. در این خصوص، نشــریه آتالنتیک 
تحلیل کوتاهی صورت داده است که توجه شما را به 

آن جلب می کنیم.

با خروج  ترامپ از توافق هسته ای با ایران، روابط 
سنگینی میان ایاالت متحده آمریکا و اروپا حاکم شده 
است. روابطی که هم اکنون کمرنگ تر نیز شده است. 
به طور کلی خروج آمریکا از برجام، اصل چندجانبه گرایی 
در نظام بین الملل را مورد تمسخر قرار داده و واشنگتن 
را به بازیگری تکرو در این معادله تبدیل کرده است. در 
سراسر اروپا، رویکردها و نگاه های ضدآمریکایی در حال 
افزایش هست.  نظرسنجی های صورت گرفته در اروپا 
نشان می دهد که نگاه خوبی نســبت به ایاالت متحده 

و سیاستمداران این کشــور )ترامپ و همراهانش( وجود 
ندارد. در چنین شرایطی رهبران اروپایی نیز انتقاد از  ترامپ 
و سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا را در دستورکار خود 
قرار داده اند. بسیاری از مفسران مسائل بین الملل نیز در 
خصوص آینده تاریک حاکم بر پیمان آتالنتیک شــمالی 
هشدار می دهند. آنگال مرکل، صدراعظم آلمان صراحتا 
عنوان کرده اســت که اروپا دیگــر نمی تواند بــه ایاالت 
متحده آمریکا تکیه کند و باید سرنوشــت خود را به دست 

خود تعیین کند. 
شــرایط حاکم فعلی بر اتحادیه اروپا، همان شرایط 
دوران ریاســت جمهوری جــورج واکــر بــوش در ایاالت 
متحــده آمریــکا را بــه تصویر می کشــد. در آن ســال ها 
نیز امیــال و رویکردهــای ضدآمریکایی در اروپا تشــدید 
شــده بود. بســیاری از اروپاییان با جنگ عــراق مخالف 
بودند و تحت تاثیر این مساله، شــاهد بروز تنش هایی در 
درون آتالنتیــک و میان اعضای ناتــو بودیم. همان طور 
که مرکز تحقیقــات نگرش جهانــی تحقیقاتــی Pew در 
سال 2017 نشــان داده اســت، رتبه بندی دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در اروپا بســیار شــبیه جــورج بوش 
در پایان ریاســت جمهوری اســت. برای مثال در فرانسه 
فقط 14 درصد گفته انــد که با رهبــری بین المللی   ترامپ 
بر نظام بین الملل موافق هســتند. در سال 2008 نیز تنها 
13 درصد از شهروندان فرانسوی چنین نگاهی را به بوش 

داشــتند.  در دوران ریاســت جمهوری بوش، اصل انتقاد 
اروپاییان از آمریکا، مربوط به نادیده گرفتن همکاری های 
بین المللی)چندجانبه گرایــی( بود. روندی کــه دقیقا در 
برهه فعلی نیز شاهد آن هستیم.  اما به نظر می رسد فارغ از 
شباهت هایی که میان بوش و  ترامپ )در نگاه شهروندان 
اروپایــی( وجــود دارد، در دوران فعلی شــاهد بروز نوعی 
اضطراب و نگرانــی فراگیر در خصوص ارتبــاط آمریکا و 
اروپا هستیم. هم اکنون احساسات ضدآمریکایی در اروپا 
با چاشنی  ترس از گسترش اقدامات و قدرت نظامی ایاالت 
متحده، اقدامات اقتصادی ســلبی و بازدارنده این کشور 
و... همراه شده است. همچنین امروزه کشورهای اروپایی 
نسبت به دوران ریاســت جمهوری بوش، نگرانی بیشتری 
در خصوص خروج ایــاالت متحده از ناتــو دارند. پس از 
پایان جنگ جهانی دوم، ایــاالت متحده آمریکا از قدرت 
خود در نظام بین الملل برای ساختن مدلی جدید از رابطه 
با کشــورهای اروپایی استفاده کرد. واشــنگتن، از قدرت 
فراگیر و عمیق خود پس از جنگ جهانی دوم در راســتای 

ساختن این رابطه استفاده کرد. 
چنانچــه  هارولد لســکی، نویســنده و سیاســتمدار 
بریتانیایــی معتقــد اســت نــه »رم« در اوج قــدرت و نه 
»بریتانیا« در دوران برتــری اقتصــادی، از چنین نفوذ و 
قدرتی برخوردار نبودند. یک ســال پــس از پایان جنگ، 
ایاالت متحــده آمریکا برنامه مارشــال را طراحــی و اجرا 
کرد. هدف از ایــن برنامه، شــکل دهی نظمــی  نوین در 
جهان لیبــرال بود. بــا این حــال، در دوران جنگ ســرد 
نیز میــان آمریــکا و متحــدان اروپایــی آن، اختالفاتی 
بر ســر موضوعاتــی ماننــد کانال ســوئز میــان آمریکا و 
شــرکای اروپایــی آن وجود داشــت اما تهدیــدات اتحاد 
جماهیر شــوروی باعث می شــد تــا بازیگــران غربی این 
 اختالفــات را از بیــن ببرند )درصــدد مدیریت ســریع آن 

برآیند(.
 پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، قدرت ایاالت 
متحده اساسا بی نظیر بود و پس از 11 سپتامبر سال 2001 
میالدی نیز اقدامات نظامی ایاالت متحده و دولت جورج 
واکر بوش )در حمله به افغانســتان و عــراق( با مخالفت 
بســیای از اروپاییان مواجه شــد. حتی بازیگران اروپایی 
از این اقدامات ابراز نگرانی می کردند. اکثر کشــورهای 
اروپایــی در دوران ریاســت جمهوری بــوش معتقد بودند 
که ایــاالت متحده به دنبــال منافع خود اســت و به منافع 
کشــورهای دیگر توجه نمی کند.  هم اکنــون، در دوران 
ریاســت جمهوری  ترامپ، شــاهد افزایش  ترس و نگرانی 
کشــورهای اروپایی از بازی و رفتار ایاالت متحده آمریکا 

هستیم. 
آنها  نگران بروز »قدرت کنترل نشده آمریکا« و »بر 
هم ریختن نظــم جهانی« از ســوی دولت فعلــی آمریکا 
هســتند؛ نظمی  که آمریکا خود در ایجاد آن )با بازیگران 
غربی( نقش داشــته اســت. بازیگران اروپایــی، در کنار 
این پدیده نگران بروز مســائلی دیگر مانند افزایش قدرت 
اقتصادی چین در نظام بین الملل هستند. به عبارت بهتر، 
کاهش قــدرت آمریکا در جهان، بازیگــران اروپایی را نیز 

نگران ساخته است.
 - در تحقیقات گسترده ای که در اکثر کشورهای اروپا 
صورت گرفته است، اکثر شهروندان اروپایی با موضوعاتی 
مانند خروج ایــاالت متحده آمریــکا از توافق آب وهوایی 
پاریس، اقدامات اقتصــادی دولت  ترامــپ )مانند وضع 
تعرفه های گمرکی بــر فــوالد و آلومینیوم( و لغــو توافق 
هســته ای با ایران ناراضی و نگران هســتند. کشورهای 
اروپایی هم اکنون نســبت به پدیده »انــزوای بین المللی 
آمریکا« دید مثبتی ندارند. آنها  معتقدند که در ســایه این 
انزوا )که متعاقب اقدامات  ترامپ صورت می گیرد( امنیت 

اروپا نیز به مخاطره خواهد افتاد. 

سعید سبحانی

مترجم

امــروزه کشــورهای اروپایــی نســبت بــه دوران 
ریاست جمهوری بوش، نگرانی بیشتری در خصوص 
خروج ایاالت متحده از ناتو دارند. پس از پایان جنگ 
جهانی دوم، ایــاالت متحده آمریــکا از قدرت خود در 
نظام بین الملل برای ســاختن مدلی جدیــد از رابطه با 
کشورهای اروپایی استفاده کرد. واشنگتن، از قدرت 
فراگیــر و عمیق خــود پــس از جنگ جهانــی دوم در 

راستای ساختن این رابطه استفاده کرد

ترجمه
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عربستان طرف گفت وگو باشد نه ایران
گفت وگوهای یمنی، گزینه خوبی برای اروپا است

در شــرایطی که زمینه ها برای دور ســوم مذاکرات 
ایران و چهار کشــور اروپایی در ارتباط بــا بحران یمن در 
نیمه دوم ژوئــن )اواخر خــردادـ  اوایل تیر( در بروکســل 
درحال آماده شــدن اســت، اخیرا خبرگزاری »رویترز« به 
نقــل از دیپلمات هــای آگاه ایرانی و اروپایی نوشــت که 
پیشــرفت های قابل توجهی در گفت وگوهــای مربوط به 
پایان بحران یمن انجام شده اســت. پیش تر سیدعباس 
عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران با تایید این 
مذاکرات گفت که به دالیل انسانی و شرایط بد مردم یمن، 
مذاکره را با چهار کشور اروپایی آغاز کرده ایم. این در حالی 
است که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 12 شرط برای 
مذاکره با ایران را مطرح کرد که شرط هشتم اختصاص به 
مساله یمن دارد. اکنون پرسش این است که با این شرایط 
هدف ایران و اروپا از وارد شدن به این گفت وگوها چیست 

و گفت وگوها بر سر یمن چه پیامی  دارد. 
بدون شک ایران گفت وگو بر سر مســاله یمن را که 
شرط هشــتم از شــروط مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 

برای برجام اســت را به خاطر آمریکا آغاز نکرده، بلکه این 
گفت وگوها شاید بیشــتر پاسخی به پیشــنهاد اروپایی ها 
برای حفظ برجام باشــد. همچنین وضعیت مردم یمن که 
سال هاست توسط عربستان در شرایط جنگی بدی به سر 
می برند نیز برای جمهوری اسالمی اهمیت دارد و به دنبال 

راه حل برای رفع این بحران انسانی برآمده است. 
از دیگر سو به دو دلیل گفت وگوها بر سر مساله یمن 
برای اروپایی ها منافع بیشتری نســبت به ایران دارد؛ اوال 
چون عربستان یکی از متحدین منطقه ای آمریکا و یکی 
از بزرگترین مشتری های تســلیحاتی واشنگتن است، با 
حل موضوع از درگیری خودســاخته در این کشور رهایی 
پیدا می کنــد و می تواند بــه اصالحات داخلی کــه اتفاقا 
برای اروپایی ها نیز سودمند است بپردازد. دیگر اینکه حل 
موضوع یمن می تواند هدیه اروپا بــه آمریکا در قبال عدم 

همراهی با خروج آمریکا از برجام تلقی شود. 
 مســاله دیگر به بحــران انســانی در یمــن مربوط 
می شــود؛ در حال حاضر یکی از بزرگتریــن بحران های 
انســانی در یمن در حال رقم خوردن است و اروپایی ها که 
ســردمداران نهادهای بین المللی و دفــاع از هنجارهای 
انســانی و حقوق بشــر هســتند، در قبال موضوع بحران 
یمن به خاطر مالحظات عربســتان در یک مسیر دوگانه و 
سیاست یکی به نعل و یکی به میخ در حال حرکت هستند. 

در حال حاضر حل موضوع یمن می تواند به صورت منفعت 
دوگانه یعنی هم دفاع از حقوق بشر و هم حمایت پنهان از 

متحدین آمریکا در منطقه از سوی اروپا دنبال شود. 
بنابراین این گفت وگوها برای اروپا اهمیت بســیاری 
دارد؛ اوال اروپا درباره برجام خیلی امیدوار نیست و به نظر 
می رسد در یک عمل انجام شــده قرار گرفته است. چون 
اگر با آمریکا از برجام خارج می شد پرستیژ خود را به عنوان 
یک اتحادیه با سیاســت های مســتقل از دست می داد و 
متهم به سیاســت bandwagoning با آمریکا می شد. از 
طرفی دیگر بازار ایران برای اروپــا یکی از پرمنفعت ترین 
بازارها است که تمایل دارد آن را حفظ کند و اجازه ندهد این 

بازار از آن چین و روسیه گردد. 
به هرحــال اروپــا در بزنگاه های تاریخــی خصوصا 
از زمان جنگ ســرد نشــان داده کــه اگــر بخواهد بدون 
آمریکا سیاســتی را پیش بگیرد، ایــن موضع گیری خیلی 
دوام نخواهــد آورد و شــاید آن گونه کــه تحلیلگران این 
روزها عنــوان می کنند یک تا دو مورد بر حســب شــرایط 
عدم همراهی با سیاســت آمریکا و ایجاد سیاست مستقل 
برای اروپا پیش آمده باشــد. ولی به جرات می توان گفت 
که این موضوع در مورد برجام پیــش نخواهد آمد و برجام 

اروپایی نمی تواند حداقل برای ایران راه گشایش باشد. 
در چنین شــرایطی ایــران در ایــن گفت وگوها باید 
باتوجه به مســائل و تــوان و زمان خود از زمــان باالترین 
برداشت را بکند زیرا زمان برای ایران در حال حاضر کلیدی 
اســت و نباید آن را با این »جمع همنشــین اروپایی« تلف 
کند، بلکه باید یک اتاق فکر از »جمع هدفمند« در داخل 
کشور تشــکیل دهد و گزینش عقالنی روی شروط مایک 
پمپئو داشــته باشــد تا بتواند جلوی ســیل خانمان برانداز 
تحریم های پیش روی آمریکا را بگیــرد. این »زمان« در 
تاریخ ایران شــاید یکی از مهم تریــن زمان هایی خواهد 
بود که برای مســیر ایــران در آینده بســیار مهم اســت. 
تصمیم گیران ایران وظیفه بزرگی را در این برهه زمانی بر 
عهده دارند و تصمیم آنها  در این برهه زمانی می تواند آینده 

این ملت را رقم بزند. 
درواقع هر تصمیم گیری احساسی و به دور از گزینش 
عقالنی می تواند برای ایران و ملت بزرگ ایران خطرناک 

باشد و بحران هایی را برای کشور به دنبال داشته باشد. 
در نهایت باید توجه داشــت که این گفت وگوها پیام 
مهم و ارزشــمندی برای ایــران دارد کــه واقع گرایانه به 
موضوع گفت وگو برای بحران یمن نــگاه کند. همچنین 
انتخاب مســاله گفت وگــو بــا حوثی های مــورد حمایت 
ایران ایــن ســیگنال را به ایــران می دهد کــه اروپایی ها 
»همنشین های« خوب برای منافع خود هستند نه »جمع 
هدفمند« برای منافــع یا حفظ برجام برای ایــران. با وارد 
شدن ایران در موضوع یمن که »شرط خوب برای اروپا« 
و »شــرط بد بــرای ایران« اســت، زمــان بــرای مذاکره 
هدفمند از دست می رود. چون بر اســاس دستور اجرایی 
که  ترامپ صادر کرده بخشی از قوانین تحریمی  روز 4 اوت 
)13مرداد( و بخش اصلی که می تواند تکان های شدیدی 
به اقتصاد ایران وارد کند و سیستم بانکی و صنعت نفت و 
گاز ایران را هــدف قرار دهد روز 4 نوامبــر )13آبان( جنبه 

اجرایی به خود خواهد گرفت. 
این گفت وگوها در شروط آسان برای ایران از شروط 
مایــک پمپئو، اگر سمت وســوی واقع گرایانــه و گزینش 
عقالنی و مفید بــرای ایران به خود بگیــرد می تواند برای 
ایران راهگشا باشــد در غیر این صورت گفت وگوها درباره 
بحران یمن، برای اروپایی ها آخرین برداشــت ســودمند 
برای اهداف شان است. همچنین ایران باید به اروپایی ها 
یادآوری کند که ظریف در آوریل 2015 طرح چهار ماده ای 
صلح در یمن را پیشنهاد کرده و این عربستان است که باید 

طرف گفت وگو باشد نه ایران. 

دکتر سیده مسعوده میرمسعودی

سردبیر مجله ایرانی روابط 
بین الملل

یادداشت
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خیز بلند عمران خان
حزب تحریک انصاف رقیب جدی حزب حاکم و حزب مردم در پاکستان شده است

دهم خرداد ســال جاری »31 می  2018« روز پایان 
فعالیت دولــت کنونــی جمهوری اســالمی پاکســتان با 
نخســت وزیری شــاهدخان عباســی، عضو حزب مسلم 
لیگ شــاخه نواز شــریف اســت و دولت موقت یا انتقالی 
وظیفه برگــزاری انتخابات سراســری را برعهده می گیرد. 
کمیسیون انتخابات پاکستان نیز ســوم و پنجم مردادماه 
امسال را به عنوان روزهای برگزاری انتخابات سراسری به 
»ممنون حسین« رئیس جمهوری پاکستان پیشنهاد کرده 
اســت. با موافقت رئیس جمهوری پاکســتان، انتخابات 
ایالتی و ملــی این کشــور به صــورت همزمــان در تاریخ 
25 جوالی/ 3مرداد ســال جاری، برگزار خواهد شد. بیش 
از 105میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند؛ بنابراین 
دوران پنج ساله دولت فعلی پاکستان تا پایان ماه میالدی 
جاری به پایان می رسد. براساس قانون اساسی پاکستان، 
برگزاری انتخابات باید از ســوی دولت موقت انجام شود و 
نخست وزیر موقت ظرف سه ماه از زمان انتخاب، تکلیف 
انتخابات را مشــخص می کند. انتخابــات مجلس به این 
دلیل اهمیت دارد که با رای نماینــدگان، رئیس جمهوری 
و نخســت وزیر برای مدت پنج ســال برگزیده می شــوند. 
برای انتخاب نخســت وزیر که قدرت اصلی و اجرایی را در 
اختیار دارد، حزب حاکم و جناح مخالــف در مجلس ملی 
پاکســتان، هر کدام نامزدهــای موردنظر خــود را معرفی 
می کنند و به طور طبیعی حزب یا گروهی که دارای اکثریت 
باشــد، فرد موردنظر خود را بر قدرت می نشاند. نمایندگان 
هر دو پارلمان ملی پاکســتان یعنی مجلس ملی و سنا، به 
همراه چهار مجلس استانی یا مجالس ایالتی -شامل سند، 
پنجاب، خیبرپختونخوا و بلوچستان- رئیس جمهوری این 
کشور را با رای گیری انتخاب می کنند که حدودا تعداد این 

نمایندگان به 1100 تن می رسد. 
نشست و مذاکرات مورخ 22 می 2018/ اول خرداد 
1397، شــاهد خاقان عباسی، نخســت وزیر پاکستان و 
سیدخورشید شاه، رهبر جناح مخالف دولت برای اعالم نام 
گزینه مورد توافق تصدی نخست وزیری دولت موقت بدون 
نتیجه پایان یافت اما در عرصه سیاسی نام 6 نامزد چوهدری 
ذکا اشرف، رئیس پیشــین کمیته کریکت، جلیل عباس 
جیالنی، سفیر سابق پاکستان در آمریکا و قائم مقام پیشین 
وزارت امور خارجه، تصدق حسین جیالنی، رئیس پیشین 

قوه قضاییه، عشرت حســین، رئیس پیشین بانک مرکزی 
پاکســتان، خانم ملیحه لودهی، نماینده کنونی پاکستان 
در ســازمان ملل متحد و خانم شمشــاد اختر، اقتصاددان 
توسعه ای و معاون پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد برای 
تصدی نخســت وزیری دولت موقت در مجامع سیاســی و 

رسانه ای پاکستان مطرح است. 

  تعیین و معرفی نخست وزیر دولت انتقالی پاکستان 
 ناصرالُملــک، رئیس پیشــین قوه قضاییــه، در 26 
مرداد 1329/ 17 اوت 1950، در شهر »سوات« از ایالت 
خیبرپختونخوا در شمال غرب پاکستان متولد شد و اینک 
67 ساله اســت. از لحاظ ســنی تقریبا با نواز شــریف برابر 
است. »کامران خان« پدر وی در دهه 70 یکی از نمایندگان 
سنای پاکستان بود و »کریم بخش« عموی او نیز از فعاالن 
اجتماعی شهر ســوات به شــمار می رود. وی در سوات و 
پیشــاور تحصیالت خود را آغاز کرده و سپس در انگلیس 
حقوق خواند و به پاکستان بازگشت. ناصرالملک در دوران 
حکومت پرویز مشرف طی سال های 2004- 2005 رئیس 
دادگاه عالی شهر پیشــاور و ایالت خیبرپختونخوا )که آن 
زمان ایالت سرحد نام داشت( بود. از سال 2005 به عنوان 
یکی از قضات ارشد دادگاه عالی پاکستان کار خود را آغاز 
کرد و عمال به شهر الهور منتقل شــد. این قاضی باتجربه 
از ســال 2013 تا 2014 یعنی همزمان بــا انتخابات قبلی 
در پاکســتان قائم مقام رئیس کمیته نظــارت بر انتخابات 
پاکســتان بود. پس از انتخابات و روی کار آمدن حکومت 
حزب نواز، رتبه ناصرالملک نیــز ارتقا پیدا کرده و حدود دو 

سال رئیس سیستم قضایی پاکستان شد. 
 قابل ذکر است پیگیری های سخت علیه نواز شریف و 
رد صالحیت او توسط دادگاه عالی پاکستان پس از روی کار 
آمدن ثاقب نثار صورت گرفت و در زمان ناصرالملک دادگاه 
عالی پاکستان حتی حاضر نشد پرونده فساد اقتصادی نواز 
شریف یا قتل های مادل تاون را که شخص شهباز شریف 

جزو متهمان آن به حساب می آید، به جریان بیندازد. 

  رقابت احزاب 
شاید تا قبل از ســلب صالحیت نواز شــریف از مقام 
نخست وزیری این احتمال وجود داشــت که حزب مسلم 
لیگ نواز مجدد بتواند دولت آتی را تشکیل دهد، اما سلب 
صالحیت نواز شــریف هم از مقام نخســت وزیری و هم از 
ریاست حزبش نه تنها احتمال پیروزی حزب مسلم لیگ را 
به میزان زیــاد کاهش داد، بلکه مشــکالت درون حزبی و 
نارضایتی سیاستمداران و نمایندگان حزب نواز شریف نیز 

باعث شد که احزاب مخالف همانند حزب مردم و تحریک 
انصاف موقعیت خود را مستحکم کنند. 

ســکندر حمید لودی، روزنامه نگار و تحلیلگر شهیر 
پاکستانی، اخیرا با انتشار تحلیلی در روزنامه جنگ مدعی 
شد که اقدامات تهاجمی  نواز شریف، تاثیر منفی بر اعتبار 
حزب برای انتخابات سراسری آینده داشته و طی چند هفته 
آینده بازار حزب مســلم لیگ نواز بیش از گذشــته با رکود 

مواجه می شود. 
 از اوایل ماه ژانویه سال جاری میالدی تاکنون نزدیک 
به 50 تن از نمایندگان مجالس ملی و سنا راه خود را از حزب 
نواز شریف جدا کرده و به حزب تحریک و انصاف عمران 
خان پیوستند. عمران خان که حزبش در انتخابات گذشته 
)خرداد 1392( نتوانست به قدرت برسد، این بار مصمم به 
پیروزی در مقابل تمامی  احزاب به ویژه حزب نواز شریف و 
حزب مردم، آصف زرداری است، تا آنجا که عمران خان، 
رهبر حزب تحریک انصاف اخیرا در ســخنرانی انتخاباتی 
برنامه 100 روز نخســت حزبش در صورت تشکیل دولت 

آینده پاکستان را نیز ارائه کرد. 
 از دیگر سو آصف علی زرداری سرپرست حزب مردم، 
رئیس جمهوری ســابق پاکســتان که در انتخابات اسفند 
1386 پس از ترور بی نظیر بوتو توانســت دولت پاکستان 
را به حاکمیت حزب مردم تشــکیل دهد، ایــن روزها علیه 
نواز شــریف ســخت موضع گرفته اســت. آصف زرداری 
حتی هرگونه مصالحه با نواز شریف را نیز انکار کرده است، 
در حالی که در انتخابات ســال 1386 نواز شریف و آصف 
زرداری برای آشــتی سیاســی پیمان جمهوریــت را امضا 
کرده بودند.   دررابطه با رقابت های سیاسی غیر از سه حزب 
مهم، گروه های سیاسی-مذهبی پاکستان نیز در بازار داغ 
سیاست و انتخابات قدم گذاشته و فعالیت های انتخاباتی 
خود را آغاز کرده اند؛ جمعیت علمای اسالم )فضل( حزب 
جماعت اســالمی - حزب مجلس وحدت مســلمین، این 
روزها دوباره ائتالف سیاســی با نام »حزب مجلس متحد 
عمل« را تشــکیل داده و مصمم هســتند که بــا ائتالف و 
مشارکت در انتخابات بعدی شــرکت کنند. حزب تحریک 
اسالمی به ریاست عالمه سیدساجد علی نقوی، از رهبران 
شــیعه پاکســتان نیز در ائتالف حزب مجلس متحد عمل 

حضور دارد. 
 کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و رسانه ای پاکستان 
معتقد هستند حزب »تحریک انصاف پاکستان« به رهبری 
عمران خان که طی ســال های گذشــته نیز از اقبال نسبتا 
باالیی میان مردم به ویژه قشــر جوان پاکستان برخوردار 
بوده اســت، خیزی بلند برای انتخابات امســال برداشته و 
از چنان اعتماد به نفســی برای پیروزی برخوردار است که 
چنان که اشاره شد حتی در روزهای اخیر، برنامه خود را برای 
100 روز نخست دولت آتی برای مردم پاکستان اعالم کرده 
اســت. تحریک انصاف که با جذب حدود 100 نماینده از 
سایر احزاب، برای نخستین بار مدعی قدرت در پاکستان 
شــده و خود را رقیب جدی حزب مســلم لیگ نواز )حزب 
حاکم( و حزب مردم می بیند، در ماه های اخیر قدرت نمایی 
فوق العاده ای داشته و تجمع های تبلیغاتی آن در مناطق 

مختلف پاکستان، با استقبال انبوه جمعیت همراه است. 

  نقش پررنگ اقلیت ها در انتخابات 2018 پاکستان 
 روزنامــه داون نیوز، در شــماره منتشــره مــورخ 28 
می  2018 نوشــت: »آخرین آمارها نشــان می دهد تعداد 
رای دهنــدگان اقلیت هــای مذهبــی در پاکســتان رشــد 
چشــمگیری داشــته اند. گزارش ها حاکی اســت در سال 
2013 تعداد رای دهندگان اقلیت های مذهبی دو میلیون 
و 770 هــزار نفر بوده اســت ولی با رشــد 30 درصدی این 
تعداد در سال جاری به ســه میلیون و 630 هزار نفر رسیده 
است. تعداد هندو  مذهب ها در سال 2013 نصف تعداد کل 
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رای دهندگان اقلیت های مذهبی بود ولی در ســال جاری 
تعداد آنان نیز کاهش یافته اســت. امسال 1770000 تن 
هندو مذهب پای صندوق های رای خواهند رفت که بیشتر 
آنان ساکن ایالت ســند هســتند. پس از هندو مذهب ها، 
مسیحیان بیشترین تعداد رای دهندگان را در اختیار دارند 
و در انتخاباتی آتی یک میلیون و 640هزار و 105 مسیحی 
واجد شرایط رای دادن هســتند. اکثر مسیحیان پاکستان 
در ایالت پنجاب زندگی می کنند و تعداد کمی نیز در ایالت 
سند و بلوچستان به سر می برند. حدود 170 هزار قادیانی و 
همچنین 31 هزار بهائی مذهب نیز در پاکســتان حق رای 
دارند و این درحالی اســت که مردم پاکســتان به شدت با 
مذاهبی که خاتمیت نبی گرامی اسالم)ص( را نمی پذیرند 
مشکل دارند و خواستار برخورد قاطع دولت با آنان هستند. 

  نقشه های خطرناک قدرت های جهانی
 تخمین زده می شود برگزاری انتخابات در پاکستان 
بیش از 20میلیارد روپیه، حــدود 200 میلیون دالر هزینه 
در بر دارد و حدود 105 میلیون پاکستانی واجد شرایط رای 
دادن هستند که برای انتخاب 272 نماینده پارلمان ملی این 

کشور پای صندوق های رای می روند. 
در این میان روزنامه اکسپرس نیوز، در شماره منتشره 
28 می  2018 نوشت: »یعقوب فتح محمد«، رئیس کمیته 
انتخاباتی پاکســتان، ابراز کرد: »خطــرات فراوانی پیش 
روی انتخابات آتی پاکستان است و باید با دقت آنها را زیر 
نظر داشته باشیم. تاکنون تصمیم قطعی برای استفاده از 
نیروهای ارتش در انتخابات جهت تامین امنیت نگرفته ایم 
ولی واضح است نیروهای پلیس به تنهایی نمی توانند امنیت 
و سالمت انتخابات را تضمین کنند. پیش بینی ما این است 
که 20 هزار مرکز مهم و حساس در انتخابات خواهیم داشت 

که باید عالوه بر اســتفاده از نیروهــای امنیتی به صورت 
کامل با دوربین های مداربسته بر آنها  نظارت صورت گیرد 
و این اتفاق رخ خواهــد داد. درخواســت های فراوانی از 
تمام ایالت ها دریافت کرده ایم که مصرانه خواســتار ورود 
ارتش برای تامین امنیت انتخابات هستند و نمی توان این 
تعداد باالی درخواست را نادیده گرفت. قدرت های جهانی 
نقشه های خطرناکی برای انتخابات پاکستان کشیده اند و 
ممکن است تالش کنند تا در انتخابات تقلب گسترده ای 
صورت گیرد. گفتنی است مراکز اخذ رای در پاکستان بیش 
از 85 هزار مرکز است و اگر برای تامین امنیت هر یک از این 
مراکز چهار پلیس در نظر گرفته شود نیاز به حضور بیش از 

320000 تن نیروی نظامی خواهد بود.«

  نقش آمریکا 
بــه گــزارش مــورخ 30 مــی 2018. م رســانه های 
پاکستان، خانم »هدر نائورت« ســخنگوی وزارت خارجه 

آمریکا در واکنش به پایان کار دولت حزب حاکم پاکستان 
و آغــاز فعالیت نخســت وزیر دولت انتقالی این کشــور در 
سخنانی با بیان حمایت واشنگتن از انتخابات سالم و شفاف 
در پاکستان، گفت: »واشنگتن خواهان نظارت بر انتخابات 
پاکستان از طریق جامعه جهانی و برگزاری انتخابات شفاف 
و ســالم در این کشــور اســت.« وی ابراز امیدواری کرد: 
»دولت موقت پاکستان وظیفه خود را به خوبی انجام داده 
و مراحل انتقال قدرت به حکومت بعدی نیز با آرامش پیش 
برود. واشــنگتن از اصالحات قانون اساسی در پاکستان 
نیز حمایت می کند، زیرا این نخســتین بار است که به این 
موضوع مهم پرداخته می شــود. حامی  اصالحات تازه در 
نظام انتخاباتی پاکســتان هستیم و نمی خواهیم تقلبی در 

این زمینه صورت گیرد.«
این سخنان در حالی مطرح می شود که یعقوب فتح 
محمد، رئیس کمیتــه انتخاباتی پاکســتان، در مورخ 28 
می 2018. م، اعالم کرد: »انتخابات عمومی این کشــور 
در خطر توطئه قدرت های جهانی قرار داشته و تهدیدهای 

امنیتی اصلی ترین چالش پیش روی برگزاری آن است.«
طی روزهای آینده با انحالل مجلس ملی پاکستان و 
مجالس ایالتی، معرفی سروزیران دولت انتقالی ایالت ها، 
دولت موقت روند امور کشــور را برای برگــزاری انتخابات 
سراســری بر عهده می گیرد؛ البته آمریــکا همواره تالش 
کرده اســت تا دولت مورد نظر خود را در پاکستان به قدرت 
برســاند و بیشــترین تأثیرگــذاری را روی انتخابــات ایــن 
کشــور دارد. در آســتانه انتخابات مذکور، نمایندگی های 
سیاسی آمریکا در اســالم آباد و دیگر شهرهای پاکستان، 
 میزبان رهبران سیاســی احزاب مختلف و شخصیت های

 تاثیرگذار هستند. 

طی روزهای آینده بــا انحالل مجلس ملی پاکســتان 
و مجالس ایالتــی، معرفی ســروزیران دولت انتقالی 
ایالت ها، دولت موقت روند امور کشور را برای برگزاری 
انتخابات سراســری بر عهده می گیــرد؛ البته آمریکا 
همواره تالش کرده اســت تا دولت مورد نظر خود را در 
پاکستان به قدرت برساند و بیشــترین تأثیرگذاری را 

روی انتخابات این کشور دارد
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فریاد در مقابل فریاد
حمله کالمی به صالحی

در روز قدس حاشیه ساز شد

علی اکبــر صالحــی در چنــد روز اخیــر بــه یکی از 
چهره های مورد توجه رســانه ها و سیاســیون تبدیل شده 

است. او دو دردسر مهم را پشت سر گذاشته است. 
اول از همه او سخنانی را در جمع دانشجویان دانشگاه 
امام صــادق)ع( در تایید اظهــارات علی اکبــر والیتی با 
محوریت نقــد مذاکرات هســته ای بیان کرده بــود. این 
اظهارات که گویا بنا نبوده رســانه ای شود، ناگهان به تیتر 
نخست رســانه ها و خاصه رســانه های منتقد دولت تبدیل 
شد. سخنانی که بازتاب های زیادی داشت و البته در ادامه 
با تکذیبیه سازمان انرژی اتمی  مواجه شد. این دردسر اما 
برای صالحی تمامی  نداشــت چرا که گویــا یکی از حضار 
ســخنان او را ضبط کرده و در اختیار رســانه ها قــرار داده 
بود. این فایل صوتی بعد از تکذیبیه ســازمان انرژی اتمی 

 منتشر شد.
اندک فاصله ای بعد از این چالش پردردسر او با یک 
داستان دیگر مواجه شد. ماجرا از این قرار بود که رسانه ای 
که حضور او در راهپیمایی روز قدس را مخابره کرده بودند 
بالفاصله خبر دیگری را منتشر کردند که حکایت از سردادن 
شــعارهای تند علیه او بود. در فیلمی  که از این ماجرا روی 
خروجی رســانه ها قرار گرفت به هنگام حضــور علی اکبر 
صالحی در تظاهرات روز قدس در تهران، شماری از افراد 
به نزدیکی وی می روند و شعارهای تندی از جمله »مرگ بر 
خائن«، »مرگ بر وطن فروش« و »مرگ بر منافق« علیه 
وی سردادند. یکی از افراد هم خطاب به صالحی می گویند 
»واللــه باللــه دروغگویی« ایــن فیلم نشــان می دهد که 
صالحی مسیر خود را تغییر می دهد اما این افراد همچنان 
وی را دنبال می کنند و شــعارهای خود را تندتر و با صدای 
بلندتر علیه وی تکرار می کنند. در ایــن بین صالحی رو به 
یکی از شــعاردهندگان می گوید: »خیلی بی ادب هستی. 

ادب داشته باش. مردک. ای بی ادب.«
انتشار گسترده تصاویر و فیلم این رخداد موجب شد 
که بازتاب ها هم به همین اندازه وســیع باشد. اول از همه 
خود علی اکبر صالحی به این ماجرا واکنش نشــان داد. او 
گفت: »باید بدانیم که انقالب ما انقالبی اخالقی بود، نه 
انقالبی اقتصادی. بنابراین انتظار اســت هر چه در زمان 
پیش می رویم از اخالقیات بیشتری برخوردار شویم. طبق 
فرمایشات بزرگان دین ما، همیشه رعایت احترام و درست 
سخن گفتن یک اصل اســت و ما باید احترام بزرگان مان 
را داشته باشیم. بزرگان یعنی کسی که سنش باالتر است 
یا کســی که در یک موقعیتی قرار دارد. می فرماید »وقروا 

کبارکم...«، حال اگر قرار باشــد بی حرمتی را باب کنیم و 
هیچ حرمتی برای یکدیگر قائل نشــویم، آن زمان شالوده 
اجتماعی ما سست می شــود. بنابراین هر کسی در جایگاه 
خودش باید از حرمت الزم برخوردار باشــد. البته باب نقد و 
گفت وگو هم باید باز باشد، اما نقد نباید به مفهوم بی احترامی  
و بی حرمتی باشد. عباراتی که به کار گرفته می شود، عبارات 
سنگینی است. اینکه می گویند وطن فروش، خائن، دروغگو 
و... اینها عباراتی نیست که بگوییم در چارچوب نقد است. 
به هر حال امیدوارم تنبهی ایجاد شود. متاسفانه این حادثه 
باعث شد تا بازتاب بی خودی در سطح بین المللی ایجاد شود 
که هیچ ارزشی نداشت. اینکه بخواهیم چنین روز مقدسی 
را که به نام روز قدس است، این طور به رفتارهای نکوهیده 
آغشته کنیم تا دیگران هم بخواهند از آن سوءاستفاده کنند، 
درست نیست. ما باید مترصد باشیم و اجازه ندهیم که این 
اتفاقات رخ دهــد. از طرفی این افــراد در حد یکی، دو نفر 
هستند که فقط صدایشان بلند اســت و عدد قابل توجهی 
نیستند. به هر حال ان شاءالله خداوند همه ما را به راه راست 

هدایت کند. 

  به هیچ وجه درست نبود
این ماجرا البته با واکنش های دیگری هم مواجه شد. 
تا آنجا که علی الریجانی، رئیــس مجلس در نطق پیش از 
دستور خود با اشــاره به راهپیمایی روز قدس گفت: »برخی 
توهین ها به رئیس سازمان انرژی اتمی  و افراد دیگر شد که 
به هیچ وجه درست نبود. آقای دکتر صالحی فردی دانشمند، 
مخلص و آگاه به مسائل هسته ای است که باید قدر ایشان 
را دانســت. اصوال هم توهین به هر کــس در چنین مجامع 
ملی خالف عقــل و اخالق اســت.« اکبر ترکان، مشــاور 
رئیس جمهور نیز با انتشار عکسی از خودش و صالحی طی 
یک پست اینســتاگرامی  از توهین به رئیس سازمان انرژی 
اتمی  انتقــاد کرد و نوشــت: »جناب آقای دکتــر علی اکبر 
صالحی سیاستمدار برجســته، متدین، اخالق مدار و مورد 
تایید رهبر معظــم انقالب که در مقاطع بحرانی و حســاس 
کشورمان شــاهد مجاهدت و دلسوزی ایشــان برای نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران بوده ایم، متاسفانه برای 
چندمین بار از جانب عده ای خودباخته دلواپس، آن هم در 
روزی که وحدت و همدلی مان را به رخ جهانیان می کشیم، 
مورد هجمــه و اتهام زنی هــای بی ادبانــه و نامنصفانه قرار 
گرفت که بســیار باعث تاسف اســت. اینها همان هتاکان 
فاقد غیرتی هستند که سالح شــان »سیمان« و تفکرشان 

از »گــچ« اســت. خداوند هدایت شــان فرمایــد.« دامنه 
اظهارنظرها به معاون اول رئیس جمهور هم رسید. اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در حساب کاربری خود 
در اینستاگرام با اشاره به سردادن شعارهایی توهین آمیز از 
سوی عده ای علیه رئیس سازمان انرژی اتمی  در راهپیمایی 
روز قدس نوشت: »دکتر علی اکبر صالحی دانشمند و مدیری 
متخصص و متعهد است که در هرکجا و هر دولتی مسئولیت 
پذیرفته مردم ایــران نشــان داده اند که همــواره قدردان 
خدمات و تالش های خدمتگزاران صدیــق خود بوده و در 
روزهای سخت پشــتیبان آنها هستند.« حسام الدین آشنا، 
مشاور فرهنگی رئیس جمهور هم در یادداشتی به سردادن 
شــعارهایی علیه رئیس ســازمان انرژی اتمی  در حاشــیه 
راهپیمایی روز قدس واکنش نشان داد و در توئیتری نوشت: 
»آگاهی از دستاوردهای غیرنظامی ســازمان انرژی اتمی 
 در دوران ١4٠٠-١٣٩٢ کسانی را شــرمنده خواهد کرد که 
ناآگاهانه علیه رئیس آن شعار دادند و کسان دیگری را رسوا 
خواهد کرد که آگاهانه این طراحی را انجام دادند.« محمود 
واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز از دیگر دولتی هایی 
بود که نسبت به شــعارها علیه صالحی واکنش نشان داد. 
محمود واعظی در حســاب کاربری خود در اینســتاگرام با 
اشاره به سردادن شعارهایی توهین آمیز از سوی عده ای به 
رئیس سازمان انرژی اتمی  در راهپیمایی روز قدس نوشت: 
»متاســفانه در حین راهپیمایی روز جهانی قدس که همه 
باید علیه رژیم جنایتکار صهیونیســتی و حامیان آمریکایی 
و منطقه ای اش فریاد بکشــند؛ برخی افراد به جناب آقای 
دکتر صالحی بی احترامی  کردند. والیت پذیری، عشــق به 
کشور و مردم، همچنین تالش های صادقانه و ارزنده ایشان 
در پیشــبرد فناوری هسته ای کشــور، به ویژه در سال های 
اخیر، انکارناپذیر اســت.« او در بخش دیگری از این پیام 
اینستاگرامی  نوشت:  »بی تردید حتی اگر عده ای چشم در 
برابر حقیقت ببندند؛ آیندگان تالش های این همکار خدوم و 
صبور دولت برای ایران را خواهند ستود و اجرشان نزد خداوند 
متعال و قدرشناسی شان توسط ملت شریف ایران محفوظ 
خواهد بود. امیدوارم آنان که نظــرات متفاوتی دارند، باور 
کنند که منطق، بهتر و کارسازتر از توهین است.« در ادامه 
این واکنش ها مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری 
اسالمی به حواشی راهپیمایی روز قدس و شعارهای علیه 
صالحی پرداخت و با اشــاره به اینکه »عوامل اجرایی این 
توطئه دچار جهل مرکب هستند«، نوشت: »نکته بسیار مهم 
این است که آمران آنها از تمام جزییات پشت پرده خبر دارند 
و نه تنها دچار جهل نیستند، بلکه می دانند چه می کنند و با علم 
و اطالع از عواقب کاری که انجام می دهند، این لشکر جهل 
را به راه می اندازند تا به هدف شــوم خود برســند... عناصر 
پشت پرده این بازی ها از این واقعیت ها کامال مطلعند و به 
نظر می رسد با هویت نظام جمهوری اسالمی مشکل دارند. 
آنها درصدد تهی کردن نظام از این هویت هستند. درک این 
واقعیت تلخ باتوجه به طراحی های گردانندگان این صحنه ها 
که متاسفانه در ارکان نظام نفوذ دارند، کار مشکلی نیست. 

علی الریجانی در نطق پیش از دستور توهین به 
صالحی را محکوم کرد

حسینیان که رابطه پرفراز و نشیبی با صالحی دارد مسیح مهاجری هم به حمایت از صالحی پرداخت
موضعی اتخاذ نکرد

گزارش 
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دوقطبی ممنوع
چرا اقدام علیه علی اکبر صالحی از جهت سیاسی، کامال اشتباه بود؟ 

آنها با قصه پردازی های خاص خود، وحدت جامعه را نشانه 
می گیرند و با اجرای طرح های خود توسط عناصری که دچار 
جهل مرکب هستند، کارایی نظام را زیر سوال می برند. نظام 
جمهوری اسالمی اگر چنین مانعی را بر سر راه نداشته باشد، 
می تواند کارایی خود را به جهان اثبات کند. مسئوالن برای 
رفع این مانع، کافی اســت با قصه پردازان برخوردی قاطع 
کنند و ریشه قصه پردازی را در عصر ارتباطات بخشکانند.« 
همچنین بهروز نعمتی، نماینده عضو فراکسیون مستقلین 
نیز شعار علیه برخی مسئوالن در راهپیمایی روز قدس را در 
تضاد با فلسفه این روز دانست و گفت: »متاسفانه یک عده 
معدودی همیشه هســتند که به دنبال ایجاد حاشیه سازی 
در برخی مناســبت ها هســتند. زمانی که آیت الله هاشمی 
در قید حیات بودند در مورد ایشــان هم این اتفاق می افتاد 
و در مواردی هم شــعارهایی علیه آقای روحانی ســر داده 
شده است. اینها کسانی هستند که غیر از خودشان همه را 
منافق تصور می کنند.« مجید فراهانی،  عضو شورای شهر 
تهران نیز در توییتر خود واکنش جالبی نشان داد و نوشت: 
»گزارشگر CNN تصاویر حمله به رئیس سازمان انرژی اتمی 
 را بارها با تیتر باالگرفتن اختالفات داخلی در ایران با لبخند 
مخابره کرد. احسنت بر دلواپسانی که اینگونه پیام انسجام 

روز قدس امســال همراه شد با شــعاردادن چند 
نفر علیــه علی اکبــر صالحــی. آنها  رئیس ســازمان 
انرژی اتمی  را وطن فــروش و منافق خواندند و به طور 
مشــخص به مســاله برجام اعتراض داشــتند. این 
موضوع با محکومیت قابل توجهی از سوی طیف های 
سیاســی مختلف همراه شــد و تقریبا هیچ کس با آن 
همدلی نکــرد. این 10 نکته اســت دربــاره اینکه چرا 
این گونه رفتار علیه صالحی از نظر سیاسی، و نه فقط 

از نظر اخالقی، کار اشتباهی بود: 
1- نکته اول بــه موقعیت فعلی دولــت در عرصه 
سیاسی ایران برمی گردد. دولت تقریبا در گوشه رینگ 
سیاســت ایران اســت و از داخل و خارج با مشکالت 
زیادی روبه رو اســت. چنین اقدامی  باعث می شود که 
انگاره دولت ناکارآمد به دولت مظلوم تبدیل شود و دولت 
بتواند دســت کم بخشی از بار مشــکالت فعلی را روی 
دوش عواملی از این دست بیندازد که در مسیر فعالیت 

صحیح دولت دست انداز ایجاد می کنند. 
2- نکتــه دوم از حیــث منافــع ملــی اســت. در 
شرایطی که رهبر انقالب، با وجود آن حجم از بدبینی 
به مذاکرات و نتایج آن، در حال حاضر انتقادات تندی 
علیه دولت مطرح نکردند و حتی جناح های سیاســی 
را از ایجــاد دوقطبی در این زمینه بازداشــتند و نیز در 
شــرایطی که دولت ناکارآمد ممکن اســت مساوی با 
نظام ناکارآمد فهم شــود؛ چنین اقدامی  آیا یک عمل 

سیاسی مفید است؟
3- نکتــه ســوم از حیــث منافــع ایدئولوژیــک 
اســت. در شــرایطی که امســال، با انتقال ســفارت 
آمریکا از تل آویــو بــه بیت المقدس و مســائل بعد از 

وحدت، اخالق و امید را آن هــم در روز قدس و ماه مبارک 
رمضان به جهانیان مخابره کردند.« سید رضا اکرمی، عضو 
جامعه روحانیت مبارز و مشاور فرهنگی وزیر کشور اینکه 4 
نفر یا 4٠ نفر در یک راهپیمایی عظیم نســبت به موضوعی 
معترض باشند را چندان حائز اهمیت نمی داند و معتقد است 
که »شعار بر علیه آقای صالحی کار یک عده قلیلی بوده که 
اهمیتی ندارد... ما در کشور آزادی بیان و آزادی قلم داریم 

آن و نیــز زمزمه هــای توافق قــرن بین عربســتان و 
رژیم صهیونیســتی، راهپیمایی روز قدس از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت؛ اینکه تصویر این راهپیمایی 
در اعتراض بخشــی از یــک جناح سیاســی ایران به 
یک مسئول در جناح دیگر خالصه شــود، آیا اقدامی  

مفید است؟
4- نکته چهارم از حیث شکل عمل است. به طور 
کلی کنش های خیابانی، کنش های محبوبی نیستند 
چرا که اوال با خشم همراهند و این خشم و هیجان برای 
مردمی  که در سیاست، به دنبال منطق و آرامش هستند 
جذاب نیست و ثانیا اینکه برخی از گروه های سیاسی 
تصور می کنند این گونه رفتارها نه به عنوان یک اعمال 
حق )Right( بلکه به عنوان ســودجویی از یک امتیاز 

)Privilege( برای برخی افراد به حساب می آید. 
5- نکته پنجم ادبیاتی است که در این تجمع مورد 
استفاده قرار گرفته است. کلماتی مانند وطن فروش 
و خائن یــا منافق چند اشــکال دارند: نخســت اینکه 
کثرت استفاده از این کلمات، باعث شده که استفاده 
از آن لوث شود و به نوعی بار معنایی این کلمات از آن 
گرفته شــود. دوم اینکه این کلمات به سادگی توسط 
مهاجمان گفته می شود اما بار اثباتی آن بسیار سخت 
اســت و مخاطب به ســختی می تواند بپذیرد که یک 

مسئول ارشد کشور شایسته چنین کلماتی باشد. 
6- نکته ششــم مربوط به خود علی اکبر صالحی 
می شود. صالحی در تمام این سال ها که در سیاست 

ایران حضور داشته؛ سه خصوصیت دارد: 
نخست اینکه او یک شخصیت علمی  و اخالقی 
برجســته دارد و این شــخصیت به نوعی روی چهره 
سیاســی او نیز سایه انداخته اســت. به عبارت دیگر 
صالحــی، در ابتــدا دانشــمندی اســت کــه اخالق 
شایســته ای دارد و بعد از آن یک سیاستمدار است. 
بنابراین چنین شعارهایی علیه او، مورد استقبال افکار 

عمومی قرار نمی گیرد. 

اما باید همه در محور قانــون حرکت کنیم. رفتار عده قلیلی 
در روز قدس را قانونی نمی دانم. آنهــا نه مجوز گرفتند و نه 
کارشان توجیه داشت. اشکال کار ما این است که مسائل 
را برای مردم توضیح نمی دهیم. در مورد برجام انتخاب بین 
بد و بدتر کردیم، ناگزیر بودیم که برجام را قبول کنیم و حاال 
که انجام گرفته و دنیا هم پذیرفته باید نســبت به آن وفادار 
باشــیم و هر کســی آن را نقض کند بداند که قانون را زیر پا 
گذاشته است.« حسین کاشــفی،  از اعضای حزب اتحاد 
ملت نیز در مواجهه با شعارهایی علیه صالحی در روز قدس 
گفت:  »وقتی برای چندین بار چنین حرکت هایی را از سوی 
عده ای علیه مسئوالن کشورمان می بینیم باید بخواهیم تا 
مسئوالن ذی ربط به این موضوع وارد شوند و مشخص کنند 
که آیا این شعارها صدای مردم اســت؟ آیا صدای انقالب 
است؟ آیا صدایی است که قرار اســت در روز قدس شنیده 
شود؟ آیا این بداخالقی ها به نفع کشور است؟ باید مشخص 
شود که این عده از کجا حمایت می شوند و حمایت کنندگان 
آنها که به خود اجازه می دهند صفوف وحدت و انسجام ملت 
را به هم بزنند چه منفعتی به دست می آورند. باید مشخص 
شود که به هم خوردن انسجام و وحدت ملی ایران به نفع چه 

کسانی تمام می شود.«

دوم اینکــه او یــک شــخصیت فراجناحــی در 
سیاست ایران داشته اســت. او هم با دولت خاتمی، 
هم با دولت احمدی نــژاد و هم با دولت روحانی آن هم 
در ســطح عالی کار کرده اســت، بنابراین شعار علیه 
او آن هم به خاطــر برجام که روند، آن هــم از انتهای 
دولت اصولگرای احمدی  نژاد آغاز شــده است، کاری 

صحیح نیست. 
سوم اینکه او نه یک سیاستگذار که یک مجری 
سیاست در ایران است. او همواره در کل دوره خدمت 
خود نشان داده که تالش می کند سیاست های عالی 
نظــام و دولت را به خوبــی اجرا کند بنابرایــن به خاطر 
اجرای این سیاســت ها نباید به او خــرده گرفت. اگر 
جــای خرده گرفتن هم باشــد، بایــد به طــور مثال به 
رئیس جمهــور و وزیر خارجــه ایراد گرفــت که چنین 

سیاست هایی را برای کشور طرح ریزی کردند. 
7- نکتــه هفتم مربوط به مســاله برجام اســت. 
کسانی که در آن روز به صالحی به قول معروف توپیدند 
و علیه او شــعار دادند کســانی هســتند کــه برجام را 
ایده دولت می داننــد و آن را یک قــرارداد ننگین که با 
ســهل انگاری یا خیانت منعقد شده است. در صورتی 
که بسیاری از افراد که 23 میلیون نفر از رای دهندگان 
به حسن روحانی در ســال 1396 از این دسته هستند 
چنین نظری ندارند. بســیاری هستند که معتقدند که 
برجام، راهی بود که نظام در پیــش گرفت و بهترین 
قراردادی بود که ممکن بود ما آن را منعقد کنیم و حاال 
هم که به مشکل خورده، بیش از آنکه به دولت حسن 
روحانی مربوط باشــد، به آمریکا مربوط اســت. البته 
این عده ممکن است به حسن روحانی و دولت او این 
ایراد را بگیرند که چرا تبلیغات خود را با استفاده از این 
قرارداد پیش بردند و وضعیت اقتصــادی آن طور که 
آنها  تصور می کردند نشد ولی این مساله را به حساب 

وطن فروشی و خیانت و نفاق نمی زنند. 
با این حال، تا زمانی که عمل بر مبنای تکلیف و نه 
حق در سیاست ایران، جایگاهی داشته باشد، شاهد 
نکاتی از این دست خواهیم بود. کسانی که در آن روز 
به صالحی، توپیدند و علیه او شعار دادند احتماال این 
نکات را بهتر از نگارنده می دانند ولی خب چه باید کنند 
که تصور می کنند تکلیف شــان این است که در مقابل 

برخی ایده ها و مجریان آن بایستند.   

مصطفی آرانی

روزنامه نگار

ماجرا از این قرار بود که رســانه ای که حضــور او در 
راهپیمایی روز قدس را مخابره کرده بودند بالفاصله 
خبر دیگری را منتشر کردند که حکایت از سردادن 
شــعارهای تند علیــه او بــود. در فیلمی  کــه از این 
ماجرا روی خروجی رســانه ها قرار گرفت به هنگام 
حضور علی اکبــر صالحی در تظاهــرات روز قدس 
در تهران، شماری از افراد به نزدیکی وی می روند و 
شعارهای تندی از جمله »مرگ بر خائن«، »مرگ بر 

وطن فروش« و »مرگ بر منافق« علیه وی سردادند
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بوروکرات عملگرا
علی اکبر صالحی کیست و چگونه فکر می کند

آرام اســت و معموال کم حاشــیه. شــاید همین طبع 
اســت که موجب شــده او بتواند با دولت های مختلفی کار 
کند؛ از خاتمی  و احمدی نژاد تا حســن روحانــی. او زمانی 
رئیس ســازمان انرژی اتمی  بوده که هم برجام در دوره اش 
به امضا رسیده و هم در همین دوره توســط دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور ایاالت متحده به پایان خود نزدیک می شود. 
حاال علی اکبر صالحی به شــدت زیر ذره بین اســت. موج 
مواجهه با او به حد باالیی افزایش یافته و اکنون این چهره 
آرام و بی حاشیه با حاشــیه های بسیاری مواجه شده است. 

هرچه باشد او از پایه گذاران توافق هسته ای است.

  زاده کربال
او از طرف پدری اصالتا اهل طالقان اســت اما بعدها 
اجدادش از طالقان به برغان قزوین می آیند. این دو منطقه 
از دهستان های همجوار هستند. به اســتثنای پدرش که 
متولد قزوین است سه تا چهار نســل اجدادش در کربال به 
دنیا آمده اند. صالحی در چهارم فروردین ١٣٢٨ در عشق آباد 
حسین )ع( در شهر کربال به دنیا آمده است. او خود در این 
زمینه می گوید: »الســالم علیک یا اباعبدالله« و »السالم 
علیک یا قمر بنی هاشم«؛ اینها جمالتی هستند که همیشه 
احســاس می کنم روح من با آنها پیش از تولد انس گرفته و 
بارها از زبان مادر بزرگوارم شنیده ام.« صالحی در 6 سالگی 
و براساس اصرار خودش به پدر، مشغول به کار شده است: 
»شش ساله بودم که به پدر گفتم می خواهم کار کنم. گفت: 
می خواهی چه کار کنی؟ گفتم: می خواهم کاســبی کنم. 
آن قدر اصرار کردم تا راضی شد و من مشغول فروش اجناس 
مختلف در کنار مغازه پدرم شــدم. دوستان پدر می آمدند و 
اذیتم می کردند؛ یکی پول مــی داد و یکی نمی داد. گاهی 
عصبانی می شدم و به پدر شکایت می کردم و ایشان به جای 
دوســتانش حســاب می کرد. در هر حال این کار را دوست 
داشــتم.« پدربزرگ صالحی او را برای ثبت نام به مدرســه 

»اخوت« کاظمین می برد. او خاطــره این ثبت نام را چنین 
به یاد می آورد: »من دوست نداشــتم به مدرسه بروم. یادم 
هســت راه نمی رفتم و پدربزرگ مرا می کشید، همین طور 
پاهایم روی زمین کشیده می شــد تا به مدرسه رسیدیم. در 
سال اول ابتدایی ظاهرا خیلی بچه درس خوانی نبودم، چون 
بازیگوشی می کردم و بیشتر عالقه مند بودم در کوچه سرگرم 
بازی باشم. از محیط مدرسه خوشــم نمی آمد. چون حس 
می کردم آزادی ام محدود شده، روح آزاداندیشی داشتم.«

 او درباره این دوران به هفته نامه مثلث گفته اســت: 
»بنده در شهر کربال متولد شده ام، اما سن زیادی نداشتم 
که همراه خانواده به ایران آمدیم. البته تابستان ها همیشه 
به ایــران می آمدیم. آخریــن بار که بــه ایــران آمدیم، در 
کرمانشــاه بودیم که رادیو اعالم کرد در عراق کودتا شــده 
است؛ کودتای 1958 که در آن ملک فیصل را کنار گذاشتند 
و عبدالکریم قاســم روی کار آمد. پدرم در عراق به تجارت 
مشغول بود و بعد از شــنیدن این خبر گفت که بهتر است با 
این شرایط، دیگر به عراق برنگردیم؛ ما در ایران ماندیم و او 
برای انجام کارهایش به عراق رفت و چندی بعد برای همیشه 
به ایران بازگشت. من تا دوم دبســتان در مدرسه ایرانی ها 
درس می خواندم و به زبان فارسی به ما درس می دادند؛ اما 
زبان عربی را در کوچه های کاظمین یاد گرفتم. شعبه های 
مدارس ایرانی در کاظمین، بغداد، نجف، بصره و... وجود 
داشــت که مدارس خوبی بودند. بنده هم مثل ایرانی های 
ســاکن عراق، در یکی از این مدارس به نــام »اخوت« در 
کاظمین درس می خواندم. درست است که در کربال متولد 
شــده بودم، اما چون پدرم در بغداد کار می کرد، منزل ما در 
کاظمین بود تا به محل کار ایشان نزدیک باشیم. زمانی که 
از عراق به ایران آمدیم، زبان عربی را مانند بچه ای که به طور 
معمول زبان فراگرفته باشد، بلد بودم؛ یعنی در حد مکالمات 
روزمره. حتی ســال هایی که برای دوره  لیسانس در بیروت 
بودم، با مردم کوچه و بازار به زبان عربی صحبت می کردم؛ 

هرچند در دانشگاه، به زبان انگلیسی درس می دادند و ما هم 
به همین زبان صحبت می کردیم. این مساله سبب شد زبان 
عربی بنده تا حدودی بهبود پیــدا کند. بعد از آنکه به آمریکا 
رفتم، باز هم از زبان عربــی فاصله گرفتم. زمانی هم که به 

ایران آمدم، حدود یک سال ونیم بعد انقالب شد.«

  تحصیل در لبنان و آمریکا
صالحی دوره لیسانس را در دانشگاه آمریکایی بیروت 
سپری می کند. در ســال 1968 به این دانشــگاه می رود و 
در 1971 فارغ التحصیل می شود. یک ســال هم در دوره 
فوق لیســانس در همان دانشــگاه تحصیــل می کند، اما 
انصراف می دهد و راهی آمریکا می شــود. در سال 1972 
به دانشــگاه ام.آی.تی آمریکا می رود و در 1977 موفق به 
اخذ مدرک دکترا در رشته مهندسی هسته ای از این دانشگاه 

می شود.

  قذافی به روایت صالحی
صالحی در بهار ١٣5٨ به همراه عــده ای از مقامات 
داخلی آماده سفر به کشــور لیبی می شود و پیشنهاد شهید 
عباسپور برای این سفر را که جالل الدین فارسی هماهنگی 
آن را برعهــده دارد، می پذیــرد: »در این ســفر خود آقای 
جالل الدین فارســی نیامــد و فقط برای اعــزام این هیات 
برنامه ریزی کرده بود. جالل الدین فارســی از شــخصیت 
قذافی بســیار خوشــش می آمد، ولی من برعکس ایشان، 
قذافی را آدمی  بی هویت و بی برنامه می دانســتم. روز سفر 
که به فرودگاه رسیدم، دیدم عکس بزرگی از قذافی را در کنار 
عکس امام خمینی )ره( گذاشته بودند. ناراحت شدم. امام 
یک رهبر و یک شخصیت صاحب ایده بودند، ولی قذافی 
یک کودتاچی بی هویت بود که به شکل تصادفی قدرت را 

به دست گرفته بود.«

  روایت ترور
صالحی گویا وقتی ریاســت دانشگاه صنعتی شریف 
را بر عهده داشته با یک ترور ناموفق هم مواجه می شود. او 
این ماجرا را این گونه شرح می دهد: »سرکوچه پیاده شدم و 
به سمت منزل که کوچه ای سرباالیی است، حرکت کردم. 
هوا هنوز روشــن بود. زنگ خانــه را زدم، ناگهان دو جوان 
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موتورسوار با شتاب به من نزدیک شدند. یکی از آنها از روی 
موتور پیاده شــد، جلو آمد و تفنگ را روی سینه ام گذاشت، 
گفت: اســمت چیســت؟ گفتم: این چه طرز سوال کردن 
است؟ اصال تو کی هستی؟ با صدای خشن تری پاسخ داد: 
حرف زیادی نزن. اسمت چیست؟ گفتم اسمم علی است. 
گفت: چــه کاره ای؟ گفتــم: معلمم. عمدا اســم و عنوانم 
را کامل نگفتم. نگاهی به دوســتش کــرد و گفت: عوضی 
گرفته ایم. فورا سوار موتور شد و آنجا را ترک کرد. آنها فکر 
کردند که اشــتباه گرفته اند، ولی برای ترور رئیس دانشگاه 

صنعتی شریف آمده بودند.«

  مخالف بزرگ صالحی
علی اکبــر صالحــی در مــرور زندگــی کاری خــود 
روایت های جالبی از برخی موانــع مقابل خود دارد. یکی از 
آنها مخالفت های آقازاده با اوســت. او در مصاحبه ای که 
با هفته نامه مثلث داشــته، یکی از این موانــع را این گونه 
توضیح می دهد: »آقــای خاتمی  من را به عنــوان نماینده 
ایران در آژانس معرفــی کردند. در همین اتــاق کنار آقای 
آقازاده نشســته بودم که ایشــان گفتند شــما انتخاب من 
نیستید. بنده گفتم که من هم اصراری بر این امر ندارم و با 
تشخیص آقای خاتمی به اینجا آمده ام. یکی از ویژگی های 
مثبت آقای آقازاده صراحت لهجه ایشان است. اگر حرفی 
داشته باشد، رو در رو می گوید. آقای آقازاده سه موضوع را 
مطرح کرد و گفت که به این ســه دلیل من موافق معرفی 
شما نبودم. خاطرم هست که در ابتدای دوره آقای خاتمی، 
دنبال گزینه های مناسبی برای وزارت علوم و ریاست سازمان 
انرژی اتمی   بودند. باتوجه به اینکه من دو دوره معاون وزیر 
علوم بودم و در رشته انرژی هسته ای تحصیل کرده بودم، 
به عنوان یکــی از گزینه ها مطرح شــدم. رندهای آن زمان 
در بولتن هایی که برای مقامات بلندپایه ارســال می شــد، 
مسائلی را به بنده منتسب کرده بودند. من به وزارت اطالعات 
رفتم و ماجرا را برای آقــای دری نجف آبادی توضیح دادم. 
ایشان خندید و گفت که کاش پرونده ما هم مثل تو بود! در 
نهایت فهمیدیم فردی که ما را در این مساله رقیب خودش 
می دانسته این اخبار نادرست را در بولتن ها منتشر می کرده 
تا ما را از میدان خارج کند. البته بعدها مشخص شد که این 
موضوع یک بداخالقی سیاســی با اســتفاده از ابزار تشابه 
اسمی  بود.در همان جلسه ای که خدمت آقای آقازاده بودیم، 
ایشان گفت که شما عرب هستی. پرسیدم چرا؟ گفت چون 
می توانی عربی صحبت کنی. گفتم پس شما هم آمریکایی 
هستید؛ چون شنیده ام می توانید انگلیسی صحبت کنید. 
این چه حرفی اســت؟ مزار اجداد ما در قزوین محل زیارت 
مردم اســت. کســی که کربال رفته دلیل بر عرب بودن او 

نمی شود.« 

  ماجرای برکناری
نحوه کنار رفتن علی اکبر صالحی از نمایندگی ایران 
در وین هم در نوع خود جالب اســت. زمانی کــه او در قطر 

برای شرکت در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور پیدا می کند 
به او می گویند که شــما برکنار شــده ای. ماجرا هم گویا از 
این قرار بوده اســت که خرازی، وزیر خارجه وقت با جالل 
برزگر، خبرنگار روزنامه ایران مصاحبــه کرده و گفته بود که 
صالحی دیگر نماینده ایران در آژانس نیست و برمی گردد. 
تیتر روزنامه ایران هم شد: »صالحی برکنار شد« بعد از این 
ماجرا خرازی به علی اکبر صالحی برای پذیرفتن سفارت در 
یک کشــور اصرار می کند. علی اکبر صالحی در این مورد 
می گوید: »من گفتم شرطش این اســت که کشور غربی 
نباشد چون همسر بنده دوست ندارد ساکن یک کشور غربی 
باشد. مساله را با همســرم مطرح کردم و او گفت که من به 
کشــور غربی نمی آیم. من هم به دکتر خرازی گفتم که اگر 
کشور اسالمی باشــد، ما می رویم. ابتدا صحبت از مالزی 
بود اما بحث به ســازمان کنفرانس اسالمی رسید. یک روز 
آقای زمانی نیا مشــاور آقای خرازی زنگ زد و از من پرسید: 
»عالقــه داری به جده بــروی؟« گفتم شــوخی می کنی. 
گفت نه؛ برای معاونت علمی  ســازمان کنفرانس اسالمی. 
من هم قبول کردم. این باالترین مقامی  اســت که تاکنون 
جمهوری اسالمی در خارج از کشور داشــته است. به طور 
معمول وزرای خارجه کشــورهای عضو سازمان کنفرانس 
اسالمی )ســازمان همکاری اســالمی( هم دبیرکل و هم 
چهار نفر از معاونان را انتخاب می کنند. باتوجه به اینکه در 
رســانه های مختلفی همچون الجزیره مصاحبه می کردم، 
بنابراین چهره شناخته شده ای بودم. در استانبول رای گیری 
کردند و بنده به عنــوان معاون دبیرکل ســازمان کنفرانس 
اسالمی انتخاب شــدم. این دوره، یکی از بهترین دوران 
زندگی ام بود و توانستم قریب 50 بار به عمره مشرف شوم. 

این از الطاف بزرگ الهی بود. 

  حکایت ابر سیاه
در تابســتان 84 )آگوســت 2005( حــدودا یک ماه 
بود که او به جده رفته بــود. احمدی نژاد هم به تازگی راهی 
پاســتور شــده بود. از دفتر ریاســت جمهوری با او تماس 
گرفته و خواستار بازگشت او به ایران می شوند. به علی اکبر 
صالحی گفته می شــود که برنامه کاری بــرای وزارت علوم 
و وزارت خارجه تدوین و فکس کند. بعــد از مدت کوتاهی 
تماس گرفته و می گویند احمدی نژاد گفته است شما حتما 
باید تشریف بیاورید! صالحی وزیر شدنش را اینگونه توضیح 
می دهد: »به من گفتند شما به وزارت علوم بروید. من گفتم 
اگر اجازه دهید به زندگی ام در جده ادامه دهم؛ ضمن اینکه 
افراد دیگری هســتند که وزارت علــوم را اداره کنند. اتفاقا 
همان زمان هم اســامی   افرادی همچــون دکتر  توفیقی و 
دکترفرجی دانا برای تصدی وزارت علوم مطرح بود. بعد از 
آن بحث وزارت امور خارجه مطرح شد که باز هم من گفتم 
افراد دیگری برای اداره این وزارتخانه هستند. مادر بنده هم 
راضی نبود که ما به ایران برگردیم؛ می گفت به جده رفته ای 
و در جوار خانه خدا هســتی، همان جا بمان. حتی سر نماز 
دعا می کرد که خدایا بچه مــن را از خودت دور نکن. بعد از 

یکی، دو جلســه دیگر با آقای دکتر احمدی نــژاد، به چین 
رفتم. در سفارت ایران نزد آقای وردی نژاد بودیم که باز هم 
از دفتر رئیس جمهور وقت تماس گرفتند و گفتند که آقای 
دکتر گفته اند نظراتت را برای اداره وزارت علوم و وزارت امور 
خارجه کامل تر بنویس؛ گفتــم یا حضرت عباس)ع(! اینها 
دست از ســر ما برنمی دارند. بقیه مســائل خیلی قابل بیان 
نیست، اما هرچه بود، این ابر سیاه از باالی سر ما عبور کرد و 
ما در جده ماندیم. بعدها آقای دکتر احمدی نژاد به من گفت 
که عــده ای مخالفت می کردند و من فکر کــردم که اگر به 
دولت بیایید، ممکن است به شما لطمه بزنند. من هم خدا را 
شکر کردم و گفتم خدا به کسانی که این کار را انجام دادند، 
توفیق و خیر بدهد، چون اگر این اتفاق نمی افتاد، ما توفیق 

حضور چهار ساله در جده را از دست می دادیم.«

  از سازمان تا وزارت 
پس از اعالم اســتعفای غالم رضا آقازاده از ریاست 
ســازمان انــرژی اتمــی  ایــران در تیــر 1۳88، محمود 
احمدی نــژاد رئیس جمهــور وقــت ایــران که به شــدت 
از امضــای پروتــکل الحاقی بــه معاهده منع گســترش 
ســالح های هســته ای انتقاد کــرده بود، صالحــی را که 
شــخص امضاکننده این پروتکل بود به عنوان جانشــین 
آقازاده منصوب کرد. پس از آنکه صالحی خبر از جایگزینی 
رضا نجفی با علی اصغر ســلطانیه به عنــوان نماینده دائم 
ایران در آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی  داد، منوچهر 
متکی وزیرخارجه وقت، دوره کاری علی اصغر ســلطانیه 
را تمدیــد کرد.پس از برکناری منوچهر متکی که در ســفر 
دیپلماتیک به سر می برد در آذرماه 1۳89، صالحی با حفظ 
سمت ریاســت ســازمان انرژی اتمی به عنوان سرپرست 
وزارت امــور خارجــه ایران منصــوب شــد. او در تاریخ ۳ 
بهمن 1۳89، به عنوان وزیر پیشــنهادی امــور خارجه به 
مجلس شورای اســالمی معرفی شــد و در دهم بهمن از 
مجلس رای اعتماد گرفت و رســما وزیر امور خارجه شد. 
علی اکبر صالحی، در خرداد سال 1۳90 به دلیل انتخاب 
محمدشریف ملک زاده به ســمت معاونت اداری و مالی، 
تا آســتانه اســتیضاح پیش رفت. ملــک زاده روز دوم تیر 
1۳90 بازداشت شــد. صالحی اما در دولت بعد هم حضور 
یافت. وقتی حسن روحانی به پاستور رسید او را به عنوان 
معاون رئیس جمهور و ریاســت سازمان انرژی اتمی ایران 
برگزید. پس از تعیین محمد جواد ظریف، به عنوان وزیر 
امورخارجــه و رئیس تیم مذاکره کننده هســته ای ایران با 
گروه پنج به عالوه یک، علی اکبــر صالحی هم به عنوان 
کارشناس فنی تیم مذاکره کننده، در جریان مذاکراتی که 
به تفاهم هسته ای لوزان و برنامه جامع اقدام مشترک منجر 

شد، حضور داشت.
صالحی در این مدت یک بار با حسن روحانی مواجهه 
کالمی  داشــته اســت. او اخیرا نیز بعد از یک سخنرانی در 
دانشــگاه امام صادق)ع( به جهت تایید نقدهای علی اکبر 
والیتی در مورد مذاکرات با حاشیه هایی مواجه شده است. 
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سیاست 

عبور نه چندان آرام
اصالح طلبان عصر اعتدال را تمام شده می دانند

حاال که برجــام نفس های آخر خود را می کشــد و در 
ایاالت متحــده دونالد  ترامــپ همه راه ها برای بازگشــت 
حیات به این توافق را بســته اســت، به نظر می رســد این 
مساله تاثیرات خود را در فضای سیاسی ایران نیز گذاشته 
اســت. هم ائتالف کل گرفته از ســال 92 میــان طیفی 
از اصالح طلبــان و اصولگرایــان دچار چالش شــده، هم 
اصالح طلبان برنامه های جدیدتری برای آینده سیاسی خود 
چیده اند و هم از همه مهم تر تغییرات مهمی  در سهم گیری 
از سرمایه اجتماعی در گروه ها و گرایش های سیاسی پدید 
آمده است. این ماجرا یک ریشــه مهم دارد و آن گره زدن 
سیاست خارجی به سیاست داخلی است. پروژه ای که حسن 
روحانی در سال 92 آن را کلید زد. اینچنین است که تحوالت 
سیاست خارجی اکنون دردسری هم برای روحانی شده و هم 
برای موتلفان او. کار به آنجا رسیده است که حتی مدافعان 
پروپاقرص دولت هم حــاال فضای ناامیــدی را به تصویر 

می کشند و کا را تمام شده می دانند. 

  اعتراف صادق
شــاید مهم تریــن و صادقانه ترین تفســیر را صادق 
زیبــاکالم از حامیان دولت در این مورد داشــته اســت. او 
گفته اســت: »دوره جریان اعتدال و میانه روی تمام شد و 
درصورت منتفی شــدن برجام به دهه 80 برمی گردیم، به 
این معنا که حســب آنچه می خواهیم جلو می رویم و دیگر 
برای ما اهمیتی نخواهد داشت که آژانس و اتحادیه اروپا 
چه می کنند. آقای روحانی از ریاست جمهوری استعفا بدهد 
یا اســتعفا ندهد، به اصالح طلبان نزدیک شــود یا نشود، 

همچنان بر خط اعتدال باقی بماند یا نماند، فرقی نمی کند 
چون دیگر حرفی برای گفتن ندارد. حتی اگر آقای روحانی 
از ریاست جمهوری استعفا ندهد و اصرار داشته باشد که تا 
1400 بماند، عمال زمام امور کشور در دست او نخواهد بود. 
سیل جریان مخالف دولت آن قدر پرزور و پرشتاب خواهد 
بود که آقای الریجانی و اصولگرایان معتدل و میانه رو را با 
خود می برد یا آنها را وادار به ســکوت می کند. دولت آقای 
روحانی، علی الریجانــی، اصولگرایان معتدل و میانه رو و 
اصالح طلبــان دیگر هیچ کدام در برابر گردباد ســهمگین 
ناشی از منتفی شدن برجام توان ایستادن نخواهند داشت 
و به حاشــیه عرصه سیاسی کشــور رانده می شوند.« این 
اظهارات صادق زیبــاکالم با موجــی از واکنش ها مواجه 
شــد. حال آنکه قبل از او یــک نفر دیگر هــم حرف هایی 
زده بود که نشــان از تغییر نگاه ها در جناح اصالح داشت. 
سعید حجاریان در اظهارنظر بسیار مهمی  از به آخر رسیدن 
حسن روحانی سخن به میان آورده بود. او حرف هایش را 
در قالب پروژه ادعایی حذف روحانی بیان کرده بود. پروژه 
حذف حسن روحانی در قالب 4 سناریوی به استعفارساندن، 
اِعمال فشار، طرح عدم کفایت و پرونده سازی، تحلیل سعید 
حجاریان از تحرکات مقدماتی جناح مخالف برای روزهای 
پسامرگ برجام و بسته شدن کامل پنجره مراودات حقوقی 
با غرب است تا آستانه تحمل رئیس جمهور تحریک و کاسه 
صبرش لب ریز شود و وقتی طاقتش به پایان رسید، نهایتا 
بین زندگی با آرامش و ریاســت جمهوری پرچالش، گزینه 

نخست را به اختیار انتخاب کند. 
تئوریســین جریان اصالحــات حتی احتمــال آن را 

می دهد که کناررفتن روحانی متأثر از سناریوهای چهارگانه 
بدون آثار اجتماعی و سیاســی باشــد. او دقیقــا اینچنین 
می گوید: »شاید مردم به نبود روحانی رضایت دهند چرا که 
جایگاه رئیس جمهور نزد حامیان خود به دلیل تحقق نیافتن 
وعده های اقتصادی و همچنین عدم توانایی در رفع حصر 
و برخی دیگر از مســائل افول کرده اســت. از این گذشته 
روحانی در مقابل مســائل جاری چون فیلترینگ تلگرام و 
افزایش نرخ دالر نیز واکنش مناسبی نداشته است. در میان 
احزاب و چهره ها نیز عبور از روحانی محتمل است؛ چرا که 
هر یک از متحدان امروزین وی تئوری بقای خاص خود را 
دارند و ممکن است در یک نقطه عطف به موضع عدم دفاع 
برسند. بنابراین بعید نیست در بزنگاه، روحانی بماند و یکی 
دو حزب اصالح طلب! اما من معتقدم احزاب اصالح طلب 
تا آنجا که مقدور و میسر است و خود روحانی توان ایستادگی 
دارد باید از وی پشتیبانی کنند و این نکته را توضیح دهند که 
بسیاری از موانع پیش روی روحانی ناشی از عوامل داخلی و 

خارجی است که وی در آنها  مقصر نبوده است.«
او وقتی بــا این ســوال خبرنگار مواجه می شــود که 
می پرسد: »با فرض اینکه روحانی از قدرت کنار برود، آینده 
قوه مجریه در فردای پــس از او چه خواهــد بود؟« چنین 
پاســخ می دهد: »دو راه قانونی برای ایــن منصب متصور 
است. یکم برگزاری انتخابات زودهنگام و دوم تغییر قانون 
اساســی و حذف پست ریاســت جمهوری. درباره برگزاری 
انتخابات زودرس نخســتین پرسش موضع اصالح طلبان 
اســت. آیا اصالح طلبان کاندیدا معرفی خواهند کرد؟ به 
اعتقاد من، اصالح طلبان در آن انتخابات کاندیدا نخواهند 
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داشــت، بنابراین ســکوت خواهند کرد و رقابت تنها میان 
کاندیداهای جناح راســت درمی گیرد. البته ممکن اســت 
بعضی »بدلی هــا« از باب تقرب به انتخابــات ورود کنند و 
شکاف سطحی ایجاد کنند اما مشارکت در چنین انتخاباتی 
پایین خواهد بود، بنابراین احتماال راســت پیروز انتخابات 
خواهد بود و این یعنی چشم پوشــی از حضــور حداکثری 

مردم.«

  سیاسیون چه می گویند؟
اظهارات حجاریــان و صادق زیباکالم کــه هر دو از 
پایان دوران روحانی ســخن می گویند بــا بازخوردهایی در 
دو جناح مواجه شده است. در میان اصالح طلبان حسین 
مرعشی گفته است: »دولت آقای روحانی دولت نیرومندی 
اســت. بیدی نیســت که با این بادها بلرزد. آقای روحانی 
محکم است، استوار است، پشتوانه دارد و ما در این شرایط 
باید به فکر این باشیم که راه حلی برای مشکالت ایران پیدا 
کنیم. دولت آقای روحانی که دولت بی ریشه ای نیست که 
بخواهد از مشکالت بهراسد و صحنه را ترک کند. شکست 
دولت آقای روحانی، شکســت ملت ایران اســت. دولت 
منتخب ملت اســت. ما حتما به چیزی به نام شکست فکر 

نمی کنیم.«
 در اظهارنظری دیگر مرتضی بانک از اعضای اعتدال 
و توسعه گفته است: »من فکر می کنم سرنوشت اعتدال و 
اصالحات در یک راستا و باتوجه به شرایط عمومی کشور، 
با یکدیگر رقم خورده است. بر شــرایط موجود به نظر من 
خطا است که این هماهنگی و همکاری از بین برود. چه از 

سوی اصالحات و چه از ســوی اعتدال باید تالش شود تا 
این انسجام و همکاری حفظ شــود. فکر می کنم طی این 
چند دوره انتخابات یعنی دو دوره ریاســت جمهوری و یک 
دوره انتخابات مجلس این همکاری ثمربخش بوده است. 
گرچه باید قبول کنیم ظرفیت هر جریان متفاوت اســت و 
هرکدام به اندازه خودش تالش کرده اما نمی توان از ثمرات 
آن سخن نگفت. در انتخابات های گذشته با همکاری میان 
جریان اصالحات و جریان اعتدال گــرا پیامی  که به مردم 
داده شده بود، پیامی  بسیار روشن و موفق بوده است؛ مردم 
هم به خوبی پیام این همــکاری را دریافتند چراکه با ذائقه 
آنان به شدت هماهنگی داشت. اصال به همین دلیل بود که 
ائتالف اصالحات و اعتدال موفق بود. در این میان نباید 
فراموش کنیم که تندروهای اصولگرا طبیعتا اصال به این 

همکاری راضی نیستند.«

  آغاز فاصله گذاری 
اما آنچــه مرتضی و مرتضی بانــک می گویند طبیعتا 
نظر اعتدالگرایان و طیف راســت اصالح طلبان اســت و 
از اظهارنظرها برمی آید که طیف چــپ نظر دیگری دارد و 
فاصله گذاری با روحانی را آغاز کرده است.  هاشم زایی که 
از نمایندگان اصالح طلب مجلس اســت، در مصاحبه ای 
گفته: »اعتقاد دارم اگر دوســتان اصالح طلب ما مواظب 
اظهارات خود باشــند و در زمین رقیب بازی نکنند، به طور 
حتم چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. افکار عمومی به خوبی 
در جریان اســت که آقای روحانی یک چهره اصالح طلب 
نبود، بلکه یک شــخصیت اصولگرا بود کــه رویه اعتدال 

را برگزید. در شــرایطی که بســیاری از چهره های شاخص 
اصالح طلبی به دالیل خاص موفق به شرکت در انتخابات 
نشــدند، بهترین گزینــه آقــای روحانی بود که بــه عنوان 
اعتدال گــرا در عرصــه انتخابــات حاضــر شــد. بنابراین 
نمی توان گفــت که عملکــرد روحانی را مردم به حســاب 
اصالح طلبان بگذارند. بله اگر نگاه جامعه به دولت روحانی 
بر این مبنا باشد که دولت روحانی یک دولت اصالح طلب 
است به طور حتم از این بابت آسیب خواهیم دید. من اعتقاد 
دارم نسل  جوان کشور به سطح باالیی از آگاهی رسیده که 
واقعیت ها را تشخیص دهد. این یک حقیقت است که در 
وضعیتی که شرایط بر ما تحمیل کرده است انتخاب آقای 
روحانی و حمایت از او بهترین گزینــه برای اصالح طلبان 
بوده و هســت. از این رو اعتقاد دارم جامعه تالش  جریان 
اصالحات را به خوبی می بیند و به شــرایطی که بر ما حاکم 
شده به خوبی واقف است و به همین دلیل پایگاه اجتماعی 
اصالح طلبان از این بابت در امان است و آسیب نمی بیند.« 
در این میان ســخنگوی حزب اعتماد ملی هم حرف های 

مهمی زده است. 
گرامی مقدم فعال سیاسی اصالح طلب گفته است که 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان حتما بایستی 
ائتالفی حرکت کند اما ائتالف در درون جبهه اصالحات. 
بیش از آنکه بر ائتالف های خارج از جبهه اصالحات تمرکز 
کنیم، باید بر حفظ هویت اصالح طلبی تکیه و تاکید داشته 
باشــیم، چراکه در گذشــته دیدیم برخی از این ائتالفات 
نافرجام بود. ائتالف در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
تا قبل از پیروزی و تا پشت در پاستور ادامه داشت و بعدا تمام 
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دولت و استانداری ها به دســت اعتدال و توسعه یا جریان 
راست میانه افتاد. بر این اساس من موافق هستم که نباید 
با جریانی که در انتخابات اخیر به اصالح طلبان نارو زدند، 
یک بار دیگر ائتالف کــرد. اصالح طلبان بایــد برای این 
موضوع فکری کنند و تنها درصورت یافتن راهکار مناسب 

به ائتالف خارج از جبهه اصالحات بیندیشند«. 
فاصله گذاری اصالح طلبان با روحانــی البته همراه 

شده با انتقادهایی از عملکرد دولت. 
آنهــا می خواهنــد در ذهــن مــردم »ایــن همانی« 
اصالحان و اعتدال گرا این را از میان ببرند و بگویند عملکرد 
دولت چندان مورد حمایت آنها  نیســت. برای مثال عباس 
عبــدی فعال سیاســی اصالح طلــب گفته اســت: »این 
اتفاقات بر وضعیت کابینه هم تأثیر می گذارد. به وضعیت 
ارز یا اقتصاد نگاه کنید. تیم اقتصــادی دولت آن طور که 
انتظار می رفت شکل نگرفت، تیمی درست شد که رهبری 
و هدایت کننده جدی ندارد، به نظر نمی رسد انسجام داشته 
باشد و نمی دانیم بر چه اساسی شــکل گرفته است. یا در 
زمینه فیلتر تلگرام، دولت تا آنجا که می توانست اقداماتی 
کرد، اما این اقدامات اوال شفاف نبود، ثانیا سعی نکرد آن را 
به عرصه عمومی بکشاند، به همین دلیل هم دچار مشکل 
شد. یعنی می گفت دست ما روی دکمه فیلترینگ نمی رود، 
اما عمال این اتفاق افتاد. از نظر مردم این یک مسأله فرعی 
است که چه کسی این کار را کرده اســت. مردم به نتیجه 
نگاه می کنند. آنان به دولــت رأی دادند و رئیس جمهوری 
را انتخاب کردند تا این هدف را پیش ببرند. حاال اگر کس 
دیگری این کار را می کند، مسأله اصلی مردم نیست، مهم تر 
از فیلترینگ تلگرام، اعتبار انتخاب مردم به چالش کشیده 
شــده اســت. وظیفه دولت و رئیس جمهوری است که از 
انتخاب مردم و اعتبار آن دفاع کنند و اگر نمی توانند از آن 

انتخاب دفاع کنند، پس برای چه نامزد شدند؟«

  داستان تئوری های حجاریان
اما ســخنان حجاریان هم بی واکنش نمانده است. 
هرچند اصولگرایان واکنش جناحی مشــخص و یکسانی 
نشان ندادند اما مجموع پاسخ های آنها  انکاری بود. عباس 
سلیمی نمین تئوری پروژه حذف روحانی را صرف نظر عناصر 
دســت پایین جبهه پایداری دانســت که اگر در مجلس یا 
فضای رســانه ای حرفی می زنند اما این حــرف را نباید به 
حساب اصولگرایی گذاشت چون با سیاست نظام و عقالی 
جریان اصولگرا نمی خواند. او یادآور شد: »رهبری هیچ گاه 
اجازه ندادند دولت ها در چارچــوب رقابت ها نیمه تمام رها 
شوند. زمان ریاست جمهوری خاتمی در جناح راست کلی 
آدم هایی بودند کــه تحلیل می کردند کــه »ماندن دولت 
خاتمی فاجعه است و هر طور شده او باید از ریاست جمهوری 
کنار برود« اما رهبری با تمام توان دفاع کردند و ایستادند تا 
خاتمی دوره دوم ریاست جمهوری خود را به پایان برساند. 
در دولت دوم آقای احمدی نژاد نیز سیاسیون زیادی معتقد 
بودند که »باید هرچه ســریعتر احمدی نژاد را اســتیضاح 
کرد« امــا رهبر معظــم انقالب نگذاشــت چنیــن اتفاقی 
بیفتد.« حســن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگران هم این 
استدالل ســلیمی نمین را تایید می کند و می گوید: »اراده 
به استعفاکشاندن دولت محدود به االن نیست و باندهای 
متصل به قدرت و ثروت در زمان خاتمی و احمدی نژاد هم 
چنین دیدگاهــی را دنبال می کردند، چــون به هیچ عنوان 
دغدغه مردم را ندارند و فقط به ماندگاری خود در ســطوح 

مختلف قدرت فکر می کنند.«
برخالف این اســتدالل، برخی اصولگرایان از زاویه 
طراحی هــای انتخاباتــی به موضــوع نگریســتند. احمد 
کریمی اصفهانی اظهارات حجاریــان را فرافکنی و جنگ 
روانی زودهنگام انتخاباتی علیه جریــان اصولگرا تحلیل 
کرد و گفت: »آقای حجاریان بــرای آنکه ذهن جامعه را از 

مســاله محقق نشــدن وعده ها منحرف و مشغول مسائل 
فرعی کند، چنین حرف هایی زده تا مقصر وضعیت موجود را 
اصولگرایان جلوه دهد اما مردم کوچه و بازار زرنگ هستند و 
به این حرف ها می خندند، چون مردم عاقل تر از آنی هستند 

که آقایان فکر می کنند.« 
البته واکنش سومی هم در اردوگاه اصولگرایان شنیده 
شد که از جنس طعنه بود. روزنامه اصولگرای جوان نوشت: 
»ســعید حجاریان گویی اصال در ایران نیست و همچون 
خیال پردازی های دوستش اکبر گنجی، برنامه جناح مقابل 
را چنان  ترســیم کرده که اگر خودشان هم بشنوند، تعجب 
می کنند. با وجودی که تزهــای قبلی حجاریان اصالحات 
را به خاک ســیاه نشاند و شکســت خورد اما ظاهرا برای او 
درس آموز نبوده اســت«. اما دیدگاه متفــاوت دیگری هم 
وجود داشــت که مختص احمد توکلی بــود. او از موضع 
پیر و ریش سفید سیاسی به مســاله ورود کرد و در قالب پند 
و نصیحت به حجاریان چنین پاســخ داد که »این حرف ها 
از امثال شــما که دعــوی دفــاع از دموکراســی دارید و از 
مردم ساالری دفاع می کنید، پذیرفته نیست. اقتضای مردم 
ســاالری آن اســت که نمایندگان مردم در مجلس بتوانند 
حرف شــان را بزنند و متهم به توطئه برانــدازی دولت هم 
نشــوند. اگر در مقابل نقدها ســعه صدرمان را باال ببریم و 
انتظار نداشته باشیم کسی به دولت چیزی نگوید، خیلی از 

اختالف نظرهای بی مورد رفع می شود«. 

بازگشت روحانی
به سیاست خارجی

آیا شیفت استراتژیک
 آقای روحانی رخ می دهد؟

رئیس دولــت دوازدهم روزهای ســختی را ســپری 
می کند. التهاب بازار از یک ســو و گره های به وجودآمده 
در حوزه سیاســت خارجی، خصوصا موضوع برجام، مولد 
بحران های بالقوه و بالفعل زیادی برای دولت بوده است. 
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه سیاست خارجی 
معتقدند که »برجام« حکم حلقه وصل ســایر مولفه های 
اقتصادی و سیاسی در دولت را داشته است. حلقه وصلی 
که هم اکنون به صورتــی جدی ماهیــت و موجودیت آن 
به چالش کشیده شــده اســت. تالش دولت برای تحقق 
»برجام اروپایی« نیز در همین راســتا قابل ارزیابی است. 
واقعیت امر این است که در دیدگاه مسئوالن دولت یازدهم 
و دوازدهم، »برجام« حکم متغیر مستقلی را دارد که سایر 
پدیده ها و تحوالت حوزه اقتصاد و سیاست خارجی حول آن 
تعریف می شود. تکیه خاص روحانی و همراهان او روی این 
موضوع، سبب شد تا در محاسبه وزن »برجام« اغراق شود. 
در سال 2015 میالدی، زمانی که توافق هسته ای به 
امضا ایران و اعضای 1+5 رسید، هشدارهای دلسوزانه ای 
در خصــوص »مواجهه صحیــح با توافق هســته ای« به 
دولت مخابره شد. ورود رســمی به دوران پسابرجام و بازی 
ما در ایــن فضا تابع قواعــد و اصولی بود که متاســفانه در 
موارد زیادی نادیده انگاشــته شــد. در آن زمان بیان شــد 
که اگر ما نســبت به دوران پســابرجام و ماهیت بازیگرانی 
که در ایــن دوران بایــد در مقابل آنها  صف آرایــی کرده و 
به تعامل یــا تقابل با آنها  بپردازیم درک صحیحی داشــته 
باشــیم، قدرت فرصت ســازی و تهدیدزدایــی در محیط 
پیرامونی خود را به بهترین نحو ممکــن افزایش خواهیم 
داد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور 
ســابق ایاالت متحــده آمریــکا، وزارت خزانــه داری این 
کشور رســما مانع از عادی  ســازی روابط بانکی و اعتباری 
ایران و دیگر کشــورهای دنیا شــد. عالوه بر آن، اوباما و 
همراهانش با صــدور و امضای قانــون محدودیت صدور 
ویزا برای کسانی که به ایران سفر می کنند، ماده 29 برجام 
را نقض کرده و توافق هسته ای را مورد هجمه قرار دادند. 
تمدید قانون آیسا از سوی ســنای آمریکا )با رای اکثریت 
مطلق دموکرات ها و جمهوریخواهان( نیز نماد دیگری از 
بدعهدی دولت اوباما در این خصوص محسوب می شد. 
با ورود رســمی دونالد  ترامپ به معادالت سیاسی و اجرایی 
ایاالت متحده آمریکا ماجرا بدتر شــد. دونالــد  ترامپ در 
جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 
ایاالت متحده، صراحتا اعالم کرد که توافق هســته ای با 
ایران را قبول نداشته و در نخستین روز حضور خود در کاخ 
ســفید آن را پاره خواهد کرد. با این حــال، ترامپ به دلیل 
فشــارهای بین المللی و مخالفت شــرکای اروپایی خود، 
حدود یک ســال ونیم بعد وعده خود را عملی کرد. ترامپ 
اخیرا از توافق هســته ای با ایران خارج شده و اعالم کرده 
است که تحریم های ثانویه آمریکا را علیه ایران باز خواهد 
گرداند. دولتمردان کشــورمان که تا چنــدی قبل، خروج 
ایاالت متحده از برجام را ناممکن می دانستند، هم اکنون 
با پدیده ای جدی و حقیقی در این خصوص مواجه شده اند.
آقــای روحانــی کــه در ســال 1۳92 و در جریــان 

زیباکالم معتقد است 
شکست برجام موجب شکست 
میانه روهاو اصالح طلبان 
می شود
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به شکل فعلی باقی نمی ماند )و به ضرر  ترامپ تغییر خواهد 
کرد( در همین راســتا قابل تحلیل و بررسی است. به نظر 
می رسد رئیس جمهور کشورمان همچنان سعی دارد تمرکز 
اصلی خود را بر حوزه »سیاست خارجی« و متعلقات آن از 

جمله »حوزه سیاسی آمریکا و اروپا« حفظ کند. 
این خوشــبینی مزمن نســبت به تحوالت سیاســی 
آمریکا در حالی اســت کــه ایران یک بار بــه صورت علنی 
محصول »گره زدن برجام« به »تحوالت سیاسی آمریکا« 
را مشاهده کرده اســت. متاســفانه- چنان که سناتورهای 
تندرو کنگره آمریکا از جمله »تام کاُتن« و »تد کروز« قبل 
از امضای برجام هشــدار داده بودندـ برجــام توافقی میان 
»دولت اوباما« و »ایران« بود. پیروزی  ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 2016 و متعاقبا انتصاب افرادی 
مانند »مایــک پمپئو« و »جان بولتون« از ســوی وی، به 
مثابه کوبیدن آخرین میخ ها بر تابوت توافق هســته ای با 

غرب بود. 
هم اکنــون بهتریــن راه پیــش روی رئیس جمهور، 
»تقویت اقتــدار داخلی« در راســتای »تحقق سیاســت 
خارجــی پویا« اســت. مولفه هــای اقتصادی و سیاســی 
در کشــورهان بایــد بر اســاس همیــن فرمــول تعریف و 

ارزش گذاری شود. 
دشمنان خارجی انقالب اسالمی و خصوصا ایاالت 
متحده آمریکا از ابتدای سال 2015 میالدی در صدد بودند 

با قرار دادن نقطه ثقل اقتصادی کشور بر مبنای »برجام«، 
مانع از تحقق ظرفیت های بالقوه نهفتــه در حوزه اقتصاد 
و صنعت کشــور شــوند. به عبارت بهتر، غــرب روزنه نفوذ 
اقتصادی خود درکشــور را بر مبنــای جاانداختن »اقتصاد 
متاثر از تحریم« در حوزه مالی و اعتباری کشــور قرار داده 
اســت. این روند همچنان ادامه دارد. عدم توجه نســبت 
به امکانــات و توانایی های اقتصادی در کشــور و تعریف 
»اقتصــاد« به مثابه متغیری وابســته به حوزه »سیاســت 
خارجی« و خصوصا موضوع برجام، ضریب آسیب پذیری 
اقتصادی ما را )حتــی در صورت تحقق برجــام اروپایی( 
افزایش خواهد داد. همان گونه که بارها عنوان شده است، 
از آنجا که برجام به صورت بالقوه توسط غرب و حتی دیگر 
اعضای 1+5 قابل نقض اســت، نمی توان از آن به عنوان 
یک نقطه ثقل در معادالت اقتصادی کشور اتکا کرد. نمونه 
این مســاله را به صورتی صریح و در جریان خروج ایاالت 
متحده آمریکا از برجام مشــاهده کردیم. بدیهی است که 
در این برهه تعیین کننده، باید نســبت بــه مقوله »اقتصاد 
درون زا« یا همــان اقتصاد مقاومتی به مثابه تنها نســخه 
مقابله با نفوذ اقتصادی غرب در دوران پسابرجام نگریست. 
در این میان، بی اعتمادی نســبت به طرف مقابل و اصول 
اقتصادی ایجاب می کند به جای تکیــه بر یک »ظرفیت 
قابل تغییر«، به ظرفیت داخلی کشور که متغیری از اخم و 

لبخند دشمنان ما نیست استناد کنیم. 
 در اینجا قاعــده ای وجود دارد که باید نســبت به آن 
توجه داشته باشیم: در صورتی که »اقتصاد مقاومتی« به 
مبنا و الگوی ما در حوزه مالی و اعتباری و گردش ســرمایه 
در داخل و خارجی از کشور تبدیل شده و »برجام« در ذیل 
این ساختار تعریف شود، در این حوزه ضمن بستن راه نفوذ 
دشمن خواهیم توانست اقتصاد خود را به صورت بنیادین 
و اصولی بازتعریف کرده و برنده این رقابت پیچیده با غرب 
باشیم. با این حال اگر »پدیده هایی مانند برجام« بخواهند 
به روح حاکم بر کالبد اقتصادی کشور در دوران پسابرجام 
تبدیل شــوند و اقتصاد مقاومتی در ذیل این نگاه بازدارنده 
یا حتی در عرض آن تعریف شود، ما به جای »کنشگری« 
در عرصه اقتصاد، صرفا در مقام »واکنش« قرار خواهیم 
گرفت. در اینجا »تــوان و ظرفیت داخلــی« جای خود را 
به »بازی بازیگران خارجــی« خواهــد داد. قاعده ای که 
هم اکنون، متعاقب خروج  ترامپ از برجام، مسئوالن دولت 

دوازدهم باید به صورتی جدی تر آن را درک کرده باشند.

مناظره های انتخاباتی، همــه تمرکز خود را عمال معطوف 
به حوزه »سیاســت خارجی« و آن هم مساله »حل وفصل 
برجام« کــرده بود، هم اکنــون با بحرانی جــدی و عمیق 
دســت وپنجه نرم می کند. چنین موضوعــی قبال نیز قابل 
پیش بینی بود. هم اکنون ایاالت متحــده آمریکا درصدد 
هدف قراردادن ثوابت و اســتراتژی های سیاست خارجی 
کشــورمان اســت. در حوزه سیاســت خارجی و در دوران 
پســابرجام، دشــمن درصدد اســت ضمــن دفرمه کردن 
اســتراتژی ها و ثوابت بازی مــا در قبال منطقــه و جهان، 
اســتراتژی های جدیدی را جایگزین آنها  کند. نخســتین 
گام دشمنان نظام در این مسیر، »قابل معامله جلوه دادن 
اصول کالن سیاســت خارجی« کشور اســت. به عبارت 
بهتر، ایاالت متحده آمریکا و دیگر دشمنان نظام در وهله 
نخســت، ثوابت و اصول سیاســت خارجی کشورمان )که 
آنها  نیــز منبعث از آرمان های انقالب اســالمی هســتند( 
را به تاکتیک هایــی قابل انعطاف تقلیــل می دهند و پس 
از شکستن پوسته و هســته ســخت این اصول، آنها  را بر 
 اساس اهداف خود انعطاف پذیر می کنند. در این خصوص 
بازی واشــنگتن و متحدانش بســیار پیچیده است. حتی 
آنها  در مواردی حاضر هســتند »پوســته ظاهری« اصول 
سیاســت خارجی کشــورهای مخالف آنها  حفظ شــود اما 
»هســته درونی« آن را نرم و منعطف می کننــد. حتی آنها  
بر دیالوگ هایی که در داخل کشــور و میــان طرفداران و 
مخالفانشــان در این خصوص صورت می گیرد نیز نظارت 
کرده و دست به شــکل دهی گفتمانی می زنند که پذیرای 
تزیینی و ویترینی کردن استراتژی ها و از درون تهی کردن 

آنها  باشد. 
ســوال اصلی اینجاســت که آیا آقــای روحانی که با 
ازبین رفتن نســبی »پروژه برجام« با »فقر پــروژه« رو به رو 
اســت، چگونه قصد دارد با شــرایط فعلی مواجه شود؟ آیا 
آقای رئیس جمهور »مختصات شرایط جدید« را به خوبی 
برای خود  ترسیم کرده اســت یا همچنان بر حرکت در مدار 
گذشــته )5 ســال اخیر( اصرار می ورزد؟ آیا امکان شیفت 
استراتژیک رئیس جمهور و همراهانش از حوزه »سیاست 
خارجی« به حوزه »سیاست داخلی« و »اقتصاد« و تمرکز بر 
ظرفیت های داخلی در این دو حوزه وجود دارد؟ فعال شواهد 
و مستندات موجود چنین چیزی را نشان نمی دهد. اظهارات 
اخیر رئیس جمهور کشــورمان در خصوص »تحوالت آتی 
سیاسی در آمریکا« و تاکید بر اینکه شرایط سیاسی آمریکا 

خوشــبینی مزمن نســبت به تحوالت سیاســی 
آمریکا در حالی اســت که ایران یک بار به صورت 
علنی محصــول »گره زدن برجــام« به »تحوالت 
سیاسی آمریکا« را مشاهده کرده است. متاسفانه- 
چنان که سناتورهای تندرو کنگره آمریکا از جمله 
»تام کاُتــن« و »تد کروز« قبــل از امضای برجام 
هشــدار داده بودندـ برجام توافقی میان »دولت 
اوباما« و »ایران« بود. پیروزی  ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 2016 و متعاقبا انتصاب 
افرادی مانند »مایک پمپئو« و »جان بولتون« از 
سوی وی، به مثابه کوبیدن آخرین میخ ها بر تابوت 

توافق هسته ای با غرب بود
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اصالح طلبان می خواهند خود را تبرئه کنند
گفت وگو با ناصر سقای بی ریا

برای یک انســان معمولی هم قابل فهم است که مصالح 
انقالب بر چه چیزهایی استوار اســت. نباید توجه نکنیم و 
بگوییم که چون به برجام امید بسته بودیم اگر غیر از آن قدم 
برداریم هســتی ما از بین می رود پس دست برنمی داریم. 
این پذیرفته نیست. اگر دولت دوازدهم واقعا در ادعاهای 
خودش صادق اســت باید در عمل آن را ثابت کند. بدیهی 
است که اگر ملت ببیند یک مسئول یک گروه یا یک جمعی 
به دنبال چیزهای دیگــری غیر از منافع انقــالب و نظام و 
ملت هســتند تجدیدنظر خواهند کرد. در هر نظامی چنین 
اتفاقی خواهد افتاد، یعنی عده ای به دولت دوازدهم رای 
دادند تا مشکالت حل شود و تحریم ها برداشته شود. چه 
اتفاق افتاده است؟ روزبه روز اوضاع بدتر شده است. اکنون 
رسیده است به جایی که باالخره اکنون دالر چندبرابر شده 
است. سکه به چه روزی افتاده است؟ یک شبه که به اینجا 
نرسیده است. اینها نتیجه اقدامات متوالی و عدم توجه به 
هشدارهاست. معلوم است که اگر ملت به این کارنامه نگاه 

کنند به این طیف دیگر اقبال نخواهند داشت. 
در واقع شــما حرف های آقای زیبــاکالم را تایید 
می کنید و معتقدید که با این روند دوران ایشــان 

به پایان رسیده است؟
   کسی که گفته این پایان خط است درست گفته، 
او درست فهمیده است. فرق نمی کند کسی که این حرف 
را گفته اصولگرا باشــد یــا اصالح طلب. هر کســی که به 
آینده این ملت و به آینده این انقالب ایمان دارد و دلســوز 
اســت این مطلب را می فهمد و صحه می گذارد بر مساله. 
تاکید می کنم که این یک موضوع جناحی نیست. مساله 
فراتر از این هاســت. اصل انقالب و نظام در خطر است. 
همه باید تالش کنند اصل نظام را نگه دارند. مردم پشــت 
ســر نظام و رهبری هستند. این وســط یک خالیی وجود 
دارد. مسئوالن هستند که سیاست ها را اجرا نمی کنند و به 
هشدارها توجه نکردند. راه حل منطقی این است که کسانی 
که از شــجاعت و صالبت بیشــتری برخوردارند آنها 
جایگزین شوند و کشور را از این وضع 
خارج کنند. کشور ما واقعا 
هیچ کمبودی ندارد 

ناصر سقای بی ریا دارای مدارک تحصیلی دکترای 
رهبــری تربیتی و مطالعــات فرهنگی از دانشــگاه 
هوســتون در ایالت تگزاس و کارشناسی ارشد از 
دانشــگاه مک گیل در مونترال کاناداســت. وی در 
سوابق کاری خود تصدی ســمت هایی همچون، 
مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت در دولت نهم 
و دهم، ریاست دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم، عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره(، سرپرست مرکز تعلیمات اسالمی 
و امام جمعه در ایالت تگزاس و نماینده تام االختیار 
رهبــری در آمریکا را برعهــده دارد.  ســقای بی ریا 
از نزدیکان و شــاگردان آیت اللــه مصباح یزدی در 
زمره منتقدان روحانی و دولت او قــرار دارد. با او در 
مورد آنچه صادق زیبــاکالم و برخی اصالح طلبان 
درباره به اتمام رسیدن دوره طیف اعتدال می گویند 
گفت وگو کردیم. او با بیان نقدهایی نسبت به دولت 
و اصرار حســن روحانی به تداوم رویه فعلی معتقد 
اســت که تاثیر عدم موفقیت روحانی بر انتخابات 

98 و 1400 مشهود خواهد بود. 

گفتم به آقایان که اعتمــاد نکنید و اکنون هم می گویم که 
به اروپا اعتماد نکنید. متاســفانه االن هم توجه نمی شود. 
اکنون ما صالبتی در این زمینه نمی بینیم که دولت قاطعانه 
مطالبه کند و روی مساله بایستد و بگوید که شما قطعا باید 
تضمین بدهید. آنها  اظهاراتی داشته اند و شرط و شروطی 
گذاشته اند که خط قرمزهای نظام ماست. دولت چندان با 
این مباحث برخورد نکرده است. صرفا می گویند شما باید 
زودتر جواب بدهید اعتماد نکنید. دولــت باید اولتیماتوم 
و اخطار بدهد. باید بگوید اگر این خواسته و نظر شماست 
ما قبول نمی کنیم. من از دولت دوازدهم و شــخص آقای 
روحانی تعجب می کنم که چرا روی مســاله این قدر اصرار 
دارد. ایــن تحلیل هــم کــه می گویند چون ایشــان تمام 
بنای کار خود را روی برجام گذاشــته بــود و حاال به نتیجه 
نرســیده کاری دیگر نمی تواند انجام دهد و یک فرد تمام 
شده است. خیر! او هنوز هم وظیفه دارد. او در وسط یک 
دوره ریاست جمهوری است، معنا ندارد که بگوییم او همه 

امیدش را به برجام بسته بود. نباید این گونه باشد. 
چرا ایشان تغییر رویه نمی دهد؟

   مگر شخص ایشــان مطرح است؟ او مثل کسی 
است که اتوبوسی را در شرایط خطرناک رانندگی می کند و 
یک رهبر بصیر هم به او می گوید چه بکند و چه نکند. حتی 

 آقــای ســقای بی ریا، اخیــرا آقای زیبــاکالم در 
مصاحبــه ای گفته انــد: »دولت آقــای روحانی، 
علی الریجانــی، اصولگرایان معتــدل و میانه رو 
و اصالح طلبان دیگر هیچ کــدام در برابر گردباد 
ســهمگین ناشــی از منتفی شــدن برجام توان 
ایســتادن نخواهند داشــت و به حاشیه عرصه 
سیاســی کشــور رانده می شــوند. دوره جریان 
اعتــدال و میانــه روی تمــام شــد و درصــورت 
منتفی شــدن برجام بــه دهــه 80 برمی گردیم، 
به ایــن معنا کــه حســب آنچــه می خواهیم جلو 
می رویم و دیگر برای ما اهمیتی نخواهد داشت 
که آژانس و اتحادیه اروپا چه می کنند. حتی اگر 
آقای روحانی از ریاست جمهوری استعفا ندهد و 
اصرار داشته باشد تا 1400 بماند، عمال زمام امور 
کشور در دست او نخواهد بود.« در واقع او مثل 
برخی اصالح طلبان معتقد است که پایان برجام 
به معنای پایان آقــای روحانی خواهــد بود. نظر 
شما در این مورد چیست؟ اساســا فکر می کنید 
چرا آقای روحانی حاال که با بن بست مواجه شده 
تغییر رویه نمی دهد و پروژه جدیدی را برای تداوم 

ریاست جمهوری اش تعریف نمی کند؟
   دقت کنیم که رهبر معظم انقــالب بارها در مورد 
مذاکرات تذکــر دادند. ایشــان روی چند محور اساســی 
تاکیــد می کردند هم بــه آقای روحانــی این نــکات را در 
جلســات خصوصی گفته بودند و هم در جلسات عمومی 
در ســخنرانی ها می فرمودنــد. رهبری مکرر چنــد نکته را 

می فرمودنــد. اولین مســاله عدم اعتماد به دشــمن 
خصوصــا آمریکا بــود. این مســاله بارها 

مطرح شــده بــود و اخیرا هم ایشــان 
یادآوری کردند که من به آمریکا 

اعتمــاد نداشــتم و 
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و می تواند روی پای خودش بایســتد. می توانیم به نیروها 
و ظرفیت های داخلی خودمان تکیه کنیم. در این صورت 
است که می توانیم همه این چالش ها را پشت سر بگذاریم. 
بعضی هــا اتفاقــی کــه بــرای آقــای الریجانی 
در مجلــس افتــاد و رای پاییــن او در انتخابات 
هیات رئیسه را مربوط به همین تحوالت می دانند. 
در واقع می گویند از آنجا کــه آقای الریجانی هم 
از مدافعان برجام بوده او هــم هزینه اقدامات و 
کارنامه آقای روحانی را پرداخت می کند. تحلیل 

شما در این رابطه چیست؟ 
   طبیعی است کســانی که به هر حال نسنجیده یا 
به طور مطلق از یــک رویکرد دفاع و حمایــت می کنند آن 
هم رویکــردی که رو به ضعــف و ازبین رفتن اســت با این 
وضع مواجه شــوند. به هر حال اینها نماینده مردم هستند 
وقتی که بین منتخبین شــان می رونــد و بازخورد می گیرند 
متوجه گله مندی از این افراد مورد اشاره می شوند. اینها در 
تصمیم گیری ها و در رای گیری ها موثر است. به هر حال 
رویکردهای حزبی و جناحی در مردم ما وجود ندارد. مردم 
نگاه می کنند به صحنه آن هم بدون حب و بغض. هیچ کس 
نباید احساس کند فعال مایشاء است و مردم بدون توجه به 
عملکردشان به آنها  اقبال دارند. ممکن است این اقبال از 
سوی مردم یا نمایندگان باشد. مردم به حقایق توجه دارند و 
متوجه امور هستند. مسلم است که وقتی عملکرد صحیح 
نباشد مردم روی آرا و انتخاب هایشان تجدیدنظر می کنند. 
آن تحلیلی که اشاره شد هم در انتخابات مجلس و هم در 

انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود. 
نکته ای که در این میان قابل توجه اســت اینکه 
اصالح طلبان به صــورت واضحی فاصله گذاری 
با دولت و شخص آقای روحانی را آغاز کرده اند. 
در واقع نمی خواهند هزینه اقدامات او را بدهند. 
حتی برخی این مصاحبه آقای زیباکالم و مصاحبه 
آقای ســعید حجاریان را در همین راستا ارزیابی 
می کننــد. دیگــر چهره هــای اصالح طلــب هم 
نقدهای محسوسی از دولت را کلید زده اند. نظر 
شــما در مورد این فاصله گذاری چیســت؟ آیا در 
ذهن مردم این مســاله که اصالح طلبان از دولت 

جدا هستند شکل خواهد گرفت؟
   اصالح طلبان احتیاط می کننــد. وقتی می بینند 
ایــن کشــتی در حــال غرق شــدن اســت نمی خواهنــد 
کنارش بایستند. برای همین اســت که فاصله می گیرند. 
نمی خواهند با این موج بروند. حتی مــن هم فکر می کنم 
اظهارات آقای زیباکالم هم در همین راستا است. ایشان 
هم تا حاال سفت و سخت طرفدار ارتباط با غرب بود. چطور 
شــد که یکباره چنین تحلیلــی را ارائه می دهــد؟ این هم 
می شد در همان موج تلقی شود. آن افرادی که صاحب نظر 
هستند مورد توجه مردم هم هســتند. یک نوع پیشدستی 
هم به شــمار مــی رود. می خواهنــد بگویند مــا قبال گفته 
بودیم. می توان این تلقی را داشت که جناح اصالح طلب 
می خواهد به نوعی خودش از این روند تبری بجوید چرا که 
می بیند به نتیجه نرسیده است. می بیند این اتومبیلی که با 
سرعت به سمت دیوار می رود و ممکن است به دیوار بخورد 
می خواهنــد بگویند که مــا گفتیم به دیــوار می خورد. من 
حرف آخرم این است که هر کسی و هر طیفی می خواهد به 
انقالب اسالمی و به نظام جمهوری اسالمی خدمت کند، 
ویژگی ای که باید داشــته باشد این اســت که اوال به مردم 
تکیه کند. باید پشت سر رهبر باشد. رهبری که بر همه ثابت 
شده چه ویژگی و تیز بینی ای دارد. نباید به خارج از مرز ها دل 
خوش کنیم. کسی که می خواهد خدمت کند باید از جنس 
مردم ایران باشد. ممکن است کســی چندصباحی بیاید و 
مانوری هم بدهد اما اگر هم جنس و هم راستا نباشد حذف 

خواهد شد و در واقع مردم او را حذف خواهند کرد.

  فقدان شاخصه های هویتی اعتدال
1- اعتدال برساخت غیرگفتمانی: »اعتدال تنها یک 
روش، منش و شعار نیست، بلکه یک بینش، مسیر تفکری 
و گفتمان است و امروز باید این گفتمان را احیا کنیم.« این 
اصلی ترین گزاره حســن روحانی در پاســخ به شکل گیری 
گفتمانی اعتدال در ساحت سیاســت ورزی کشور است اما 
برخالف رئیس جمهور، تحلیلگران سیاسی جریان یا طیف 
اعتدال را بر ســاخت همگرایی منافع سیاسی شخصیت ها 
پرنفوذ در برهه خاصی از زمان تلقی می کنند. صادق زیباکالم 
معتقد اســت که »گفتمان اعتدال و اعتدال گرایی به هیچ 
وجه به عنوان یک گفتمان سیاسی مطرح نیست.« و سوی 
دیگر ناصر مهدوی، اســتاد دانشــگاه، اعتدال را واژگانی 
غیریت ساز برای کسب رای در انتخابات می داند و در همین 
راستا اظهار کرد: »از همان ابتدای حضور آقای روحانی در 
عرصه سیاسی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آنچه 
ایشــان را  ترغیب کرده بود تا این واژه را به کار ببرد، انگیزه 
سیاسی و اجتماعی بود نه انگیخته فکری و فرهنگی؛ یعنی 
ایشان از تندروی و سرکشی برخی از گروه های سیاسی جامعه 
نامطمئن و به نوعی احساس ناآرامی  می کردند. وی معتقد 
بود که با تندروی و خشــونت طلبی آنها نمی توان اداره امور 
را به سامان رســاند. برای مقابله با تندروی، نظریه اعتدال 
را به کار می بردند. ایشان هرگز در گفت وگوهای خود ادعا 
نکردند که بر سر این مفهوم تامل علمی  و عقالنی کرده و بعد 
از پژوهش جمعی این ایده را بــرای درمان دردهای فضای 
اجتماعی ایران انتخــاب کرده اند؛ یعنی مفهوم اعتدال در 
ذهن و زبان رئیس جمهور نوعی مقابله با تندروی بود نه یک 
ایده منسجمی  که پیش تر با دالیل عقالنی تبیین و توصیف 
شده باشد.« محمدرضا تاجیک، از فعاالن فکری اثرگذار 
جریان اصالحات، با اغماض سیاسی، اعتدال را گفتمان 
در راه می دانــد و آن را در چارچــوب گفتمــان اصالحــات 
صورت بندی می کند و اذعان داشــت کــه: »نمی توان از 
گفتمانی به نام گفتمان اعتدال ســخن گفت. ما در دوران 
پیشاتولد یا پیشــاتدوین این گفتمان به سر می بریم. حتی 
اگر بتوان از »گفتمانی در راه« به نام گفتمان اعتدال سخن 
گفت،  تردیدی نباید داشت که این گفتمان اکنون در مرحله  
جنینی خود است و هنوز برای تشخیص دختر یا پسر بودن، 
سالم یا ناقص بودن، سفید یا ســیاه بودن، زنده یا مرده، و 
طبیعی یا سزارینی به دنیا آمدِن آن، خیلی زود است. آنچه 
در آن  تردید نیســت تکرار و بازتاب برخی مفاهیم و ایده ها 
و آموزه هــای اصالح طلبــی در پیکره و ســاحت گفتمانی 
اعتدال گرایــی اســت. با وجــود این جغرافیای مشــترک 
مفهومی، جریان اعتدال گرایــی را نمی توان ادامه  طبیعی 

اصالح طلبــان محافظه کارانــه از راهبردهــای 
سیاسی پیشرو سخن می گویند؛ آنان در دوران پسا 88 به 
گزیده گویی متناسب با شرایط حاکم سپهر سیاست کشور 
تمایل پیدا کرده انــد. اما در این میان صــادق زیباکالم، 
صریح تر از یاران سیاســی خود اســت. او از پایان راهبرد 
»اتحاد همراه با انتقاد« اصالحات ســخن به میان آورده 
است. او پس از خروج آمریکا از برجام، چنین رخدادی را 
به مثابه اتمام »جریان اعتدال« تلقی کرد و در همین راستا 
اظهار کرد: »دوره جریان اعتدال و میانه روی تمام شــد و 
درصورت منتفی شــدن برجام به دهه 80 برمی گردیم، به 
این معنا که حســب آنچه می خواهیم جلو می رویم و دیگر 
برای ما اهمیتی نخواهد داشت که آژانس و اتحادیه اروپا 
چه می کنند.« وی با فرار به جلو و عدم مســئولیت پذیری 
جریان در قبال اشــتباهات ســاختاری جریــان اعتدال و 
اصالحات در چگونگی حل مناقشــه هســته ای از اتمام 
دوران صدارت حقیقی حسن روحانی خبر داد و در همین 
راســتا اظهار کرد: »آقــای روحانی از ریاســت جمهوری 
اســتعفا بدهد یا اســتعفا ندهد، به اصالح طلبان نزدیک 
شــود یا نشــود، همچنان بر خط اعتــدال باقــی بماند یا 
نماند، فرقــی نمی کنــد چون دیگــر حرفی بــرای گفتن 
ندارد. حتی اگر آقای روحانی از ریاســت جمهوری استعفا 
ندهد و اصرار داشته باشد تا 1400 بماند، عمال زمام امور 
کشور در دســت او نخواهد بود.« صادق زیباکالم بدون 
یادآوری هشــدارهای دلســوزانه جریان رقیــب در قبال 
پیشینه کســب منافع ملی در مذاکرات با کشورهای غربی 
و خوشــبینی محض جریــان اصالحات، برآیند شکســت 
پروژه برجام را مســاوی با حذف سیاسی »ائتالف سیاسی 
انتخابــات 1۳92« می دانــد و معتقد اســت که »ســیل 
جریان مخالف دولت آن قدر پرزور و پرشــتاب خواهد بود 
که آقای الریجانــی و اصولگرایان معتــدل و میانه رو را با 
خود می برد یا آنها را وادار به سکوت می کند. دولت آقای 
روحانی، علی الریجانی، اصولگرایان معتدل و میانه رو و 
اصالح طلبان دیگر هیچ کدام در برابر گردباد ســهمگین 
ناشی از منتفی شدن برجام توان ایستادن نخواهند داشت 
و به حاشیه عرصه سیاسی کشور رانده می شوند.« آیا این 
تحلیل آینده نگرانه سیاسی مبتنی بر شاخصه های اصلی 
کنش در بســتر جامعه سیاســی پرتالطم ایرانی است؟ آیا 

جریان سیاسی نوظهور اعتدال به بن بست رسیده است؟

علی پورسیدی 

روزنامه نگار
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و بدیهی اصالح طلبی فرض کــرد.« بنابراین اولین ضعف 
جدی حامیان اعتدال عدم گفتمان سازی برای قدرت گیری 

در جامعه است. 
فقــدان  شــعارمحور:  بازاریابــی  اعتــدال   -2
گفتمان ســازی منجر به ناپایداری ســرمایه اجتماعی پویا 
می شود؛ ضعف نیروی سیاسی فعال و همسو مساوی با انزوا 
در کارزار رقابت است، بنابراین برای تولید سرمایه اجتماعی 
همسو در شــرایط مقطعی نیازمند اعالن شــعارهای جدی 
متناســب با شــکاف های موجود در بســتر جامعه است و با 
قدرت عملیات روانی »کلید« حل مشکالت جامعه تنها در 
دست های فرد موردنظر قرار داشته باشد. طیف اعتدال که 
برساخت شخصیت محور ائتالف سیاسی انتخابات 92 بود، 
بازاریابی سیاسی خود را براســاس دمیدن بر »شعار بزرگ« 
قرار دادند و با ســرمایه اجتماعی قرضی صدارت پاســتور و 
سپس بهارستان را به دســت گرفتند. نتیجه اعتدال بر پایه 
شعار دستاوردسازی برجام و حفظ تلگرام برای دولت یازدهم 
شد. رصد مانور تبلیغاتی رســانه های همسو با دولت روایت 
آشکار معضل جریان اعتدال است، نویسنده جریان رسانه 
حزب کارگزاران ســازندگی، برآیند دولت یازدهم را اینچنین 
تبیین می کنــد که »گرچــه روحانی، دســتاوردهایی چون 
کاهش نرخ تــورم، اجرای طرح تحول ســالمت، برقراری 
نوعی ثبات سیاسی و اقتصادی و کاستن از فضای تنش آلود 
ســال های 88 تا 92 را به عنــوان نقاط قــوت کارنامه خود 
می تواند برشمارد؛ اما دوران سه ساله ریاست جمهوری او دو 
دستاورد عینی و ملموس به همراه داشته که می توان آنها  را 
در دو مصداق »برجام« و »تلگرام« خالصه کرد.« یک سال 
بعد همین نویسنده پس از دستاوردســازی پوشالی، نجات 
آن را کارویژه دولت دوازدهم تلقی می کند و در همین راستا 
نوشت:  »در این شرایط، حسن روحانی خود را در نخستین 
روزهای ســال 1۳97 با ماموریتی جدی اما نه جدید مواجه 

می بیند: نجات برجام و تلگرام.

  چشم انداز؛ حذف ساختاری تا تغییر ماهیت 
چشم انداز سیاسی طیف سیاسی اعتدال که ماحصل 
تجمع نیرو شخصیت های ائتالف انتخابات 92 است، در 

سه محور قابل پیش بینی است: 
1- حذف ساختاری: هاشمی رفسنجانی ستون خیمه 
ائتالف انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. فقدان وی 
قدرت چانه زنی در حاکمیت را کاهش داده و از سوی دیگر 
ســرمایه اجتماعی منحصر به فردش به افراد دیگر منتقل 
شده اســت. علی اکبر والیتی یار کمکی ائتالف انتخاباتی 
92 گزاره های همسو با موتلف های سیاسی خود را بر زبان 
جاری نمی کند، او سخنان سعید جلیلی را در پسابرجام تکرار 
می کند. در این شرایط دو ضلع اصلی طیف اعتدال حذف 
شــده اند و اگر علی الریجانی در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی شکست بخورد، صدای حذف ساختاری آنان شنیده 
خواهد شد. چنین پیش بینی با وجود سیالیت فضای سیاسی 
کشور و یارگیری های گسترده طیف اعتدال در مراکز قدرت 
بعید است. سطح تحلیل صادق زیباکالم از این سنخ است. 
2- کاهش قدرت مانور: قدرت کنش سیاسی طیف 
اعتدال در پاستور و بهارستان اســت؛ پایان حضور حسن 
روحانی در پاستور و کاهش حضور نمایندگان همسو با علی 
الریجانی منجر به کاهش قدرت مانور سیاسی طیف اعتدال 
در کارزار رقابت سیاسی کشور خواهد شد. ضریب استمرار 

این کاهش قدرت تابع انتخابات است. 
3- تغییــر ماهیــت: طیــف سیاســی اعتــدال در 
گفتمان سازی ناکامی  بودند، بنابراین برای استمرار زیست 
سیاسی نیازمند حیات در فضای گفتمانی هستند. گفتمان 
اصالحات بســتر مناســب برای حیات طیف اعتدال است 
بنابراین نیروهای سیاسی اعتدال با تغییر ماهیت به جریان 
اصالحات می پیوندند و آینده سیاسی خود را به رئیس دولت 

شرایط تغییرکرده
کابینه هم باید تغییرکند

گفت وگوی مثلث با یحیی آل اسحاق

اعتدال تازه آغاز شده است
چند دلیل برای اینکه تصور پایان عصر اعتدال غلط است

 آقای آل اســحاق! افرادی مانند صادق زیباکالم 
می گوینــد موج برجــام و تغییرات در سیاســت 
خارجی اصالح طلبــان را با خود خواهــد برد و در 
همین تحلیل خود می گویند که دوران روحانی و 
اعتدال گرایان به پایان رسیده است. تحلیل شما 

در این مورد چیست؟
   ببینید من بحث را به گونه ای دیگر مطرح می کنم. 
کسانی که می گویند شــرایط تغییر کرده باید منظورشان را 
از تغییر بگویند. اگر منظور آنها  این اســت که افراد تغییر 
کرده اند یک بحث اســت و اگر منظورشــان این است که 
اوضاع تغییر کرده یک بحث دیگر است. اگر مفهومش این 
اســت که این افراد آدم های ثابتی هستند و با مشخصاتی 
که در طول تاریخ داشــته اند همین اســت که هست هیچ 
تغییری نمی کند. اما گاهی می گوییم که این فردی است 
که متناسب با شرایط در حال تغییر است. این بحثی است 
که باید تکلیفش را مشخص کرد که آیا این افراد آدم های 
متصلــب و ثابتی هســتند یا اینکه خیــر اینها متناســب با 

اقتضائات قابل عوض شدن هستند. 
بحث دوم این است که آیا شــرایطی که امروز کشور 
با آن در عرصه های مختلف از اقتصاد گرفته تا سیاســت 
و جامعه مواجه اســت همان اســت که 6 ماه قبــل بوده و 
تغییری نکرده و آیا اوضاع عوض شــده اســت؟ آیا شرایط 
بین المللی عوض شده است یا خیر؟ در حوزه های داخلی 
آیا چالش ها، فرصت ها و مســائل مهم تغییر کرده است یا 
همان اســت که بود؟ اگر ما قبول کردیم که وضع عوض 
شده، یعنی آنچه 6 ماه قبل بود، اکنون دیگر نیست در تمام 
حوزه های حاکمیتی و مدیریتی باید تغییرات داشته باشیم. 
من فکر نمی کنم اکنون کسی باشد که تحلیل کند اوضاع 

چالش های دولت حســن روحانی که باعث کاهش 
مقبولیت دولت او به طور چشمگیری شده در کنار کار دشوار 
علــی الریجانی برای ریاســت مجدد در مجلس شــورای 
اســالمی باعث شــده که برخی از پایان دوران اعتدال در 
کشــور صحبت کنند. آیا چنین تصوری درســت است؟ به 
چند دلیل به نظر می رسد که چنین تصوری صحیح نیست 
یا اینکه دســت کم با اتقان نمی توان از چنین مســاله ای 

صحبت کرد. 
نکته اول این اســت که رای علی الریجانی در واقع 
نوعی قدرت نمایی از ســوی فراکســیون امید بــود که به 
عنوان فراکســیون اصالح طلبان، از نظر کنش سیاســی 
فعال ذیل اعتدال تعریف می شود. مساله اصلی این است 
که فراکسیون امید تالش دارد هویت اصالح طلبی خود را 
حفظ کند و از این جهت نســبت به رفتارهای اصولگرایانه 

تغییر نکرده و همان است که بوده. قطعا در سطح جهانی و 
منطقه ای تحوالتی ایجاد شده و شرایط قبلی کامال عوض 
شده است. حتی بعضا ماهانه و هفتگی این تغییرات در حال 
وقوع اســت. مخصوصا ما با یک جریانی به نام  ترامپیسم 
در دنیا مواجه هستیم که از زبان  ترامپ شنیده می شود اما 
یک عقبه فکری دارد که اندیشــکده های فکری متعددی 
آن را ســاپورت می کنند. دائما می بینیم کــه هر روز خبری 
از یک برخورد و چالش مطرح می شــود. درهمین اجالس 
جی7 دیدم که  ترامپ چگونــه برخورد کرد. یا برخوردهایی 
که شــانگهای در مقابل آن انجام می دهــد. برخوردهای 
اتحادیه اروپا هم در مقابل  ترامپ جالب است. یا حوادثی 
که در منطقه خاورمیانه رخ می دهد. برخوردهایی که نسبت 
به ایران صورت می پذیرد. اینها را اگر نگوییم روزانه، باید 

بگوییم به صورت هفتگی در حال وقوع است. 
آقای آل اسحاق! باالخره آقای روحانی در شرایط 
خاص دوران خــود با یک ایده دولت را به دســت 
گرفت. شرایط همان طور که شما می گویید تغییر 
کرده، تکلیف آن ایده و استراتژی ای که برای آن 

داشتند چه می شود؟
   دولت آقای روحانی با رویکردی دولت اول خودش 
را شــروع کرد و با یک رویکردی تقریبا همان راه را در دولت 
دومش ادامه داد. خالصه بحث هم در جهت گیری هایش 
این بود که حل مشــکالت حوزه های سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی به این بستگی دارد که اگر ما روابط خارجی را حل 
کنیم همه این حوزه ها با گشایش مواجه می شود. با اینکه 
مخالفینی هم در مجلس و ســطوح دیگر داشت ولی برای 
اینکه این رویکرد عملیاتی شود با تذکرات و تمهیداتی اجازه 
داده شــد که روحانی مذاکرات را آغاز کنــد. آنها  هم واقعا 

علــی الریجانی اعتــراض کنــد. بنابرایــن از ایــن ماجرا 
نمی توان به مساله پایان اعتدال رسید مخصوصا وقتی که 

روی دیگر ماجرا را هم ببینیم. 
روی دیگر ماجرا این است که فراکسیون مستقالن 
والیی به عنوان اصولگراترین فراکسیون مجلس و نزدیکان 
به مواضع جبهه پایداری تا پیش از این انتخابات ادعاهای 
زیادی در محیط سیاســی مجلس داشــتند و حتی مدعی 
بودند که نزدیک به 100 نماینده در فراکســیون آنها  عضو 
هستند. این در حالی اســت که در همین انتخابات روشن 
شــد که رای این گروه حتی به 60 نفر هم نمی رسد. وقتی 
که تندروهــا 60 رای هم ندارنــد و طرفــداران اعتدال در 
فراکســیون اصولگرایان و اصالح طلبان بیش از صد رای 
دارند، چگونه می توانیــم از پایان دوران اعتدال ســخن 

بگوییم؟
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یک دولت حزب اللهی تبدیل شده است. این مغایر با برنامه 
آنهاست. در مورد عراق هم نتیجه این شده که همه منتخبان 

ضدآمریکایی هستند. یعنی هم جهت با ما هستند. 
با ایــن تفاســیر، شــما می خواهید تاکیــد کنید 
که شــرایط عمومی در دنیا تغییر کرده اســت و 
شرایط داخلی هم در حوزه های مختلف مانند قبل 
نیست. بر این اســاس بفرمایید که آیا باتوجه به 
ازمیان رفتن پروژه آقای روحانی در گره زدن همه 
حوزه ها به سیاست خارجی اکنون وضعیت به چه 
صورت خواهد شد. در واقع بحث بر سر این است 
که آیا اکنون ما با یــک دولت بی پروژه مواجهیم و 
اگر چنین اســت چه سرنوشــتی در انتظار آقای 

روحانی و دولتش خواهد بود؟
   ببینید آقای روحانی اگر می خواهد ادامه دهد باید 
تغییر رویکرد بدهد. اما آیا فقط تغییر رویکرد کافی اســت 
یا باید کابینه را هم متناســب با شرایط جدید تغییر بدهد؟ یا 
اینکه خیر اساسا اعتقادی به این مسائل ندارد و می خواهد 

همان راه قبلی را برود؟
به نظر من تکرار راه قبلی و اصرا بــر تداوم آن از نظر 
منطق سیســتماتیک درست نیست. شــرایط عوض شده 
اســت، آقای روحانی ویا هر کس دیگری نمی تواند بگوید 
شرایط ما مانند قبل است، پس چون شرایط قبل نیست باید 

تدبیر جدیدی اتخاذ کرد. 
آقای روحانــی می تواند با همــان رویکرد قبلی به 

کارش ادامه دهد؟
   من صراحتا می گویم اگر آقای روحانی همان رویکرد 
قبلی را برگزیند، نمی تواند ادامه دهد. یعنی آن رویکرد جواب 
نمی دهد چرا که فضا عوض شــده است. آقای روحانی باید 
رویکردش را عوض کند و الزامات این تغییرات را هم فراهم 
کند. یعنی اگر الزاماتش این اســت این کابینه با آن رویکرد 
نمی خواند باید تغییر داشته باشد باید این افراد عوض شوند. 
اما ممکن است آقای روحانی معتقد به تغییر رویکرد نباشد در 
این صورت شرایط بسیار سخت خواهد شد. معتقدم اگر آقای 
روحانی بخواهد، می تواند رویکردش را تغییر دهد و متناسب 
با شرایط فعلی کند. الزاماتش هم همان طور که گفتم تغییر 
برخی چهره ها در دولت است. این مســاله قابل توجیه هم 

است. چون شرایط تغییر کرده کابینه هم باید تغییر کند. 

محمود احمدی نژاد، تجربه تعامل با دنیا از طریق برجام 
و تجربه زیســت در جهــان مجازی به صــورت عمومی 
باعث شــده که بــا مردمی  متفاوت نســبت بــه روزهای 
آن سال روبه رو باشــیم که در نهایت ســاختار حکمرانی 

یگــر مطلوب را تغییر دادند. از این جهت اســت که  د
هیــچ کاندیدایــی نمی تواند بــدون توجه 

به ایده هــای اعتدالی مثــل آزادی یا 
تعامل با جهان در ایــران رای بیاورد. 
تصــور اینکه فردی خواهد توانســت 
با ایده هــای عدالت طلبانه و اقتصاد 

توزیعــی ماننــد 84 رای بیــاورد، اگــر 
درست بود، در انتخابات 96 جواب می داد. 

بخش بزرگی از شــهروندان حاضر نخواهند شد 
به کســی رای بدهند که ایده های غیراعتدالی در 

زمینه هــای اجتماعــی و فرهنگی و سیاســی دارد و 
اگر تغییری صــورت گیرد، تغییر به ســمت مدیرانی 
اســت که مردم تصور می کنند کارآمــدی اقتصادی 

بیشتری دارند.  
 از این روســت که باید گفت ایده تمام شدن اعتدال 
ایده صحیحی نیست و باید گفت ما در ابتدای عصر اعتدال 
هستیم. درست اســت که به زودی اعتدال خود تبدیل به 
طیفی خواهد شد و در آن راست و چپ به وجود خواهند آمد 

تالش کردند و تمام نیروی اشان را به کار بردند. به زعم خود 
این افراد آنچه می خواستند نشد. مذاکرات را انجام دادند 
به توافق هم رسیدند ولی در اجرا بد قولی و بدعهدی و نوع 
برخوردهایی که می شود به این نتیجه رسیدند که آمریکا و  
ترامپ نمی خواهند این توافق اجرا شــود. بنابر این باتوجه 
به ضریب تاثیر آمریکا در سرنوشــت برجام پــس بنا بر این 
نتیجه علی القاعده باید خالف آن چیزی باشد که آنها تصور 
می کردند. باید دقت کنیم که اروپا هم نقاط اشــتراکش را 
با آمریکا اعالم کرده اســت. در رابطه با مباحث منطقه ای، 
حضور ما در سوریه، مساله یمن، موشک ها به صورت واضح 
حرف هایشان را زده اند و عمال هم نوع تحریم هایی که انجام 
می دهند یا شرکت هایشان اجرا می کنند نشان می دهد که 
همان جهتی را می روند که خط دهی آمریکاســت. اگرچه 
در ظاهر دولت هایشــان چیز دیگری می گویند اما در عمل 
کار دیگری می کنند. بنا بر این جمع این مســائل به همراه 
توانایی های ما نشــان می دهد که ما باید به گونه ای دیگر 
عمل کنیم و تغییر داشته باشیم. وضعیت ما در منطقه باوجود 
سرمایه گذاری هایی که اروپایی ها و آمریکایی ها در منطقه 
کرده اند به قول آقای  ترامپ هزار میلیارد هزینه کرده اند و به 
گفته خودشان دنیا به کام ایران شده است. یا وضعیتی را که 
در لبنان داشته ایم را ببینید. عربستان هزینه های زیادی در 
آنجا داشت، اروپا و آمریکا همین طور اما ببینید حزب الله در 
انتخابات چه نتیجه ای گرفت. این چیزی بود که آنها  اصال 
تصورش را نداشــتند. حزب الله از یک جریان مقاومتی به 

از ســوی دیگر به نظر می رســد که چنین ســخنانی 
الهام گرفته از مســائلی مثل قهــر هنرمنــدان از افطاری 
رئیس جمهور یا جنبش پشــیمانیم باشــد و ایــن در حالی 
است که باید این سوال را پرســید که با فرض اینکه دوباره 
انتخابات 1۳96 با همان کاندیداها تکرار شود، رفتار مردم 
چه تغییری خواهد کرد. توجه به این نکته ضروری اســت 
که مردم در آن انتخابات، انتخاب های محدودی داشتند 
و حســن روحانی نه یک انتخابات ایــده آل، بلکه بهترین 

انتخاب بوده است. 
اما ممکن اســت در تحلیل نکته پیش گفته شود که 
بخشــی از مردم در این انتخابات فرضی، بــه فرد دیگری 
رای نخواهند داد که با صندوق رای قهر خواهند کرد و قشر 
خاکســتری تر دیگر در انتخابات شــرکت نخواهند کرد اما 
سوال این است که آیا در این صورت با پایان دوران اعتدال 
روبه رو خواهیم بود. به نظر می رســد مســاله این است که 
برخی تحلیلگران شرایط دولت روحانی در دور دوم خود را 
با دولت خاتمی در دور دومش مقایسه می کنند. مخصوصا 
باتوجه با اینکه هردو با ریاست جمهوری یک جمهوریخواه 
شرور در آمریکا همزمان هستند. اما باید در نظر داشت که 
شرایط حال حاضر ایران، شرایط مربوط به سال های 8۳ و 

84 نیست. چرا؟ 
دست کم ســه عامل یعنی تجربه ریاست جمهوری 

یحیــی آل اســحاق از چهره های مدافــع اقتصاد 
آزاد به شــمار می رود که در طول سال های گذشته 
به دلیل اهتمام به عقاید اقتصاد بــازار، به یکی از 
چهره های شاخص طرفدار بخش خصوصی بدل 
شده  اســت. او غیر از اینکه یک چهره اقتصادی 
اســت در سیاســت هم حضور دارد تا آنجا که در 
دوم اســفند 1391 حزب موتلفه اسالمی »یحیی 
آل اســحاق« را به عنــوان کاندیــدای انتخابــات 
ریاســت جمهوری 1392 ایــن حــزب معرفــی 
کرد. یحیی آل اســحاق بــرای انتخابات مجلس 
شورای اسالمی 1394 در لیســت نهایی 30نفره 
»اصولگرایان« در شهر تهران قرار گرفته بود اما 
مانند سایر افراد فهرست اصولگرایان موفق به اخذ 
آرای کافی مردم تهران در انتخابات مجلس دهم 
نشد. با او که عضو شــورای مرکزی جبهه مردمی 
 نیروهــای انقالب بــوده در مورد آنچــه این روزها 
پیرامون پایان دوران حسن روحانی مطرح می شود 
گفت وگو کردیم. او می گوید شرایط تغییر کرده و 
حسن روحانی هم باید تغییر کند. او تاکید دارد که 

الزام این تغییر، تغییر در کابینه هم هست. 

ما با یک جریانی به نام  ترامپیســم در دنیا مواجه 
هســتیم که از زبان  ترامپ شــنیده می شــود اما 
یک عقبه فکری دارد که اندیشــکده های فکری 
متعددی آن را ساپورت می کنند. دائما می بینیم 
که هر روز خبری از یک برخــورد و چالش مطرح 
می شود. درهمین اجالس جی7 دیدم که  ترامپ 
چگونه برخورد کرد. یا برخوردهایی که شانگهای 

در مقابل آن انجام می دهد

اما در نهایت این رادیکالیسم است که بازنده اصلی میدان 
سیاست ایران است و این چیزی نیست جز محصول دوران 

8ساله ریاست محمود احمدی نژاد. 
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ترکیــه در 24 ژوئن 2018 بــار دیگر شــاهد تجربه ای 
از انتخابــات پیش از موعد اســت که این انتخابــات در حال 
وقوع از چند منظر قابل تعمق است؛ نخست اینکه انتخابات 
ریاســت جمهوری که باید در ســال 2019 انجام می گرفت، 
یک سال زودتر برگزار می شود و این تصمیم بر اساس پیشنهاد 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه انجام می گیرد. 
توصیــه اردوغان یک ســال پیــش از موعد نشــان از 
آمادگی وی برای مبارزه و رقابت با رقبای سیاسی خود در جبهه 
اپوزیسیون دارد. از سوی دیگر، به نوعی تعیین تکلیف وضعیت 
سیاسی- اجتماعی ترکیه برای افق منتهی به 2023 محسوب 
می شود. اما از نقطه نظر دوم باید گفت که همزمان با انتخابات 

ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی نیز انجام می گیرد. 
این در شرایطی است که مجلس کبیر ملی ترکیه بعد از 
تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی نخستین تجربه خود را عملی 
خواهد کرد. از این رو چنین انتخاباتــی دارای اهمیت زیادی 
اســت. زیرا در صورتی که به فرض تعداد نمایندگان حزب یا 
احزاب اپوزیســیون در مجلس کثرت آرا را به خود اختصاص 
داده و مجلس را در کنترل خود داشته باشند ولی رئیس جمهور 
از حزب دیگری باشــد، ناهمگونی ها و مشکالت دیگری در 
عدم سازگاری و همگرایی میان رئیس جمهوری و پارلمان به 
وقوع خواهد پیوســت، زیرا بر اســاس تغییر قانون اساسی از 

بینالملل

دکتر قدیر گلکاریان

عضو هیات علمی   دانشگاه 
نییرایست قبرس

پارلمانی به ریاستی، بعد از این، مجلس اعضای قوه مجریه را 
انتخاب نمی کنند و رئیس جمهور از میان نمایندگان حزب خود 
در مجلس یا از بیرون اقدام به تشکیل هیات دولت خواهد کرد. 
با  ترسیم تابلوی موجود تصور می شود که انتخابات پیش روی 
ترکیه همچنان که شرایط سیاست داخلی ترکیه را تحت تأثیر 
تحوالت زیادی قرار خواهد داد از نظر سیاست خارجی نیز شاهد 
فراز و فرودهای زیادی خواهد شد. ناگفته پیداست که ترکیه 
هم اینک در مورد ســوریه، عراق، قبرس و یونان مشــکالتی 
دارد و از سویی چالش پیوستن به اتحادیه اروپا را دارد. آن هم 
در شرایطی که اتحادیه اروپا ترکیه را به دالیل مختلف متهم به 
فقدان آزادی های سیاسی و مدنی می کند و از اینکه ترکیه به 
سمت روسیه متمایل شده است، ابراز نگرانی می نماید.  با تمام 
این اوصاف ترکیه در چنین شرایطی بر قدرت منطقه ای خود 
تاکید ورزیده و به هیچ وجه تمایلی به کاهش قدرت منطقه ای 
و حتی فرامنطقه ای خود ندارد و تالش می کند به عنوان مهره 

اصلی موازنه قدرت در روابط بین الملل ظاهر شود. 

این حقیقت نه تنها از سوی حزب اقتدار، یعنی عدالت و 
توسعه و رهبر آن که از سوی اپوزیسیون نیز به دور از توجه نبوده 
و نخواهد بود. از این رو باید ارزیابی الزم را از نتیجه انتخابات 
داشــت که در صورت پیروزی اردوغان در انتخابات 24 ژوئن 
یا رقیب یا رقبای وی، چه اتفاقی خواهد افتاد و به ویژه رویکرد 
رئیس جمهوری جدید نســبت به روابط خود بــا ایران چگونه 

خواهد بود.
روابط بین ایران و ترکیه به رغم برخی اختالفات انکارناپذیر 
همیشه در هر برهه ای از تاریخ یک گام رو به جلو بوده است.  
گرچه در موضوع عــراق و به خصوص ســوریه اختالف نظر 
جدی در دیدگاه سیاسی میان ترکیه و ایران وجود داشته است 
اما اهداف مشــترک و حســاس امنیتی- سیاسی و همچنین 
اجتماعی- اقتصادی موجب شــده این دو کشــور سر بزنگاه 
همدیگر را باز یافته و به موازات اهداف مشترک حرکت کنند.  
همسویی ترکیه با ایران به همراه روسیه در مذاکرات آستانه یکی 
از محورهای قابل توجه در این مقوله است. همچنین همگرایی 
ایران و ترکیه در موضع گیری در خصوص مسأله فلسطین یا 
حمایت از سیاست چندجانبه گرایی در روابط بین الملل و لزوم 
 گسترش مناسبات از دیگر محورهای همگامی  میان دو کشور 

به شمار می روند. 
به طوری که اکنون توســعه روابط سیاسی، اقتصادی، 
تجاری و فرهنگی میان دو کشــور، هم آوایی رهبران تهران و 
آنکارا در اســتفاده از پول های ملی در داد و ستدهای موجود، 
ایجاد شــبکه ارتباطات بانکی قوی میان دو کشور یا توسعه، 
گسترش مناسبات گردشگری، دیپلماسی فرهنگی، توسعه 
ارتباطات بین دانشگاهی و... از دیگر مسائلی است که نشان 
از درک متقابل لزوم همکاری های مشترک و اهمیت دادن به 
حسن همجواری و اعتماد بین ایران و ترکیه با استناد و اتکاء 
به مشــترکات متنوع میان دو ملت و دولت دارد. لیکن به نظر 
می رســد اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات به ادامه کار 
اهمیت خواهــد داد. به طوری که رجب طیــب اردوغان طی 
مصاحبه ای که اخیرا با العالم داشــت، بر این امر صحه نهاد 
که روابط سیاســی و اقتصادی ترکیه با ساختارهای مختلف 

 انتخابات پیش روی ترکیه همچنان که شرایط سیاست 
داخلی ترکیه را تحت تأثیر تحوالت زیادی قرار خواهد داد 
از نظر سیاست خارجی نیز شاهد فراز و فرودهای زیادی 
خواهد شد. ناگفته پیداست که ترکیه هم اینک در مورد 
سوریه، عراق، قبرس و یونان مشکالتی دارد و از سویی 

چالش پیوستن به اتحادیه اروپا را دارد

انتخابات برد-برد
چه نتیجه ای در انتخابات ترکیه به نفع ایران است؟
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منطقه ای تقویت می شود و در این راستا همچنان که به تقویت 
روابط خود با همسایگان و کشــورهای منطقه می پردازند به 
بهبود روابط با اروپا نیز اهمیت می دهند.  بعد از پیروزی قاطع 
حزب عدالت و توســعه در انتخابات پارلمانی گذشــته تصور 
می شد که این حزب و رهبر آن به ســمت اقتدارگرایی مطلق 
خواهد رفت و حتی به جای حل اختالف و به صفر رســاندن 
 تنش های خود با سایر کشــورها، به سمت تشدید اختالفات 
پیش خواهد رفت.  ولی بعد از مدتی آمادگی ترکیه در حل بحران 
سوریه و موضع گیری نرم آن در قبال عراق و اهمیت دادن به 
کسب قدرت منطقه ای باعث شد که اردوغان درک درستی از 
روابط بین الملل داشته باشد. به نظر می رسد اردوغان در صورت 
پیروزی مجدد در انتخابات نه تنها مسیر دیپلماسی موفق خود با 
ایران را ادامه خواهد داد که به تقویت آن نیز خواهد کوشید، زیرا 
در مدت سه سال گذشته درک حقیقت موفقیت آمیز همسویی 
با ایران در مسائل امنیتی- سیاسی و اهداف مشترک اقتصادی 
در شاهراه ژئوپلتیک موجود برای سیاسیون ترکیه اثبات شده 
است. این در شرایطی است که اکنون با خروج آمریکا از برجام و 
احساس خالء موجود اقتصادی در ایران که برای ترکیه فرجه ای 
گران قیمت است، این کشور سعی خواهد کرد در شرایط کنونی 
تورم، افت ارزش پول ملی، بروز کسری در بودجه و... به سمت 

توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با ایران حرکت کند. 
همین شرایط را در جریان اپوزیسیون هم شاهد هستیم 
به طوری که کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق 
ترکیه در 21 خرداد اظهار کرد کــه در صورت موفقیت محرم 

اینجه، نامزد آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری، تمام 
تالش خود را به شکل گیری تشکیالت همکاری و صلح 
خاورمیانه معطوف داشته و نخستین سفر رسمی خود را 
به ایران، عراق و ســوریه خواهد داشــت، زیرا این حزب 
تمایلی به ادامه خونریزی های مردم مسلمان در کشورهای 

همســایه خود ندارد و برای اینکه ثبات سیاســی و صلح در 
خاورمیانه حاکم باشد، باید به جای همسویی با سیاست های 
 روســیه یا آمریــکا، همســویی و همگرایی با همســایگان 

وجود داشته باشد.   

یادداشت
برد اردوغان بهتر است

اعضای حزب عدالت و توسعه تحت تاثیر روشنفکران سنت گرای ایرانی قرار دارند

در ســال های ابتدایی تحصیل نگارنده در مقطع 
دکتر ا در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آنکارا، استادی 
یونانی داشتم که تز دکترایش تحت عنوان »ایکینجی 
لرین جمهوریتی« به معنــای »جمهوری ثانوی ها« در 
آن سال ها چاپ شده  و ســر و صدایی به پا کرده بود؛ تا 
جایی که مــورد تقدیر رئیس جمهور وقــت عبدالله گل 
نیز قرار گرفت. موضوع کتاب به بررســی ریشــه های 
فکری مســلمانان محافظه کار که در ســال های اخیر 
تحت عنــوان حزب عدالت و توســعه به قدرت رســیده 
بودنــد، می پرداخت. هــدف، معرفی کتاب یاد شــده 
نیست، بلکه اشاره به این نکته است که نویسنده کتاب 
اشــتیاق فراوان به یادگیری زبان فارســی داشت و من 
به صورت سیستماتیک شــروع به آموزش فارسی به او 
کرده بودم. به هنگام پرسش من در مورد چرایی آموزش 
فارســی، هدف اصلی اش را مطالعه آثار اندیشــمندان 
ایرانی که در شکل گیری تفکرات حزب عدالت و توسعه 
نقش داشــته اند بیان کرد. اگر گذرتان به دفاتر عدالت 
و توســعه و یا خانه های ســردمداران عدالت و توســعه 
در جای جای ترکیه بیفتد، قطعــا کتاب های فراوانی از 
روشنفکران و فیلســوفان ایرانی در کتابخانه های آنها 
خواهید یافت. ابراهیم کالین، سخنگوی اردوغان که از 
افراد نزدیک به وی و از تئوریسین های عدالت و توسعه 
است، تز دکترایش را در دانشگاه جان هاپکینز زیر نظر 
سیدحســین نصر گذرانده اســت. غرض از این مقدمه 

ذکر این نکته بود که حاکمان این ســال های جمهوری 
ترکیه از لحاظ فکری قرابت های زیادی با روشــنفکران 
دینی و جریان سنت گرای نصری دارند که این امر یکی 
از دالیل عالقــه و نزدیکی رهبران عدالت و توســعه به 
ایران در ســال های گذشــته بوده اســت. بنیانگذاران 
حزب عدالت و توسعه که متشــکل از شاگردان مرحوم 
نجم الدین اربکان بودند از همان ابتدا درصدد گسترش 
و تحکیم روابط ترکیه با جمهوری اسالمی ایران بودند. 
مرحوم اربکان معتقد بود همان طور که آلمان و فرانسه 
دو ستون و بال اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند، ترکیه و 
ایران نیز پتانسیل آن را دارند که ستون های پیوند دهنده 
اتحاد کشورهای مســلمان باشند. چه هنگامی که خود 
مرحوم اربــکان در قدرت بود و چــه هنگامی که عدالت 
و توســعه به قدرت رســید این رویکرد روبنای خط مشی 
دیپلماسی ترکیه در قبال جمهوری اسالمی ایران بوده 

است. با این تفاصیل رابطه جمهوری ترکیه با جمهوری 
اســالمی ایران فارغ از بعد ایدئولوژیک و تئوریک آن 
ساختار پیچیده ای از رقابت و همکاری در ابعاد سیاسی، 
اقتصادی، تاریخی و ژئوپلیتیکی است که بعد زیربنایی 
رابطه دو کشور را تشــکیل می دهد. هر دو کشور داعیه 
راهبری منطقــه ای دارند کــه این داعیــه در مواقعی و 
مقاطعی گاه به تضاد و رودررویی نیز کشــیده اســت و 
نمونه بارز آن را در غیرهمسویی اولیه دو کشور در جریان 
سوریه شاهد بودیم. هرچند در نهایت دو کشور باتوجه 
به همان اصل پیچیده رقابت و همکاری مجبور شدند که 

با یکدیگر همکاری داشته باشند. 
بــا ایــن تفاســیر انتخابــات ریاســت جمهوری و 
همین طور انتخابات مجلس ملی پیش رو که قرار است 
 روز یکشنبه 24 ژوئن برگزار شود از لحاظ چگونگی تنظیم 
روابط دو کشور ایران و ترکیه می تواند برای طرفین حائز 
اهمیت بسیار باشد. در انتخابات ریاست جمهوری شش 
نامزد از احزاب مختلف حضور دارند اما به نظر می رسد 
رقابت اصلی میان رجب طیب اردوغــان، رهبر حزب 
عدالت و توســعه و محرم اینجه، نامزد حزب اصلی 
مخالف یعنی حزب جمهــوری خلق و همین طور 
خانم مرال آکشــنر، دبیرکل حزب تازه تاســیس 
خوب اســت. یکی از مهم ترین انتقادهای هر 
دو نامزد مخالف بر سیاست های سال های اخیر 
عدالت و توســعه و شــخص طیب اردوغان در بعد 
سیاســت خارجی متمرکز بــر موضوع ســوریه و در کل 
سیاســت خاورمیانه ای وی معطوف اســت؛ مساله ای 
که از قضا مهم ترین مشکلی بوده که در سال های اخیر 

حسین پاشایی

کارشناس مسائل خاورمیانه

مخالفان اردوغان نتوانستند گل را برای نامزدی 
متقاعد کنند

 یکی از مهم ترین انتقادهای هر دو نامزد مخالف 
بر سیاست های سال های اخیر عدالت و توسعه 
و شخص طیب اردوغان در بعد سیاست خارجی 
متمرکز بــر موضوع ســوریه و در کل سیاســت 
خاورمیانه ای وی معطوف اســت؛ مســاله ای که 
از قضا مهم ترین مشــکلی بوده که در سال های 
اخیر رابطه ترکیــه و ایران را تحت الشــعاع قرار 

داده است
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رابطه ترکیه و ایران را تحت الشعاع قرار داده است. حزب 
جمهوری خلق مهم ترین منتقد سیاســت های خارجی 
حزب حاکم، معتقد اســت که ریشــه اصلی مشکالت 
ترکیــه در خاورمیانه ای کردن ترکیه در این ســال های 
اخیر است. رهبر این حزب کمال قلیچدار اوغلو معتقد 
است که آک پارتی با کشیدن ترکیه به باتالق خاورمیانه 
مسبب مشکالت اقتصادی و سیاسی ترکیه است. حزب 
جمهوری خلق که خود را پاســدار ارزش های الئیک و 
کمالیستی ترکیه می داند، معتقد است که هدف اصلی 
و سمت و سوی سیاســت خارجی ترکیه باید معطوف به 
غرب باشــد. آنها  با الهام از این سخن آتاتورک »یورت 
تا صولح، جیهاندا صولح« یعنی »صلح در کشور و صلح 
در جهان« معتقد هســتند که ترکیه نباید خــود را درگیر 
مشکالت کشورهای خاورمیانه  کند و همواره باید سعی 
بر آن داشــته باشــد که خود را از منازعــات منطقه ای و 
بین المللی دور نگه دارد. در مورد برنامه های سیاســت 
خارجی حزب تازه تاســیس »خوب« نیز که در واقع این 
انتخابات اولین محک و رودررویــی آنها  در قالب حزب 
جدید با رای دهندگان ترکیه ای اســت اطالعات زیادی 

در دسترس نیست. 
فقط باتوجه به اینکه اکثــر بنیانگذاران و رهبران 
آن از ناراضیــان و خروجی هــای حــزب حرکــت ملی 
هســتند، می توان نتیجــه گرفت کــه آنها  نیــز منتقد 
سرسخت سیاست خارجی عدالت و توسعه مخصوصا 
در مورد سوریه به شمار می روند. خانم مرال آکشنر در 
موضوعات سیاست خارجی شدیدا تحت تاثیر اوموت 
اوزداغ، از استراتژیســت های ملی گرایی که به همراه 
خانم آکشــنر از حزب حرکت ملی اخراج و حزب خوب 
را تشکیل دادند، اســت. آنها  معتقدند که ترکیه باید از 
دخالت در امور داخلی سوریه صرف نظر کند و مقدمات 
بازگرداندن هرچــه ســریع تر مهاجــر ان و پناهندگان 

سوری را مهیا  کند. 
با علم به اینکه در مخالفت با سیاســت سوریه ای 
اردوغــان و حــزب عدالت و توســعه بیــن دیدگاه های 
مخالفــان و نامزدهــای ریاســت جمهوری بــا مواضع 
و سیاســت های جمهوری اســالمی همســویی هایی 
وجود دارد در نگاه اول به نظر می رســد که اگر اردوغان 
نتواند پیروز انتخابات ریاســت جمهوری ترکیه باشد، در 
بعد منطقه ای جمهوری اســالمی می توانــد باتوجه به 
دیدگاه های مخالفان و سیاست اعالمی  انزواگرایانه آنها  
در منطقه و مخصوصا سوریه دست بازتری داشته باشد. 
 اما اگــر همکاری های ماه های اخیــر بین ترکیه، 
روسیه و ایران را در نظر بگیریم که سه کشور  مورد  بحث  
 درباره پایان یافتن درگیری ها در سوریه به موفقیت هایی 
رســیده اند و در مورد نگرانی های یکدیگــر به توافقاتی 
دســت یافته اند، متوجــه این نکته خواهیم شــد که در 
نهایت دو کشور ایران و ترکیه مجبور هستند که باتوجه به 
همان اصل سنتی رقابت و همکاری مشکالت منطقه ای 

خود را حل وفصل کنند. 
از طرفی با اعالم خروج ایــاالت متحده از برجام و 
بازگشت تحریم ها طی ماه های آینده، باتوجه به همکاری 
موفقی که در گذشــته بین ترکیه تحت رهبری اردوغان 
و جمهوری اســالمی در شکســت و دور زدن تحریم ها 
وجود داشــته است به رغم تمام مشــکالت منطقه ای، 
انتخاب مجدد اردوغان به عنــوان رئیس جمهور ترکیه 
می تواند در گســترش همکاری و مناســبات دو کشــور 
نقش بسزایی داشته باشد. همچنین بدون شک سردی 
روابط و زاویه ای که اردوغان با رهبران کشورهای غربی 
پیدا کرده اســت، می تواند موجب نزدیکی دو کشور در 
مواجهه با مشــکالتی که از رودررویی با سیاســت های 

کشورهای غربی خواهند داشت، شود. 

اردوغان ؛ گزینه اصلح 
برای منافع ملی ایران

ایران، خواهان رعایت منافع مشترک 

ترکیه با همسایگانش است

در داستان های اساطیری شاهنامه، کشور توران 
و افراســیاب، همواره به عنوان رقیب کشــور پارس و 
رستم مطرح شده است. به رغم سلطه خاندان ترک تبار 
صفویان بر ایران، رقابت با عموزاده های عثمانی ادامه 
یافت. اگر چه اروپایی ها در راستای تضعیف امپراتوری 
عثمانــی از صفوی ها حمایــت کردند ولی ســرانجام 
سلطان سلیم با شکســت دادن شاه اسماعیل، تفوق 
تاریخی امپراتوری عثمانی را حفظ کرد. هرچند بعدها 
سالله ترک دیگری که بر ایران حاکم شد، توسط نادر 
شاه افشار، توانست بخشی از شکست مذکور را جبران 
کند. خاندان ترک تبار قاجار نیز که بر ایران حاکم شد، 
همواره با عثمانی ها درگیری داشت. پس از فروپاشی 
امپراتوری عثمانی، در این محدوده  جمهوری ترکیه با 
ایران همسایه شد . در دوران پادشاهی دودمان پهلوی، 
دو کشــور روابط حســنه و رو به گسترشــی داشتند و 
همچنین پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران روابط 
دو کشور همسایه، به رغم فراز و نشیب هایی، خوب و 

طرفین مناسباتی رو به توسعه داشتند. 

   دومین شخصیت تاریخ جمهوریت 
در تاریــخ جمهوریــت ترکیــه، مصطفــی کمال 
آتاتورک، موسس و رهبر نظام الئیک جمهوری ترکیه، 
شــخصیت اول محســوب می شــود؛ پس از پیروزی 
بی سابقه حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب 
اردوعان )در زبان ترکی اســتانبولی حــرف )غ( وجود 
نــدارد ، بنابراین مترجمــان محترم با حــروف و لهجه 
آذری حــرف غ را جایگزین )ع( کرده انــد ( ورژن جدید 
اسالم گرایی، )شاگردان مرحوم پروفسور نجم الدین 
اربکان( در انتخابات 2002. م را شاهد بودیم و تداوم 
پیروزی هایشــان تاکنون ادامه داشــته است. اینک 
رجب طیــب اردوعان پس از آتاتــورک به مطرح ترین 
شــخصیت )کاریزما( تاریخ جمهوریت تبدیل شــده 

است.   
  پس از آنکه رجب طیب اردوعان، رئیس جمهور 
ترکیــه اعــالم کــرد تصمیــم دارد تــا انتخابــات 
ریاســت جمهوری و پارلمانی این کشــور را یک ســال 
زودتــر از موعــد مقــرر و در 2۴ ژوئــن 2018 میالدی 
مصادف بــا ســوم تیرمــاه 1397، برگزار کنــد، ترکیه 
بــه نوعی بــا درگیری هــای بین المللی و شــکل گیری 

دسته بندی ها و ائتالف های انتخاباتی مواجه شد.  
اما  پرسش این اســت که چرا اردوعان خواستار 

برگزاری انتخابات زودهنگام است؟ 
مهم ترین اهداف اردوعان از برگزاری انتخابات 
زودهنگام ریاســت جمهوری و پارلمانی، تکمیل طرح 
تغییر نظام سیاســی از پارلمانی به ریاســتی اســت. 
پس از برگــزاری انتخابات مذکور کــه اردوعان، نامزد 
قطعی و یکی از شــانس های مســلم پیروزی اســت، 
کفه قدرت سیاسی به طور کامل با حذف نخست وزیر 

به نفــع رئیس جمهور ســنگینی خواهد کــرد و در آن 
صــورت رئیس جمهور آتــی ترکیــه با دســت  بازتری 
سیاســت های کلی داخلی و خارجی را پیگیری و اجرا 
خواهد کــرد. در واقع در صورت اســتقرار نظام جدید 
پس از انتخابات، حق مجلــس نمایندگان ترکیه برای 
بازخواست وزرا لغو خواهد شد و براین اساس اردوعان 
یکی از مهم تریــن موانع طرح هــای داخلی و خارجی 
مورد نظر خود را از میان خواهد برداشت. در حال حاضر 
نمایندگان احزاب مخالف دولت در مجلس با دارا بودن 
حق سوال و اســتیضاح، مانع بزرگ برخی طرح های 
داخلی و خارجی اردوعان محسوب می شوند؛ بنابراین 
رئیس جمهور فعلی ترکیه امیدوار اســت بــا برگزاری 
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، این مانع بزرگ 

را از پیش روی خود بردارد. 
 براساس قانون جدید، افرادی که با ارتش ترکیه 
رابطه و همکاری دارند، صالحیت نامزدی در انتخابات 
را نخواهند داشت، بنابراین اردوعان با اطمینان خاطر 
بیشــتری می تواند بــه انتخابات پیش رو نــگاه کند و 
امیدوار باشــد. بنابراین بــرای نخســتین بار در طول 
تاریخ ترکیه جدید، قدرت نظامیان به کمترین میزان 
ممکن کاهش یافته تا آنجا که نه تنها افراد نظامی، بلکه 
کسانی که با نظامیان در ارتباط هستند نیز امکان ورود 

به صحنه رقابت های انتخاباتی را نخواهند داشت. 
 اردو عان، با انتخابات زودهنگام در ترکیه، در پی 
جلب توجه افکار عمومی به عملیات  های نظامی ارتش 
ترکیه در خارج از مرزهای این کشــور، با هدف کسب 

موقعیت ها و امتیازهای انتخاباتی است. 

   گزینه اردو  عان
 به رغم همــه موارد مطــرح در ســطوح داخلی و 
خارجی، مردم ترکیه مهم ترین عامل تعیین وضعیت 

احمد مرجانی نژاد

 مترجم و پژوهشگر مسائل 
بین الملل   

یادداشت
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مدیریت کشورشان هســتند. کشــورهای همسایه، 
منطقه ای و فرامنطقــه ای نیز هر یک بــا لحاظ کردن 
منافع شــان، خواهان پیروزی یکی از احزاب و شــاید 

حکومتی ائتالفی باشند. 
 جمهوری اسالمی ایران نیز با لحاظ جمیع جوانب  
و برآیند فرصت هــا و تهدیدها، خواهان آن اســت که 
اولویت سیاســت خارجی  دولت آتی آنــکارا، بر مبنای 
رعایت منافع مشــترک با همســایگان، مصالح جهان 
اسالم، تقویت و تحکیم مناســبات و روابط فی مابین 

تدوین و اجرا شود. 
 در شــرایط کنونی باتوجه به تئوری ها و پیشینه 
سیاســی، مواضع اتخاذی و رفتــار و عملکرد، حزب 
عدالت و توسعه در ترکیه، از تک تک احزاب مخالف که 
خواهان رقابت در انتخابات مذکور هستند، قدرتمندتر، 
منسجم تر و با برنامه تر به نظر می رسد. به بیان دیگر، 
بررسی تجربه دیپلماسی ایران در مورد جمهوری ترکیه 
نشان می دهد که در شرایط جاری، رجب طیب اردوعان 
و حزبش، گزینه ای اصلح  و مطمئن تر برای منافع ملی 

ایران هستند. 
همچنین اردوعان، شخصیتی مردمی - اسالمی 
دارد و محبوب  بیش از 50 درصد مردم ترکیه است. به 
دلیل برخی اظهارات ضدصهیونیستی، نزد رهبران و 
مسلمانان منطقه نیز محترم است. او ضمن مخالفت 
شــدید با مبانی نظام الئیک، به احیای مجدد عظمت 
امپراتوری عثمانی و اتحاد جهان ترک عالقه مند است. 
اردوعان تجربــه بیش از 15 ســال مدیریت و هدایت 
حزب عدالت و توسعه و دولت داری را در ترکیه دارد. او 
در عین حال زمینه ساز و عالقه مند به گسترش روابط 
و مناســبات ترکیه با ایران اســت و  غیر از مــوارد نادر 
)مساله ســوریه(، همواره با مواضع ایران در مقابله با 
غرب، همســو و موافق بوده است. برخی تصمیم ها و 

همیشگی دولت های راستگرا و همسو با حزب عدالت 
و توســعه در مانیفســت انتخاباتی خود )6 خرداد ماه 
1397( خواستار اصالحات و تسهیالت اقتصادی برای 
کشاورزان، بازنشسته ها، خانواده های معلول، شهدا 
و کهنه ســربازان شــد. از جمله اقدامات اعالم شــده 
می توان به ارائه سوخت بدون مالیات برای کشاورزان 
اشاره کرد. در این مانیفست، بر پنج موضوع  1- دولت 
هوشمند و حکومت ملی، 2- عدالت، 3- مبارزه با فساد، 
۴- سیاست خارجی چندجانبه و 5- صنعتی سازی کشور 
تاکید شده است. ضمن آنکه حزب مذکور خواستار عفو 
زندانیان سیاسی به غیر از افراد بازداشت شده به دلیل 
اتهامات تروریستی و وابستگی به تشکیالت فتح الله 
گولن شده است. همچنین این حزب بر تقویت وحدت 
ملی و حفظ ارزش های کشور برای غلبه بر مشکالت و 
مقابله با چالش های جهانــی تاکید کرد. حزب مذکور، 
بار دیگر به هدف راهبردی بلندمدتش یعنی رســیدن 
به کشوری دارای قدرت جهانی و پیشرو تا سال 2053 

میالدی تاکید کرد. 

مواضع مغایر با منافع تهران نیز ناشی از ساختارهای 
سیاسی-اجتماعی جمهوری الئیک ترکیه غربگرا و به 

دلیل وابستگی آن به ناتو است.

   حزب جمهوریت خلق ترکیه 
 حــزب جمهوریخواه خلــق، حزبی کــه آتاتورک 
تاســیس  کرد و تا چندی بعد از او نیز تنها حزب حاکم 
در ترکیه بود، اینک به عنوان قوی ترین حزب مخالف 
)اپوزیســیون( در انتخابات شــرکت می کنــد و قصد 
ائتالف با دیگر احزاب مخالــف را دارد تا بتواند قدرت 
سیاســی را در دســت گیرد . حزب مذکــور در آخرین 
اعالمیــه خــود )خــرداد 1397( اهــداف و مقاصدش 
را چنیــن معرفی کرده اســت: »جمهــوری ترکیه را به 
کشــور الئیک و قدرت منطقه ای براســاس مساوات 
زن و مرد، متکی بر حقوق اجتماعی و حاکمیت حقوق 
و قانون و کشــوری پیشــرفته که می تواند مدل رشد 
و توســعه کشــورهای منطقه باشــد تبدیــل خواهیم 
کرد. به حــق حاکمیت، اســتقالل و تمامیــت ارضی 
کشورهای منطقه احترام می گذاریم. در برابر سیاست 
حرکت های بنیادگرا و دگماتیک در منطقه، سیاســت 
جمهوریخــواه، الئیــک و صلح آمیز مبتنــی بر اصول 
و ارزش های سوســیال دموکراســی را  پیش خواهیم 
 گرفت. همچنین حزب جمهوریخواه خلق، درباره ایران 
اعالم کرد: »ایران، همســایه ای است که با آن روابط 
دیرینه ای داریم. روابط همه جانبه و حســنه با ایران را 
گسترش خواهیم داد. از ادامه قرارداد هسته ای برجام 
حمایت خواهیم کرد و قرارداد همکاری انرژی با ایران 

را به نفع شهروندان ترکیه بازسازی خواهیم کرد.«

   حزب جنبش ملی گرای ترکیه 
حزب جنبــش ملی گــرای افراطــی ترکیــه، یار 

 در شــرایط کنونی حزب عدالت و توسعه در ترکیه، از 
تک تک احزاب مخالف که خواهان رقابت در انتخابات 
مذکور هستند، قدرتمندتر، منسجم تر و با برنامه تر به 
نظر می رسد. به بیان دیگر، بررسی تجربه دیپلماسی 
ایران در مورد جمهــوری ترکیه نشــان می دهد که در 
شرایط جاری، رجب طیب اردوعان و حزبش، گزینه ای 

اصلح  و مطمئن تر برای منافع ملی ایران هستند

شرح عکس: خانم مرال آکشنر سیاست ترکیه را سورپرایز کرد
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گذار به واقع گرایی
اردوغان امروز با اردوغان دیروز تفاوت دارد

انتخابات سراسری ترکیه روز 24 ژوئن 2018 برابر 
با ســوم تیرماه 1397 خورشــیدی و 17 زودتــر از موعد 
تعیین شــده،  برگــزار خواهد شــد.  برگــزاری انتخابات 
پیش رو در ترکیه،  پرســش های متعددی را در خصوص 
شــرایط آتی منطقه و معــادالت حاکم بر مناســبات این 
کشور با همسایگانش پدید آورده اســت؛  البته این گونه 
پرســش ها،  مبتنی بر این احتمال دور از ذهن اســت که 
رجب طیب اردوغان و حزب تحت سرپرستی وی برخالف 
دوره های قبلی انتخابات ،  از پیشــی گرفتن بر رقبایشان 
عقب بمانند و آرای الزم برای قــرار گرفتن در راس امور 
اجرایی ترکیه را کســب نکننــد.  به هرترتیــب و با وجود 
اغلب نظرســنجی هایی کــه بر پیروزی حتمــی  اردوغان 
در انتخابات ســوم تیر ماه تاکید دارند،  همســایگان این 
کشور مترصد شــرایط حاکم بر مبارزات انتخاباتی ترکیه 
و جویای تخمین ها و برآوردهایی هستند که درباره نتایج 

این انتخابات ارائه می شود. 
مشــخص اســت که باقی ماندن اردوغان در سمت 
ریاســت جمهوری ترکیه،  در مقایســه با کنار رفتن وی از 
این ســمت،  تفاوت های زیادی در عرصه های راهبردی 
دارد و شکســت احتمالی وی در انتخابات آینده می تواند 
تغییرات قابل مالحظه ای را در روند اداره داخلی و همچنین 
سیاست خارجی ترکیه ایجاد کند.  این موضوعی است که 
از دید کارشناسان ایرانی مسائل ترکیه پنهان نمانده و این 
کارشناسان در اظهارنظرها و نوشته های خود به بررسی آن 
پرداخته و تأثیرات ماندن یا رفتن اردوغان از صحنه قدرت 

ترکیه را بر سیاســت خارجی ایران و از آن باالتر،  بر منافع 
منطقه ای کشورمان مورد مقایسه قرار داده اند. 

در این نوع اظهارنظرها،  پرســش اساسی این است 
که انتخاب مجدد اردوغان به ریاست جمهوری ترکیه،  تا 
چه اندازه خواهد توانست زمینه ساز تثبیت روند کنونی در 
منطقه و در نتیجه،  تحقق بخش خواســته های ایران در 
افزایش توانمندی های نظامی و سیاسی کشورهای محور 
مقاومت باشــد؟ و پرسش اساســی دیگر اینکه در صورت 
قرار گرفتن فرد دیگری در سمت ریاست جمهوری ترکیه،  
معادالت کنونی حاکم بر منطقه،  چه سمت و سویی را در 
پیش خواهد گرفــت و به تبع آن چه ســودها و زیان هایی 

متوجه ایران خواهد شد؟
البته در پاســخ به این پرســش ها،  باید به این نکته 
بسیار مهم توجه داشــت که »اردوغان امروزی«،  نه تنها 
با اردوغان پانزده ســال پیش )2003( کــه وی به عنوان 

نخست وزیر در رأس امور اجرایی ترکیه قرار گرفت،  بلکه 
با اردوغان 6 ســال پیش که مداخــالت نظامی اش را در 
ســوریه آغاز کرد،  تفاوت های زیــادی دارد؛  زیرا  وی در 
فاصله این ســال ها،  دگردیســی های مختلفی را تجربه 
کرده است، و بنابراین آنچه امروز باید در بررسی و سنجش 
تأثیرات باقی ماندن اردوغان در رأس قدرت مورد توجه قرار 
گیرد،  اردوغانی است که در صحنه های راهبردی،  به ویژه 
در سیاست های منطقه ای،  خط مشــی متفاوتی را دنبال 
می کند و در عرصه عمل،  از بســیاری از بلند پروازی های 

منطقه ای گذشته اش دست برداشته است. 
در واقــع »اردوغان امروزی« به خوبــی می داند که 
تحقق شعارهای مبتنی بر براندازی نظام سیاسی سوریه و 
همچنین برآورده شدن آرزوی وی برای »نماز خواندن در 
مسجد بزرگ دمشق« تا چه اندازه امکان ناپذیر است و تا 
چه انــدازه می تواند   
ترکیه را در باتالقی 
گرفتاری هــا  از 
فرو بــرده و تــوان 
اقتصادی و سیاسی 
ایــن کشــور را کاهش 
دهد.  »اردوغان امروزی« 
مدت بیش از دو سال است که 
»احمد داوود اوغلو«،  نویسنده 

کتاب »عمــق اســتراتژیک« و طراح و مجــری دکترین 
»نوعثمان گرایی« را از صحنه قدرت کنار گذاشته و نگرش 
نســبتا واقع بینانه ای را نســبت به توانمندی های ترکیه و 

معادالت حاکم بر منطقه پیدا کرده است. 
از این مسائل که بگذریم،  کودتای نافرجام تابستان 
1395 هم   از جمله وقایعی اســت که اردوغان را با بخشی 
دیگــر از واقعیت های جهانی و منطقه ای آشــنا کرد؛  وی 
توانســت از دریچه وقایع مرتبط با این کودتا،  دوستان و 
دشمنان منطقه ای خود را بهتر بشناسد و با آگاهی از نقش 
بسیار موثر ایران در خنثی کردن خطر این کودتای نظامی،  
سیاست تازه ای را مبتنی بر همگرایی با جمهوری اسالمی 
ایران و روســیه به اجرا در آورد.  در واقع این تحول که در 
فضاهای رســانه ای از آن به عنوان »تغییر 180 درجه ای 
آنکارا« در روابطش با ایران و کشــورهای محور مقاومت 
 نام برده شــده  از »اردوغان گذشــته«،  اردوغان تازه ای 
ســاخت که برخالف گذشــته،  نه تنها اعتماد چندانی به 
آمریکا و متحدین منطقه ای اش در جهان عرب ندارد،  بلکه 
روابط سرد و متزلزلی را با واشنگتن و پایتخت های ارتجاعی 
منطقه آغاز کرده اســت.  این واقعه همــان چیزی بود که 
اردوغان را برای ورود جّدی و آشــکار به ائتالف ســه گانه 
»ایران،  روســیه و ترکیه« آماده کرد و وی را واداشــت تا 
در قالب مذاکرات پیاپی آســتانه،  به راه حل سیاســی در 

سوریه بیندیشد. 
روشن اســت که باقی ماندن چنین اردوغانی )که با 
عنوان »اردغان امروزی« از او یاد کردیم( در رأس قدرت 
ترکیــه،  نه تنها تهدیــدات چندانی را متوجــه منافع ایران 
نمی ســازد،  بلکه وی با درک واقعیات منطقــه،  روند رو به 
رشد اقتدار کشورهای محور مقاومت را امری اجتناب ناپذیر 
و جریانی همســو با منافــع ملی تمامی  ملت هــا می داند.  
اردوغانی کــه ضرر هــا و زیان های اقتصادی و سیاســی 
ناشی از مداخالت نظامی در ســوریه و عراق را در عرصه 
عمل تجربه کرده و به همین نســبت،  بــه فواید همراهی 
و همنوایی با سیاســت های منطقه ای ایران واقف شــده 
اســت.  »اردوغان امروزی« به خوبی شــاهد بود که اگر 
همکاری ها و همسویی هایش با ایران نبود،  پروژه خطرناک 
تجزیه اقلیم کردستان عراق با البی گری های اسرائیل و 
کشورهای مرتجع منطقه در همان سال گذشته به موفقیت 
نا ئل شده بود و در نتیجه آن،  تمامیت ارضی ترکیه نیز در 

معرض خطرات و تهدیدات جدی قرار گرفته بود. 
افــزون بــر آنچه گفتــه شــد،  باید به سست شــدن 
پیوندهای اردوغان بــا آن بخش از شــاخه های افراطی 
اخوان المسلمین که به خصومت ورزی های چندساله ای 
علیه جمهوری اســالمی ایران مبادرت کردند نیز اشــاره 
کنیم؛  موضوعی که سبب شد تا اردوغان از حمایت های 
بی دریــغ و پنهانی از گروهک های تروریســتی و تکفیری 
فعال در ســوریه دســت بردارد و این نــوع حمایت ها را به 
حداقــل کاهش دهــد.  در واقع اینک اردوغــان به خوبی 
واقف شده است که حمایت های او از این گروهک ها،  تا 
چه اندازه موجب زیان ها و خسران های جبران ناپذیر برای 
ترکیه شــده و چگونه وجهه او را در داخــل و خارج منطقه 
مخدوش کرده است.  البته آنچه مسلم است،  تمامی  این 
مسائل،  تنها یک روی قضایا را نشان می دهد؛  به خصوص 
که هر زمان این احتمال وجود دارد که »اردوغان امروزی« 
نیز بــه طمع دالرهای نفتــی ارتجاع عربی  یــا برخورداری 
از حمایت سیاســی و تبلیغاتی برخی از کشورهای غربی،  
چرخش دوباره و زیانباری را به سوی سیاست های نادرست 
گذشته داشته باشد.  چرخشــی که البته احتمال آن بسیار 
کم و ضعیف است و در عرصه عمل،  غیرممکن می نماید. 
به همیــن خاطر،  باقی مانــدن وی در عرصه قــدرت،  در 
مقایســه با گزینه های دیگر بــه نفع ایران تلقــی و برآورد 

می شود. 

جعفر قنادباشی

 کارشناس مسائل بین الملل

»اردوغان امروزی« به خوبــی می داند که تحقق 
شــعارهای مبتنــی بر برانــدازی نظام سیاســی 
سوریه و همچنین برآورده شدن آرزوی وی برای 
»نماز خواندن در مســجد بزرگ دمشــق« تا چه 
اندازه امکان ناپذیر است و تا چه اندازه می تواند   
ترکیه را در باتالقی از گرفتاری ها فرو برده و توان 

اقتصادی و سیاسی این کشور را کاهش دهد

اینجه از رقبای 
اصلی اردوغان در این 
انتخابات است

یادداشت

مثلث  |  شماره 42400



43 شماره 400   | مثلث  



در شــرایطی که دیدار تاریخی رهبران کره شــمالی 
و ایاالت متحده آمریکا ســرانجام در ســنگاپور انجام شد، 
اما گمانه زنی های زیادی درباره نتایج و دســتاوردهای این 
دیدار وجود دارد. درواقع ایده آل طرف آمریکایی در مذاکره 
با کره شمالی »خلع ســالح کامل هســته ای« این کشور 
است و ایده آل پیونگ یانگ در این مذاکرات برداشتن همه 
تحریم های شورای امنیت ســازمان ملل علیه کره شمالی 
و عادی شدن محیط امنیتی اش اســت اما باید توجه کرد 
که لزوما ایده آل هــای مورد نظر اتفــاق نمی افتد و امکان 
دارد دو طرف به سطحی پایین تر از این ایده آل ها رضایت 
دهند. به عنوان مثال واشنگتن می تواند ضمن خلع سالح 
هسته ای کره شمالی، تبصره هایی را قائل شود که در صورت 
به هم خوردن این توافق، پیونگ یانگ بتواند هزینه های 
امنیتی الزم را برای بازگشــتن به حالت اولیه   خود داشــته 
باشد. همچنین کره شمالی می تواند رضایت دهد که حداقل 
بخشــی از تحریم های چندجانبه علیه آنها  برداشته شود و 
بخشی از آن تا زمان راستی آزمایی کامل باقی بماند اما باید 
این نکته را هم متذکر شد که هیچ نوع مذاکرات مقدماتی 

مطمئنی قبل از شروع دیدار سران، غیر از چند دیدار کوتاه 
بین مایک پمپئو و طرف کره ای وجود نداشته است که این 
دیدارها هم به نظر نمی رســد بتواند زمینه ســاز خوبی برای 
مذاکره رهبران دو کشــور باشــد، زیرا اصوال دونالد  ترامپ 
تمایل دارد که خود طرف اصلی معامله با رهبر کره شــمالی 
باشد. از دیگر سو رهبر کره شمالی به این دلیل که کشوری با 
ساختار بسته دارد، دست بازی در پذیرش یا رد پیشنهادات 
دارد و به همین خاطر آمریکا هم  ترجیح می دهد که مستقیما 
رئیس کاخ سفید یا رهبر کره را مالقات کند. از سوی دیگر در 
مدت اخیر شاهد عقب نشینی های دو کشور بوده ایم که آن 
هم به دلیل عدم توافق اولیه میان دو کشور درباره جزییات 
مورد توافق اســت. درحقیقت زمان زیادی است که تعامل 
میان کره و آمریکا مخدوش شده و میزان بی اعتمادی میان  
دو کشور بسیار باال اســت. با این تفاسیر باید انتظار داشت 
که در آینده شاهد پس روی هایی در گفت وگوها باشیم، زیرا 
فارغ از نتیجه این مذاکرات، زمانی که بی اعتمادی افزایش 
پیدا کند رسیدن به توافق نه برای کره و نه آمریکا خصوصا 
در موضوعات کلیدی چون تحریم های اقتصادی یا برنامه 

هسته ای کره شمالی آسان نخواهد بود. 
از دیگر سو از جمله مسائلی که شاید در این مذاکرات 
به آن پرداخته شود، برد موشک های بالستیک کره شمالی 
و کیفیت آنهاست؛ این مســاله به غیر از مساله تسلیحات 
هســته ای کره شــمالی مورد بحث قرار خواهد گرفت. به 

عنوان مثال شاید برد موشک ها هدف اصلی مذاکرات باشد. 
عالوه بر این، سطح تسلیحاتی که دو طرف ذخیره کرده اند 
و شــمار نیروهای آماده به خدمت در طرف کره شمالی و در 
طرف مقابل امکان خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از 
کره جنوبی یا تعدیل قدرت نظامی کره جنوبی به شرطی که 
این اطمینان برای کره شمالی حاصل شود که یک موازنه 
استراتژیک برقرار شده است، می تواند بخشی از توافقات 
بین آمریکا و کره شمالی باشــد. بنابراین به عقیده من خلع 
سالح هســته ای کره شمالی هدف ســهل و آسانی نیست 
که بالفاصله به دســت آید و شاید تا رســیدن به آن مرحله 
زمان زیادی باقی مانده باشــد و به سلسله ای از توافقات و 
درخواســت های طرفین از یکدیگر در ســطوحی پایین تر 
مشروط شود. درمورد پیونگ یانگ هم می تواند به این معنی 
باشد که لغو یکباره همه تحریم های آمریکا در سازمان ملل یا 
خروج همه نیروهای آمریکایی از کره جنوبی  یا خروج بخشی 
از ناوگان دریایی آمریکا از دریای ژاپن به سطحی پایین تر 
تقلیل پیدا کند؛ به نحوی که برای دو طرف برگشــت پذیر 
باقی بماند. به عبارت دیگر به این دلیل که طرفین نسبت به 
هم بسیار بی اعتماد هستند خلع سالح هسته ای کره شمالی 
یا لغو همه تحریم های سازمان ملل می تواند ریسک باالیی 
داشته باشد و در صورت پذیرش آن، آمریکا و کره راه طوالنی 

و پرفرازو نشیبی در پیش خواهند داشت. 
موضوع مهم دیگری که باید به آن اشــاره کر د نقش 

دیاکو حسینی

عضو ارشد مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری

مذاکره در فضای بی اعتمادی

واشنگتن و پیونگ یانگ مسیری طوالنی در پیش دارند
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چین در این مذاکرات و نتیجه حاصل از آن است. چین از 
یک سو بیم آن دارد که ادامه بحران هسته ای کره شمالی 
منجر به یک برخورد ناخواســته بین آمریــکا و کره  یا حتی 
بین کشــورهای متحد آمریکا با کره شــمالی در آن منطقه 
شــود؛ این مســاله مســتقیما چین را درگیر خواهــد کرد و 
می تواند حکم یک درگیری غیر ضــروری را برای چینی ها 
با نتیجه و پیامدهای گســترده برای امنیت شــمال شــرق 
آســیا و همین طور بر اقتصاد چین و محیط پیرامونی آن به 
همراه داشته باشد. بنابراین چون پکن خواستار وقوع چنین 
رخدادهایی نیست، پیونگ یانگ را به مذاکره با واشنگتن 
تشویق کرد اما از سوی دیگر چین این احتیاط را هم دارد که 
توافق کره و ایاالت متحده به گونه ای باشد که چشم انداز 
امنیتی شــرق آســیا را به نفع آمریکا تغییر ندهد. به عبارت 
دیگر این توافق نباید زمینه را برای اتحاد دو کره تســهیل 
کند درحالی که کره جنوبی به لحاظ دموکراتیک، جمعیت و 
اقتصاد بر آن تسلط دارد و می تواند وزنه تعادل در شرق آسیا 
را به نفع آمریکا تغییر دهد. بنابرایــن از منظر پکن بهترین 
توافق در رابطه با بحران کره، توافقی است که وضع موجود 
را به لحاظ جغرافیایی، مرزهای سیاسی و نظام های سیاسی 
دو کشــور کره جنوبی و شــمالی حفظ کند. چین از مذاکره 
آمریکا و کره اســتقبال کرد تا نشــان دهند نسبت به آمریکا 
حسن نیت دارند و تمایل ندارند با آنها  در مسائل مختلف از 

جمله تعیین حوزه های نفوذ وارد مناقشه شوند. 

یکی دیگر از بازیگران متاثر از این مذاکرات، مسکو 
است. از منظر روسیه به سرانجام رسیدن این توافق مثبت 
ارزیابی می شــود؛ زیرا برقراری ثبات در شرق آسیا اهمیت 
باالیی دارد و به همین خاطر این بحران نباید به جنگ میان 
آمریکا و کره شمالی و پیامدهای گسترده آن در منطقه منتهی 
شود. همچنین این مذاکره می تواند در تنظیم روابط آمریکا 
و روسیه هم  نقش مثبتی داشــته باشد. اگرچه روس ها هم 
نگرانی چین را دارند مبنی بــر اینکه پیامدهای توافق ثبات 
موجود در شرق آسیا و چشم انداز ژئوپلیتیکی را به طور کامل 

دگرگون کند. 
درنهایت باید گفت که کره شــمالی و ایاالت متحده 
در گذشــته هم مذاکراتی انجام داده اند که بعضا توافقاتی 
به همراه داشــته و چندین بار نیز این توافقات به هم خورده 
است. آخرین بار در ســال 2007 کره شمالی با متهم کردن 
آمریکا به اینکه به تعهدات خود عمل نکرده، تصمیم گرفت 
که برنامه های هسته ای خود را از ســر بگیرد و سپس ادعا 
کرد که به دستاوردهایی هم رســیده است؛ از جمله انتشار 
اولین بمب هیدروژنی در سال 2012. بنابراین فارغ از نتیجه 
مذاکرات به عقیده من با سابقه ای که از دو کشور وجود دارد 
احتمال رسیدن به توافق بین کره شمالی و آمریکا در سطحی 
که   ترامپ به آن تاکید دارد، بسیار سخت است. به عبارت 
دیگر احتمال کمی وجود دارد که کره شمالی پذیرد که بدون 
دریافت تضمین هایی در رابطه با بقای رژیم کره شــمالی، 

کامال تسلیحات هســته ای خود را تغییر دهد. درواقع اگر 
پیونگ یانگ بخواهد سیستم تسلیحات هسته ای خود را در 
اختیار آمریکا قرار دهد، مستلزم این است که ایاالت متحده 
هم برای دادن تضمین های امنیتی مورد نیاز، بخش مهمی 
 از نیروهای تهاجمی اش را از کره جنوبی خارج کند. اما باید 
به این نکته توجه کرد که حضور گسترده نیروهای نظامی 
آمریکا و بخش مهمی از ناوگان هفتم آن در حوزه پاسیفیک 
برای مقابله با کره شمالی نیست و هدف اصلی آنها  موازنه 
قدرت بــرای مهار چین اســت. به همین خاطــر حتی اگر 
کره شمالی حاضر به خلع کامل تسلیحات نظامی اش شود، 
واشنگتن به دالیل ذکر شده تمایل ندارد نیروهایش را از آن 

منطقه خارج کند.
 به عقیده من در آینده این مساله پتانسیل بی اعتمادی 
را بین این دو کشــور تشــدید خواهد کرد و ممکن اســت 
مشابه دفعات پیشین کره شــمالی با متهم کردن آمریکا به 
عمل نکردن به تعهداتش از توافق احتمالی عقب نشــینی 
کند. ضمن اینکه کره شــمالی برجام را خیلی پیش از ایران 
با آمریکا تجربه کرده و شــواهد و مدارک تاریخی زیادی از 
غیرقابل اعتماد بودن ایاالت متحده دارند. بنابراین با وجود 
تمام احتماالت و گمانه زنی های متناقضی که وجود دارد، 
باید دید که رهبران این دو کشور چگونه تعامل خواهند کرد 
و مهم تر از آن، نتیجه این مذاکره در آینده چه خواهد بود و 

چگونه پیش خواهد رفت. 
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دیپلماسی »اون«
آیا جنگ اقتصادی جایگزین جنگ نظامی شده است؟

نشســت مشــترک روســای جمهوری آمریکا و 
کره شمالی در سنگاپور یک واقعه تاریخی در عرصه 
دیپلماســی-امنیتی در جهان به شــمار مــی رود. اگر 
این روند دیپلماســی به نتیجه ای منجر شود، منطقه 
جنوب شــرقی آســیا و جهان را از یک جنگ احتمالی 

ویرانگر و حتی اتمی  مصون می دارد. 
بحران در این منطقه از زمــان آغاز جنگ کره در 
25 ژوئن 1950 با ورود نیروهای تحت فرمان حکومت 
کمونیستی کیم ایل سونگ به بخش جنوبی آغاز شد 
و در 27 ژوئیه 1953 با پیمان آتش بس به حالت ترک 
مخاصمه به پایان رســید که موجب تقسیم کره به دو 
بخش شمالی و جنوبی شد.  توافق آتش بس بین دو 
کشــور از آن زمان جاری بود ولی صلــح پایداری اجرا 
نشــده بود و این امر موجب ظهور یــک جنگ رقابت 
تسلیحاتی در منطقه شــده بود که عالوه بر دو کشور 
کره، آمریکا، چین و روســیه )شوروی ســابق( را نیز 
درگیر کشــمکش های مختلف سیاسی، اقتصادی و 
نظامی در منطقه کرده که تا به حال نیز ادامه داشــته 
است.  دولت های کره شمالی در طول حیات سیاسی 
خود جهــت تضمین امنیت و مبارزه بــا هرگونه تهدید 
آمریکا با کمک روسیه و چین توانسته اند به تکنولوژی 
موشکی و هسته ای نائل شــوند و این توانمندی را به 
عنوان ســپر دفاعی در مقابل تهدیــدات آمریکا قرار 
دهند.  در طــول نزدیک به 70 ســال رقابت و تنش در 
منطقه، دولت های مختلف آمریکا سعی در ایجاد صلح 
پایدار در منطقه شــبه جزیره کره کــرده بودند اما این 
تالش ها نتیجه نداده بود؛ چــون هیچ یک از طرفین 
گفت وگو به همدیگــر اعتماد نداشــتند بنابراین طی 
سال های گذشــته خیلی از تالش های صورت گرفته 
بی حاصل بوده اســت. علت اصلــی آن عدم دریافت 
تضمین های الزم برای کره شــمالی از سوی آمریکا و 
غرب یا عدم رضایت چین و روسیه در رقابت های خود 
با آمریکا بوده کــه در چنین شــرایطی وضعیت صلح 

بسیار غیرممکن بوده است. 
از اوایل ســال 2017 که دونالد  ترامپ به عنوان 
رئیس جمهوری جدید آمریکا وارد کاخ ســفید شــد و 
طبق شــعارهای انتخاباتی که در خصوص برخورد با 
زیاده خواهی های رهبران کره شمالی مطرح کرد، یک 
جنگ رسانه ای بین  ترامپ و کیم جونگ اون راه افتاد. 
در واقع هر دو کشــور اقدام بــه قدرت نمایی به طرف 
مقابل کردند که این موضوع تا اوایل سال 2018 ادامه 
داشــت. اما اتفاقی که در این خصوص نقش مهمی  
داشت اراده و تصمیم   ترامپ در برخورد با کره شمالی 
و تهدید حامیان آن کشور در منطقه مثل چین و روسیه 

بوده است. 
چرا که بیشترین حجم روابط اقتصادی و امنیتی 
بین کره شمالی با چین است و عدم حمایت آن کشور 
از فعالیت های نظامی و سیاسی کره شمالی در سطح 
بین المللی می تواند به انزوای آن کشور منجر شود. در 
چنین وضعیتی که جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین 

در جریان است، منافع ملی چین در تجارت اقتصادی 
با آمریکا در خطر است و جنگ سرد شدید بین آمریکا و 
کره شمالی به سوی یک جنگ تمام عیار نظامی و حتی 
اتمی  پیش رفته بود، در صورت بروز جنگ، صدمات 
جبران ناپذیری به چین به عنوان ابرقدرت اقتصادی و 
نظامی در منطقه و جهان وارد می شد. بنابراین چین با 
استفاده از نفوذ خود در پیونگ یانگ تالش کرد به جای 
جنگ از مذاکرات حمایت کند و این نقطه عطف خروج 

از جنگ بین آمریکا و کره شمالی بوده است. 
وقتــی رهبــران کره شــمالی متوجــه شــدند 
که دولــت   ترامــپ برخالف روســای جمهور ســابق 
آمریکا عــزم را بــر برخورد با آن کشــور جــزم کرده و 
هر آن ممکن اســت جنگی شــروع شــود و از ســوی 
دیگــر تحریم هــای اقتصــادی چنــد ســاله علیه آن 
 کشــور وضعیت تولیــد و زندگی را به زیــر صفر برده، 
این مســائل موجب شــد کادر رهبری آن کشور جهت 
حفظ ساختار سیاســی کره شــمالی و ادامه  حکومت 
و حاکمیــت تالش کنند بــه یک توافــق کامل و صلح 
دائمی  نائل شوند. شرط این مذاکرات و توافقات نیز 
عدم اجرای پــروژه تغییر رژیم در کره شــمالی و رفع 
تحریم ها و ارائه بسته های کمک های اقتصادی به آن 
کشور بوده است. البته همه این موارد طبق مذاکرات 
انجام گرفته میان مقامات دو کشــور، به خلع سالح 
اتمی کره شمالی بستگی دارد و کره شمالی نیز ظاهرا 

با شرایطی این مساله را قبول کرده است. 
به نظر می رســد تصمیم پیونگ یانگ بر نابودی 
توان هسته ای ناشــی از دو موضوع مهم است. اول 
اینکه این کشــور به جهت تحریم ها از جامعه جهانی 
دور مانده و این امر صدمات زیادی به مردم و اقتصاد 
آن کشور وارد کرده است؛ تا جایی که مردم کره شمالی 
در بخش هایی از کشــور به علت کمبــود مواد غذایی 
علــف می خورنــد. دوم اینکه کره شــمالی توانســته 
است تکنولوژی هسته ای و موشکی را در کشور خود 
نهادینه کنــد و در صــورت نابودی تســلیحات فعلی 
در زمان مقتضی، این کشــور با تکیه بــر تکنولوژی و 

شرایط آینده دوباره توانمندی اتمی  خود را می تواند 
احیا کند. 

بنابراین این موضوعات به عنوان سوپاپ 
اطمینان برای کادر رهبری کره شمالی مورد 

توجه بوده اســت. با انجام صلح با آمریکا 
طبق توافــق و وعده های واشــنگتن، 

عالوه بر رفــع تحریم ها، کمک های 
مالی، فنی و اقتصادی به کره شمالی 

از سوی آمریکا، چین، ژاپن و کره 
جنوبی ارائه خواهد شد. در واقع 

درصورت موفقیت مذاکرات، 
کره شــمالی مســیر گذار از 

گذشــته را طی کرده، وارد 
جامعه جهانی خواهد شد 
و شرایط معیشتی مردم، 
حکومــت حاکمیت فعلی 
پیونگ یانــگ را تضمیــن 

خواهد کرد. 
از دیگر ســو آمریــکا نیز 

بــا رســیدن بــه توافــق و حضور 

میرقاسم مومنی

مدیرعامل موسسه مطالعات 
بین المللی چشم انداز ابرار نوین

در کره شــمالی عالوه بــر عملی کردن یکــی دیگر از 
وعده های انتخاباتی   ترامپ، یک معضل در دیپلماسی 
بین المللی خود را که از دهه 50 شــروع شــده بود به 
پایان می رســاند. بنابراین این گفت وگوها اگر موفق 
باشد، از یک سو یک موفقیت و الگوی مناسب جهت 
مذاکره با سایر کشــورهای متخاصم با آمریکا خواهد 
بود و از سوی دیگر کره شــمالی را از زیر چتر حمایت 
سیاســی چین و روســیه به متحدان خــود در منطقه 
ســوق خواهد داد تا شبه جزیره کره مســیر اتحاد دو 

کره را طی کند. 
در این شرایط سیاســی، اگر مذاکرات روسای 
جمهوری آمریــکا و کره شــمالی نتایــج مثبتی درپی 
داشته باشد، می تواند در سیاست، اقتصاد و امنیت 
منطقه و جهان تاثیرگذار باشد. ولی آنچه مهم است 
شــروع مذاکرات جدید اســت که می تواند یک روند 
در امنیت جهانــی ایجاد کنــد و آن از بین رفتن جنگ 
نظامی و فیزیکی در رقابت ها و اختالف های منطقه ای 
و بین دو کشــور و جایگزینی جنگ اقتصادی است. 
چرا که به جهت توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری 
بین دولت هــا، کشــورهایی کــه از جامعــه جهانی و 
تجارت جهانی دور باشند به مرور زمان منزوی و نابود 
می شــوند. از این رو دولت آمریکا در تالش است در 

مواجهه با رقبا و دشمنان خود به جای جنگ نظامی 
که هزینه و بازتاب های منفی زیادی دارد، 

از طریق سیســتم اقتصادی و مالی خود 
با اعمــال تحریم ها طــرف مقابل خود 

را به مذاکره و تســلیم فــرود آورد. 
در ایــن بین موضوع کره شــمالی 
مهم ترین موفقیت به این شــیوه 
و روش است که درصورت توافق 

بین روسای جمهوری دو کشور 
در ســنگاپور بــه عنــوان یک 
روش موفقیت آمیــز ممکــن 
است علیه کشــورهای دیگر 

مورد استفاده قرار گیرد.
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خلع سالح 
بعید است

گفت وگوی مثلث با دکتر دیوساالر

ضمانت های الزم امنیتی به کره شمالی ارائه نکرده اند 
و از دیگر سو عقالنیت سیاســی در حوزه کره شمالی 
آنهــا   را منع می کند کــه بدون دریافــت ضمانت های 
الزم به سمت خلع سالح کامل حرکت کنند. بنابراین 
این پیچیدگی و ابهام خیلی بزرگی در مذاکرات میان 
واشــنگتن و پیونگ یانگ اســت که باید بدان توجه 

شود. 
 با توجه به این پیچیدگی ها می توان گفت طرفین 
با اهداف دیگری غیر از آنچه که در ظاهر مشاهده 
می شود یعنی خلع سالح کره و گرفتن امتیاز از 

طرف آمریکایی، وارد مذاکرات شده اند؟
   به نظر می رسد که در این مذاکرات و وضعیت 
فعلی نوعی خــالء اســتراتژیک وجــود دارد و بر این 
اساس دالیلی که دو طرف را به یکدیگر نزدیک کرده 
دالیلی غیر از حل واقعی مســاله به مفهوم رسیدن به 
یک معاهده خلع تسلیحات استراتژیک در یک برهه 
کوتاه مدت است که مهم ترین دلیل را می توان اهداف 

سیاسی داخلی دو کشور عنوان کرد. 
کره شــمالی سال هاســت به دنبال این است که 
مشروعیت نظام سیاسی اش را بازگرداند و فشارها را 
کاهش دهد که نشســت اخیر با رئیس جمهور آمریکا 
طبیعتا می تواند این مشــروعیت سیاسی را برای آنها   

فراهم کند. 
در حوزه سیاست داخلی آمریکا نیز برای  ترامپ 
مساله کره شــمالی یک نیاز و مساله جدی است. زیرا  
ترامپ بدون شــک تا زمان انتخابات میــان دوره ای 
کنگره و ســنا حتی به صورت غیرواقعی هم که شــده 
سعی می کند نشان دهد مذاکرات با کره شمالی موفق 
بوده و او به نتایج معینی رسیده است؛ زیرا این تصویر 
می توانــد موفقیــت او را در انتخابات میــان دوره ای 
افزایش دهــد و این همان بــرگ برنده ای اســت که 
رئیس جمهــوری آمریکا در حوزه سیاســت داخلی به 

آن نیاز دارد. 
همچنین در برهه ای کــه دونالد  ترامپ از توافق 
هسته ای با ایران خارج شده در حوزه سیاست خارجی 
نیاز به یک برگ برنده بزرگ در مقابل مخالفان دارد که 
هرگونه توافق با کره شمالی در اســتراتژی تبلیغاتی، 
سیاسی و امنیتی  ترامپ می تواند بدیلی باشد که وی 
در حوزه سیاســت داخلی به دنبالش اســت. بنابراین 
منافع از ســمت  ترامپ با هدف به نتیجه رساندن این 
موافقتنامه خیلی جدی است. بسیاری از منتقدان نیز 
بر این مساله اذعان دارند که حتی باراک اوباما و جورج 
بوش پسر نیز در موقعیت های مشابهی قرار داشتند 
که یک اجالس بی نتیجه برگزار کنند و این کارت را به 
طرف کره ای بدهند که نشستی با رئیس جمهور آمریکا 

داشته باشد. 
نقــش روســیه و چیــن را در رابطــه بــا مســاله 
کره شمالی و حل احتمالی اختالفات با واشنگتن 
چطور می بینیــد، به بیــان دیگر مســکو و پکن 

منافع شان در مورد پیونگ یانگ چیست؟
   کره شــمالی به عنــوان یکی از ابعــاد جدی 
سیاســت امنیتی روســیه و چین برای مهــار قدرت 
نظامــی آمریــکا در شــرق دور همواره وجود داشــته 
است. سفر ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه به 
کره شمالی نیز نشانی از این بود که روس ها آنجا منافع 

زیادی دارند که این مساله از کسی پوشیده نیست. 
البته نمی توان گفت که ممکن اســت روســیه و 
چین بخواهند از موفقیت این نشســت ممانعت کنند 
ولی قطعا بازی روســیه با کره شــمالی بــا منافعی که  
ترامپ در این مقطع پیگیری می کند تفاوت بارز خواهد 
داشت و در سرنوشت ماجرا تاثیر جدی دارد. برداشت 

من این اســت کــه روســیه و چین به ســمت کاهش 
تنش و نه معاهده خلع ســالح تمایل دارند و این بدان 
معناســت که نه مســکو و نه پکن به دنبال خلع سالح 
کامل کره شــمالی نیســتند. زیرا آنها   آگاه هستند که 
وجود این ســالح ها می تواند یک ظرفیت بازدارندگی 
نسبی برای استراتژی گردش به شــرق آمریکایی ها 

فراهم کند. 
بنابراین موافقت نامه خلع سالح کامل چندان به 
نفع روسیه، چین و کره شمالی نیســت و آنها   ممکن 

است اخالل هایی را در این میان ایجاد کنند. 
 تا این مرحله از مذاکرات به نظر شما کدام یک از 

طرفین منافع بیشتری کسب کرده است؟
   اگر فرض کنیــم هدف  ترامپ جــدای از حل 
اصلی مساله، استفاده از یک برگ برنده در انتخابات 
میان دوره ای است طبیعتا تا چند ماه آینده که انتخابات 
برگزار می  شــود بــه میزان کافــی به ایــن تعامالت با 
کره ای ها ادامــه خواهــد داد و برایــش منافعی دارد. 
در مقابل کــره نیز می توانــد منافعی همچــون بهبود 
نســبی روابط بــا کره جنوبی یا به رســمیت شــناخته 
شدن به عنوان یک کشور هسته ای را به دست آورد. 
بنابرایــن وضعیت فعلــی می تواند یک بــازی برد-برد 
 برای هر دو طرف هم واشــنگتن و هــم پیونگ یانگ 

محسوب شود. 
 پیش بینی شــما از آینده این مذاکرات چیست؟ 
باتوجه به ســابقه  ترامپ در خــروج از معاهدات 
و همچنیــن غیرقابــل پیش بینــی بــودن رهبر 
کره شمالی آیا این مذاکرات به سرانجامی  خواهد 

رسید؟
   در برهــه فعلــی مناســبات و توافقــات بین 
پیونگ یانگ و واشنگتن خیلی پایدار به نظر نمی رسد، 
مگر اینکه جزئیات مشــخصی از نحوه خلع ســالح، 
چگونگی خلع ســالح و آن امتیازاتی که طرفین بابت 

این مساله می دهند و می گیرند، منتشر شود. 
تا امروز درباره جزئیات مذاکرات و توافقات، تنها 
نکات مبهمی  انتشــار یافته است. این در حالی است 
که در چنیــن مذاکراتی، جزئیات خیلــی تعیین کننده 
است. درواقع اگر دو طرف بتوانند امتیازات الزم را از 
یکدیگر بگیرند، دوره جدیدی از مذاکرات کارشناسی 
در ســطح پایین را تا چندیــن ماه ادامــه خواهند داد. 
احتماال  ترامپ نیز از این پروسه استقبال خواهد کرد 
که مذاکرات تا زمان انتخابات میان دوره کنگره آمریکا 

به طول بینجامد.
 به نظر می رسد بعد از انتخابات در آمریکا شاهد 
برخــورد جدی تــر در مــورد کره شــمالی خواهیم بود 
و احتمــاال در آن مقطــع اتفــاق واقعــی در مذاکرات 
پیونگ یانــگ و واشــنگتن یعنــی رســیدن بــه یک 
 توافــق واقعــی کاهش تســلیحات به وقــوع خواهد 

پیوست. 
در این میان بحث های فنی بســیاری نیز مطرح 
اســت و برخی کارشناسان مســائل اتمی  بحث هایی 
درباره مشخص نبودن میزان ایمنی تسلیحات اتمی  
کره شــمالی مطرح می کنند و معتقد هســتند پروسه 
خنثی ســازی آنها از لحاظ فنی یک پروسه پیچیده و 
هزینه بر بین المللی اســت و نیاز بــه تالش چندجانبه 

و پرهزینه دارد.
حال این مســاله که قرار اســت چه کسی هزینه 
این اقدامات را پرداخــت کند و آیا امــکان انتقال این 
تســلیحات به آمریکا وجــود دارد یا خیر، ســواالتی 
اســت که هنوز جوابــی برای آنها  مشــخص نشــده 
 و جزئیاتــی در ایــن خصــوص نیــز منتشــر نشــده

 است. 

جزیره ســنتوزای ســنگاپور 
محل دیدار دو دشمن دیرینه 
و  آمریــکا  رهبــران  یعنــی 
کره شمالی بود. هفته گذشته 
سرانجام دیدار تاریخی دونالد  
ترامــپ و کیم جونــگ اون با 
هدف خلع ســالح هسته ای 

کره شمالی برگزار شد. با وجود ارزیابی های مثبتی 
که در ابتدای امر نسبت به این مذاکرات وجود دارد 
اما به نظر نمی رسد که رسیدن به خلع سالح کامل 
کره شمالی، امری آسان باشد. در این میان روسیه 
و چین نیز خیلی خواهان خلع سالح پیونگ یانگ 
نیستند و کاهش تنش در شبه جزیره گزینه 
مطلوب بــرای آنهاســت. زیــرا می دانند 
کره شــمالی هســته ای یــک ظرفیــت 
بازدارندگی نسبی برای استراتژی گردش 
به شــرق آمریکایی ها ایجــاد می کند. 
در این خصوص با دکتر عبدالرســول 
دیوساالر، پژوهشــگر مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک خاورمیانــه گفت وگویــی 

انجام دادیم که در ادامه می آید. 

  ارزیابی شما از مذاکرات صورت گرفته میان 
دونالد  ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور 

چیست؟
   دررابطــه بــا مذاکــرات میــان رهبر 
در  آمریــکا  رئیس جمهــور  و  کره شــمالی 
ســنگاپور فــارغ از نتیجه اولیــه آن، نمی توان 
خیلی خوشــبین بود و انتظار دستیابی به 
توافقنامه کاهش تسلیحات اتمی  
پیونگ یانگ را داشت. دلیل 
این امر نیز این اســت که 
از یک ســو آمریکایی ها 
تا امروز حداقــل راهکار 
مشخصی با هدف دادن 
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داستان روباه و کالغ 
آیا »اون« تبدیل به »دن شیائوپنگ« می شود؟

پس از چندین دهه تنش سیاسی و بحران گفتاری چند 
ماه اخیر، دونالد  ترامپ و کیم جونگ اون در ســنگاپور یک 
نشست مشترک برگزار کردند. هرچند که به تازگی، ترامپ این 
نشست را لغو کرده بود اما مطابق با پیش بینی های مبتنی بر 
تحوالت چندماهه گذشته، به خصوص از جانب اون و تغییر 
گرایش های او، دیدار نمادین دو رهبر از جامعه  سرمایه داری 
و جامعه کمونیستی تحقق می یابد. البته توافق ایاالت متحده 
و کره شمالی، برای نخستین بار اتفاق نمی افتد اما نوع رسیدن 
به مسیر توافق برای نشست مشــترک در این دوره، منحصر 
به فرد است. گذشته از اینکه اون بخواهد به آرمان های کیم 
جونگ ایل وفادار بماند یا راه دن ژیائو پینگ را در پیش گیرد، 
پیش تر با نمایش نابودسازی تاسیسات هسته ای کره شمالی 
و رویکرد آشتی جویانه با کره جنوبی، وارد معامله با کشورهای 
جهان می شود و به تبع این معامله، امتیازاتی را داد و ستد خواهد 
کرد؛ ماهیت و میزان این امتیازات نیز به اهداف و قیدهای هر 
دو گروه پای میز بستگی دارد. هدف این نشست، امتیازات 
احتمالی طرفین و نقش بازیگران بین المللی، در کانون توجه 

این یادداشت هستند. 

  نگاهی به گذشته
کره شمالی  یکی از اعضای اردوگاه چپ در دوران شوروی 
سابق بود که بعد از فروپاشی این اتحادیه، به نایب و ابزار فشار 
چین تبدیل شد. دکترین این کشور همواره بر اساس تهدید 
معتبر و برخورداری از ســالح مخرب برای تامین امنیت بوده 
است. با این وجود، توافق آن با کشورهای دیگر برای کاهش 
فعالیت های تسلیحاتی، بی سابقه نیست و بر اساس همین 
ســابقه، برخی از تحلیلگران، رویکرد تاریخی کره شمالی و 
تنش زدایی های پیشین آن را در قالب طعمه گذاری توسط این 
کشور توصیف کرده اند. بر اساس رویکردهای گذشته، در سال 

1992، کره شمالی و کره جنوبی یک بیانیه  مشترک امضا کردند 
که بر اساس آن، برنامه هسته ای شبه جزیره کره متوقف می   شد. 
هر دو طرف روی عدم آزمایش، غنی سازی، تولید، دریافت، 
ذخیره یا کاربرد ســالح های هســته ای توافق کرده بودند. 
کره شمالی با آژانس بین المللی انرژی اتمی، یک توافق بازرسی 
را نیز امضا کرده بود. در سال 1994 نیز جیمی  کارتر با کره شمالی 
به یک توافق دست یافت که بر اساس آن، پیونگ یانگ برای 
توقف برنامه  هسته ای خود در قبال دریافت کمک، موافقت 
می کرد اما در سال 1998 و پس از اعالم سیاست طلوع خورشید 
توسط رئیس جمهور کره جنوبی و با وجود امضای توافق، برنامه 
هسته ای کره شمالی به صورت مخفیانه ادامه یافت و به تحریم 

این کشور توسط ایاالت متحده منجر شد. 
این روند فشــار- توافق- پیشــبرد مخفیانه برنامه های 
تسلیحاتی- تحریم، ولو با شکل های متفاوت، تا سال جاری 
میالدی نیــز ادامه یافت و تحریم 27 کشــتی، 21 شــرکت 
کشتی رانی و یک فرد بابت کمک به کره شــمالی در دور زدن 
تحریم های دریایی و برای مقابله با حمل ذغال سنگ و نفت 
به کره شمالی در 30 مارس 2018 در زمره واپسین تحریم های 
بین المللی برای کره شــمالی بــود. آزمایش های موشــکی 
کره شمالی، ادعای دستیابی به بمب هیدروژنی و تهدید ژاپن و 
گوام از جمله رخدادهایی بود که تنش میان کره شمالی و آمریکا 
را تشدید کرد اما در نهایت، کیم جونگ اون با اعالم آمادگی به 

کره جنوبی، آماده نشست با  ترامپ در روز 12 ژوئن شد. 

  شطرنج  ترامپ و اون
در یک تصویــر دو به دو یعنــی تقابل ایــاالت متحده 
و کره شــمالی بدون احتســاب بازیگران دیگر، ســه مفهوم 
بازدارندگی، پیش دستی و اطمینان، نقش برجسته ای دارند. 
مفهوم بازدارندگی به پارادایم جنگ سرد باز می گردد که رویکرد 
هر دو اردوگاه غرب و شرق برای پیشگیری از حمله طرف مقابل 
بود. با این وجود، در برخی از تنش های بین المللی امروزی نیز 
بازدارندگی به چشم می خورد. از جمله رویکرد کره شمالی در 
برنامه تسلیحاتی آن، از جنس بازدارندگی است. بازدارندگی با 
هدف جلوگیری از پیش دستی طرف مقابل یا وادارکردن طرف 

مقابل به دادن امتیاز، دنبال می شود. 
در تحلیل جنگ پیش دستانه در چارچوب نظریه بازی ها، 
اگر هیچ یک از طرفین حمله نکند، آنگاه صلح حاکم شده و 
بازیگران، دستاورد یا منفعت مربوط به وضع موجود را به دست 
می آورند. اگر یکی از طرفین بپندارد که دیگری در حال تدارک 
حمله است آنگاه دستاورد جنگ برایش بیشتر از دستاورد وضع 
موجود می شود و در نتیجه، حمله متقابل به تعادل مستقر تبدیل 
می شود. اما در صورت چیرگی دستاورد مربوط به حفظ وضع 
موجود نسبت به دستاورد حمله برای طرفین، هر دو طرف به 
این باور می رسند که طرف دیگر حمله نمی کند و از این روی، 
وضعیت اطمینان ایجاد می شود. اما در حالت عکس، یعنی 
برتری دستاورد یا منافع ناشی از حمله به وضع موجود، وضعیت 
معمای زندانیان، ایجاد شــده و حمله متقابل روی می دهد. 
تقابل کره شمالی و ایاالت متحده در چنین حالتی قرار دارد و به 
سمت بازی اطمینان تغییر یافته است. بازی اطمینان با اعتماد 
کامل طرفین به یکدیگر تفــاوت دارد و به معنای اطمینان از 
هزینه بیشتر پیش دستی در حمله نسبت به منافع حاصل از آن 
است چرا که شروع جنگ مستقیم اتمی از جانب هر دو طرف، 
تخریب زیادی به همراه خواهد داشــت. چنین شــرایطی، 
بسترســاز میل دو طرف به کاهش تنش و برگزاری نشســت 
سنگاپور بود.  با این وجود، تنها اقدامات دو کشور ایاالت متحده 
و کره شــمالی نبود که زمینه این نشســت را فراهم  کرد، بلکه 
رویکرد خاص دونالد  ترامپ در عرصه بین المللی از یک طرف 
و پیامدهای آن روی ارزش انتظاری ادامه وضع موجود برای 
کشورهای ذی نفع در زمینه مسائل کره شمالی از طرف دیگر 
کیم جونگ اون را به ســمت ابراز تمایل به نشست و برقراری 

صلح با کره جنوبی )پیش از نشست( متمایل  کرد. 

  متاگیم  ترامپ و اون 
در یک تصویر چند بازیگــری از تقابل ایاالت متحده و 
کره شمالی و نشست اون و  ترامپ، باتوجه به فضای ابهام و 
پیش بینی ناپذیری درباره اســتراتژی های مشروط طرفین، 
حضور بازیگران بین المللی دیگری مانند چین نیز اثرگذار بوده 
است. اگرچه هدف اصلی این نشست، تعهد کره شمالی به 
خلع سالح هسته ای در یک طرف میز و تعهد ایاالت متحده 
به دو مورد اصلی لغو تحریم ها و تضمین امنیت کره شمالی و 
حکومت اون، در طرف دیگر میز بوده است، اما این تقابل، 

ذی نفعان دیگری هم دارد.  
از دیدگاه نظری، موقعیت های راهبردی دو حالت کلی 
دارند؛ در حالت اول امکان همکاری یا اجرای تعهد همکاری 
وجود دارد و در  حالت دوم امکان همکاری وجود ندارد. مدل 

رضا مجیدزاده 

نویسنده و پژوهشگر اقتصاد 
سیاسی توسعه
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»اون«؛ مارکسیست تجدیدنظرطلب
یا اصالح طلب؟

این سوال مهمی است که کره شمالی تبدیل به شوروی خواهد شد یا چین

معمای زندانیان، بارزترین نمونه عدم امکان همکاری یا نبود 
توافقی الزام آور برای همکاری به شــمار می رود. در مواردی 
که بازیگران می توانند توافق های الزام آوری با دیگر بازیگران 
داشته باشند و همکاری موجب تولید ارزش افزوده شود، آنگاه 
بازی همکاری موضوعیــت می یابــد. قراردادهای حقوقی 
رسمی، مشهودترین مکانیزم ایجاد و پیاده سازی توافق های 
الزام آور هستند. طبق نظریه بازی های همکاری، برای حفظ 
یک ائتالف، ثبات مهم اســت به طوری کــه اعضا از انگیزه 
شکســتن آن برخوردار نباشــند. البته در مواردی نیز ممکن 
است ائتالف به وسیله چانه زنی و یک ناظم ایجاد شود. تابع 
مشــخصه می گوید که به ازای هر ائتالف موجــه، بازدهی 
بازیگران به چه صورت خواهد بود. در تقابل بین ایاالت متحده 
و کره شمالی، چین و با میزان کمتری، کره جنوبی، نقش یک 
ناظم برای بسترسازی نشست و شروع مسیر دستیابی به یک 
توافق را ایفا کردند.  اما نقــش مهم تر چین به رویکرد  ترامپ 
در تشــدید ســرزنش چین به واســطه رویکرد آن در تجارت 
بین المللی و پایین نگه داشتن ارزش یوآن در برابر دالر برای 
حفظ مازاد تجاری از یک طرف و مســاله نفت شــیل ایاالت 
متحده به صورت غیرمستقیم مربوط می شود. تولید نفت شیل 
در ایاالت متحده، قیمت انرژی را برای غرب ارزان تر خواهد 
کرد که در تولید نقش اساســی دارد. بنابراین راه های دریایی 
ممکن است در آینده   رسیک بیشتری برای تامین انرژی داشته 
باشد. به همین خاطر، رقابت در دریای چین جنوبی آغاز شده 
است. چین به دنبال راه هایی زمینی برای تامین انرژی است. 
قزاقستان و ترکمنستان در آسیای مرکزی بخشی و روسیه هم 
بخشی دیگر از نیازهای چین را تامین می کنند. با احتساب این 
مالحظات، نشست  ترامپ و اون به یک بازی روباه و کالغ نیز 
همانند می شود؛ یعنی ایاالت متحده تالش می کند تا کنترل 
پنیر کره شمالی را از منقار کالغ چین در آورده و آن را در راستای 
منافع آمریکا به دست گیرد. کالغ، یک منبع با ارزش در اختیار 
دارد و روباه برای گرفتن منبع با ارزش، سعی می کند  کالغ را به 
سمت حرکتی تحریک کند تا اختیار یا کنترل منبع از دست کالغ 
به صورت ارادی خارج شود و در نتیجه روباه که به خاطر شرایط 
)فاصله در داســتان اصلی( امکان حرکــت تهاجمی  را ندارد 
به منبع دست یابد. اگر روباه استراتژی فریفتن و تحریک به 
بازشدن دهان کالغ برای آواز )قارقار( را در پیش گیرد اما موفق 
نشــود و کالغ فریب نخورد و منبع را حفظ کند، آنگاه بازدهی 
کالغ برابر یک واحد و بازدهی روباه برابر منفی یک خواهد بود 
)چون فقط یک منبع هست که یا تقسیم می شود یا اختیار آن 
به یکی از طرفین می رسد(. اگر روباه موفق به فریفتن کالغ 
 شود و کالغ بی موقع دهان باز کند، آنگاه بازدهی کالغ برابر 

منفی یک و بازدهی روباه مثبت یک خواهد بود. یک استراتژی 
دیگر برای روباه تالش  بر اســاس رویکــردی غیر از فریفتن 
است که می تواند به تقســیم منبع بین روباه و کالغ )بازدهی 
0/5 برای هر دو( یا عقیم ماندن مذاکره و همان بازدهی یک 
و منفی یک است اما شکست رویکرد مذاکره او یعنی رویکرد 
گفتمان از جانب روباه و نپذیرفتن شرایط از جانب کالغ همان 
نتیجه اول را دارد با این تفاوت که هزینه   ای از دستاورد هر دو 
کسر می شود یعنی 1-هزینه مذاکره برای کالغ و هزینه باخت 
و هزینه مذاکره برای روباه. البته رویکرد فریفتن هم برای روباه 
هزینه دارد اما به خاطر عدم تقسیم منبع در صورت توفیقش 
و اتکای آن روی عالمت دهی، در مقایســه با هزینه مذاکره 
چندان باال نیست. برای کالغ، بهترین استراتژی یا استراتژی 
غالب، بی توجهی به رفتار روباه است. فریفتن هم برای روباه 
بهترین استراتژی است. این چیدمان باعث می شود که بازی 
تعادل  نداشته باشد و رویکردهای دیگری برای حل آن الزم 
باشد. برای همین ایاالت متحده با جنگ تجاری در دو جبهه 
آمریکای شمالی و مرکزی و اروپا، سیگنالی به چین می دهد 
تا به خاطر نگرانی این کشور از جنگ تجاری و افزایش تنش 
در خاورمیانه  صعود بهای نفت را به دنبال دارد، پنیر را به سمت 
ایاالت متحده رها کند. هر چند   این رویکرد، نشانگر یک اثر 
اودیپوس نیز می تواند باشــد چرا که بر اساس پیش بینی ها و 
آینده پژوهی های مربوط به افق 10 تا 30 سال آینده، قدرت 
چین از ایاالت متحده بیشتر خواهد شد و در صورت کنترل پنیر 
کره شمالی توسط چین، ایاالت متحده، در مقابل چین از قدرت 
چانه زنی کمتری برخوردار می شود. از این روی، ترامپ در یک 
مسیر اودیپوس گونه این رویکرد را دنبال می کند.  گذشته از 
این، سئول خواستار تضمین و همکاری ایاالت متحده برای 

دستیابی به پیمان صلح دو کره است. افزون بر چین 
برای توکیو نیز مسائلی مانند موشک های بالستیک 
پیونگ یانگ یا شهروندان ژاپنی ربوده شده توسط 

جاسوسان کره شمالی اهمیت زیادی دارد. بسیاری از 
مهاجران کره شمالی و فعاالن مدنی نیز خواستار طرح 

مسائل مربوط به حقوق بشر هستند. 

  فرجام تائی کوگ جی
گرچه در نشســت دوازدهم ژوئــن، دو طرف روی 

خلع سالح هسته ای کره و تضمین امنیت کره توسط آمریکا 
توافق کردند اما لغو تحریم های علیه کره شمالی به سنجش 
حسن نیت این کشــور توســط ایاالت متحده مشروط شده 
است. از نظر امتیازات، ایاالت متحده در حال حاضر خواستار 
خلع سالح کامل و بی بازگشت کره شمالی است اما کره شمالی 
هدف لغو تحریم ها برای گذار از بحران اقتصادی شدید کشور 
خود را دنبال می کند.  در واقع، پیونگ یانگ انتظار دارد تا طی 
روند خلع سالح، از لغو برخی تحریم ها برخوردار شود. ایاالت 
متحده آمریکا و کره شمالی متعهد شده اند تا روابط نوینی را بنا 
کنند که اساس آن تمایل مردم دو کشور بر صلح و رفاه است 
و موضع اعالمی  آنها بر این است که تالش مشترک خواهند 
کرد تا صلح پایدار در شــبه جزیره کره ایجاد شــود. بر اساس 
توافق 29 آوریل کره شــمالی که در آن بخشی از تاسیسات 
هسته ای خود را تخریب کرد نیز کره شمالی متعهد شده بود 
تا خلع ســالح هســته ای را ادامه دهد. آمریکا و کره شمالی 
متعهد می شوند که بقایای سربازان کشته یا مفقود شده جنگ 
را شناسایی کرده و به کشورشان بازگردانند. از این روی به نظر 
می رسد که تائی کوگ جی، بی ثمر بودن انتخاب توپ )جنگی( 
به جای کره* و خسران نادیده گرفتن کامل کره در کره شمالی 
را دریافته است. البته این تغییر رویکرد به معنای تبدیل شدن 
اون به پینگ نیســت اما در بلندمدت، پایبندی  ترامپ به لغو 
تحریم ها و احتمال پنهان کاری توسط کره شمالی می تواند 
در گشایش مسیر به ســمت پای نهادن کره شمالی در مسیر 
چین دوره پینگ یا بازگشــت بــه دوران تائی گوک جی  نقش 

تعیین کننده داشته باشد. 

اکنون که او از دیدار با ترامپ، آن مرد کاسب مسلک 
شارالتان به کشورش بازگشــته، با خود چه می اندیشد که 
یک مارکسیست تجدیدنظرطلب است یا یک مارکسیست 
عملگرا یا اصالح طلب؟ آیا او آمده تا چین جدیدی درست 
کند کــه نظامــی بســته و سانترالیســتی دارد و در عوض 

اقتصادی جهان گشا و راحتی آفرین؟
اگر چنین اســت کــه او را می تــوان در زمــره امثال 

حل مشکل کره شمالی 
برای ترامپ یک امتیاز بزرگ 
محسوب می شود

دن شیائوپنگ به حساب آورد که بر میراث مائو پیراهنی از 
عقالنیت و عملگرایی پوشاند و به سیاق اصالح طلبان، بر 
ستون های کمونیسم، ساختمان هایی تازه و شیک ساخت.
و اگر چنین نیســت باید او را گورباچفی دانســت که 
حاصل معامله اش با آمریکا فروپاشــی نظام کمونیســتی 

کره شمالی و تبدیل شدن به یک کره جنوبی جدید است.
صورت مساله را مرور کنیم. به واسطه سیاست های 
ترامپ، به شــدت تحریم های کره شــمالی افزوده شده، 
رهبری جوان بر این کشــور حاکم اســت که میــان اداره 
کشور و سیاست های اتمی مجبور به انتخاب شده است. 
او اگر معامله با ترامپ را بلد نباشــد هم بمــب را می دهد و 
هم حکومت را، اما اگــر به اندازه ترامــپ زیرک و باهوش 

باشد، می تواند از میل ترامپ برای گرفتن ژست معامله گر 
و حل کننده مشکل های بزرگ استفاده کند و هم خلع سالح 

کامل نشود و هم بتواند کشورش را اداره کند.
»اون« در شــرایط بی ســابقه ای قــرار گرفته. هم 
می تواند کره شمالی را تبدیل به تجربه دوم شوروی کند و از 
آن یک کره جنوبی برای آمریکا بسازد، هم می تواند تبدیل 

به چین جدید شود.
این پسر جوان که راهی پرخطر پیش رو دارد، اکنون 
در میانه محافظــه کاری، اصالح طلبی و تجدیدنظرطلبی 
قرار گرفته است. ترامپ به دنبال »اون« تجدیدنظرطلب 
اســت درحالی کــه چیــن و روســیه او را بــه عنــوان یک 
محافظه کار– اصالح طلب می  پسندند و خود البته سرگردان 

میان صندلی قدرت و اداره کشور و قدرت اتمی است.
تــا اینجــای کار دنیــا از او یــک مارکسیســت 
تجدیدنظرطلب تصویر کرده ولی به نظر می رســد گذشت 
زمان و ادامه مذاکرات از او یک مارکسیست اصالح طلب 
بســازد. مگر اینکه میل به تجدیدنظرطلبی فراتر از سطح 
تحریم ها باشــد و از یک خواســت قوی در خانــواده کیم 

نشات بگیرد.

سعید آجورلو

سردبیر
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فرهنگ

داستان یا قصه نیســت که کارگردان و نویســنده برای آن 
تصمیم جدا و جدی بگیرد و فیلم خــود را به صورت طنز یا 
جدی بسازد. باید دید که کشــش هر قصه و فیلمی  به چه 

صورت است و میل آن بیشتر به کدام سبک است. 
اگر موضوع اصلــی فیلم چهارراه اســتانبول را حادثه 
پالسکو فرض کنیم، می توانیم یک سوال از کارگردان 
این اثر داشــته باشــیم و آن هم اینکه؛ آیــا بهتر نبود 
که درام غمبار پالســکو در یک فضــای کامال جدی و 
متاثر روایت شــود؟ یعنی به جای اینکــه مخاطب در 

می گیرد. نوع درامی  که در قصه تعریف شده و داستانی که 
در آن روایت می شود، می تواند تاثیر زیادی بر سبک فیلم 
داشته باشد. مبتنی بر همین زاویه نگاه، چهارراه استانبول 
نیز در حال روایت داســتان و قصه ای اســت که ماجرای 
غمباری به نام پالســکو را روایت می کنــد و در نتیجه لحن 
جدی تری نیز باید برای فیلم قائل شــد. این درســت مثل 
فیلم عصر یخبندان است که من چندی پیش ساخته بودم. 
فکر می کنم این سبک از فیلمسازی در سطح و شیوه خود، 
اثرگذاری خوبی در میان مردم داشــته و توانســته به درجه 
قابل قبولی از موفقیت دســت یابد. بازخــوردی که من در 
اکران عمومی از مردم می گیرم، غالبا به این صورت است 
که با فیلم رابطه خوبی برقرار کرده اند و همه از این داستان 

و نوع پرداخت به موضوع راضی هستند. 
باور من این است که لحن و شــیوه پرداخت به یک 
سوژه و سبک فیلمسازی را می توان بر اساس قصه یا درام 
هر داستانی مشخص کرد. این مساله چیز جدایی از یک 

 مرور آثــار مختلف مصطفــی کیایی، نشــان از توجه 
ویژه او به سوژه های اجتماعی اســت، به این معنا که 
برای بیان یک مســاله اجتماعــی، از مایه های کمدی 
کمک گرفته و درصدد پرداخت به این مســائل برآمده 
اســت. بســیاری از منتقدین با همین زاویــه نگاه به 
چهــارراه اســتانبول نگریســته و آن را یک اثــر میانه 
می دانند. به این معنا که ما در اصل بــا یک درام و یک 
ماجرای غم انگیز به نام پالسکو مواجه هستیم اما در 
صحنه های بســیاری نیز با طنزی روبه رو می شویم که 
محســن کیایی نماینده آن در بارکد اســت. سوال من 
درباره چهارراه استانبول این است که آیا شما این فیلم 
را نیز به سبک و سیاق همیشگی تان ساخته اید یا این 
برداشت منتقدین اشتباه اســت؟ اصال مزایای تاکید 
بر این شیوه فیلمسازی در ســینمای مصطفی کیایی 

چیست؟
   من فکر می کنم هــر فیلمی، لحنــش را از قصه 

مصطفی کیایی،زاده ۱۳۵۵ شهر کرج، کارگردان 

و فیلمنامه  نویس سینما و تلویزیون است. چهارراه 

اســتانبول، بارکد، عصــر یخبندان، خــط ویژه، 

ضدگلوله و بعد از ظهر ســگی از آثار ســینمایی او 

هستند که در جریان اکران های مردمی  نیز دیده 

شده و با فروش خوبی در گیشــه مواجه بوده اند. 

خروس، راه دور و نقطه ســرخط نیــز از دیگر آثار 

تلویزیونی او هستند. 

پالسکو تمام روایت ما نبود

 مروری بر چهارراه استانبول در گفت وگو با مصطفی کیایی
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اتفاقاتی که در مستند دیده می شد، در فیلم نیز روایت شده 
و من به همان الگویی نگاه کردم که در واقعیت وجود داشته 
است. اما اگر فردی در این میان زعم سیاسی بودن ماجرا را 
دارد، بسیار در اشتباه است. چهارراه استانبول روایت همان 
اتفاقاتی است که در روز حادثه و در ساختمان پالسکو رخ 
داده است. مستنداتی که من به چشم خودم دیدم. عالوه 
بر این، من در چند ســاعت اولیه ماجرا در مکان پالســکو 
حضور داشتم و بسیاری از مشــکالت را از نزدیک دیدم. 
مدیریت بحران ما همیشه در ســاعات اولیه یک ماجرا به 
همین صورت عمل کرده و می کنــد. صحبت هایی که در 
فیلم شــما می بینید نیز همان حرف هایی است که در روز 
حادثه زده شده، حتی این ورژن از انتقاداتی که روی پرده 
فیلم و در سینما می بینید، تلطیف شده تر از آن چیزی است 

که در واقعیت رخ داده است. 
درباره دوگانه ای رادان-کیایی که در چهارراه استانبول 
نیز شاهد آن بودیم، باید به نکته دیگری هم اشاره کرد. 
شــما در این دیالوگ ها درصدد پرداخت به یک مساله 
اجتماعی برآمدید که با وضعیت اقتصادی گره خورده 
بود و انتقاد مهمی  از جریان واردات و بازار و... داشت. 
دیالوگ هایــی کــه از  تریبــون بهــرام رادان به گوش 
مخاطب می رسد، با توجه به پیش زمینه ذهنی مسلطی 
که مخاطب از مدلی به نام رادان در ذهن دارد، چندان 

دلچسب نبود. نظر شما درباره این مساله چیست؟
   بهرام رادان مدل یک برند ایرانی به نام نوین چرم 
اســت. برندی که تولید داخلی است. نکته دوم اینکه این 
ذهنیت ها را نمی توان با مقوله بازیگری مرتبط دانســت. 
وقتی شــما یک بازیگر را انتخاب می کنید، او بر اســاس 
شخصیتی که در داســتان دارد، بازی کرده و جلو می رود. 
شــخصیت یک ورشکســته که از وضعیت بــازار اوضاع 
نابسامانی را دچار شده است. پس زمینه ای که مردم از این 
بازیگر در ذهن دارند اهمیتی ندارد و نمی توان در بازیگری 
به این مسائل توجه داشــت. اگر بخواهیم با توجه به این 
نکته به بازیگران نگاه کنیم، من نمی توانستم گزینه مناسبی 
برای این نقش داشته باشم. شــما یک گزینه را نام ببرید. 
مثال اگر بخواهید یک بازیگر را در نقش جدی به کار بگیرید 
و او در زندگی واقعی اش فردی طناز باشد، باید چه کار کنید؟ 
مثال شــما خانم معتمدآریا را در آثار زیادی با حجاب چادر 
دیده و در آثار دیگر این گونه ندیده اید. یا مهناز افشــار که 
این روزها در گلشیفته با چهره ای متفاوت از آنچه تا به حال 
دیده شده، می بینید، پس باید نقدی به این شیوه بازیگری 
وارد کرد؟ این زاویه نگاه درستی نیست. این نقد را نمی توان 

یک برخورد تخصصی با مقوله بازیگری به حساب آورد. 
واقعیت انتقاداتی که به حادثه پالســکو وارد شد، در 
یک بعد و انتقاد از یک فرد یا سازمان مشخص خالصه 
نمی شــد. به این معنا که در همان زمــان عده زیادی 
از مســئوالن آتش نشــانی و نهادهای ذی ربط وجود 
داشتند که از دولت و حتی سایر قوا نیز ناراضی بودند و 
آنها  را در مدیریت بحران پالسکو مقصر می شناختند. 
روایتی جامع که برای رعایت جوانب انصاف باید همه 
ابعاد آن را در نظر گرفت و به آنها  پرداخت. این همان 
جامعیتی است که در چهارراه استانبول نمی بینیم و در 
نتیجه مخاطب انتقاد فیلم از مدیریت شهری و به طور 
مشــخص شــهردار وقت را بیشتر شــبیه یک بیانیه 

سیاسی می بیند و می شنود.
   شما باید به مصادیق اشاره کنید. مثال بگویید که 
فالن جمله یک بیانیه سیاسی بوده و من درباره همان جمله 
به شــما توضیح بدهم. وگرنه غیر از ایــن رویه، نمی توان 
درباره فیلم قضاوت درستی داشــت. نقد ما، نقد مدیریت 
بحران است. تنها جایی که فیلم به صورت مشخصی به این 
مساله اشاره دارد، جایی است که مدیریت بحران را شهردار 
بر عهده گرفته و می گویند؛ شــنیدم مدیریت بحران را هم 

مختل کرده ای؟ مدیریت بحران را کســی مختل کرده که 
خودش مدیریت بحران را برعهده گرفته است.

یا در جای دیگری می گویــد که حرف آخر را باید یک 
آتش نشــان بزند. این تنها جمله ای اســت که در چهارراه 
اســتانبول درباره انتقادات گفته شــده اســت. اگر شما و 
دیگران چیز دیگری از این فیلم برداشــت کرده اید، دیده 
یا شــنیده اید، شــاید با فیلم دیگری مواجه بوده اید که من 

آن را ندیده ام.
شــما اگر بدانید که در آن روز چه اتفاقاتی رخ داده و 
چه صحبت هایی در میان آتش نشانان رد و بدل شده، این 
جمالت را منطبــق با واقعیت دریافــت می کنید. در همان 
زمــان نیروهایی در راس کار بودند که تخصصی نداشــتند 
و از نهادهای مختلف به پالســکو اعزام شــده بودند. این 
مســاله ای اســت که همواره در کشــور ما وجود داشته و 
اهمیتی به تخصص ها داده نمی شــود. این نارضایتی در 

گفتوگو

الیه هــای میانی و در میان آتش نشــانان به شــدت وجود 
داشت. وضعیتی که منجر به این شــد که آقای داوری به 
عنــوان مدیر آتش نشــانی، وقتی با صداوســیما مصاحبه 
می کرد، آتش نشانان دیگر حاضر به مصاحبه نمی شدند. 
دلیل آن هم انتقادات زیادی بود که به مدیریت آتش نشانی 
داشــتند. اینها واقعیت هایی اســت که در آن مقطع اتفاق 
افتاده و نمی تــوان آنها  را انکار کرد. اگر شــما برداشــت 
سیاسی از این روایت دارید، من پاسخی در این زمینه ندارم. 
مساله ای که مطرح شد، یک حکم قطعی یا انتقادات 
عتاب آمیز از فیلم شما و کارگردانی نبود، بلکه انتقاد و 
نکته ای بود که امروز و در محافل ســینمایی به گوش 
می رسد و عده زیادی آن را مورد تاکید قرار داده اند. اما 
درباره چهارراه استانبول، این طور به نظر من می رسد 
که امروز و با گذشت قریب به دو سال از حادثه پالسکو، 
شــاید وقت مناســبی برای طرح دعوای دوباره علیه 

من فکر می کنم این توقعی که برخی از ناقدین درباره 
اختصاص تمام فیلم به حادثه دارنــد، را باید این طور 
پاســخ داد که ما یک داستان دیگر داشــتیم و از ابتدا 
بنای کارمان بر این نبوده که در تمام فیلم درباره حادثه 
پالســکو صحبت کنیم. مــا درصدد روایت داســتانی 

هستیم که در برخی موارد نیز به پالسکو گره می خورد

صحنه هایی از دوگانه رادان-کیایی به خنده بیاید و در 
صحنه های دیگری با حضور پاکدل و تیم آتش نشانی 
یاد خاطرات تلخ پالســکو برایش زنده شــود، در یک 
فضای کامال درام ســیر کند؟ دلیل اســتفاده شــما از 

طنزهای گاه و بیگاه در چهارراه استانبول چیست؟
   من اصال به این رویه اعتقاد ندارم. زندگی می تواند 
لحن های مختلفی داشته باشد و در همین فضاست که ما 
باهم زندگی می کنیم. وقتی من و شما امروز با هم صحبت 
می کنیــم و حال مــان کامال خــوب اســت، می توانیم در 
ساعتی بعد فضای دیگری را تجربه کرده و کامال دگرگون 
باشیم. این لحن من در تمام فیلم هایم اتفاقا حفظ و دیده 
شده اســت. مثال در عصر یخبندان نیز شــما شاهد چنین 
مساله ای هستید. یا در فیلم های کمدی که من ساختم، 
شما شــاهد لحظه های تاثیرگذاری هستید که با آن اشک 
می ریزید. مثال در ضدگلوله، به رغم اینکه در صحنه های 
زیادی از فیلــم می خندید و بــا موقعیت های طنــز روبه رو 
هســتید، در برخی از صحنه های نیز تحت تاثیر واقع شده 
و گریه می کنید. این روال همیشگی فیلم های من است. 
فیلم ها مثل جریان زندگی هستند. هر لحظه ممکن است 
که این حال و احوال تغییرات زیادی داشته باشد و انسان 
را به سمت وسویی غیر از آنچه تا اندکی قبل بوده، بکشاند. 
لحظه های متغیری که برای انتقــال لحن و پیام آن از 
دوگانه های شــخصیتی مثل رادان و کیایی اســتفاده 
شده است؟ ارزیابی شما از تناســب این دو بازیگر در 
چهارراه اســتانبول چگونه اســت؟ می دیدم که برخی 
از منتقدین بازی بهرام رادان و تناسب شخصیت او و 

نقشش را چندان درخور ارزیابی نمی کردند... 
   من از انتخابم راضی هستم و فکر می کنم بهترین 
گزینه هایی کــه در آن لحظه پیش روی مــن بوده، همین 
گزینه ها بوده اند. افرادی که در بارکد بسیار خوب و موفق 
بودند و در چهارراه استانبول نیز باوجود اینکه تالش زیادی 
برای متفاوت بودن آنها  شد، توانستند خوب در نقش شان 

جای بگیرند و به نظر من موفق بودند. 
یکی از موارد مهمی  که در لحظات فرو ریختن پالسکو 
و پس از آن در فیلم می شــنویم، انتقادات آشــکاری 
است که خطاب به مدیریت شهری و... در دیالوگ ها 
جای داده شده است. برخی از منتقدین و تحلیلگران 
ســینمایی این رویه را نادرست ارزیابی کرده و حتی در 
برخی موارد شــما را به سیاســی کاری متهم کرده اند. 
دلیل پرداخت بی حاشیه شما به این مسائل در چهارراه 
اســتانبول چیســت؟ آیا فیلــم نمی توانســت از بیان 

غیرمستقیم تری برای انتقال این معنا استفاده کند؟
   مثال؟ شما یک مثال از انتقاد مستقیم در استانبول 

برای من بیاورید.
من کاری با دیالوگ های دقیق و کلمات تنظیم شده در 
آنها  ندارم اما به عنوان یک مخاطــب عمومی، وقتی 
فیلم را می دیدم از یــک جایی به بعــد، این طور حس 
می کردم که برخی از صحبت هایی که میان اعضای تیم 
آتش نشانی و مسئوالن آنها  رد و بدل می شود، بیشتر از 
کشش داستان و درام است. شاید در برخی موارد حتی 
حس بیانیه خوانی و متهم کردن تیم مدیریت شهری 

به مخاطب شما القا می شود... 
   بلــه. واقعیت هم همین طور اســت. من بیش از 
سی یا ســی و پنج ساعت مســتند درباره وقایع روز پالسکو 
را مشــاهده کرده ام. اینها در روز اول دســت روی دســت 
گذاشــته، دور هــم می چرخیدنــد و نمی دانســتند که چه 
باید بکنند. حتی یک نفر قصد داشــت که با اره آهن بر کار 
آواربــرداری را صورت دهد. مدیریت بحران و شــهرداری 
در آن مقطع بد عمل کرد. عملکردی که همیشه بد بوده و 
این باره نیز بدتر بوده است. من این صحبت ها و دیالوگ ها 
را از مســتنداتی که دیده بودم، برمی داشتم. دقیقا همان 
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استانبول هم در حال روایت یک داستان عاشقانه است که 
در پس زمینه به پالســکو گره می خورد. الگوی این نوع از 
فیلم ها در تمام دنیا به همین صورت است. فیلم هایی که 
درباره حادثه یازده سپتامبر یا... ساخته شده، تنها و تنها به 
این حوادث نپرداخته است، بلکه داستانی که مدنظر داشته 

را در دل این حوادث بازنویسی و روایت کرده است. 
من فکر می کنم این توقعی که برخی از ناقدین درباره 
اختصاص تمام فیلم به حادثه دارند، را باید این طور پاسخ 
داد که ما یک داستان دیگر داشتیم و از ابتدا بنای کارمان 
بر این نبوده که در تمام فیلم درباره حادثه پالسکو صحبت 
کنیم. ما درصدد روایت داستانی هستیم که در برخی موارد 

نیز به پالسکو گره می خورد. 
نظر شــما درباره بازخورد فیلم چهارراه اســتانبول در 

جشنواره و اکران چیست؟
   درباره فضای جشــنواره هیچ گاه صحبتی ندارم. 
به این دلیل که مختصاتــش را به خوبی می شناســم. اما 
صف های مردمــی  و فضای اکران گســترده، همــواره با 
فیلم های ما گرم شده و اما اتفاق ویژه ای برای ما رخ نداده 
است. سرانجام در چند رشته کاندیدا می شویم و در نهایت 
یک یا دو ســیمرغ نیز دریافت می کنیم. در واقع جشنواره 

اهمیت چندانی برای من نداشته و ندارد. 
درباره فروش در اکران مردمی  نیز در ســه روز اول و 
پیش از ماجرای برجام، با گیشــه خوبی روبه رو بودیم اما با 
شروع ماجرای برجام، سینما افت زیادی داشت. فیلم من 
و تگزاس بیشــترین فروش روزانه را دارند که با راکدشدن 
فضای سینما نمی توان رقم چندانی برای آن در نظر داشت. 
امیدوارم در روزهای آینده حال مردم برای سینما رفتن بهتر 

از قبل شود.

مقصران این حادثه نباشــد، آن هم روی پرده ســینما 
و در یک فضای کامال درام. شــاید اگر این جمالت در 
فیلم نقل نمی شد، بار آن برای مخاطب سنگین تر و به 

یادماندنی تر می شد. 
   من انتقاد سیاســی بودن را نه فقط از سوی شما، 
که از سوی برخی رسانه های دیگر نیز شنیده و با آن مواجه 
شده ام؛ رسانه هایی که وقتی امری را خوشایند نمی بینند، 
آن را سیاسی می خوانند و به نوعی برچسب زنی به آثار روی 

می آورند.
اما نکته ای کــه دربــاره تاریخ مصرف انتقــادات به 
مدیریت بحران کردید، باید این طور بگویم که فیلم در حال 
روایت درام خود است. قصه اصلی این فیلم اصال ماجرای 
پالسکو نیست. فیلم در حال روایت داستان دیگری است 
که بعد در یک نقطه عطف به حادثه پالسکو می رسد و با آن 
گره می خورد. در دل آن وارد شده و پس از آن نیز از پالسکو 

خارج می شود.
 شما فکر می کنید که ما باید در اینجا و این تالقی چه 
چیزی را به نمایش می گذاشتیم؟ باید معضالت و اتفاقاتی 
که رخ داده را نشان می دادیم و نمی توانستیم آنها  را ندیده 
بگیریم. من فکر می کنم این برآیند نگاه نویســنده به درام 
است. برخی از منتقدین به ما می گویند که چرا تمام داستان 
درباره پالسکو نبود و برخی نظرات دیگری دارند. این ویژگی 
ناشی از نگاه و فکر نویسنده، زمانی است که در حال نوشتن 

داستان است. 
نقدهای این گونــه به چهارراه اســتانبول را می توان 
این طور ارزیابی کرد که مثال شما درباره تایتانیک این طور 
بگویید که چرا تمام ماجرا درباره غرق شدن کشتی نبوده و 
یک داستان عشقی در کنار آن روایت شده است. چهارراه 

 این ورژن از انتقاداتی که 
روی پرده فیلم و در سینما 
می بینید، تلطیف شده تر 

از آن چیزی است که در 
واقعیت رخ داده است

چهارراه اســتانبول؛ نام آخرین اثــر مصطفی کیایی 
اســت. کیایی کارگــردان  چهل و دوســاله ای اســت که 
نخســتین فعالیت هنری اش را در ســال 1373 و در مرکز 
آموزش فیلمسازی اداره ارشــاد کرج آغاز کرد. سال های 
زیادی طول کشــید تا او بتواند اولین مجوز ســاخت فیلم 
بلند ســینمایی خود با نام بعدازظهر سگی سگی، در سال 

1388 دریافت کند. 
بعدازظهر سگی سگی روایتگر داستان جوانی است 
که فارغ التحصیل رشته مهندســی مکانیک است. او که 
در صنعت خودروســازی طرح  های مختلفــی ارائه کرده و 
با شکست روبه رو شده، برای اینکه حرف خود را به گوش 
مسئوالن برساند، بازی خطرناکی را آغاز می کند که منجر به 
گروگانگیری می  شود. داستان فیلم در این بستر اجتماعی 
و ابعادی طنز رقم می خــورد. مایه های طنزی که در زمان 
اکران فیلم، منجر به برانگیختن واکنش های بسیاری شد 
و انتقادات زیــادی را درباره کنایه های سیاســی این فیلم 

مطرح کرد. 
پس از آن، کیایی ضدگلوله را در ســال 1389 روانه 
ســینما کرد. فیلمی  که با اســتقبال نســبتا خوبی در بدنه 
سینما و گیشه مواجه شد و همین استقبال بود که زمینه ساز 
دیده شدن دیگر آثار او شــد. ضدگلوله؛ داستان این فیلم 
مربوط به اواسط دهه ۶۰ و اوج دوران جنگ ایران و عراق 
است. فیلم درصدد روایت داستانی است که قصه مردی 
حدود ۵۰ ســاله در تهران را روایت می کنــد. مردی که -با 
بازی مهدی  هاشمی- مشغول قاچاق نوارهای لس آنجلسی 
و فیلم های ویدئویی بوده و در اثر یک اتفاق درمی  یابد که 
توموری در سرش دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد 
ماند. او تصمیم می گیرد که به جنگ برود و روایت داستان 
در این بستر درام جاری می شود. ضدگلوله نیز در استفاده 
از پوسته طنز برای بیان یک داستان اجتماعی، بهره گیری 
خوبی داشــت و توانســت مخاطبیــن مختلفــی را همراه 
خود کند. بســیاری از منتقدین بعدازظهر سگی سگی، در 
ضدگلوله همراه این داستان شــدند و روایت این تحول را 

به زیبایی پذیرفتند. 
پــس از ضدگلولــه، خــط ویــژه نیــز تبدیــل بــه 
پرفروش تریــن کار کیایــی در گیشــه ســینماهای ایران 
شــد. داســتان خط ویژه از این قرار بود کــه کاوه- با بازی 
هومن ســیدی- نابغه علوم کامپیوتری به همــراه خواهر 
و شــوهرخواهرش، تحت شــرایط خاصی حساب بانکی 
یک رانتخوار به نام محتشــم را هک می کنند. محتشــم 
برای بازگشــت پولش به روش های غیر قانونی رو می آورد 
اما این پول هنگفت در اختیار هفت جــوان قرار می گیرد 
و مشــکالت عدیده ای را برای آنها  به وجود می آورد. این 
بار نیز کیایی یــک مضمون اجتماعــی را در دل یک طنز 
ســوءتفاهم نهاده و از پــس این پــرده روایتگر معضالت 

اجتماعی و اقتصادی زندگی جوانان می شود. 

خوانشی طنز
از یک درام؟

جای چهارراه استانبول، 
در سینمای کیایی کجاست

محمدامیر خوش صحبتان

دبیر گروه فرهنگ

یادداشت
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عصریخبندان چهارمین ســاخته سینمایی مصطفی 
کیایی محسوب می شود. اثری که به نسبت دو فیلم قبل تر 
او، چندان موفق نبود. این در حالی بود که عصریخبندان، 
در سی و سومین جشنواره فیلم فجر در هفت بخش نامزد 
شد و توانســت در دو رشته نیز جایزه ســیمرغ بلورین را به 
خود اختصاص دهــد. فیلم به موضوع تهیــه ماده مخدر 
شیشه، در آرایشگاه های کوچک و رابطه اعتیاد و خیانت 
می  پــردازد. این فیلــم همچنین به رابطه گســترش مواد 
مخدر و آقازاده ها و فســاد اشــاره می  کند. اما پس از این 
فیلم، بارکد توانست فروش بسیار خوبی را در سینما تجربه 
نماید و جای خالی عصریخبندان را در کارنامه ســینمایی 
کیایی پر کند. بارکد؛ داستان جوانی به نام حامد است که 
برای استخدام به دفتر رئیس یک شرکت خصوصی بزرگ 
مراجعه می کند. داستان فیلم، ماجرای چگونگی رسیدن 
این جوان به این دفتر کار را از زبان خود او روایت می کند. 
ماجرای درگیری های مالی و دوســتانه این زوج جوان که 
در قالب یک فلش بک روایت می شود، در کنار درون مایه 
طنز و فکاهــی، بارکد را بیش از آنکه یــک فیلم اجتماعی 
جلوه دهد، تبدیل به یک کمدی موزون کرده است. بارکد 
درحالی روی پرده سینماها رفت که با دستور وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی، مکلف به حذف صدای یاس خواننده 

تیتراژ خود شد. 
چهارراه اســتانبول ششــمین فیلم مصطفی کیایی 
است که در این هفته های نخست اکران نتوانسته جایگاه 
چندان مناســبی را از آِن خود کند. احــد و بهمن، افرادی 
هستند که محل کســب و کار آنها  در ســاختمان پالسکو 
واقع شده اما به جهت ورود اجناس چینی، این دو در آستانه 
ورشکستگی قراردارند. در همین حال، با ریزش ناگهانی 
ســاختمان پالســکو فکری به ذهن این دو می رسد و... 
در کنار این بســتر اصلی که داســتان حول محور آن رقم 
می خورد، ماجرای عاطفی و روابط عاشــقانه احد و بهمن 
نیز به صورتی غریب به داستان ریزش ساختمان پالسکو 

گره می خورد و بستر داستان را به درام نزدیک می کند. 

  روایت طنز یک ماجرا!
پالســکو را می توان فیلمی  مرتبط با حادثه پالسکو 
دانســت. حادثه ای که امروز هرچند دیگر از دغدغه های 
پررنگ ذهن مردم نیســت اما یادآور روزهای تلخی برای 
آنان اســت که به نوعی با واقعیات زندگی روزمره شان نیز 
پیوند خورده اســت. آنچــه در اینجا دســتمایه کار کیایی 
قرارگرفته و ســوژه ابتدای فیلــم را به میانــه و انتهای آن 
پیوند داده، به شــکلی با ریزش پالســکو گــره می  خورد و 
آن را هم تبدیل به یکی از کاراکتر هــای فیلم می  کند؛ اما 
همین دســت مایه اولیه، هم نقاط قوتــی دارد و هم نقاط 
ضعفی جدی. به بیان روشن تر اینکه، استارت کار کیایی 
در چهارراه اســتانبول را نه می توان در یک داستان درام 
و عاشــقانه دانســت و نه می توان آن را در یک حادثه تلخ 

اجتماعی جست وجو کرد. 
روایت چهارراه استانبول اما در بعدی که به داستان 

پالســکو می پردازد، یک روایت قهرمان دوســت است. 
به ایــن معنا کــه مطابــق همیشــه، داســتان قهرمانان 
فیلم داســتانی جــذاب اســت. هرچند کیایــی معموال از 
داستان های معمولی و کلیشه ای برای بیان آنچه در ذهن 
دارد، اســتفاده می  کند امــا آنها  را طوری پیــش می برد و 
می  پردازد که شبیه همیشه  کلیشه  ها به چشم نیایند. مثال 
داستان بارکد یا عصر یخبندان را می توان مصداق بارز این 
جریان به حساب آورد. مخاطبان این داستان ها، هرکدام 
را بارها و بارها دیده یا شــنیده اند اما در فضای فیلم کیایی 
این داستان کلیشه ای چهره ای نو پیدا می  کند و کارگردان 
رنگ و بوی تازه ای به آن می  بخشد. بخش زیادی از آن به 
دلیل شخصیت  پردازی متفاوت کیایی است که می تواند 
کاراکترهایــی گیرا و در نوع خودشــان یکــه را خلق کند؛ 
کاراکترهایی که همزمان که باهوشــند، بسیار کودن هم 
می توانند باشند. یا همان قدر که بدشــانس  اند و بدبیاری 
می آورند، ناگهان همین شانس نجات شان می دهد. این 
همان قسمتی است که برای انتقال بیان طنز از آن استفاده 
می شود و مایه های کمدی اثر کیایی را به مخاطب نشان 
می دهد و از رهگذر همین مایه اســت که بیننده همراه او 
می شود. برخی از منتقدین در این باره می گویند که کیایی 
دســت تقدیر و سرنوشــت را در آثارش برجســته می کند و 
جایگاه ویژه ای به آن می بخشد. مســاله ای که در همین 
چگونگی پیشروی داستان و شخصیت  پردازی هم بسیار 
تاثیرگذار است.  در کنار این مســاله و شخصیت پردازی، 
طنزی که در آثار کیایی با آن روبه رو هســتیم، یک عنصر 
مهم و تاثیرگذار به نام محسن کیایی دارد. او بدعت  گذاری 
فیلم با تماشــاگر نقش ویــژه ای دارد. محســن کیایی به 
شکل خاص در فیلم های برادرش شکلی از کمدین را خلق 
می  کند که بسیار دوست  داشــتنی و تازه است. مساله ای 
مهم که شاید بتوان در پرداخت بیشتر به سینمای کمدی 
کیایی و اقبال مردم نســبت به آن، بیشــتر مــورد توجه و 
بررســی قرارش داد.  در فیلم چهارراه اســتانبول هم این 
الگوی طنز و طنازی با محوریت محســن کیایی تا حدود 
کمرنگ تری از دیگر آثار این کارگردان تکرار شده است. 
بهرام رادان بدهی باال آورده و از دســت طلبکاران فراری 
اســت و می خواهد قاچاقی از مرز رد شود و محسن کیایی 
هم که رفیق و شــریک اوست، در این مســیر با او همراه 
است و قرار است مطابق فیلم های دیگر، بعد عاشقانه فیلم 
را هم  به واسطه حضور دختری که دوســتش دارد اما قرار 
اســت با کس دیگری ازدواج کند، تقویت کند. در جریان 
انتقال بار طنز این داســتان، کیایی نقــش مهمی  دارد و 

نمی توان این نقش مهم را نادیده انگاشت. 

  و ناگهان پالسکو
ماجرای بدهکارهای فراری که در قالب شــخصیت 
رادان و کیایی تعریف می شــود، در میانــه راه و در جریان 
تامین پــول بدهی ها، بــا یــک داســتان غیرمترقبه گره 
می خورد. این درست همین  جایی است که بعد از بدبیاری 
بزرگ شخصیت های اصلی داستان، شما را با قهرمان ها 

مواجه می کند کــه متوجه می شــوید قبل روایــت آنها  را 
در داســتان پالسکو شــنیده اید. داســتان قهرمان های 
شکست خورده به حادثه پالســکو وصل می شود و مسیر 
داســتان به  کلی تغییر می کند. شــاید در پــس ذهن تان 
به این نتیجه برســید که کیایی از عهده تعریف داســتان 
قهرمان های خود به  خوبی برمی آید و در نهایت نیز آنها  را 
نجات می دهد. اما این با آنچه در مجموع داســتان دیده 
و شــنیده اید تفاوت زیادی دارد. اینکه آنهــا  در زیرزمین 
ســاختمان پالســکو گیر می افتند و در نهایــت نیز نجات 
می یابند. اما و با این  وجود انتظاری که مخاطب از داستان 
چهارراه استانبول و پالسکو در ذهن پرورانده با آنچه روی 

پرده سینما می بیند، همخوانی چندانی ندارد. 
چهارراه اســتانبول را می   توان در میــان آثار کیایی 
ضعیف  ترین و شلخته  ترین آنها  دانست چراکه کارگردان 
تمرکــزش را روی داســتان اصلــی فیلــم و قهرمانانــش 
نمی گذارد و درســت در میان درام می خواهد از داستانی 
دیگر روایت کند؛ داستان  جان  نثاری آتش  نشان ها و انتظار 
بی پایان خانواده  های داغدیده شان. تالشی برای روایت 
که مخاطب در نهایت متوجه دلیل این پرداخت نمی شود. 
کیایــی قصد واضحــی دارد که از پالســکو هــم بگوید و 
تماشاگر را به  واسطه آن متاثر کند. اما واقعیت آن است که 
پرش از داستان اصلی به این خرده داستان ها نه تنها تمرکز 
را از فیلم می گیرد که باعث می شــود احساسات تماشاگر 
هم گیج و ســردرگم شــود. غرق کردن تماشــاگر در فیلم 
حادثه پالســکو، در میان آتــش و دود و در طبقات باالیی 
ســاختمان، نقش مهمی  در این اثرگــذاری ایفا می کند. 
اثرگذاری ای که معلوم نیســت با چه هدفــی در تالقی با 
داســتان اصلی گنجانده شــده و هر دو را به نوعی ناقص 

باقی گذاشته است. 

  یک حادثه تکراری
بهره گیری کیایی از حادثه پالســکو در فیلم چهارراه 
اســتانبول را می توان بین دیالوگ هایی یافت که برای نقد 
از وضعیت اقتصادی بــازار آزاد در دهان نقش های اولش 
گذاشته اســت. تمام تاثیر ســوختن و ریختن پالسکو در 
چهارراه استانبول در این خالصه می  شود که دو شخصیت 
اصلی ماجرا در  ترافیک حاصــل از آن گیر می کنند. نجات 
دختر محبوس هم به قدری سردســتی و بی  مایه اســت که 
بهتر اســت کال نادیده اش بگیریم. فایده دیگرش هم این 
اســت که آن دیالوگ  های فاجعه  بار و گل درشت در برخی 
از صحنه های فیلم تکرار شــده و به جای اینکه مخاطب را 
همراه خود کند، او را تا حــدودی زیادی در فضای دلزدگی 
قرار می دهد. مثال دیالوگ هایی که با عبارت پالسکو وقتی 
ریخت که جنس چینی توی بازار ریخت و... شــروع شوند 
و از شعاری شدن هر چه بیشتر، کوتاه نیایند. حاال می شود 
با اطمینان گفت حادثه پالسکو برای این فیلم یک عنصر 
کامال زینتــی بوده و قــرار نبوده هیچ خالئی با ســاخت آن 
پر شــود.  چهارراه استانبول درصدد اســت که با تحریک و 
هیجان دادن کاذب، فشار آوردن به روح و روان مخاطب و 
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بازسازی کاریکاتورگونه، یک حادثه تلخ در مدیوم سینما او را 
به روزهای تلخی ببرد که احساسات عمیقی را تجربه کرده و 
از رهگذر همین احساسات، بتواند همراهی مخاطب با فیلم 
را به خوبی جلب کند. روشی که مبتنی بر آن نمی توان فیلمی  
ساخت که ماندگار و دغدغه مند باشد؛ قصه ای که مشخص 
نیســت از کجا شروع و به کجا ختم می شــود. اصال معلوم 
نمی شود که چرا پالسکو در این میان وارد شده و لوکیشنی 
برای جریان یک داستان شده است. لوکشینی که می توان 
در بطن خود هزاران داستان درام را برای مخاطبان روایت 

کند و آنان را به خوبی همراه خود کند. 
باال و پایین کردن هرچه بیشتر فیلم نشان از آن دارد 
که چهارراه استانبول مســاله اش نه پالسکو است نه یک 

معضل اجتماعــی. این فیلم درصدد برآمــده که موفقیت 
ناشــی از  ترســیم دو کاراکتر قبلی اش را در فضایی دیگر 
تکرار کند. درست به همین منظور است که اینها را در یک 
فضای تازه و با ابعادی متفاوت از بارکد  ترسیم کرده و سعی 
دارد که برای ایجاد این تفاوت از پالسکو مدد بگیرد. این 
بار همان شــخصیت های بذله گو در یک بحران موقعیت 
قرار می گیرند و با بازی فاجعه بار بهرام رادان که زبانش در 
بیان دیالوگ های ساده هم درجا می زند، می خواهد جدی 
باشد، اما نیست. در سطحی ترین شکل ممکن روایت بیان 
می شود، کلیتی به عنوان ریزش ساختمان پالسکو وجود 
داشته و خرده قصه هایی به آن اضافه شده که هیچ کاری 
نمی کند. نه فیلمنامه ای در کار اســت کــه به اصل واقعه 

وفادار باشد، نه بازی چشم گیری از تیم بازیگرانش، راکورد 
لهجه شخصیت در بعضی از ســکانس ها حفظ می شود، 
در جایی هم به فراموشی ســپرده می شود و سه شخصیت 

اصلی در کنار هم یک اثر غیرچشم نواز را رقم می زنند. 
پاشنه آشــیل فیلم درســت در همین بازی غیرقابل 
قبول رادان و ضعف جدی شــخصیت اصلی فیلم اســت 
که حرف های پیام گونه فیلم را شــعاری و ناهموار می کند 
و کنایه آمیز بودن آن را از بین می بــرد. این دیالوگ ها در 
زبان مامور آتش نشانی هم هست و گاهی حتی رنگ و بوی 
سیاسی جدی تری هم به خود می گیرد. وضعیتی که شاید 
با حضور ســحر دولتشــاهی و ناتوانی اش در بیان درست 
لهجه مازنی، شدیدتر و در کنار آن با تکرارهای زیاد فریاد 

علیه یک فرد
نگاهی به روایت انتقاد در آخرین اثر مصطفی کیایی

شــاید یکی از مهم ترین مولفه هــای فیلم های 
کیایی، پرداخت به مســائل اجتماعــی در قالبی دیگر 
اســت. به این معنا که مثال ســوژه بیــکاری یا بحران 
اقتصادی خواسته اصلی است که او در برخی آثارش 
به آنها  عنایت داشته و اما برای روایت آن، از مایه های 
دیگری مثل طنز و... اســتفاده کرده اســت. منطبق 
با این زاویه نگاه، چهارراه اســتانبول »همان مسیری 
را مــی رود کــه »بارکد«، »عصــر یخبندان« و ســایر 
آثار کیایی پیموده اند. در این دســته همواره جوانانی 
زحمتکش و گرفتار که در تالشی  تراژیک برای بهبود 
وضعیت اقتصادی خود با بن بســت روبه رو شده اند، 
تالش می کنند تا با اســتفاده از میانبــر عقب ماندگی 
مالی خود را جبــران نمایند و در این میــان بیش از هر 
چیز شــانس و اتفاقات حادثه گون اســت که مســیر 
زندگی آنها  و بالطبع آن مسیر داستان را تغییر می دهد. 
شخصیت های آثار او در میان انبوهی از اتفاقات مرتبط 
و غیرمرتبط فرود می آیند و پس از طی بخشی از مسیر 
داســتان مانند فرشــتگان آســمانی عروج می کنند و 
همه چیز را به حال خود رها می کنند. شــخصیت های 
فیلم های او اغلب دغدغه ای غیر از مسائل مالی ندارند 
و نشانی از آرمانخواهی اجتماعی در آنها  وجود ندارد اما 
همیشه شعار ها و تکه پرانی های شبکه های اجتماعی 
را بر پــرده نمایــش می دهند. همواره یک چشــم این 
شخصیت ها به پیش است و یک چشم به پس و پای 
آنها  در مســیر فرار. گاهی فرار از دســت یک آقازاده، 
گاهی طلبکار و گاهی پدری تندخو. همه این المان های 
شخصیتی در »چهارراه اســتانبول« کیایی هم وجود 
دارد و بیننده انگار می کند در حال تماشــای قســمت 

دیگری از یک ســریال تلویزیونی اســت که قســمت 
قبلی آن »بارکد« بوده اســت و تنها نام این داســتان 
تغییر کرده اســت. با این تفاوت که روایت غیرخطی 
آن به روایتی خطی تبدیل شــده اســت. همین تغییر 
باعث شــده اثر در ارائه داســتان خود با لکنت مواجه 
شود و بارها مســیر اصلی خود را گم کند و هر کدام از 
خرده روایات ســاز خــود را بزنند. اثر چندپاره اســت و 

گاهی تنه به تنه یک کلیپ تبلیغاتی می زند. 
مصطفی کیایی که پیش از ایــن و در بعدازظهر 
ســگی ســگی نیز انتقادات علنی و تندی را به برخی 
نهادها و تفکرات خاص در کشور وارد کرده بود، امروز 
و به جــای آنکه در چهارراه اســتانبول یک پیشــرفت 
محسوس در بیان این انتقادات را خلق کند، چند گامی 
 عقب تر نشسته و مساله را محدود به شخصیت یکی از 
مسئوالن می کند. او در فیلم هایی چون خط ویژه و بارکد 
ژانری اجتماعی و قالبی انتقادی را به نمایش کشــید 
که طی آن بدون نام بردن از فرد یا شــخص حقیقی و 
حقوقی خاص، فقط به کلیت برخی سوءاســتفاده ها 
و رفتارهای ساختارشکنانه مســئوالن پرداخته بود اما 
این بار شــیوه ای که در چهارراه استانبول اتخاذ کرده 
بیش از آنکه شــباهت به یــک ژانر اجتماعی داشــته 
باشد، رویکردی حزبی و جناحی را شامل شده است و 
نکته جالب توجه آنکه اصال در این باره از روشن بودن 

دیالوگ های کنایه آمیز ابایی نداشته است. 
این رویه به جایی می رســد که کیایــی در یکی از 
سکانس های اصلی فیلم و زمانی که ساختمان پالسکو 
تبدیل به تلی از خاک و آهن می شــود، لحنی انتقادی 
به خود گرفته و از زبان فرمانده میدانی آتش نشــانان 
این گونه مطرح می کند که مقصر اصلی بحران پالسکو 
همان کسی اســت که این مدیریت بحران را برعهده 

گرفته است. 
این همان نکته ای است که منجر به برانگیختن 
انتقادات بســیاری به چهارراه اســتانبول شده است. 

سارا مسعودی

روزنامه نگار

دیالوگی که در اوج ماجرا و در حساس ترین بخش فیلم 
یکباره رنگ و بوی سیاست زدگی جناحی گرفته و موجب 
می شود تا مخاطب درگیر علت و مقصر اصلی بحران 
پالسکو شود. نویسنده در شــرایطی که می توانست 
در این بخــش از فیلم تصمیم گیری دربــاره مقصر یا 
مسببان اصلی حادثه پالسکو را بر عهده مخاطب قرار 
دهد، در اقدامی  ناشــیانه از شــهردار وقت تهران به 

عنوان مقصر اصلی بحران نام می برد. 
روند فیلم از میانه و در اثر همین زاویه نگاه است 
که تا حد زیادی از مخاطب دور می شود. به این معنا که 
ضعف در فیلمنامه با پایان فروپاشی ساختمان بیشتر 
به چشــم می آید و بار دراماتیک فیلم پــس از آن رو به 
افول می گذارد. با آزادی احد و بهمــن از زیر آوار فیلم 
عمال به پایان می رســد و مابقی توضیحات اضافه ای 
است که به کار داســتان نمی آید. نه گل دادن نیلوفر 
به آتش نشــان ها، نه دعوای قمارباز با همسرش و نه 
نعره های فریبرز بــر آوارهای به جامانده از پالســکو. 
روایتی که در چهارراه اســتانبول شــاهد آن هستیم، 

روایتی ناقص است. 
نقصانی که مخاطب را نه در جریــان رویارویی با 
ماجرای احد و بهمن، قانع و ســیراب کرده و از سالن 
بیرون می فرســتد، نه درباره جریان ریزش پالسکو و 
اتفاقاتی کــه در صحنه و برای آتش نشــانان رخ داده 
است. این یک واقعیت تلخ و تجربه محزون برای مردم 
و مخاطبانی است که روزهای پالسکو را تجربه کرده اند 
و در نتیجه انتظار دارند که با اثری درام و واقعی روبه رو 

باشند، نه یک داستان درهم تنیده و البته ناتمام.
چهارراه استانبول در کنار ضعف هایش نقاط قوتی 
هم دارد که بی انصافی اســت ذکری از آنهــا  به میان 
نیاید. در میان نقــاط قوت فیلم جلوه هــای ویژه برگ 
برنده اصلی فیلم است و توانسته به میزان قابل توجهی 
به بازســازی حادثه پالســکو بپــردازد. صحنه حضور 
آتش نشان ها در ســاختمان و حضور در کنار آوارهای 
آن توانسته خاطرات آن روز تلخ را در ذهن بیننده زنده 
کند و او را برای دقایقی درگیــر اضطراب خانواده های 
جانباختگان نماید. استفاده درست از تصاویر آرشیوی 
در کنار این جلوه های ویژه کمک شــایانی به خلق این 

فضای پرالتهاب کرده است. 

یادداشت
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لبه تیغ پالسکو
یک روایت جذاب از مسائل اجتماعی و اقتصادی در چهارراه استانبول

مصطفــی کیایــی از کارگردان های پرکار ســینمای 
ایران اســت که پس از فیلم های موفق بعد از ظهر سگی 
ســگی، ضدگلوله، خط ویژه، عصر یخبنــدان و بارکد، در 
ششمین فیلم بلند سینمایی خود پس از گذشت یک سال 
از ماجرای حادثه ساختمان پالســکو به ماجرای اتفاقات 
پنجشنبه سیاه پالســکو و در نگاهی متفاوت تر به معضل 
بیکاری جوانان و آسیب های نشــات گرفته از آن پرداخته 
است. وی که از ســال 88 تا کنون با فیلم در ادوار مختلف 
جشــنواره حضور پیدا کــرده و همواره یکــی از فیلم های 
حاضــر در رقابت بهتریــن فیلــم از نگاه مخاطبیــن بوده 
اســت؛ خوب قصه می گوید و خوب کشــمکش و گره در 
فیلمنامه اش قرار می دهد و استاد پیچیدگی و ریتم تند در 
سینماست و مخاطب، او را به همین عنوان می شناسد. او 
که فیلمنامه های آثارش را هم می نویسد، در وجه تماتیک، 
وجوه مشــترکی را در فیلم هایش دنبــال می کند؛ از جمله 
جوانانی ناکام و سرگردان که در گذران عمر خود درمانده اند 
و تماشاگر عام هم از روند فیلم های کیایی خسته نمی شود 
و طنازی ها و شــیرینی های شــخصیت های فیلم هایش 
که در بارکد و چهارراه اســتانبول بر عهده برادرش محسن 
کیایی بوده اســت، فضایی دلچسب و خوشــایند را برای 
تماشــاگران فراهم می کند. این فیلم نیز همانند پنج فیلم 
قبلی کارگردانش فیلمی  پربازیگر محســوب می شود و از 
زوج بهرام رادان و محسن کیایی در کنار سحر دولتشاهی 
استفاده کرده است، چهارراه استانبول فیلمی  که هم جدی 
و مخاطره آمیز اســت و هم خنده دار و محــل بذله گویی. 
درواقع هیجــان همراه بــا موقعیت های کمیــک، که در 
فیلم های سابق اومانند خط ویژه و بارکد نیز شاهد آن بودیم. 
فیلم چهارراه استانبول با نام قبلی پالسکو همان طور 
که از نامش پیداســت به حادثه تلخ پالســکو اشاره دارد، 
با اینکه فیلمنامه چهارراه اســتانبول به حادثه ســاختمان 
پالسکو و شــهدای آتش نشان اشــاراتی دارد اما باید این 
را در نظر گرفت که فیلم درمورد خود ســاختمان پالســکو 
نیست و نویســنده برای افزودن درام فیلم، قصه اش را به 
حادثه پالســکو گره می زند. جدیدترین اثر کیایی هرچند 
به سوژه ای ناب و تازه در قالب ژانر درام اجتماعی پرداخته 
اما در این اثر به یکی از معضالت اصلی اقتصاد کشور که 
همان بی توجهی به تولید داخل و قاچاق کاالهای خارجی 
است نیز اشاره کرده. قصه فیلم از این قرار است که بهمن 
با بازی بهرام رادان و احد با بازی محســن کیایی از کسبه 
ساختمان پالسکو هستند که به دلیل ورود اجناس چینی، 
تولیدی ورشکسته ای دارند و از دســت طلبکاران و اهالی 
پالسکو فراری اند. از طرفی شــب حادثه پالسکو، الدن 
)نامزد احد( با بــازی ماهور الوند به واســطه دعوایی که با 
پدر خود با بازی مســعود کرامتی داشــته از خانه فرار کرده 
و احد او را در مغازه غالمرضا با بازی خســرو احمدی که در 
آنجا کار می کند مخفی می کند و به همراه بهمن به مکانی 
برای قمار در شــمال شــهر می روند. آنها  بی خبــر از همه 
جا وقتی متوجه می شوند که پالســکو آتش گرفته است، 
خودشــان را به داخل ســاختمان آتش گرفته می رســانند 
و متوجه می شــوند پیش از آنها، آتش نشــانان الدن را از 

حبس در تولیدی نجــات داده اند، آنها  بــه همراه الدن به 
انباری پالسکو می روند و آن روز بهترین زمان برای فرار از 
دست طلبکارهاست. ماجرای پالسکو و روز حادثه کمک 
می کند تا بهمن و احد با اقداماتی کــه انجام می دهند نام 
خود را جزو حبس شدگان زیر آوار پالسکو جای دهند و... 
چهارراه استانبول همان مسیری را می رود که بارکد، عصر 
یخبندان و سایر آثار کیایی پیموده اند، در این دسته همواره 
جوانانی زحمتکش و گرفتاری که در تالشی تراژیک برای 
بهبود وضعیت اقتصادی خود با بن بســت روبه رو شده اند، 
تالش می کنند تا با اســتفاده از میان بر عقب ماندگی مالی 
خود را جبران نمایند و در این میان بیــش از هر چیز تقدیر 
است که مســیر زندگی آنها  و بالطبع آن مســیر داستان را 
تغییر می دهد، تنها تفاوت چهار راه استانبول با فیلم های 
سابق فیلمساز این است که مصطفی کیایی در فیلم هایی 
چون خط ویژه و بارکد ژانری اجتماعی و قالبی انتقادی را به 

نمایش کشــید که طی آن بدون نام بردن از فرد یا شخص 
حقیقی و حقوقی خاص، فقط به کلیت برخی سوءاستفاده ها 
و رفتارهای ساختارشکنانه مسئوالن پرداخته بود اما این بار 
شیوه ای که در چهار راه استانبول اتخاذ کرده بیش از آنکه 
شباهت به یک ژانر اجتماعی داشته باشد، رویکردی حزبی 
و جناحی را شامل شده است؛ از انتقاد به نحوه مدیریت در 
روز حادثه تا اشــاره به کاالهای قاچاق و خارجی موجود در 
پالســکو که نفس تولیدکنندگان داخلی را گرفته است و از 
زبان فرمانده میدانی آتش نشانان این گونه مطرح می کند 
که مقصر اصلی بحران پالسکو همان کسی است که این 
مدیریت بحران را برعهده گرفته اســت و از شهردار وقت 

تهران به عنوان مقصر اصلی بحران نام می برد. 
فیلم خیلی جذاب و بدون مقدمه زیاد شروع می شود 
و شــخصیت ها و روابط شــان به خوبی به مخاطب معرفی 
می شــود تا زمانی که به ماجــرای پالســکو و فروریختن 
ســاختمان می رســیم و یکــی از معایــب فیلمنامه همین 
قسمت است؛ در واقع بعد از فروپاشی ساختمان پالسکو بار 
دراماتیکی فیلم رو به افول می گذارد و با آزادی احد و بهمن 
از زیر آوار فیلم عمال به پایان می رسد و مابقی توضیحات 
اضافه ای اســت که به کار داســتان نمی آید، نه گل دادن 
فرنگیس با بازی ســحر دولتشــاهی به آتش نشــان ها، نه 

دعوای قمارباز با بازی ســعید چنگیزیان با همســرش و نه 
فریادهای شعاری فریبرز )رئیس تیم عملیاتی آتش نشانان( 

با بازی مهدی پاکدل بر آوارهای به جامانده از پالسکو. 
در فیلــم چهارراه اســتانبول کارگــردان روی لبه تیغ 
حرکت کرده و دســت به کاری بسیار مشــکل زده و در کنار 
فیلمنامه ای درام که به حادثه بســیار تلخ پالســکو اشاره 
دارد با استفاده از طنز موقعیت و کالمی  سعی بر کم کردن 
تلخی زیاد داستان داشته است. بازیگران در موقعیت هایی 
طنازی می کنند به طوری که در سینما هم شاهد قهقهه های 
تماشــاگران و هم جاری شــدن اشــک آنها  خواهیم بود، 
به عبارتی دیگر چهار راه اســتانبول به معنــای واقعی هم 
می خنداند و هــم می گریانــد، فیلــم چهارراه اســتانبول 
پالن های جذاب کم ندارد و همه چیزش سر جای خودش 
است و همه چیز خوب از آب درآمده، به خصوص جلوه های 
ویژه فوق العاده فیلم که از نقاط قوت و برگ برنده اصلی فیلم 
است و توانســته به میزان قابل توجهی به بازسازی حادثه 
پالسکو بپردازد. صحنه حضور آتش نشان ها در ساختمان 
و حضور در کنار آوارهای آن توانسته خاطرات آن روز تلخ را 
در ذهن بیننده زنده کند و او را برای دقایقی درگیر اضطراب 
خانواده های جانباختگان نماید. استفاده درست از تصاویر 
آرشیوی در کنار این جلوه های ویژه کمک شایانی به خلق 

این فضای پرالتهاب کرده است. 
همان طور که گفته شد چهارراه استانبول کاستی هایی 
دارد و نســبت به فیلم خط ویژه حتی فیلم ضعیف تری هم 
هســت اما با تمام این کاســتی ها می تــوان آن را از حیث 
تأثیرگذاری بر ذهن و احســاس مخاطب بدون اینکه دچار 
سانتی مانتالیسم اغراق شده شود، فیلمی  قابل توجه دانست 
و یکی از مهم ترین فیلم های امسال از نظر جذب مخاطب 

و فروش در سینماها پیش بینی می شود.

مرتضی کوه مسکن

روزنامه نگار

جدیدترین اثر کیایی هرچند به سوژه ای ناب و تازه در 
قالب ژانر درام اجتماعی پرداخته اما در این اثر به یکی 
از معضالت اصلی اقتصاد کشور که همان بی توجهی 
به تولید داخــل و قاچــاق کاالهای خارجی اســت نیز 

اشاره کرده 
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گفتوگو
یک متوسطِ روبه باال

کم و کیف چهارراه استانبول در گفت وگو با کیوان کثیریان

 نخســتین فیلم ســینمایی که درباره حادثه پالســکو 
ساخته شــده، همین چهارراه استانبول؛ اثر مصطفی 
کیایی اســت. شــما به عنوان یــک منتقــد فیلم، چه 
ارزیابی ای از آخرین اثر کیایی دارید؟ در نقد و بررسی 
ســیر آثار او، جایــگاه چهــارراه اســتانبول را چگونه 

می بینید؟
   به نظرم، چهارراه استانبول در مجموع یک فیلم 
هوشــمندانه بود. باتوجه به اینکه این فیلم توانسته قصه 
اولیه را، یک داستان اجتماعی یا عاشقانه تعریف کند و در 
کنار آن به خوبی این داستان اولیه را با ماجرای ساختمان 
پالسکو ترکیب کند. بنابراین من احساس دوپارگی در این 
داســتان و به تبع آن فیلم نداشــتم. اما باتوجه به استایل 
فیلمســازی کیائی، می توان چهارراه اســتانبول را در این 
روند جایگاه بهتری داد. به این معنا که آخرین اثر کیایی به 
زعم من از دو فیلم اخیر او بهتر هستند. همچنین اتفاقات 
تکنولوژیک خوبی در فیلم رخ داده، از ســی جی استفاده 
خوبی شــده و در کنار آن ترکیب وقایع تجربی پالســکو و 
داستان از یکســو و شــخصیت هایی که در این فیلم بازی 
می کننــد، ترکیب خوبــی از آب درآمــده اســت. چهارراه 
استانبول از نظر من یک فیلم قابل قبول است. فیلم سعی 
زیادی بر این داشته که تنش را در چهره و رفتار این افراد که 
در جریان دزدی، کالهبرداری و... درگیر شده اند، از این 
دام ها فرار می کنند و وارد مراحل و مسائل دیگری می شوند، 
نشــان دهد و اتفاقا به خوبی نیز از عهده این مساله برآمده 
است. داستان به خوبی توانسته این تنش های آغازین را به 
داستان پالسکو پیوند دهد و در نتیجه این پیوند نیز متناسب 
از آب درآمده و تنش چند برابر شده است. به نظر من چهارراه 
استانبول یک اتفاق خوشایند بود و من از این بابت، امتیاز 

مثبتی به کیایی می دهم.
همان طور که شما اشاره کردید، کیایی درصدد است تا 
یک سوژه اجتماعی را از رهگذر بیان خاصی به مخاطب 
القا کند. به ایــن معنا که در بارکد و چهارراه اســتانبول 
دوگانه محسن کیایی و بهرام رادان را در کنار هم قرار 
داده و از این راه می خواهد به طنزی دست یابد تا برای 
بیان مسائل و دغدغه های اجتماعی اش از آن استفاده 
کند. اتفاقی که به صــورت کمرنگ تر و رقیق تر نیز در 
چهارراه استانبول شــاهد آن هستیم. نظر شما درباره 
این رویکرد به داستان چهارراه استانبول و ساختمان 
پالســکو چیســت؟ آیا مخاطب در صورت فقدان این 

بیان، به اندازه کافی همراه داستان نمی شد؟
   به نظر من رگه هایی که از طنز در چهارراه استانبول 
شــاهد بودیم، کافی بوده اســت. وجود محسن کیایی در 
فیلم هــای مصطفی کیایــی، چنین فضایــی را به صورت 
خودبه خود به وجود می آورد. چه از این رهگذر که محسن 
کیایی بازیگری اســت که مقداری از ایــن ظرفیت ها را در 
خود داشته و به کمک همین ظرفیت ها است که در سینما 
به جایگاه امروز خود رسیده اســت. نوع طنزی که در بازی 
محسن کیایی وجود دارد، طنز خفیفی است که لحظه هایی 
را برای او رقم می زند. به عبارت روشن تر اینکه؛ نویسندگان 

لحظه هایی را برای او می نویسند تا از این مایه طنز استفاده 
کنند. به نظر من؛ محســن کیایی بازیگری است که اندازه 
طنز را تــا حدودی نگه داشــته و از این طریق به ســالمت 
عبور کرده است. ما در چهارراه استانبول داستانی را در بین 
ماجرای پالسکو می بینیم. این قصه شخصیت های مربوط 
به خود را دارد. آدم هایی که پیش از ماجرای پالسکو وجود 
دارند و رگه های طنز نیز، غالبا در همین مواقع رقم می خورد. 
قصه باید راه خودش را برود. نمی توان انتظار داشــت که 
قصه از ابتدا جدی باشد. به نظر من اندازه این طنز و جدیت 
درست درآمده و چهارراه اســتانبول از این حیث یک فیلم 
به اندازه اســت. اما بخش ورود به حادثه پالسکو، فیلم را 
جذاب تر کرده است. وقتی اتفاقی واقعی به نام ساختمان 
پالسکو با قصه ای پیوند خورده که بخشی از آن محصول 
تخیل فیلمساز و داستان پرداز اســت، ترکیب خوشایندی 
را برای مخاطب به وجود می آورد. استفاده از این داستان 
واقعی و نخ کردن آن در تسبیح فیلمنامه، شما را به احساس 
خوبی می رســاند. شــما در صحنه هایی از ایــن فیلم یک 
داستان واقعی را می بینید. بازیگران در البه الی این آوارها 
حرکت می کنند و کنار ســاختمانی که واقعا تخریب شده، 
بازی می کنند. این به نظر من یک اتفــاق مهم و خوب در 

چهارراه استانبول است که خوب هم از آب درآمده است.
از بازی هــای چهارراه اســتانبول صحبــت کردید، در 
مصاحبه ای که با مصطفــی کیایی داشــتیم، از بازی 
بهرام رادان صحبت به میان آمد. اینکه شاید او نتواند 
نقش یک تولیدکننده ورشکســته داخلــی را به خوبی 
ایفا کند و دلیل این ناتوانی نیز پیش زمینه ذهنی است 
که مخاطب از او با خود دارد. به همین جهت است که 
برخی از دیالوگ ها از دهان این کاراکتر باورپذیر به نظر 

نمی رسید. نظر شما در این باره چیست؟
   نقدها و نظرات زیادی در این بــاره وجود دارد که 
هرکدام از آنها  در جای خود محترم هســتند اما به نظر من 
فیلم در مجموع خوب بود. من طرفــدار بازی آقای رادان 
نیستم، ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که ظرفیت ها، 
توانایی ها و قابلیت هــای بازیگران ما نیز محدود اســت. 
کما اینکه هر بازیگری در دنیا همیــن وضعیت را دارد. اما 
نکته ای که شــما به آن اشــاره کردید، تا حــدود زیادی به 
انتخاب کارگردان بازمی گردد. در این باره نیز شــاید بتوان 
اینطور گفت که بهرام رادان گزینه مناسبی برای این نقش 
نبوده است. من با این گزاره تا حدودی موافقم، اما از سوی 
دیگر نیز باید این مســاله را یادآور شوم که حضور رادان در 
چهارراه استانبول، لطمه جدی به داستان و فیلم وارد نکرده 
است. شخصیتی که رادان در چهارراه استانبول بازی کرده، 
جزو بازی های خوب او نیست. اما لطمه جدی نیز به فیلم 
وارد نکرده است. شاید بتوان گفت که او برای این شغل، 
انتخاب درجه یکی نیست. اما در این فیلم نشسته و تا حدی 

همراه نیز شده است. 
فضای نقدهایی که درباره بازیگران چهارراه استانبول 
وجود داشت، در یکســو روی خوشــی به بازی سحر 
دولتشاهی در چهارراه استانبول نشان نمی داد. به این 
معنا که بازی او سرشار از کلیشــه ها بود. کلیشه هایی 
مثل لهجه گیلکی که دولتشــاهی از پس آنهــا  نیز به 
متوســط ترین وجه برآمده بود. نظر شــما درباره این 

گزاره چیست؟
   خانم دولتشاهی بازیگر خوبی است. به هرصورت 

شــما وقتی از بازیگر، لهجه ای غیر از لهجه مادری اش را 
طلب می کنید، نمی توانید توقع یک کار اورجینال و درست 
و تمام از او داشــته باشــید. به هرحال این یک کار سخت 
است. تِم شــمالی هم یک تم کلیشــه ای است که برخی 
از بازیگــران آن را به عنــوان یک کلیشــه پذیرفته اند و در 
حداقلی ترین وجه ممکن آن را انجام می دهند. مثال اندکی 
بستن دهان و لهجه ابتدایی، شــبیه به این لهجه می شود 
و بســیاری از بازیگران ایــن حداقل را در کارشــان لحاظ 
می کنند. این نکته هم طبیعی است که فردی از خطه دیگر، 
نمی تواند این بیان را به درستی تقلید کند. خانم دولتشاهی 
نیز این حداقل را داشــت! مهم این اســت که وقتی شما 
یک لهجه را در دهان بازیگرتان می گذارید، فیلم جدی به 
تمسخر کشیده نشود. یا مخاطب را به خنده وادار نکرده و 
در ذوق او نزند. این لهجه یک تم مالیمی از بیان بود که در 
جهت رنگ و لعاب دادن به این شخصیت استفاده شده بود. 
دولتشاهی یک بازیگر خوب است که در چهارراه استانبول 
بازی متوسطی داشته است. او در جشنواره سال گذشته، در 
فیلم های عرق سرد یا امیر بازی بهتری از چهارراه استانبول 

داشت که می توان به آنها  توجه کرد. 
در مجمــوع چهــارراه اســتانبول فیلمــی  سرشــار از 

بازی های متوسط است. موافقید؟
   در مجموع بله. اما ســطح این بازی ها، متوســط 
اســت. متوســطی که میل به باال دارد. مثال بازی مهدی 
پاکدل با اینکه در چهارراه استانبول از نظر برخی از منتقدین 
بسیار درخشیده، اما به نظر من بازی درخشانی را از او شاهد 
نیســتیم. چند لحظه خوب در بازی او می بینیم، اما کلیت 
بازی او قابل قبول است. هرچند که این بازی خوب است، 
اما درخشــان نیســت. لحظه های خوبی در آن وجود دارد 
که ما شاهد آن هستیم. سطحی از بازیگری متوسط که به 
سمت باال میل دارد. این مســاله درباره محسن کیایی هم 
وجود دارد. ما در چهارراه استانبول همان بازی را از کیایی 
می بینیم که پیــش از این نیز دیده بودیــم. چیزی فراتر از 
توقع ما هنوز برای او رخ نداده اســت. هرچند که محســن 
کیایی بازیگر خوبی است و امیدوارم اتفاقات بهتری برای 

او رقم بخورد. 
اینچنیــن اســت کــه مجمــوع بازی های چهــارراه 
اســتانبول را می توان متوســط و قابل قبول دانست. این 
مســاله درباره ماهــور الوند نیز صادق اســت. مــا در چند 
کاری که از او مشاهده کرده ایم، توقع زیادی داریم. ولی 

کیوان کثیریان؛ زاده ۱۳۵۰ در بابل، روزنامه نگار، 
منتقد سینما، کارگردان تئاتر، فیلمساز و نویسنده 
ایرانی است. وی هم اکنون رئیس شورای مرکزی 
انجمن منتقدان و نویســندگان ســینمایی ایران 
و مدیر ســینماتک خانه هنرمندان ایران اســت. 
او پیش از این مســئول نشســت  های رســانه ای 
سی  وسومین جشنواره فیلم فجر و عضو شورای 
سیاســتگذاری هشــتمین جشــنواره فیلم کوتاه 
وارش بــود. وی همچنیــن پیــش از ایــن عضو 
هیات مدیره کانــون ملــی منتقدان تئاتــر ایران 

به شمار می رفت.

احمدرضا کالنتری

روزنامه نگار
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شــخصیت اصلی در نیمه دوم فیلم، ســاختمان پالسکو 
است. شاید شــخصیت های دیگر نیز در این نیمه چندان 
به چشم نیایند و نتوانند مخاطب را به کل همراه خود کنند. 

مایه درام داستان در اینجا به قدری احساسی و شدید 
است که شخصیت ها تا حدودی کمرنگ می شوند.

   بلــه. البتــه در این قســمت بازی پاکــدل خوب 
اســت و برای لحظاتی مخاطب را درگیر خود می کند. این 
صحنه هایی که از پالسکو به مخاطب نمایش داده می شود 
به قدری خوب است که او را همراه خود می کند. این فیلم 
به خوبی درآمده است. من بارکد و عصر یخبندان را دوست 
نداشتم، هرچند که از خط ویژه یا ضدگلوله خوشم آمد، اما 
با پیگیری که از ســینمای مصطفی کیایــی دارم، چهارراه 
استانبول را پسندیدم و به نظرم کیایی در این اثر، از بارکد و 
عصر یخبندان موفق تر بوده است. فیلمی  که شاید در دوره 

جشنواره مورد کم لطفی هایی نیز واقع شد. 
یکــی از انتقادات مهمــی  که ایــن روزها بــه چهارراه 
استانبول می شود، سیاســی کاری های کیایی در این 
فیلم است. آنچه منتقدان درباره سیاسی کاری کیایی 
می گویند، به صحنه هــای پس از ریزش ســاختمان 
بازمی گردد که در آن آتش نشــانان مستاصل شده اند 
و در دیالوگ های شــهردار وقــت را مورد عتــاب قرار 
می دهند. ایــن دیالوگ ها در مواردی به قدری روشــن 
و عیان بیان شده که حِس سیاســی بودن را به خوبی 
به مخاطب خود القــا می کند. الزام بیــان این مواضع 
سیاسی یا انتقادات سیاســی، در فضای یک درام از 

نظر شما چیست؟
   هر فیلمســازی که یک اثری را می سازد، صاحب 
نظــر و موضع سیاســی خــاص خــودش اســت. معموال 
فیلمســازها این مواضع را در آثارشــان می آورند. برخی از 
آنان مواضع را به صورت زیرپوستی و مالیم در فیلم نشان 
می دهند و حرف می زنند و برخی نیز به صورت آشکارتر این 
مواضع را بیان می کنند. البته برخــی از کارگردانان نیز این 
افکار را به صورت دیالوگ مســتقیم در دهــان کاراکترها 

می گذارند.
 به هرحال، این بهتر اســت که فیلم با دیالوگ های 
مســتقیم به خودش تاریخ مصرف ندهد. اما به هرصورت 
یک اتفاق واقعی وجــود دارد. مســائلی در این فیلم ثبت 
می شود و به دست آیندگان می رســد. شما فرض کنید که 
فردی در 2۰ ســال آینده قصد تماشــای این فیلم را دارد. 
واقعه پالســکو در آن زمان و بــرای او یک ماجــرای تازه 
نیست. او درصدد است که از رهگذر این داستان بداند که در 
زمان ریزش ساختمان چه اخبار و اتفاقی در پیرامون جریان 
داشت. این سلیقه فیلمساز است که ممکن است با سلیقه 
من همخوانی نداشته باشد. سلیقه ای که فیلم را مقداری 
زمان دار می کند. اما در مجموع سلیقه است و تا جایی که به 
چشم مخاطبان نیاید و آنها  را اذیت نکند، نمی توان اشکال 
چندانی به آن وارد آورد. البته برخی از فیلم ها نیز هستند که 
به مقدار زیادی این صحبت ها را علنی بیان می کنند. آنها 
چنان شعار می دهند که مخاطب را خسته می کنند. چهارراه 
استانبول نیز در برخی صحنه ها دچار این مساله شده است. 
درست است که فیلمســاز گاهی می خواهد دل پرش را در 
فیلم خالی کند، اما در عین حال بیان این سبک، یک آفت 
است و باید کنترل شــود. او نباید به دنبال این باشد که دِل 
خودش را از رهگذر یک دیالــوگ خنک کند! گرچه همین 
مساله نیز لطمه بزرگی به فیلم نزده است. من چند شعار را در 
چهارراه استانبول دیدم و شنیدم. اما شهرداری که مخاطب 
این شعارهاست، یک کاراکتر است که هرچند در فیلم دیده 
نمی شود، اما کاراکترهای دیگر مجاز هستند که درباره او 
صحبت کنند. حتی می توان به این مساله اشاره کرد که اگر 
شما درباره پالسکو فیلم بسازید و نامی  از شهردار به میان 

نیاورید، یک کار ناقص انجام داده اید.

  شاید بتوان این طور گفت که بهرام رادان گزینه مناسبی برای این نقش نبوده است. من با این گزاره تا حدودی 
موافقم، اما از سوی دیگر نیز باید این مساله را یادآور شوم که حضور رادان در چهارراه استانبول، لطمه جدی به 

داستان و فیلم وارد نکرده است

معموال فیلمسازها این مواضع را در آثارشان می آورند. برخی از آنان مواضع را به صورت زیرپوستی و مالیم در فیلم 
نشان می دهند و حرف می زنند و برخی نیز به صورت آشکارتر این مواضع را بیان می کنند. البته برخی از کارگردانان نیز 

این افکار را به صورت دیالوگ مستقیم در دهان کاراکترها می گذارند

57 شماره 400   | مثلث  



اگر بخواهیم از دیدگاه سیاسی به دنیای گذشته نگاه 
کنیم باید بگوییم که دنیا به شرق و غرب تقسیم شده بود. اما 
چگونه؟ در واقع تقســیم جهان به دو بلوک شرق و غرب در 
نتیجه حاکمیت دو ایدئولوژی متضاد اقتصادی و سیاسی 
بود که سال ها به طول انجامید و دو کشور آمریکا و شوروی 
به عنوان محور اصلی در این تقسیم بندی بودند. زمینه های 
پیدایش و تثبیت نظام دوقطبی به مسائل و رویدادهای قبل 
و بعد از جنگ جهانی دوم و نیز پیامدهای جنگ جهانی اول 
برمی گردد. برای درک درست علل و شرایط تقسیم جهان 
به دو بلوک شــرق و غرب ضروری اســت که تاریخ سیاسی 
اروپا و آمریکا از جنگ جهانی اول بــه بعد را مرور کنیم. اما 
اگر به طور ضمنی بخواهم به وقایع گذشته اشاره کنم باید 
بگویم قبل از ایــن تقســیم بندی ها در اروپا حکومت های 
پادشاهی با گرایش های سرمایه داری حاکم بود اما در اثر 

ورزش

پوتین در بازی برد- برد

آمریکای غایب در جام جهانی با حسرت به آسمان روسیه  نگاه خواهد کرد

جنگ ها و ناآرامی های متمادی و شیوع فقر و بحران های 
اقتصادی زمینه ای فراهم شد که تفکرات کمونیستی بتواند 
خود را مطرح کند. در روســیه تزاری کمونیست ها یا همان 

بلشویک ها توانستند دست به انقالب بزنند.
 انقالب اکتبر 1917 در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر 
شــوروی، دیگر کشــورهای اروپایــی را از دو نظر خارجی 
و داخلی مــورد تهدید قــرار داد. از نظر روابــط خارجی این 
تهدید متوجه همسایگان هم مرز شــوروی مثل لهستان، 
دولت های بالتیــک، فنالند و رومانی که تازه به اســتقالل 
رســیده بودند می شــد ولی از نظر داخلی تهدید شوروی به 
مراتب بردی وسیع تر داشــت. زیرا انقالب کمونیستی که 
بنا به ماهیت ایدئولوژیک خود و گرایــش جهانی، نیرویی 
فرامرزی به حساب می آمد، سرمایه داری را نشانه می گرفت. 
نام بلشویسم در ردیف خرابکاری و تهاجم لرزه بر جان طبقات 
حاکم در اروپای غربــی می انداخت. شــرایط اجتماعی و 
اقتصادی نیز مناسب تبلیغات کمونیستی بود. زیرا جنگ، 
شکســت، فقر، تورم و بیکاری عواملی بودند کــه زمینه را 
برای پرورش کمونیســم مهیا می ســاختند. در مرحله قبل 
از آغــاز جنگ جهانی دوم شــرایط فــوق اروپــا را عمال به 

دو جناح تقســیم کرده بود. جناح کمونیســم که هر روز بر 
دامنه خود می افــزود و نیروهای بیشــتری را گرد می آورد و 
جناح ســرمایه داری که به دلیل  ترس از کمونیســم هر روز 
بر ســختگیری های خود علیه کمونیســم و طرفداران آن 
می افزود اما ناگهان با ظهور هیتلر و شروع جنگ جهانی دوم 
دیگر کشورهای سرمایه داری، شوروی را به عنوان خطر اول 
فراموش کردند و برای مقابله با خطر هیتلر تمامی  نیروهای 
خود را بســیج کردند. در این زمان شوروی به عنوان پایگاه 
کمونیسم بی طرفی اعالم کرد و حتی با هیتلر قرارداد عدم 
تجاوز امضا کرد اما در ســال 1941 هیتلر برخالف پیمان 
عدم تجاوز با 4 میلیون سرباز به شوروی حمله کرد و همین 
مساله باعث شد که کشورهای سرمایه داری برای شکست 
آلمان زمینه را مســاعد ببینند، بنابراین با همکاری آمریکا و 
کشورهای سرمایه داری کمک های بی شماری برای شوروی 
ارسال شد و ارتش شوروی نیز با پیشروی در مرزهای آلمان 
و کشورهای اشغال شده در شرق اروپا یک طرف منازعه شد 
و پس از پیروزی متحدین نیــز به عنوان یکی از طرف های 
پیروز در طرح ریزی مناســبات آینده جهان نقشی اساسی و 
بنیادین به خود گرفت. هر چند در طــول جنگ اختالفات 

بهمن فروتن

کارشناس فوتبال
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ویرانی به بار نمی آورد و باری روی دوش ملت ها نبود، بلکه 
جایی بود برای ابراز احساســات و عواطف ملی، جایی بود 
برای فریادزدن، برای رهایی. دقت کنید که چه اتفاقی قرار 
است رخ بدهد. قرار است در سال 2018 مردم جهان بدون 
توجه به همه پیمان هایی که در عرصه سیاسی بسته شده در 
استادیوم های ورزشی در روسیه جمع شوند و جشن فوتبال 
را برگزار کنند. فوتبال قســمتی از تمدن است و پرداختن به 
آن درســت مثل پرداختن به بهداشــت عمومی و آموزش و 
خیلی نیاز های دیگر به امری ضروری تبدیل شده است. با 
این حال فراموش نکنیم که در همین فوتبال هم غرب بارها 
شرق را تحریم کرده و بارها نیز شــرق در مقام تحریم غرب 
برآمده است. روســیه چه بهره ای از جام جهانی می برد؟ به 
نظرم اولین دستاورد آنها  این خواهد بود که پرده آهنین کنار 
برود. با این جام جهانی قرار اســت مردم دنیا تصویر تازه ای 
از روسیه ببینند. به خصوص این تصویرسازی برای مردمی 
 صورت می گیرد که یــک روز قرار بود ناتــو از آنها  در مقابل 
هجوم ارتش سرخ محافظت کند. حاال همان مردم باید به 
استادیوم های ورزشی در روسیه بروند. پرچم کشورشان را 
باال ببرند و صورت های خود را به رنگ پرچم شان دربیاورند. 
پس غرب قرار است در جام جهانی 2018 قدم به پشت پرده 
آهنین بگذارد؛ پرده ای فرضی که بیشترین ابهام ها و  تردیدها 

را در موردش رسانه های غربی برای مردم آنجا ساخته اند. 
حــاال اتفاق بزرگــی در حــال رخ دادن اســت. مردم 
دنیا قرار اســت پشــت پرده آهنین بروند. در آنجا اما خبری 
از تهدید نیســت. هرچه هست شــور و هیجان است. قرار 
است تماشــاگران تیم های ملی کشــورهای جهان پرچم 
محبوب شــان را پشــت پرده آهنین ببرند و صورت شان را با 

رنگ های پرچم شان تزئین کنند. 
مساله مهم این اســت که پوتین چرا این جام جهانی 

را خواســت؟ در کنــار این جام جهانــی چه منافعــی دارد؟ 
می بینیم که همه سیاســتمدارهای دنیا چــه چپ ها و چه 
راست ها به شدت عالقه مندند که برای بیشتر مطرح شدن 
پا به محوطه فوتبالی ها بگذارند. به طوری که عکس ها به ما 
نشان داده اند که مرکز در رختکن تیم ملی آلمان حاضر شد 
و در جام جهانی 2014 نیز نلسون ماندال در کنار تماشاگران 
و ووزوال به دســت برای آفریقای جنوبی دست می زند و آنها  
را تشویق می کند. رئیس جمهورها و نخست وزیران زیادی 
بوده اند که به ورزشگاه ها رفته اند تا از این طریق محبوبیت 
بیشتری نزد افکار عمومی کسب کنند. بنابراین این محوطه 
فوتبال جایی اســت که سیاســتمداران را بیشــتر و بهتر به 
جهانیان معرفی می کند. فقط هــم جام جهانی فوتبال این 
خاصیت را دارد. چون هواداران فوتبال میلیاردها انسان در 
سراسر جهان هستند و اصال جام های جهانی در رشته های 
دیگر ورزشــی قابل مقایسه نیســت. پوتین می داند که در 
غرب، آمریکا رئیس جمهوری به نام  ترامپ دارد. شخصی 
که اصال دوست داشــتنی نیست. درســت به همین دلیل 
جام جهانی برای پوتین فرصتی طالیی است که در تقابل با  
ترامپ جو تبلیغاتی موثری به نفع خود در سراسر جهان راه 
بیندازد. یعنی در واقع جام جهانی برای پوتین بازی برد–برد 
است. او همه دارایی اش را روی اعداد برد گذاشته است. در 
واقع برنده اصلی جام جهانی شخص پوتین و روسیه است. 
جایی که خبری از جنگ به شیوه سابق نیست. او و کشورش 
به سادگی می توانند در جشن ملت ها صدرنشینی جهان را 
از لحاظ معنوی تجربه کنند و به نظر من بازنده اصلی  ترامپ 
و آمریکا خواهد بود که نبودشــان در روسیه فشاری متوجه 
جام جهانی نمی کند اما به طور حتم برای دولت و ملت شان 
حســرت بزرگی به همراه مــی آورد. آنها  در طــول برگزاری 
بازی ها قطعا به آسمان روسیه چشم خواهند دوخت؛ جایی 
که آتش بازی روس ها در کنار مردم ســایر کشــورها جشنی 
را به ذهن متبــادر می کند کــه آمریکا به آن دعوت نشــده 
است. جشنی که همه هستند جز آمریکایی ها و این اتفاق 

خوشایندی برای آنها  نیست. 
در عین حال آمریکا همــواره در مورد این جام جهانی 
به دنبال آن بوده که ســهم خودش را داشته باشد. یعنی در 
غنائمی  که روسیه به دســت می آورد آنها نیز سهمی  داشته 
باشــند. نمی دانم چقدر در ایــن بخش موفق می شــوند. 
چقدر موفق می شوند که بازارهایی را در جام جهانی نصیب 
خودشــان کنند اما این واقعیت را باید بپذیریم که همچنان 
پرچم جنگ ســرد میان روســیه و آمریکا باالست. هرچند 
این جنگ کمرنگ تر شده اســت اما نمی توانیم بگوییم از 
بین رفته. با این حال من معتقدم یک نوع توافق نانوشــته 
شــکل گرفته اســت، بدین صورت که غرب اجــازه بدهد 
که روســیه جام جهانــی اش را تمیز و بی نقــص برگزار کند 
 اما در سوی مقابل روســیه هم ســهم قابل توجه آمریکا را 

نادیده نگیرد.

یادداشت
کشــورهای ســرمایه داری و کمونیســم نادیده گرفته شد 
ولی بعد از روشن شــدن پیروزی بر نیروهای متفق آرام آرام 
اختالفات ذاتی کمونیست ها و ســرمایه دارها باال گرفت. 
کشــورهای پیروز )آمریکا، انگلیس، فرانســه و شوروی( 
برای طراحی نظام مناسبات بین المللی بعد از جنگ اقدام به 
تشکیل کنفرانس ها و نشست های مختلفی کردند و در این 
کنفرانس ها بود که سرنوشت ســرزمین های اشغال شده و 
کشورهای مغلوب و تقسیم قدرت صورت گرفت و سازمان ها 
و ساختارهای سیاسی و نظامی و اقتصادی جدیدی تعریف 
شد که در هر کدام از آنها  سهم مشخصی برای کشورهای 

پیروز و قدرتمند در نظر گرفته شد.
 پیروزی هــای شــوروی در نبــرد علیه آلمــان و تانی 
کشــورهای انگلوساکسون در گشــودن جبهه دوم و گریز 
از رودررویی مســتقیم با آلمان در اروپا سبب شــد تا هر روز 
بر توقعات شــوروی افزوده گــردد. کشــورهایی که تحت 
نفوذ کمونیســم و شــوروی بودند و کشــورهایی که تحت 
نفوذ انگلیــس و آمریکا به عنــوان نماد ســرمایه داری قرار 
گرفتند. شکاف بین کمونیسم و سرمایه داری بعد از جنگ 
جهانی دوم سبب شــد که کمونیســت ها و کاپیتالیست ها 
هرکدام بــرای افزایش نفوذ خــود تالش کننــد و برهمین 
اساس نیز کشورها را دســته بندی کردند و در نتیجه جهان 
را به دو بلوک شــرق )کمونیســتی( و غرب )سرمایه داری( 
تقســیم کردنــد. در همین زمــان دو بلوک علیــه یکدیگر 
جنگــی تبلیغاتی آغــاز کــرده بودنــد و هر کدام ســعی در 
تضعیف نفوذ دیگــری در مناطق مختلف جهان داشــتند. 
 بنابرایــن به ایــن تقابــل و رویارویی تبلیغاتی، جنگ ســرد 

گفته می شد. 
بدین گونه »اروپای پس از جنگ« به دو بخش اصلی 
تقســیم بندی شــد: »بلوک غرب« که تحت تاثیر ایاالت 
متحده آمریکا بود و »بلوک شرق )کمونیست( که متاثر از 
شوروی سابق بود. با شروع جنگ سرد، اروپا توسط یک پرده 
آهنین به دو قسمت تقسیم بندی شد؛ اصطالح پرده آهنین 
برای اولین بار توسط وینســتون چرچیل به کار رفت. برخی 
کشورها از لحاظ سیاسی بیطرف بودند اما بر مبنای سیستم 

اقتصادی و سیاسی شان تقسیم بندی شدند. 
این تقســیم بندی ها که ابتــدا در اروپا شــکل گرفته 
بود با گذشــت زمان به کل جهان تسری پیدا کرد و هرکدام 
از طرف ها، پیمان ها و ســازمان هایی برای خود تشــکیل 
داده انــد؛ پیمان نظامی ورشــو )پیمان نظامــی که در بین 
کشورهای بلوک شرق منعقد شد و پس از فروپاشی کمونیسم 
منحل شــد( و پیمان نظامی ناتو )پیمانــی نظامی که بین 
کشورهای بلوک غرب منعقد شد و همین امروز هم در حال 
گسترش و فعالیت است و مأموریت های جدیدی برای خود 

تعریف کرده است(.
اختالفــات ایدئولوژیکی کمونیســم و کاپیتالیســم 
باعث شد که هر دو طرف به این نتیجه برســند که نباید در 
مقابل دیگری کوتاه بیایند و همین باعث تشدید اختالفات 
شــد اما یک نکته را نباید فراموش کنیم؛ شوروی و به طور 
کلی کشورهای سوسیالیستی همیشه عالقه مند بودند که 
خوفناک باقی بمانند. آنها  پشت پرده آهنین بودند و تمایل 
شدیدی داشتند که نزد غرب خودشان را پیچیده و  ترسناک 
جلوه دهند. اما همه اینها را گفتم تا به این نقطه برسم که به 
موازات این تاریخ که آن را مطرح کردیم بشر نیز کار خودش 
را انجام داد. انسان عالقه مند به ساختن است. حتی جنگ 
هم نمی تواند مانعی باشــد که مدرسه ای ســاخته نشود یا 
دانشگاهی تاسیس نشود یا استادیومی  ساخته نشود. بشر 
اینها را ساخت. درســت به موازات جنگ شرق و غرب. اما 
در بین همه این ســاخته ها جام جهانی فوتبال چیز دیگری 
بوده و هست. جامی  مستقل که جشن ملت هاست. تقابل 
در جام جهانی مورد استقبال مردم جهان قرار گرفت، چون 
جام جهانی حتی با حضور همه دشمن ها در مستطیل سبز 

نکته جالب جام جهانی، 
غیبت آمریکا در کشوری 
است که سال ها به چشم 
دشمن نگاهش می کرد

پس از جنگ سرد اکنون در دوران ترامپ - پوتین 
روابط روسیه و آمریکا متحول شده است

59 شماره 400   | مثلث  



جشن الیگارشی روسیه
پوتین چه نفعی از جام جهانی می برد؟

وقتی قرار است در  کشوری جام جهانی برگزار شود باید 
بدانیم که آن کشور باید شرایطی را از قبل فراهم کرده باشد. 
روسیه تا سال ها از لحاظ مسائل امنیتی رنج می کشید. در 
واقع درپی فروپاشی شوروی که متشکل از جمهوری های 
مختلف بود این اتفاق رخ داده بــود. به خصوص در قفقاز 
شمالی و حتی خود مسکو عملیات هایی رخ می داد که اصال 
خوشایند نبود و امنیت آنجا را با خطر مواجه کرده بود. جام 
جهانی 2018 در درجه اول ایــن پیام را مخابره می کند که 
روسیه امنیت خودش را تامین کرده است و مشکلی از لحاظ 
مســائل امنیتی ندارد. به نظر من این پیام حتی می تواند 
مهم ترین بهره برداری روسیه از میزبانی جام جهانی باشد. از 
همین رهگذر روسیه قصد دارد تصویر تازه ای از خودش به 
دنیا معرفی کند و خود را تا حد زیادی از مشکالت اقتصادی 
خارج کند. آنها  از طریق جذب سرمایه سعی می کنند این 
مشکل را حل کنند. مشکالتی که روســیه و اوکراین طی 
سال های اخیر داشــته اند باعث شده تا فرار سرمایه اتفاق 
بیفتد. روســیه حاال قصد دارد از طریق راهکارهای دیگر 
سرمایه را دوباره به کشورش برگرداند. از طرفی آقای پوتین 
طی دوره های اخیر سعی کرده از طریق ایجاد الیگارشی ها 
برای خودش سرمایه کالنی به دست بیاورد. ضمن اینکه 
بالطبع قدرت را نیز به طور حداکثــری در اختیار خود دارد. 
روســیه در واقــع از برگزاری جــام جهانی به دنبــال ایجاد 
راه های جدید برای تعامل با دنیا ســت. آنهــا می خواهند 
به دنیا اثبات کنند که توان برگــزاری و میزبانی مهم ترین 
رقابت های جهانــی را دارند و از این طریــق هم امکانات 
و شــرایط تــازه ای را نصیب خودشــان کننــد و هم قدرت 
برنامه ریزی و مدیریت شــان را به رخ دنیا بکشند اما تاکید 
می کنم که آنها  به دنبال تعامل تازه با دنیای غرب هســتند 
و چه راهکاری اساسی تر از دیپلماسی ورزشی؟ دیپلماسی 
ورزشی به خوبی می تواند راه تعامل میان روسیه و غرب را 
هموار ســازد. بازی های مهمی  قرار اســت در جام جهانی 
برگزار شود. همین موضوع باعث می شود که سیاستمداران 
بزرگی از سراســر جهان عالقه مند باشند که به روسیه سفر 
کنند. اما مایلم به نکته ای اشــاره کنم. سوال اصلی اینجا 
است که آیا روسیه می تواند تصویر تازه ای از خودش به دنیا 

معرفی کند؟ من فکر می کنم روسیه این توان را دارد. آنها  
به خوبی می توانند ضمن ایجاد امنیت کامل برای برگزاری 
بازی های جام جهانی شــرایط تعامل با کشــورهای بزرگ 
دنیا را برای خودشــان ایجاد کنند و از فرصت جام جهانی 
بیشترین بهره ممکن را ببرند. آنها  پیش نیازهای الزم برای 
میزبانــی جام جهانی را دارند. روســیه همچنیــن از لحاظ 
اقتصادی نیز اســتفاده الزم را از جام جهانی خواهد کرد. 
آنها  به جذب سرمایه توسط توریست ها فکر می کنند. به هر 
حال مردم زیادی از سراســر جهان به روسیه سفر می کنند 
و بازار کسب وکار در این کشــور به طور عجیبی رشد و رونق 
خواهد گرفت. اما فراتر از این استفاده های طبیعی یا بهتر 
بگویم فراتر از این استفاده ها و بهره برداری های حداقلی، 
روسیه به دنبال این است که در اقتصاد جهانی سهم   و نقش 
ایجابی پیدا کند. آنها  می خواهنــد جام جهانی را زمینه ای 
برای ســاخت بنایی بزرگ تر کنند. در واقــع اهداف بزرگ 
اقتصادی و رویکردهای مهم جهانی شان را از همین نقطه 
جام جهانی کلید بزنند. قطعا برای ایجاد چنین وضعیتی در 
روسیه الزم است  آنها  در سیاست های بین المللی خودشان 
و البته در سیاســت های داخلی شان تغییراتی  ایجاد کنند. 
به ویژه در بحث ایجاد ســاختارهای دموکراتیک در داخل 
روسیه آنها  راه نسبتا سختی را در پیش دارند و باید دست به 
اصالحاتی بزنند. در بحث خارجی نیز باید دچار تحول شوند 
و از حالت ســلبی خارج شوند. روســیه باید در مورد حضور 
پررنگ خود در اوکراین تجدید نظر کند. در گرجســتان نیز 
دو منطقــه وجود دارد کــه روســیه در آن مناطق حضوری 
جدی دارد. همین طور در مولداوی نیز حضور دارد و به طور 
کلی حضور روس هــا در مناطقی کــه به آنهــا  تعلق ندارد 
باعث شده تا آنها  هزینه های بیجایی متحمل شوند. نکته 
دیگری هم درباره مســاله تامین امنیت در روســیه مطرح 
می شود که بد نیست راجع به آن نیز صحبت کنیم. عده ای 
می گویند در المپیک ریو، شــرایط در برزیل اصال مساعد 
نبود. شورش های خیابانی در آنجا باعث شده بود تا امنیت 
المپیک زیر ســوال برود و باتوجه به این تجربه تلخ آیا این 
امکان وجود دارد که در روســیه نیز شیطنت هایی به وقوع 
بپیوندد یا تحرکاتی از این دست صورت بگیرد تا امنیت جام 
جهانی تهدید شود؟ پاسخ من منفی اســت. پوتین چنین 
اجازه ای نمی دهد. او ســرمایه کالنی از دوره پرده آهنین 
به ارث برده و باتوجه به اینکه خــود او زمانی جزو نیروهای 
ک.گ. ب بوده و نیروهای امنیتی خاصی اطرافش هستند 
شــرایط را به خوبی مدیریت خواهند کرد. حتی طی یکی، 
دو ســال اخیر تظاهرات و تحرکاتی علیه پوتین در روسیه 

اتفاق افتاد که حامیان پوتین خیلی ســریع اجازه پیشروی 
را به مخالفان ندادنــد و معترضان را مهــار کردند. اگر چه 
ممکن اســت بعضی ها به دنبال شــیطنت هایی باشــند تا 
امنیت را در جام جهانی زیر ســوال ببرند اما  بعید اســت که 
این تحرکات بتوانــد خللی در برگزاری بازی هــا ایجاد کند 
یا به ذهنیــت منفی درباره امنیت روســیه منجر شــود. اما 
ســوال دیگری که این روزها مطرح می شود این است که 
خود  آقای پوتین قرار است چگونه از میزبانی روسیه برای 
مســابقات جام جهانی به نفع خودش استفاده کند؟ پاسخ 
روشن است. روسیه نظامی اســت که با دموکراسی فاصله 
دارد. همه راه ها به پوتین ختم می شود. او در روسیه حاال 
می خواهد نقشی فراتر از رئیس جمهور داشته باشد. هر چند 
او در برهه ای حتی وقتی رئیس جمهور نبود، نخست وزیری 
بود که اختیارات گسترده ای داشت و قدرت اول در ساختار 
سیاسی روسیه را در اختیار داشــت. هر اتفاق بزرگی که در 
روسیه رخ بدهد قطعا به نام پوتین نوشــته خواهد شد. در 
نظام های بسته این یک اصل است که اتفاق های بزرگ و 
مثبت به نام حاکمان نوشته می شود و اتفاقات منفی به نام 
دیگران اما در نظام های باز شرایط به گونه دیگری است. با 
این حال باید بپذیریم که همه بهره برداری ها از فرصت جام 
جهانی به نام پوتین نوشته خواهد شد. به طور حتم با شروع 
بازی ها پوتین را بیشــتر از قبل هم خواهیم دید. او ســعی 
می کند در بعضی بازی ها در استادیوم حضور پیدا کند و به 
ویژه او به دنبال تعامالتی است که همواره روسای جمهور 
میزبان های جام جهانی ســعی کرده اند در سایه مسابقات 
با مقامات سیاسی دنیا داشته باشند. فرصت گفت وگو حاال 
برای پوتین فراهم است و او این فرصت را از دست نخواهد 
داد. آنها  میزبان جام جهانی هســتند. شــور و هیجان جام 
جهانی، جذب سرمایه، ایجاد تعامل با دنیای غرب و ارائه 
تصویری تازه از روســیه به دنیا اهدافی نیســت که روسیه 

نتواند آنها  را ایجاد یا تقویت کند. 

افشار سلیمانی

 سفیر اسبق ایران در جمهوری 
آذربایجان و تحلیلگر مسائل بین المللی

بالتر از کسانی بود که در اعطای میزبانی به 
روسیه مورد اتهام بود

یادداشت
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بازسازی پرستیژ 
روسیه از برگزاری  جام جهانی 

به دنبال چیست؟

برگزاری جام جهانی یک موقعیت ویژه برای روسیه 
و پوتین اســت. این فرصت حداقل در دو حوزه می تواند 
برای روس ها حائز اهمیت باشــد. نکته اول به پرســتیژ 
روســیه در ســطح بین الملــل برمی گــردد. روس ها در 
سال های بعد از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی، دچار 
سرخوردگی شدند. یک نوع تحقیر برای شان رقم خورد، 
چون آنها  از ســطح یک ابرقدرت بزرگ به ســطح پایینی 
نزول کرده بودند. نابســامانی ها در داخل بیداد می کرد. 
از هم گســیختگی در بخش های سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعی حتی باعث شــده بــود که به لحــاظ امنیتی 
 وضعیت ســختی در روســیه ایجاد شود. روســیه دیگر 

قدرتی نداشت.
 بنابراین پوتین به شدت عالقه مند است که میزبانی 
روسیه در جام جهانی را نزد افکار عمومی جهان و به ویژه 
مردم خــودش آن قدر پررنگ کند که بــه نوعی روحیه از 
دســت رفته شــان را بازیابند. او همچنین قصــد دارد در 
سطح بین الملل پرستیژ روسیه را بازسازی کند. در طول 
سال های اخیر رســانه های غربی همواره به آن بخش از 
شخصیت روسیه توجه داشته اند که به بعد نظامی گیری 
اشاره دارد. روسیه را همواره کشوری نظامی نشان داده اند 
که عالقه مند اســت در کشــورهای دیگــر پایگاه های 
نظامــی برای خــودش ایجاد کنــد. رســانه های جهان 
حضور نظامی روســیه در اوکراین و سوریه را به خصوص 
شــاهدی بــرای ادعای شــان می داننــد. در داخل هم 
عده ای علیه پوتین تبلیغ می کردنــد و حضور او در راس 
 قدرت را مترادف با از بین رفتن ساختارهای دموکراتیک 

قلمداد می کردند. 
بنابراین هم پوتین و هم روسیه به دنبال تصویرهای 
تازه ای هستند تا خودشان را به طور متفاوتی نشان دهند. 
نکته دیگری که به نظرم برای روس ها به شــدت اهمیت 
دارد این است که آنها  از فرصت جام جهانی نفع اقتصادی 
ببرند. حاال شهرهایی در روسیه می بینیم که پیش از بحث 

میزبانی جام جهانی اساســا یا توسعه ای نداشتند یا کمتر 
توسعه یافته بودند. اما به واسطه آماده سازی برای میزبانی 
جام جهانی خیلی شــهرهای کوچک و بعضا ناشــناخته 
روسیه نام شــان مطرح شــد و به ســطح قابل توجهی از 
توسعه یافتگی دســت پیدا کرده اند. هتل های جدید در 
این شهرها ساخته شده. کمپ ها و ورزشگاه های تازه ای 
در این شهرها تاسیس شده و به طور کلی میزبانی روسیه 
باعث شده تا توسعه شــهری در روسیه شکل جدی تری 
به خود بگیرد. به طور حتم مردم این شــهرهای کوچک 
نیز رونــق تــازه ای از لحاظ اقتصــادی در زندگی شــان 
خواهنــد دیــد. عوایــد اقتصــادی کــه از جام جهانــی 
 بــرای روس ها به دســت می آید نیز به شــدت برایشــان

 اهمیت دارد. 
اما یک ســوال؛ برای پوتین کــدام بخش اهمیت 
بیشــتری دارد؟ اینکه چهره متفاوتی از خــود ارائه کند یا 
اینکه چهره متفاوتی از روســیه به دنیا نشــان دهد؟ من 
معتقدم هر دو بحــث به یک اندازه بــرای پوتین اهمیت 
دارد. او می خواهــد خــودش را بیــن مردم روســیه یک 
قهرمان تاریخی و یک رهبر واقعی نشــان دهد و جایگاه 
خــودش را تثبیــت کند. غربی ها طی ســالیان گذشــته 
همواره از حضور ثابــت پوتین در راس قدرت به شــدت 
انتقــاد کرده اند و البتــه در داخل هم مخالفان سیاســی 
پوتین همســو با غرب این انتقادها را گسترش داده اند. 
با این حــال او در تمام این ســال ها از محبوبیت خاصی 
نزد مردم روسیه برخوردار بوده اســت و بخشی از همین 
محبوبیت حاال در جام جهانی بازتولید یا بازسازی خواهد 
شد. این امر باعث می شــود که او به زودی به یک رهبر 
تاریخی نزد مردم روســیه تبدیل شود. بنابراین برای خود 
پوتین بســیار اهمیت دارد که مردمش چگونه به او نگاه 
می کنند و دوران ریاســت جمهوری وی را چگونه ارزیابی 
یا قضاوت می کنند. واقعیت این اســت که پوتین موفق 
شده روسیه از هم گســیخته دهه نود را به سمت و سوی 
آرامش ســوق دهد. این کشور به ســمت و سوی تجزیه 
پیش می رفت اما پوتین به خوبی شــرایط کشــور را اداره 
کرد و آنهــا  امــروز اقتدار دارنــد. در عرصــه بین المللی 
 چهــره مقتدری از خــود ســاخته اند و از ثبــات کافی نیز

 در درون خود برخوردارند.
 تصور کنید چه اتفاقی در روســیه رخ داده که یک 
کشــور در حال فروپاشــی حاال بعد از ســال ها به جایی 
رســیده که می توانــداز بزرگ ترین و مهم تریــن رویداد 
ورزشی جهان میزبانی کند؟ این اتفاق بزرگی برای پوتین 
و مردم روسیه است. بنابراین پوتین سعی دارد مردمش را 
متوجه این نکته مهم کند که در تمام دورانی که در راس 
قدرت قرار داشته موفق شــده برنامه ریزی درستی برای 
پیشرفت اوضاع روسیه داشته باشد. در سطح بین الملل 
نیز موضوع برای پوتین و روســیه اهمیــت باالیی دارد. 

روس ها عالقه مند هستند که چهره ای از خود به مردم دنیا 
نشان بدهند که شاید به واسطه تبلیغات منفی رسانه های 
غرب کمتر تاکنون با این چهره روبه رو شده اند. در نتیجه 
هر دو وجه ماجرا برای پوتین اهمیت دارد. اما روســیه تا 
چه حد خود را مهیا کرده که بتوانــد مقابل تبلیغات منفی 

غرب ایستادگی کند؟ 
این ســوال شــاید ذهن خیلی ها را به خود مشغول 
کرده باشــد. وقتی روس هــا میزبــان جام جهانی 2018 
شــدند هجمه ها علیه این میزبان شــدت گرفت. آنها  از 
همان روزها با اتهام های سختی خود را مواجه می دیدند. 
غربی ها و رسانه های شان تاکید داشتند که روس ها برای 
گرفتن این میزبانی رشوه های کالن پرداخت کرده اند. 
حتی این موضوع مطرح شد که خیلی از کشورهای غربی 
قصد تحریم جام جهانی روســیه را دارند و تیم های شان 
حتی در صورت کســب مجوز حضــور در جام جهانی به 
روسیه اعزام نخواهند شــد. این هجمه ها بسیار سخت 
بود. در طول ماه های اخیر هــم به خصوص بعد از تنش 
دیپلماتیکی کــه بین روســیه و انگلیس به وجــود آمد و 
باعث شد که برخی از کشــورهای اروپایی دیپلمات های 
خودشــان از روســیه را فرابخوانند، این ذهنیت شــدت 
گرفت که برخی کشــورهای غربی مانع حضور تیم های 
خود در جام جهانی روسیه خواهند شد. روس ها مدیریت  
این نوع تنش ها را به خوبی بلدند و با این جوسازی ها آشنا 
هســتند. روســیه به خوبی می داند که در طول برگزاری 
مسابقات جام جهانی غرب به نوعی تالش خواهد کرد که 
تنش هایی را در عرصه سیاسی ایجاد کند تا از این طریق 
میزبانی روسیه را تحت الشعاع قرار بدهند. از این گذشته 
عده ای معتقدند که برخی حمالت تروریســتی نیز شاید 
اتفاق بیفتد. در المپیک زمستانی 2014 نیز شاهد بودیم 
که برخی گروه های افراطی امنیت بازی ها در روسیه را تا 
حدی تهدید کرده بودند. بنابراین اصال بعید نیست باتوجه 
به حضور نظامی روسیه در ســوریه و تهدیدهایی که این 
حضور نظامی به طور مستقیم متوجه گروه های افراطی 
به ویــژه داعش می کند، در ســوی مقابل نیــز تحرکاتی 
برای برهم زدن نظم و امنیت جام جهانی روســیه شــکل 
بگیــرد، هر چند روس هــا از لحاظ امنیتی خــود را کامال 
 آماده کرده اند. روس ها تدبیــر کرده اند که چهره تازه ای

 از خود نشان دهند.
 واقعیت این است که تبلیغات منفی رسانه های غربی 
ادامه خواهد داشت و روســیه برای ارائه یک تصویر تازه 
به جهان کار ســختی پیش رو دارد. چون بخشی از این 
ابزارها در اختیار مقامات غربی است و باید دید آنها رضایت 
خواهند داد که روسیه چهره جهانی اش را مورد بازسازی 
قرار بدهد یا خیر. شاید مالقات پوتین با  ترامپ که گفته 
 می شود در وین رخ خواهد داد توافقاتی از این دست را نیز

 شامل شود. 

پس از جنگ سرد 
و فروپاشی شوروی ، 
برگزاری جام جهانی آشتی 
غرب با ابرقدرت سابق 
محسوب می شود

شعیب بهمن

کارشناس مسائل روسیه
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روزانهها
شنبه

دوشنبهیکشنبه 

روابط و دیدار های  ترامپ و ماکرون همواره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و همواره دو 
طرف تالش کردند به صورت غیرمســتقیم به دیگری اعالم برتری کنند. رقابت پنهان میان 
رهبران آمریکا و فرانسه از دست دادن ۲۹ ثانیه ای آنها در پاریس آغاز شده، با تکاندن شوره های 
سر ماکرون توسط  ترامپ در کاخ سفید ادامه یافته و  در حاشیه نشست گروه هفت در کانادا با 
فشردن محکم دست های یکدیگر ادامه یافت. دونالد  ترامپ و امانوئل ماکرون سرانجام در 
پایان روز به دیدار هم رفتند . ماکرون با چنان قدرتی دست رئیس جمهور آمریکا را فشرد که پس 

از رها کردن آن، اثر انگشتانش روی دست دونالد  ترامپ باقی ماند.
ماجرای سفر همراهان تیم ملی ایران در سفر به جام جهانی روسیه، وارد مراحل تازه و البته 
جنجالی تری شد. پس از آنکه انتقادها به سفر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
روسیه باال گرفت، امروز برخی از آنان در نخستین روز کاری هفته به این انتقادها پاسخ دادند. 
پاسخ هایی که البته کمتر از انتشار لیست اولیه، جنجالی نبود. اتفاقی که در داخل فدراسیون 
فوتبال و وزارت ورزش هم افتاد و مســئوالن فدراســیون و وزارتخانه را وادار به موضع گیری 
و واکنش کرد. شــاید جنجالی ترین گفت و گوها مربوط به خانم »پروانه سلحشــوری« بود. 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی که نه تنها بر خالف بعضی از همتایانش از این 
ســفر به خاطر هزینه از بیت المال انصراف نداد، بلکه از آن دفاع کرد و اعالم کرد که با هزینه 
شخصی و برای آماده سازی زمینه حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه ها سفر به جام جهانی روسیه 

را تجربه خواهد کرد.
تیم ملی والیبال ایران به شیرین ترین باخت ممکن رسید . کوالکویچ با یک جوانگرایی 
جسورانه و استفاده از بازیکنانی که تا چندی قبل عضو تیم نوجوانان بودند تنها یک گیم مقابل 

برزیل کم آورد تا با کسب یک امتیاز از این بازی بزرگ دست خالی زمین را ترک نکند.

پس از تعطیالت یک هفته ای نیمه خرداد، بازار طال و ارز کار خود را با رشد قیمتی شدیدی 
آغاز کرد.  شنبه ســکه تمام بهار با عبور از مرز  ۲/3 میلیون تومان رکورد دیگری برای خود ثبت 
کرد  اما یکشنبه رشد قیمتی در این بازار شدیدتر از  شنبه ادامه یافت به طوری که سکه تمام طرح 
جدید با پرش 145 هزار و 500 تومانی یک کانال قیمتــی دیگر باال آمد و به دو میلیون و 47۲ 
هزار و 500 تومان رسید. همراه با آن ســکه تمام طرح قدیم هم 140 هزار تومان گران شد و 
به دو میلیون و 330 هزار تومان دســت یافت. در این روز نیم سکه برای نخستین بار نرخ یک 
میلیون و ۲05 هزار تومان را تجربه و ربع ســکه هم 60 هزار تومان رشد کرد تا به نرخ رند 700 
هزار تومان برسد. در حالی که قرار بود نمایشگاه »لوور کوچک«، 1۸ خرداد در تهران به پایان 
برسد، این نمایشگاه تا هشتم مرداد تمدید شد. اگر برای بازدید از این رویداد به موزه ملی ایران 
بروید، می توانید تماشاگر 1۸ عکس عباس کیارستمی  از فضاهای خلق شده و بازدیدکنندگان 
موزه لوور باشید.  این عکس ها از این کارگردان و عکاس فقید در کنار دیگر آثار این موزه مطرح 
جهانی روی دیوارهای موزه ملی به نمایش گذاشته شده اند. این مجموعه عکس، نماهایی 
هستند که کیارستمی  در بازدیدهای متعددش از موزه لوور فرانسه در سال های ١٩٩6 تا ٢٠١٢ 
میالدی در تاالرهای نقاشی و مجسمه های موزه لوور ثبت کرده است. همچنین یکی از آثار 
انتخاب شده نمایش یکی از آثار »رامبراند«، نقاش مشهور هلندی است که به مدت چهار ماه 
در موزه  ملی ایران به نمایش درآمده است. عکس روز اختصاص دارد به عکس تیم ملی ایران . 
سایت فیفا مشــغول گرفتن عکس اختصاصی بازیکنان به همراه پیراهن های اول تیم شان 
بود و آنها را منتشر کرده که در این بین تصاویر اعضای تیم ملی ایران به خاطر ژست های آنها 

جلب توجه می کند. 

نمایشــگاه عکــس »از او که می گویــم...« روایتــی تصویــری از نوجوانی تــا ارتحال 
امام خمینی )ره( همراه با عکس های دیده نشده و کمتر دیده شده از ایشان است که در حوزه هنری 
افتتاح شد. این نمایشگاه متشکل از 114 فریم عکس از نوجوانی تا رحلت امام خمینی )ره( است 
که توسط عکاسان مختلف  ثبت شــده. این عکس ها از گنجینه خانه عکاسان ایران و موسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( جمع آوری شده اند. محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری 
درباره نمایشگاه عکس گفت: این نمایشــگاه عکس، مروری بر تاریخی است که همه ما آن را 
تجربه کردیم. معنویت و حس و حالی که در روزهای پیروزی انقالب اسالمی  وجود داشت، در 
این عکس ها مشاهده می شود. آنچه  در چهره حضرت امام در این عکس ها وجود دارد معنویت 
و سادگی است و به نظر من با نگاه به این تصاویر، مولفه های قدرت و معنویت از منظر حضرت 
امام)ره( بازیابی می شود. »مســاحت فعلی آبی دریاچه ارومیه ۲400 کیلومتر مربع )40 درصد 
مساحت کل دریاچه( است. با توجه به افزایش 1۹ درصدی بارندگی ها در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه و افزایش  ۲6 درصدی بارندگی های اســتان در سال جاری امیدواریم با همکاری مردم و 
نهاد های مختلف تراز دریاچه را به تراز اکولوژیک آن نزدیک تر کنیم.« این جمالت از مدیرکل 
محیط زیست استان آذربایجان غربی نشان می دهد حال دریاچه ارومیه خیلی هم خوب نیست. 
جام جهانی بسکتبال سه نفره ۲01۸ زنان با کسب سه شکست و یک پیروزی برای تیم ملی ایران به 
پایان رسید. بسکتبالیست های کشورمان  دو دیدار پایانی خود را در مرحله مقدماتی این مسابقات 
برگزار کردند و موفق شدند به یک برد دست پیدا کنند. شاگردان »بیک لیک لی«  مقابل آندورا 
صف آرایی کردند که توانستند این تیم را با نتیجه ۲1 بر 1۲ از پیش رو بردارند. پیروزی برابر آندورا 

به عنوان اولین برد تاریخ بسکتبال بانوان ایران در میدان جهانی ثبت شد. 
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سه شنبه 

دیدار کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی با  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در صدر اخبار قرار داشت، این دیدار حاشیه های 
فراوانی هم داشت. از فخرفروشی  ترامپ که با نشان دادن لیموزینش به اون به اوج برسیم، به عدم اطمینان طرفین می رسیم که 
در هنگام امضا خودنمایی کرد. تا قبل از آغاز مراسم، وقتی اسناد و مارکرهای سیاه با اسم  ترامپ روی میز قرار گرفتند، کارمندان 
امنیتی رهبر کره شمالی در دستکش های سفید آنها  را باز و با دستمال کاغذی به خوبی آنها  را پاک کردند. کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی از »مارکری« که طرف آمریکایی برای امضای سند به سوی وی دراز کرد، استفاده نکرد و با خودکاری که خواهرش 
به او داد، سند نهایی را امضا کرد.  نمایندگان مجلس شورای اسالمی بعد از ماه ها تأخیر، با 17۸ رأی موافق، ۲6 رأی مخالف و 
پنج رأی ممتنع به طرح تحقیق و تفحص از دو باشگاه سرخابی پایتخت رأی مثبت دادند. در این تحقیق و تفحص  جریمه های 
مالی، محرومیت از رویدادهای بین المللی، بدهی انباشته 150میلیارد تومانی مافیای فوتبال، طلب بازیکنان، مدیران عامل، 
سرمربیان، هتل ها، رستوران ها، هواپیمایی از تیم های ورزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ تحقیقی که اگر به خوبی انجام 
و گزارش آن رسانه ای شود، دست عوامل اصلی فساد در فوتبال را رو کرده و بسیاری از پشت پرده ها را علنی می کند.  خبر بد اینکه 
قاجان فیوج زاده، یکی از آخرین بازماندگان نسل قدیمی  ُسرنانوازان مازندران نیز درگذشت تا موسیقی سّنتی این خطه سرسبز 
به سوگ بنشیند. او در نوجوانی با ساز »لله وا« آشنا می شود و بعدها با انتخاب ُسرنا به عنوان ساز اصلی اش، نزد استادانی چون 
کربالیی علی جان و محمد قلیمی  مشق می کند. آقاجان با کار و ممارست فراوان، آرام آرام به راوی متفاوتی از مقام های ویژه 

ُسرنا تبدیل می شود؛ او بعد از سال ها تحمل بیماری شامگاه روز دوشنبه )۲1 خرداد( درگذشت. 

چهارشنبه

لوپتگی به عنوان سرمربی رئال مادرید انتخاب شــد و پس از جام جهانی، هدایت سپیدپوشان را برعهده خواهد گرفت. 
با این حال، تصمیم او برای این انتقال به شدت مورد انتقاد مسئوالن فدراسیون اســپانیا قرار گرفت، به گونه ای که رئیس آن  
روبیالس به دلیل آنچه خیانت به حرفه ای گری و تیم ملی اعالم شد، تصمیم به اخراج این مربی در فاصله دو روز تا بازی با پرتغال 
گرفت. گفته می شود که رئیس فدراسیون اسپانیا این تصمیم را همان زمانی گرفت که خبر توافق را گرفت؛ اما اطرافیان او و نیز 
کاپیتان های تیم ملی و در راس شان راموس تالش زیادی داشتند تا این اتفاق رخ ندهد با این حال تالش آنها  بی نتیجه ماند و 
روبیالس سرانجام لوپتگی را اخراج کرد. طبق ادعای مارکا، بازیکنان ملی پوش اسپانیایی شدیدا مخالف برکناری لوپتگی بودند 
و عمیقا از اقدام رئیس فدراسیون فوتبال کشورشان سرخورده و آزرده خاطر شده اند. اما به هر حال او تصمیمش را گرفته بود و در 
یک کنفرانس مطبوعاتی در این باره گفت: »مذاکرات لوپتگی با رئال مادرید بدون اطالع هیچ یک از اعضای فدراسیون فوتبال 
اسپانیا انجام شده بود. تنها پنج دقیقه قبل از اینکه رئال این توافق را رسمی اعالم کند، ما خبردار شدیم. در نقل و انتقاالت یک 
پروسه و اصولی وجود دارد که باید رعایت شود. نهایتا مجبور شدیم تصمیماتی فوری و مهم را در فاصله دو روز تا شروع جام جهانی 
بگیریم. نمی توانیم زیر پا گذاشته شدن اصول و ارزش های فدراسیون را نادیده بگیریم. این ما نبودیم که تصمیم گرفتیم چطور 
رفتار کنیم. از رئال مادرید خواستم این قضیه رسمی نشود اما همه چیز از قبل مشخص شده بود.« دقایقی بعد فرناندو هیه رو، 
اسطوره باشگاه رئال مادرید و مدیر فنی تیم ملی اسپانیا، به عنوان سرمربی جدید معرفی شد. هیه رو فصل 15-۲014 دستیار کارلو 

آنچلوتی در رئال مادرید بود و اخیرا نیز حضوری ناموفق در تیم رئال اوویدو )دسته سوم اسپانیا( داشت. 

آنالین

جمله ای از مقام معظم رهبری 
در اینستاگرام منسوب به ایشان

روایت قالیباف از روز قدس

یادداشت فوتبالی وزیر ارتباطات 

جهانبخش امیدوار به جام جهانی

روایت تلخ  وزیر کار 
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ویژه

در بیست و پنجمین روز از ماه مبارک رمضان 143۹، 
جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشــگران دانشگاه ها، 
عصر یکشــنبه با حضرت آیت الله خامنــه ای رهبر انقالب 
اسالمی دیدار کردند. در بخشــی از این دیدار رهبر معظم 
رهبری، دانشگاه را از مراکز بسیار مهم »تربیت قوه عاقله 
کشور« خواندند و با تبیین سه ضرورت اساسی دانشگاه ها 
یعنی »درگیر شدن با مسائل و چالش های کشور«، »تربیت 
فرهنگی، اخالقی و هویتی دانشجویان« و »تحول دائم و 
اصالح مستمر در محیط های دانشگاهی« تاکید کردند: 
مسائل و مشکالت کشور باید عالمانه حل شود و استفاده از 
توانایی ها و ظرفیت های دانشگاه ها و اساتید و دستان توانا 
و مســتعد جوانان پرتالش و پرانگیزه در این مسیر، بسیار 

اساسی و مهم است. 
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به سه الزام و سرفصل 
اساســی برای تحقق این هدف مهــم و نقش آفرینی موثر 
دانشگاه ها در پیشرفت کشور اشاره کردند. ایشان در بیان 
اولین ســرفصل، بر »لزوم درگیرشــدن دانشگاه با مسائل 
کشور« تاکید کردند: »مشکالت امروز و فردای کشور باید 
عالمانه حل شــود، زیرا مواجهه غیرعلمی و غیرمدبرانه با 
مشــکالت موجب پیچیده و افزون شدن آنها  خواهد شد. 
به عنوان نمونه در مســاله مهم اقتصاد که برخی معتقدند 
مشکالت آن ناشی از بعضی شیوه های مدیریتی ضعیف یا 
غلط است، دانشگاه باید با کار علمی  و راهگشا ورود کند. 
چندین بار به مسئوالن عالی رتبه دولتی توصیه کرده ام که 
دیدگاه های متنوع اســاتید اقتصاد را جمــع آوری و از آنها  
اســتفاده کنند، زیرا دیدن و شــنیدن این نظرات راهگشا 

است.«
رهبر انقالب اســالمی، »صنعت« را زمینه ای دیگر 
بــرای ورود پیشــرفت آفرین و رونق بخــش دانشــگاه ها 
برشمردند: »دانشــگاه باید از نزدیک با مشکالت صنعت 
آشنا شود و آنها  را حل کند تا نیاز نباشد برای حل مشکالت 
صنعت نفت یا صنعت برق، چشــم به بیگانــگان بدوزیم. 
نتیجه ناچاری در بســتن قرارداد با شرکت های خارجی آن 

است که آنها  مواردی را به کشور تحمیل می کنند.«
حضرت آیت الله خامنه ای تجربه غنی سازی ۲0درصد 
را نمونه ای درخشان از توانایی و استعداد جوانان دانستند: 
»در دوره ای که برای فروش اورانیوم غنی شــده ۲0درصد 
شرط و شروط گذاشته بودند و برخی مسئوالن نیز به دادن 
امتیازاتی در این زمینه گرایش پیــدا کرده بودند، با تالش 

جوانان و با پافشــاری و اســتقامت توانســتیم به اورانیوم 
۲0درصد دســت یابیم و دنیا در کمال نابــاوری دید که ما 
به اورانیوم آمریکا و روســیه و فرانســه احتیاج نداریم. آن 
استعدادی که قادر به انجام دادن چنین کار حیرت انگیزی 

است، چرا نتواند راندمان چاه های نفت را افزایش دهد؟«
رهبر انقالب اســالمی »آســیب های اجتماعی« را 
زمینه دیگری برای درگیرشدن جامعه دانشگاهی با مسائل 
کشور دانستند؛ »حدود سه سال است دستگاه های مختلف 
سه قوه را در این مساله فعال کرده ایم و کارهای خوبی هم 
شده اســت که در درازمدت نتیجه می دهد اما دانشگاه ها 
می توانند با پیشنهادات و راه حل های خود، حل مساله مهم 

آسیب های اجتماعی را تسریع کنند.«
»کمک به اصالح زنجیره چرخه تولید و مصرف« از 
دیگر توصیه های حضرت آیت الله خامنه ای به اســاتید و 
پژوهشگران دانشگاهی بود. ایشان بررسی علمی »موانع 
تولید کاالی باکیفیت داخلی« و »ریشه یابی روان شناختی 
و جامعه شناختی تمایل برخی قشرها به کاالهای خارجی« 
را از دیگر مسائلی دانستند که جامعه دانشگاهی می تواند 

درباره آنها  راه حل های عالمانه، عینی و قابل تحقق دهد. 
رهبر انقــالب اســالمی در جمع بنــدی اولین محور 
سخنانشــان در جمع اســاتید یعنی »درگیرشــدن جامعه 
دانشگاهی با مسائل و چالش های کشور«، بر نکته مهمی  
تاکید و خاطرنشــان کردند: همان طور کــه بارها گفته ام 
تحقق این همــکاری، نیازمند طلب و خواســت مدیران و 
مسئوالن کشور اســت، به گونه ای که مدیر باید به دِر خانه 
دانشــمندان برود نه اینکه دانشــمند پشــت در اتاق مدیر 

معطل بماند. 
حضــرت آیت اللــه خامنــه ای در تبیین محــور دوم 
بحثشان در نشست با اســاتید و محققان گفتند: »عقل در 
نگاه اسالمی، دستگاه محاســبه کننده مادی نیست بلکه 
عامل تعالی و رشد انسان، معتقد کردن فرد به سبک زندگی 
اســالمی و تأمین کننده ارتباطات مختلف زندگی اســت و 
برای تحقــق این ظرفیت عظیــم، قوه عاقلــه باید تربیت 
فرهنگی، معنــوی و اخالقی یابد. جوان پاک دانشــجو را 
باایمان، شــجاع، اهل اقدام، اهل کار و تــالش، دارای 
اعتمادبه نفــس، حق پذیر، حق طلب، اهــل مبارزه با ظلم 
و تعرض و اهل مهربانی و گذشــت بار بیاورید تا بتواند در 

آینده، جامعه را به درستی مدیریت کند. 
رهبر انقالب اســالمی به عنوان مثالــی در ضرورت 

تربیت معنوی و اخالقی، به ناهنجاری های رایج در فضای 
مجــازی از جمله تهمــت، بدگویی، بردن آبــروی مومن و 
برجســته کردن ضعف های کوچک اشــاره کردند: تربیت 
معنوی می تواند جلوی این مشکالت را بگیرد. جوان امروز 
را باهویت بار بیاورید چرا که اگر جامعه ای احساس هویت 
نکرد، در مقابل صداهای بلند تحکم آمیز به راحتی مغلوب 
می شــود اما برخورداری از هویت دینی، ملی و انســانی به 

جامعه احساس عزت و ایستادگی می دهد.«
محور پایانی مباحث حضرت آیت الله خامنه ای به بیان 
مصادیق عینی ضرورت »صیرورت و اصالح و تحول دائم 

دانشگاه ها« اختصاص داشت. 
ایشــان، »تبدیل رویکــرد مصرف کنندگــی علم به 
تولیدکنندگــی علــم« را از جمله این مصادیق دانســتند و 
گفتند: بارهــا گفته ایــم در مقابل علم دیگران شــاگردی 
می کنیم اما شــاگردی با تقلید و مصرف کردِن همیشگی 

فرق دارد. 
حضرت آیت اللــه خامنه ای بــا انتقاد از کســانی که 
معتقدند نباید دنبال تبیین و تدوین علوم انســانی اسالمی 
برویم زیرا علوم انســانی در همین نظریــات رایج منحصر 
است، افزودند: این همه دیدگاه های متعارض در اقتصاد، 
مدیریت، فلسفه و دیگر علوم انسانی آیا نشان دهنده بطالن 
برخی دیدگاه ها نیست؟ ضمن اینکه حتی در علوم تجربی 
نیز غلط بودن برخی حرف ها ثابت شده و می شود، پس چرا 

برخی علوم انسانی اسالمی را رد می کنند. 
حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری پیشرفت های 
تحســین برانگیز کشــور در نانــو، ســلول های بنیادین، 
هسته ای، زیســت فناوری، پزشــکی و علوم دیگر گفتند: 
برخی، این پیشــرفت های عینی را که حتی مراکز جهانی 
نمی توانند آنهــا  را انکار کنند، حبابــی می خوانند تا مردم و 
جامعه دانشــگاهی را مأیوس کنند، امــا این گونه حرف ها 

صددرصد اشتباه است. 
رهبر انقالب اســالمی در ادامه سخنانشــان درباره 
مصادیق عینی ضــرورت تحول در دانشــگاه ها افزودند: 
»هدفمندکــردن تحقیقــات« مهــم اســت و پژوهش ها 
باید با دو هــدف اساســی »تأمیــن نیازها و حل مســائل 
کشــور« و »رســیدن بــه اوج و مرجعیت علمــی  و حضور 
در جمع ســرآمدان جهانی علم« صورت گیــرد. موضوع 
مقاله محوری، موافقان و مخالفانی دارد؛ البته مقاالتی که 
مورد استناد قرار می گیرد برای کشور آبرویی است اما نباید 
 در مسیر ارتقای علمی استادان، تولید مقاله اصل و ضابطه

 قرار گیرد. 
»تحقق کامل نقشــه جامع علمی کشــور« از دیگر 
مســائلی بود که رهبــر انقــالب آن را در مســیر اصالح و 
تحول مستمر دانشــگاه ها ضروری دانستند. ایشان نقشه 
جامع علمی کشور را خوب ارزیابی کردند اما گفتند: »بدنه 
دانشگاهی که باید این نقشه را اجرا کند، به حد کافی از آن 
مطلع نیست؛ بنابراین باید جلساتی برای تبیین و عملیاتی 

کردن نقشه جامع علمی در دانشگاه ها برگزار شود.«
»خطر نامتوازن شدن رشته های دانشگاهی و افزایش 
گرایش به رشته های درآمدزا« که باعث کم شدن گرایش 
به رشته های بسیار مهمی  همچون ریاضی و فیزیک شده 
است و تاکید بر حل این مشکل، خواسته دیگر رهبر انقالب 

از جامعه دانشگاهی بود. 
رهبر انقالب در نوعی جمع بندی خطاب به استادان 
و اعضــای هیأت های علمی  دانشــگاه ها تاکیــد کردند: 
»دانشــجویاِن خود را امیدوار و خوش بین به حال و آینده 
کشــور، معتقد به توانایی ها و ظرفیت های داخلی و آشــنا 
به موقعیت کشور تربیت کنید تا مطمئن شوند همان گونه 
که پیشــرفت های کشور نســبت به دو ســه دهه گذشته، 
تحسین برانگیز است، آینده کشــور نیز در مقایسه با امروز 

به مراتب درخشان تر خواهد بود.«

تربیت قوه عاقله 
انتظار مقام معظم رهبری از کارکرد دانشگاه ها 
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حوزهودانشگاه

عالم محقق 

اجتهاد تمدن ساز 

شــاخص های دیــن تمدنــی این گونــه توضیــح داد: 
»تمدن ســازی و تمدنی بودن اندیشــه اســالمی، دارای 
ویژگی های مختلفی اســت؛ نخســت آنکه از زندگی بشر 
تبیین کاملــی ارائه می دهد. چراکه هســته زیرســاختی 
فکری-فلسفی دارد و زندگی بشــر را به طور کامل و جامع 

معرفی می کند. 
دوم، در زندگی بشــر ورود حداکثــری دارد؛ یعنی از 
سنت، کتاب و عقل بهره می برد. این گونه نیست که سنت 
و کتاب را جایگزین تجربه بشــر قرار دهد. البته این ورود 
در جاهایی بســیار کلی و در جاهایی بســیار جزئی است. 
سوم آنکه در ســاحت های گوناگون منســجم و یکپارچه 
ورود می کند، یعنی اجــزای تعالیم توصیفی و تجویزی در 
یک منظومه منســجم و نظام وار قرار می گیــرد و بین آنها  
ناســازگاری وجود ندارد. حتی در ساحت های اقتصادی، 

فرهنگی و سیاسی نیز دارای اندیشه منسجمی  است. 
او انعطاف پذیری در عین اثبات را شــاخص چهارم 
اســالم تمدنی برشــمرد و تاکید کــرد: »اســالم به دلیل 
فرامکانی و فرازمانی بــودن در عین اثبــات، انعطاف نیز 
دارد. دلیل این انعطاف در عین اثبات نیز ظرفیت و غنای 
بسیار باالی اسالم است. پنجم، اسالم دین فراساحتی و 

نصوص الفلسفه االسالمیه«، »نقد تفکر فلسفی غرب«، 
»تامــالت در فلســفه اولــی« و »تأســیس مابعدالطبیعه 
اخالق« اشاره کرد.  حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب در پیام تســلیتی درگذشــت این روحانی بزرگوار را 
تسلیت گفتند، در بخشی از متن ایشان آمده است: »عمر 
بابرکت این دانش آموخته فاضل حوزه و دانشــگاه یکسره 
در خدمت علم و تحقیق و تربیت جوانان جویای علم بوده 
اســت. مســئولیت های مهم این عنصر خدوم و پرکار در 
مسائل دانشــگاهی در دوران انقالب و جمهوری اسالمی 
فصل درخشانی از زندگی ایشان است. عضویت ده هاساله 
در شــورای عالی انقالب فرهنگی، ایجاد و اداره موسسه 
ســمت، مدیریت بخش های مهم و حساسی از مجموعه 
دانشگاهی کشور، بخش های برجســته  ای از این دوران 
اســت. اینجانب درگذشــت این مرد انقالبی و وفادار را به 
خاندان و فرزندان محترم و همکاران و شاگردان و دوستان 
ایشــان تســلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را 

برای آن مرحوم مسألت می کنم.«

خواستند و ایشان با لبخندی دلنشین قول مساعدت دادند 
و یک میلیون تومان فرستادند که ســرمایه پربرکتی برای 
ســمت شــد. از آن زمان تاکنون یعنی در مدت نزدیک به 
۲3 ســال همچنان مســئولیت این مرکز )سمت( به عهده 
اینجانب اســت و تعداد 1173 عنوان در شمارگانی نزدیک 
به ۲۲ میلیون با قیمت حداکثر بازار آزاد به دانشجو عرضه 

شده است.«
  حجت االســالم احمــدی همچنیــن از موسســان 
دانشگاه تربیت مدرس و در هفتمین دوره مجلس شورای 
اسالمی، نماینده مردم تهران بود. از جمله آثار او، می توان 
به کتاب هــای »بن الیه های شــناخت«، »مختارات من 

نشستی با سخنرانی آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر 
حوزه های علمیه سراســر کشــور، با موضوع نگاه تمدنی 
اسالم، اجتهاد تمدن ســاز و نقش انقالب اسالمی برای 
تحقق تمدن اسالمی، برگزار شــد. او در سخنرانی اش به 
صورت تفصیلی ویژگی های اجتهاد تمدن ساز و تمایزاتش 
با اجتهاد متعارف حوزه های علمیه را برمی شمارد و مروری 

اجمالی بر مباحث کتابش می کند. 
آیت الله علیرضا اعرافی به بررسی نگاه تمدنی اسالم 
و تالش انقالب اســالمی ایران برای احیــای این تمدن 
پرداخت و گفت: »اسالم دین جامع و به تعبیر امروزی دین 
تمدنی است و تفاوت اسالم با ادیان دیگر حتی ادیان الهی 
نیز بر سر همین موضوع اســت. البته در اسالم دو قرائت 
وجود دارد؛ قرائت ناصحیح، قرائت روشنفکران است که 
اسالم را دین حاشیه ای و بخشی برای بشر  ترسیم می کند. 
یعنی بشر زندگی خود را دارد و اســالم نیز در بخشی از آن 
ورود می کنــد. درحالی که قرائت صحیح، اســالم را دین 
حاشیه ای و بخشی بیان نمی کند، بلکه معتقد است اسالم 
دین تمدنی و جامع است. یعنی اسالم دینی است که شعاع 

آن تمام زندگی بشر را در برمی گیرد.«
مدیــر حوزه هــای علمیــه سراســر کشــور دربــاره 

حجت االســالم احمد احمدی، عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی و رئیس سازمان »سمت« در بیمارستان 
امام خمینــی)ره( تهــران به دلیــل عارضه قلبــی  جان به 
جان آفرین تسلیم کرد. دکتر احمد احمدی در سال 131۲ 
در روستای کهکدان مالیر به دنیا آمد. او پس از فراگرفتن 
دروس مقدماتــی به حــوزه علمیه بروجرد رفــت و به مدت 
5 سال دروس دینی را تا اواخر ســطح ۲ فراگرفت، سپس 
به حوزه علمیه قم رفت و دروس تفســیر و فلسفه اسالمی 
را در ســطوح عالی )اســفار و شــفا( نزد عالمه طباطبایی، 
درس فقه و اصول را نزد کسانی همچون امام خمینی)ره(، 
سیدحســین طباطبایی بروجردی، آیات عظام ســلطانی، 
مشکینی، محقق داماد و نجفی مرعشی فراگرفت و همزمان 
دکترای فلسفه غرب را از دانشگاه تهران اخذ کرد. احمدی 
از ســال 135۲ عضو هیات علمی  دانشــگاه تهــران بود و 
فلسفه اسالمی و فلسفه غرب و فلسفه تطبیقی را در مقطع 
دکتــرا تدریس کرده  اســت. وی از ســال 1360 به عنوان 
عضو شــورای  عالــی انقــالب فرهنگی فعالیت داشــت. 
حجت االسالم احمدی بنیان گذار سازمان مطالعه و تدوین 
کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت( بود و حدود 33 سال 
مدیریت این ســازمان را به عهده داشــت. او در زندگینامه 
خودنوشتی درباره این پست نوشته است: »تدوین کتاب، 
در هفت اسفندماه 1363 شــورای عالی انقالب فرهنگی 
به لحاظ اهمیت علوم انســانی مرکــزی را تصویب کرد که 
کتاب های درســی و مبنایی برای دانشگاه ها تدوین کند و 
شورا با اصرار تمام مسئولیت این مرکز را به عهده اینجانب 
نهاد به این دلیل که با حوزه قم و با دانشگاه ها ارتباط دارم. 
تابســتان 1364 بود که اعضای شــورا خدمــت امام)ره( 
رسیدیم و حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس شورا 
موضوع را با حضرت امام)ره( در میان نهادند و کمک مالی 

حجت االسالم احمدی درگذشت

سخنرانی آیت الله علیرضا اعرافی 
فرادنیوی است، چون دینی می تواند جامع و تمدنی باشد 
که دنیا و آخرت را کنار یکدیگر قرار دهد. ششــم، اسالم 
دین فرافردی اســت و برای اجتماع نیز برنامه دارد، هفتم 
آنکه اســالم دین فرانژادی و فرافرهنگی به معنای خاص 

فرهنگ است.« 
آیت اللــه اعرافی در ادامه ســخنان خــود اجتهاد را 
راه رسیدن به نگاه تمدنی اســالم برشمرد: »اجتهاد رایج 
در حوزه هــای علمیه گرچه ســرمایه و دســت مایه قطعی 
رسیدن به این موضوع است، ولی کافی نیست، بلکه نیاز 
به عمق و ژرفای بیشــتری دارد. اجتهاد ضمن اســتواری 
بر سنت های اصیل باید عمق بیشــتری نیز داشته باشد. 
اکنون 700 تا ۸00 درس خارج در حوزه های علمیه برگزار 
می شود که سرمایه و ذخیره عظیمی  است اما تا زمانی که 
اجتهاد به عرصه های نو نپردازد، کافی نیســت. به همین 
دلیل هنوز انقالب اسالمی در مرحله نظریه پردازی جای 

کار بسیاری دارد.«
  اعرافی بــرای اجتهــاد اســتخراج کننده تمدن نیز 
ویژگی هایی برشــمرد و گفــت: »اجتهاد زمانــی تمدنی 
می شــود که از ســاختن منظومه های حکمی  به ســمت 
نظامات برود. منظور از نظام ســازی این است که از درون 
احکام فقهی به قواعد بنیادی برسیم. اجتهاد متعارف که 
احکام را اســتنباط می کند دارای ســابقه هزارساله است، 
ولی اجتهاد نظام ساز اجتهادی است که برای آن منطق، 

قواعد، ابعاد و اضالع تولید شود.«
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حمله دنیرو  
اعتراض توهین آمیز رابرت دنیرو به  ترامپ

مثلث طالیی   
آل پاچینو، برد پیت و دی کاپریو درکنار هم 

ماجرای نیمروز 2   
پروژه بعدی محمد حسین مهدویان چیست؟

محمد حســین مهدویان با تنها ســه فیلم در سینمای 
ایران آن قــدر جای خود را ســفت کرده کــه از همین االن 
هر خبری مربوط به ســاختن فیلمی  با امضــای او می تواند 

هیجان انگیز باشد.
 فیلــم ســینمایی »ماجرای نیمــروز« بــه کارگردانی 
محمد حسین مهدویان در زمان اکران توانست نظر بسیاری 
از بینندگان را به خود جلب کند، همین می تواند دلیل خوبی 
باشد برای اینکه مهدویان قسمت دوم این فیلم را که حول 
و حوش اتفاقات تاریخ معاصــر رخ می دهد ، جلوی دوربین 
ببرد ؛ اتفاقی که پیش از این خبر آن را داده بود . سال گذشته 

بود که محمدحســین مهدویان در صفحه اینســتاگرامش  
اعالم کرد که روزی دومین قسمت از فیلم »ماجرای نیمروز« 
را خواهد ساخت. او پس از این اظهارنظر، فیلم »التاری« را 
جلوی دوربین برد که با استقبال مخاطبان در اکران نوروزی 

روبه رو شد. 
خبر جدیــد این اســت  کــه شــورای پروانه ســاخت 
موافقت خود را بــا تولید »ماجرای نیمــروز ۲« اعالم کرد. 
مثل قســمت اول، محمود رضوی، تهیه کنند گی ســاخت 
ماجرای نیمروز ۲ را بر عهده خواهد داشت و ابراهیم امینی و 
حسین  تراب نژاد فیلمنامه را نوشته اند. پیش از این رسانه ها 

از ســاختن فیلمی  بــا موضوع مرصــاد خبــر داده  بودند که 
محمدحســین مهدویان قصد دارد اوایل تابســتان امسال 
فیلمی  با محوریت شکســت گروهک منافقین در عملیات 
مرصاد را مقابل دوربین ببرد. آنهــا همچنان از رایزنی با چند 
بازیگر مطــرح برای بازی در ایــن فیلم خبــر دادند و اعالم 
کردند که جــواد عزتــی کــه در دو فیلم پیشــین مهدویان 
)»ماجرای نیمروز« و »التاری«( بازی کرده، گویا در فیلم 
 جدید این کارگردان نیز یکــی از نقش های اصلی را برعهده 

خواهد داشت. 
با توجه بــه حضور پررنــگ  هادی حجازی فــر در آثار 
مهدویــان، بعید نیســت کــه او نیــز ایفاگر یکــی دیگر از 
نقش های اصلی این فیلم باشد. این خبر شاید یک گمانه زنی 
پس از حضور سید محمود رضوی در برنامه 7 پس از نمایش 
ماجرای نیمروز در جشنواره فجر بود، او در این برنامه گفت: 
»فیلم بعدی من درباره اتفاقات تابســتان 67 )ســال وقوع 
عملیات مرصاد( اســت. فعال در مرحله تحقیقات فیلمنامه 
هســتیم و هنوز به ســرنخ خوب و نتیجه کامل نرسیده ایم. 
دوست دارم برخی افراد این فیلم را کارگردانی کنند اما هنوز 
درباره کارگردان آن به جمع بندی نرسیده ام.« رضوی بعدها 
این خبر را به شــیوه ای غیرمســتقیم تکذیب کرد و در نوروز 
امسال در توئیترش نوشــت که تمرکزش روی التاری است 
نه فیلم بعــدی.  در مورد ماجــرای نیمروز ۲ خبــر دیگر این 
اســت که ادامه همان داستان قســمت اول است با همان 

شخصیت ها... 
آنچه قطعی شده این است که فیلم ساخته می شود و 
حتی فیلمبردار آن هم تعیین شده.   هادی بهروز، فیلمبردار 
فیلم ســینمایی »ماجــرای نیمــروز ۲« بیان کــرد احتمال 
فیلمبرداری این پروژه به صورت سوپر 16 زیاد است: »فکر 
می کنم بعد از پایان ماه مبارک رمضان پیش تولید »ماجرای 
نیمــروز ۲« آغــاز شــود. در حال حاضــر دربــاره چگونگی 
فیلمبرداری این پروژه به نتیجه نهایی نرسیده ایم  اما بی شک 
از سبک و تجربه کار در »ماجرای نیمروز« استفاده خواهیم 
کرد. البته فکــر می کنم فیلمبرداری »ماجــرای نیمروز ۲« 
باتوجه به اینکه یک اثر تاریخی است ممکن است با استفاده 

از نگاتیو سوپر 16 انجام شود.«

در شــبی که رابرت دنیرو باز هم به  ترامپ حمله کرد، برندگان معتبرترین جایزه تئاتری 
آمریکا معرفی شدند. نمایش موزیکال »مالقات با گروه موسیقی« با بردن 10 جایزه پیشتاز 
برندگان جوایز تئاتری تونی بود. هفتاد و دومین دوره جوایز تونی یکشنبه، ۲0 خرداد در نیویورک 
برگزار شد. بروس اسپ یرینگستین برای شوی »اسپرینگستین در برادوی« یک جایزه ویژه 
گرفت اما چیزی که بیش از جایزه او جلب توجه کرد، ســخنان رابرت دنیرو بود. بازیگر »گاو 
خشمگین« که برای اهدای جایزه اسپرینگستین روی صحنه آمده بود از فرصت استفاده کرد 
و با الفاظی تند و توهین آمیز به  ترامپ حمله کرد. با شنیدن این جمله رابرت دنیرو حاضران از 
روی صندلی های خود برخاسته و به شدت او را تشویق کردند. آنگاه آقای دنیرو افزود: »دیگر 

»مرگ بر  ترامپ« نمی گوییم.«
رابرت دنیرو که تاکنون برای بازی در فیلم های »گاو خشــمگین« و »پدرخوانده« دو 
بار جایزه اســکار گرفته، یکی از برتریــن و محبوب ترین بازیگران ســینما در ایاالت متحده 

آمریکاست.
 شبکه سی بی اس که مراســم جوایز تونی را پخش کرد با انتشار بیانیه ای خبر از حذف 
این قسمت از ســخنان »توهین آمیز« و »غیرمنتظره« رابرت دنیرو داد. فضای ضدترامپ 
اهدای جوایز به پشت  صحنه مراسم هم کشیده شد و تونی کوشنر، نمایشنامه نویس مشهور 
در پشــت صحنه موافقت خود را با نحوه حــرف زدن دنیرو اعالم کرد و  ترامپ را شــخصیتی 
نامتعادل، خودشیفته و دارای مشــکالت روانی توصیف کرد که قرار گرفتنش در کاخ سفید 

اشتباه بزرگی است. 

کوئنتین تارانتینو به فیلم جدیدش که پر از ســتاره های درجه یک اســت، یک بازیگر 
اسطوره ای دیگر را نیز اضافه کرد که کسی نیست جز آل پاچینو. در حالی که پیش تر لئوناردو 
دی کاپریو و برد پیت برای حضور در جمع بازیگران فیلم »روزی روزگاری در  هالیوود« انتخاب 
شده بودند، اکنون پاچینو نیز به این گروه اضافه می شود. این نخستین همکاری آل پاچینو 
با کوئنتین تارانتینو است. این فیلم وقایع ســال 1۹6۸ و پس از آن را تصویر می کند؛ وقتی 
شارون تیت بازیگر  هالیوودی و باردار که همسر رومن پوالنسکی کارگردان بود، بر اثر حمله 

گروهی از اعضای خانواده منسون به خانه اش کشته شد. 
تارانتینو از نخســتین فیلمش یعنی »ســگ های انباری« در ســال 1۹۹۲ همیشه از 
ستاره های محبوب سینما در فیلم هایش استفاده کرده است. برد پیت و لئوناردو دی کاپریو 
هر یک به تنهایی پیش از این با تارانتینو همکاری کرده بودند اما تاکنون در قالب یک فیلم 
با هم ظاهر نشده بودند. پیت بازیگر فیلم ۲00۹ تارانتینو یعنی »لعنتی های بی آبرو« درباره 
نازی ها بود و دی کاپریو نیز در فیلم »جانگوی از بند رهاشده« در سال ۲01۲ که فیلمی  درباره 
برده داری بود در برابــر دوربین این کارگردان قرار گرفته بود.  هر  دوفیلم با تحســین روبه رو 
و راهی اسکار شــده بودند. چالز منســون مغز متفکر روانی و جنایتکاری است که  قتل های 
سریالی زیادی را هماهنگ و ترتیب داده بود. خانواده منسون در جوالی و آگوست 1۹6۹ نه 
نفر از جمله شارون تیت، همسر ۸/5 ماهه باردار رومن پوالنسکی، کارگردان معروف سینما 
را به قتل رساندند. این فیلم ۹ آگوست ۲01۹ اکران می شود که پنجاهمین سالگرد ارتکاب 

این جنایت سریالی   است.
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بازگشت شکوه و جبروت به خاندان دیوانساالر! این 
بدترین پایانی بود که می شد برای ســریال شهرزاد در نظر 
گرفت. ســریال شــهرزاد به غیر فصل دوم آن یک سریال 
دوست داشــتنی بود که هر هفته می شــد انتظار آمدنش را 
کشید، هر چند هر وقت این سریال از سنت »شهرزاد« بودن 
و قصه گو بــودن فاصله می گرفت و وســط قصه هایش به 
بیانیه خوانــدن و متن های ناچســب می رســید، حوصله 
سر بر می شد اما شهرزاد سریالی بود که قصه داشت، ریتم 
داشت، کشــش داشــت، قهرمان داشــت، ضدقهرمان 
داشت و خالصه به پیگیری می ارزید، هرچند این قصه ها 
ایرانی نبودنــد، یعنی اگر همین قصه هــا  را با این وضعیت 
لباس ها، هفت تیر ها، ماشــین ها منهای مصــدق و دکتر 
فاطمی  برمی داشتید و می بردید، در سیســیل و یک دار و 
دسته مافیایی درست می کردید به همین اندازه باورپذیر بود، 
یعنی شهرزاد ســریالی متکی بر تاریخ ایرانی نبود، ما دسته 
هفت تیر کش را در دهه سی و بعد از کودتا و قبل از آن به این 
شکل نداشتیم، آنچه الت های ایرانی یا به قولی جاهل های 

ایرانی بودند، همان نوچه هایی بود که هنرشــان در 
چاقوی دسته سفید زنجان و دســتمال یزدی و این 
حرف ها خالصه می شــد، نه در هفت تیر کشــی و 
قتل  عام هایی که در خانه های اربابی... شهرزاد یک 
قصه تاریخی نبود، قصه ای بود که جایی میان تاریخ 
خزیده بود و فتحی در این ســریال یک پدرخوانده 
ســاخته بود، شــبیه فوردکاپوال تا چیزی وفــادار به 
تاریخ... مدل واقعی این مدل خالفکار ها را باید در 
هزاردستان اســتاد علی حاتمی  دید، در آنجایی که 
شعبان استخوانی بود و نوچه هایش، آنجا که غالم 

عمه می رود انتقام شعبان را بگیرد...
...شــهرزاد اما خیلی شــرقی به پایان رسید، 
روایت ژن خوب در دهه های ماضی، باز هم مراسم 
بیانیه خوانی بود و این بار آن وسط یک خانم، البته 
نه خانم دکتر شــهرزاد ســعادت، که این بــار خانم 
شیرین دیوانساالر، شــیرین دیوانساالری که نه آن 
همسر کوته بین قباد است، شیرینی که رنج کشیده، 
محنت دیده از مصاحبت خانم دکتر برخوردار بوده و 
حاال رشد کرده و در این مراحل  ترقی اکنون شایسته 

دیوانساالر ماند  
نقدی بر پایان بد یک سریال خوب 

آن است که انگشتری خاندان دیوانساالر را بردست بکند . 
اینکه پس از آنکه انگشت به دستان شــیرین رفت، اولین 
کسی که به انگشتری بوسه می زند، همســر او است از آن 
اداهای فمینیســتی که متن از ابتدا کم نداشت، نویسنده 
قصه را به گونه ای چیده بود که اداره خاندان در انتها به دست 

بانوان بیفتد که خیلی هم عالی. 
. . اما ســو ال من این اســت کــه آن خانــدان با آن 
سابقه وحشتناک در آدم کشــی چرا باید باقی می ماند، آن 
مجلس انگشــترگذاری شــیرین خانم دیوانســاالر نشان 
از این بود که همه چیز مثل ســابق اســت، بــاز هم خدم و 
حشــم، باز هــم نوچه های کاله شــاپو به ســر، فقط جای 
کســی که کروات بســته عزیز اســت، عبدلی بود که برای 
وصال با خانــدان دیوانســاالر باید همان چیزی می شــد 
 که در زمان کاله بردای نقشــش را خوب بــازی کرده بود،

- یک شازده قالبی.
خاندان دیوانساالر در دوران شــیرین دیوانساالر و با 
مشــاورت خانم دکتر شهرزاد ســعادت، قرار است خاندان 
بهتری باشد، یعنی مادر خوانده به فکر جبران است و از این 
مدل حرف ها اما خب چرا این خانــدان باید باقی می ماند؟ 
شیرین خانم دیوانســاالر می تواند خوب باشد اما بقای آن 
تشکیالت؛ نمی تواند در ادامه باز هم به دوران دیگری بدون 

مادرخوانده خوب منجر شود، روزگاری که باز هم  آش همان 
باشد و کاسه همان. آیا خاندان دیوانساالر باید باقی می ماند؟ 
خاندانی که به رغم همه فساد، هر که به آنها  وصل است و هر 
که به آنها  وفادار است، آدم های خوب و با معرفتی هستند و 
هیچ قتل و کشتاری نمی تواند از جنس خوب آنها  کم کند، 
بحث  هاشــم دماوندی و نصرت و برادرش نیست، حتی آن 
سه نفری که نصرت از خیابان پیدا کرد تا جانشین نوچه های 
درجه یک بزرگ آقا شوند، به دلیل معاشرت با خاندان فخیم 
دیوانساالر به آن درجه از خوبی می رسند که حتی وقتی قباد 
آنها  را با دادن پول رد می کنــد، نمی روند و این موضوع را از 
خالف معرفت دانستند و بدون پول و چشمداشت ماندند، 

آخر چرا؟
مساله خون خوب یا ژن خوب، مساله ای است که انگار 
در همه داستان شهرزاد باید ادامه پیدا می کرد، حتی گاهی 
داســتان خون نیمه خوب یا ژن نیمه خوب هــم داریم، در 
فرهنگ عامه در مورد بچه زن صیغه ای حرف ها زیاد است، 
نمونه می خواهید بهبودی با بازی رضا کیانیان، چون مادرش 
عقدی نبود، به یک دیوانه و مجنون تبدیل شد که هیچ کس 

دوستش نداشت و در خباثت ذاتی ضرب المثل.
این داستان خون خیلی در داستان دنباله دار است و اگر 
پی آن را بگیرید به نشانه های عمیق تری می رسید . از آنجایی 
که همه قصه های فرعی داستان انتقام گیری خونی است، 
افسر فاســد شــهربانی با بازی امیرجعفری، به دنبال انتقام 
خون پدرش است، نصرت آمده اســت تا پسر هم خونش را 
پیدا کند و بابت همین هم خونی هزار کثافت کاری می کند اما 
تهش به شکل یک عاشق کشته می شود، فرهاد دماوندی 
کاروبارش را بــرای انتقام خون پدرش می گــذارد و حتی در 
آخرین صحنه ها هم شــهرزاد بــرای منصرف کردن 
دیگران مساله خون را وسط می کشد و تهدید می کند 
که کبیر یا امید، هرچه هست دنبال انتقام خون پدرش 

را خواهد گرفت، قیصر طوری.
در روزگاری کــه حتــی ملکــه انگلیــس هم از 
داســتان خون اشــرافی و این حرف ها عبــور کرده و 
اجازه می دهد که یک عروسش از خانواده ای به غیر 
نجیب زادگان باشد و عروس دیگرش حتی بریتانیایی 
نباشد، این همه قصه نویســی برای ارزش مدار کردن 
خون دیوانســاالر خیلی هم منطقی نیست. هنوز هم 
این سو ال برای من مطرح است که چرا باید در پایان 
خاندان دیوانساالر از هم پا شــیده نمی شد؟ چرا باید 
این خاندان فاســد باقی می ماند؟ چرا ما باید از مرگ 
بزرگ آقا و به ویژه بلقیس دیوانساالر ناراحت و سوگوار 
باشیم؟ چرا وکیل خانواده در نطقی باید بر واقعی بودن 
جانشین کنونی خاندان دیوانســاالر اصرار می کرد؟ 
چرا باید شــیرین دیوانســاالر در آن نطــق متفرعانه 
خودش می گفت که: »آدمی  که حتی خون دیوانساالر 
 نداشت«؟ مگر واقعا اعتقاد داریم که خون دیوانساالر
 داشتن چیز مهمی   است؟شــاید فصل بعدی ، شاید 
اتفاقات بعدی ، نشــان دهد   که نه،  این قدر هم مهم 

نیست .

افشین خماند 

روزنامه نگار

آینده شهرزاد
فتحی از احتمال تولید فصل چهارم و بازگشت کاراکتر »قباد« 
سخن گفته است.فتحی در این یادداشت نوشت:» به پایان 
آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است ... خانم ها، آقایان، 
تماشاگران محترم سه فصل سریال شهرزاد به پایان رسید 
و امید است در آینده نزدیک امکان ساخت فصل چهارم آن 
که در آن شاهد بازگشت مجدد قباد، شهرزاد و فرهاد به متن 
قصه خواهیم بود، فراهم گردد!« فتحی در بخش دیگری 
از این یادداشت در مورد حواشــی این سریال هم توضیح 
داد:» صد البته نقطه قوت هنرمند استقالل اوست و برای او 
همیشه این ترس و تردید وجود دارد که مبادا بازیچه دست 

حسن فتحی که چند سالی است با ساخت سریال 
»شهرزاد« به شبکه نمایش خانگی کوچ کرده است، با 
انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، از 
حواشی ایجاد شده برای این سریال به دنبال مشکالت 
مالی تهیه کننده، احتمال ســاخت فصل چهارم و به طور 
کلی شرایط تولید آثار هنری نمایشی سخن گفت.قسمت 
پایانی فصل سوم سریال »شهرزاد« با کشته شدن »قباد« 
به عنوان یکی از کاراکترهای اصلی این سریال، در شبکه 
نمایش خانگی توزیع شد و در حالی که به نظر می رسید 
فصل سوم نقطه پایان سریال »شهرزاد« باشد، حسن 

متولیان ســرمایه و قدرت های موازی پشــت پرده قرار 
گیرد. هنرمند دلگرم اســت به اعتماد مردم و نمی تواند 
فقط به منافع مادی خود بیاندیشد و طبیعی است که باید 
بداند با کمک چه سرمایه ای می تواند خلق را ممکن سازد. 
واهی بودن شبهات و اتهامات نیز کامال به اثبات رسید 
اما بی تردید یکی از سخت ترین لحظات ساختن سریال 
»شهرزاد« همین انتخاب بر ســر بزنگاه بود. انتخاب 
میان افکار عمومی که گاه چون کشــتی بی لنگر است 
و حقیقتی که برای اثباتش باید مرام و معرفت  وحلم و 

صبوری داشت.«

67 شماره 400   | مثلث  



موال از زبان موال 
                                 کتابی که به چاپ چهارم رسید 

خواندنی

کتاب »علی)ع( از زبــان علی)ع(؛ زندگــی و زمانه 
امیرالمومنیــن از زبان خودش« نوشــته حجت االســالم 
محمــد محمدیان، رئیــس نهــاد نمایندگی مقــام معظم 
رهبــری در دانشــگاه ها و عضــو شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی به چاپ چهارم رســید. شــخصیت حضرت علی 
علیه السالم از همه جهت استثنایی و بی نظیر است و یکی 
از ویژگی هــای منحصربه فــرد آن حضرت این اســت که 
تمام ابعاد زندگی شــان را از اول تا آخر، خود بیان کرده اند  
و همین روایت کامل از زندگی ایشان که هم زمان با ظهور 
اسالم و دوشــادوش پیامبر عظیم الشأن آن بوده و حضور 
امام در متن تمامی  وقایع حساس آن دوران، سبب شده تا 
منبعی جامع و دقیق از تاریخ صدر اســالم در اختیار ما قرار 
بگیرد. کتاب »علی از زبان علی« حکایتی بسیار جذاب از 
حوادث و رخدادهای زندگی پربرکت مــوالی متقیان امام 
علی علیه السالم از زبان خودشــان است. حجت االسالم 
 محمد محمدیان در این کتاب با ســبکی جدید و چینشــی 

هنرمندانه از نقل هــای معتبر تاریخی روایتی داســتانی و 
جذاب از زندگی و زمانه امیرالمومنین علیه السالم  ارائه کرده 
است؛ از دوران کودکی و تربیت آن حضرت در دامان رسول 
خدا صلی ا لله علیه وآله، تا پیشقدم شدن در ایمان به آخرین 
پیامبر الهی و همراهی با ایشان در حوادث ُپرماجرای دوران 
بعثت، از جهاد در رکاب پیامبــر اکرم صلی  الله علیه وآله در 
جنگ های متعدد صدر اسالم تا ســال های ُپر رنِج زندگی 
امام پس از رحلت پیامبراکرم)ص(  و در نهایت دوران ُپرفراز 
و نشیب حکومت علوی  تا شهادت ملکوتی آن حضرت در 
محراب عبادت ، همه و همه از زبان خود ایشــان اســت و 

راوی دیگری وجود ندارد.
در کتاب »علــی از زبان علی« نقــاط مبهم و تاریک 
زیادی از تاریــخ برای ما روشــن می شــود و بــا جریانات 
مختلفی آشنا می شویم که در تاریخ اسالم موثر بودند، مانند 
دنیاطلبانی که در ابتدا انقالبی بودند ولی از انقالب فاصله 
گرفتند  یا انقالبیونی که دنیاطلب نبودند اما در تحلیل اشتباه 

ارز یابی طرفدارانه 
جلد دوم تاریخ اندیشه سیاسی غرب منتشر شد 

پزشک پرواز 
خاطرات یک پزشک رزمنده 

جلد دوم کتاب »تاریخ اندیشه سیاســی غرب« با عنوان فرعی از روشنگری تا افول 
لیبرالیسم نوشــته جان مکللند به  ترجمه جهانگیر معینی علمداری از سوی نشر نی منتشر 
شده است. در جلد دوم این مجموعه روشنگری و شکل گیری دولت مدرن و ظهور لیبرالیسم 
بررسی می شوند. دومین جلد از کتاب تاریخ اندیشه سیاسی غرب را در برابر خود دارید. در 
این مجلد نیز نویسنده کوشیده است با ارائه تصویری روشن از چندین اندیشمند سیاسی، 
خواننده را با افکار و آرای حاکم در یک دوره تاریخی غرب آشــنا کند. کتاب با بحثی نسبتا 
کوتاه درباره ریشه های فکری دولت مدرن آغاز و نســبت آن با جنبش روشنگری سنجیده 
می شود. سپس در افکار مونتسکیوـ  یکی از پیشگامان برجسته عصر روشنگریـ  کنکاش 
می کند. پس از آن مطالب مفصلی درباره روشنگری در آمریکا ارائه می شود و در فصل بعد 
در چارچوب دیدگاه های هیوم و ادموند برک، محدودیت های روشنگری ارزیابی می شود. 
بخش بعدی به بررسی لیبرالیســم و اوج و فرودهای آن در فاصله ســال های پایانی قرن 
هجدهم  تا اواخر قرن نوزدهم میالدی اختصاص دارد. به طور کلی لیبرالیسم و روشنگری 
دو موضوع اصلی این مجلد را تشکیل می دهند. این دو موضوع هنوز هم جز و مباحث بسیار 
مناقشه برانگیز در اندیشه معاصر محسوب می شوند. مکللند می کوشد در این کتاب برخالف 
شیوه مرسوم در تدوین تاریخ فلسفه سیاسی، رویه بی طرفی را کنار بگذارد و ضمن برخورد 
فعال با اندیشمندان سیاسی، درباره شــان داوری کند. در کنار آن، وی تفسیر خاص خود 
از این آثار را ارائه داده  که عمدتا مبنای عمل گرایانه دارد و بر پایه روزآمد کردن اندیشــه ها 

عمل می کند. 

کتاب »پزشــک پرواز« که فاطمه دهقان نیــری آن  را به نگارش درآورده و توســط 
انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده، اثری اســت که نگارش آن دو سال طول کشیده و ۲0 
ساعت برای نگارش کتاب مصاحبه گرفته شده است. این کتاب حاصل  10جلسه مصاحبه 
با دکتر محمدتقی خرسندی، فوق تخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیات علمی دانشگاه 
تهران و دربرگیرنده خاطرات او از کودکی تاکنون و به طور خاص خاطرات سال های جنگ 
ایران و عراق و حضور او در مناطق جنگی است. دکتر خرسندی  بیست وهشتم شهریور5۹ 
وسایلش را بســته بندی کرده حتی مطبش را با تجهیزاتش در دزفول واگذار کرده بود . او 
پیش تر با پایگاه وحدتی دزفول هم تسویه حســاب انجام داده  . قرار بوده در روزهای آینده 
به تهران رفته برای گرفتن تخصصش به خارج از کشور برود  که با شروع جنگ از رفتن به 

خارج صرف نظر کرد.
  البته بعد از سه ســال به تهران رفته و با گرفتن تخصصش، از آن زمان به بعد باز هم 
داوطلبانه در جبهه های جنگ برای مداوای مجروحان در مناطق جنگی حضور داشــت. 
دکتر خرســندی زمانی که در پایگاه دزفول حضور داشــت طبق دوره ای کــه دیده بود در 
بیمارستان وظیفه مداوای خلبانان را به عهده داشــت، این خاطرات، روایتگر مشکالت 
کشور در حیطه بهداشت و درمان در سال های دفاع مقدس و از طرفی ازخودگذشتگی های 
انسان هایی شریف و گمنام است که داوطلبانه از آسایش و رفاه دست کشیده  و در شرایطی 
بسیار سخت به امدادرسانی مشغول بودند؛ بزرگمردان و زنانی که همچنان در گمنامی  به 

خدمت مشغولند...

اندیشه 

تاریخ اسالم 

مقاومت

کردند  و بسیاری از جریانات دیگر که پس از گذشت قرن ها 
امروز در انقالب اسالمی نیز امتداد پیدا کرده اند و شناخت 
آنها به ما کمک می کند تا در پیچ هــای مهم تاریخی بهتر 
عمل کنیم. آقای محمدیان در تدوین کتاب » علی از زبان 
علی« از منابِع معتبر اهل ســنت و شیعه بهره برده است  اما 
سعی کرده تا متنی روان و خواندنی به دور از سبک معمول 

کتاب های تاریخی ارائه کند.
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لیبراسیون 

تایماکونومیست 

اوپن مگزین اندیشه نامه 

پیشخوان

روزنامــه لیبراســیون با جلــدی جذاب به اســتقبال 
دیــدار دونالد  ترامپ و کیــم جونگ اون  رفته اســت. این 
روزنامه فرانسوی با یگانه ســازی چهره این دو نفر با تشابه 
زبانی بین تاریــخ و عصبانی در زبان فرانســه این ســوال 
را مطرح کرده اســت کــه کــدام واژه بــرای توصیف این 
 دیدار درســت تر اســت، دیدار تاریخی یا دیدار عصبی یا 

دیوانه وار .

سیاســت خارجی آمریکا تیتری است که اکونومیســت برای این جلد که ترامپ 
را  روی زنجیر و کره زمین نشــان می دهد، انتخاب کرده اســت. این مجله موضوعی 
تند دارد. اکونومیســت در این باره  نوشــت: »حتی اگر ترامپ موفق به عقد قرارداد با 

کره شمالی شود، باز هم سیاست خارجی او به آمریکا و جهان آسیب خواهد زد.«

 مجله تایم با تیتر من شاهم، اشاره به اثرات قدرت مطلق طلبی ترامپ و خودخواهی 
او می کند. تایم با اشاره به کمپینی که کاخ سفید برای جلوگیری از تحقیقات بازرس مولر 
در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به راه انداخت که به سود 

ترامپ تمام شد، اقدامات او را ضربه به بدنه دموکراسی ایاالت متحده توصیف کرد.

»اندیشه نامه«، ماهنامه حوزه فرهنگ و علوم انسانی 
است که به همت موسسه مطبوعاتی قدس منتشر می شود. 
در بخش جامعه اسالمی  پنجمین شماره این مجله درباره 
تحقق کامل »عدالت اجتماعی« در بستر انقالب اسالمی، 
مطالبی آمده است. همچنین بخش »تمدن اسالمی« این 
شماره از اندیشه نامه به این پرســش پرداخته که »چرا راه 
تقابل با غرب از مجرای احیای تمدن اسالمی  می گذرد؟«

مجله اوپن که یک مجله هندی – انگلیسی است در 
آخرین شماره خود میان فوتبال و سیاست رابطه ای ایجاد 
کرده  تا بتواند به استقبال جام جهانی ۲01۸ برود . این مجله 
با تیتر »فوتبال پوتین« به خواسته های والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه از برگــزاری مســابقات جام جهانی 
پرداخته است. اهدافی که به تغییر چهره این کشور مربوط 

است.

فرانسه 

آمریکاانگلستان

هند ایران 
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محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی، به تشریح 
خط مشی اعتباری بانک دی در راستای حمایت از کاالی 

ایرانی و تحقق شعار سال 13۹7 پرداخت.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، 
محمدرضا قربانی در جلسه شورای مدیران بانک با اشاره 
به نامگذاری سال 13۹7 از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان سال »حمایت از کاالی ایرانی« گفت: خط مشی 
و روش اجرایی اعتباری بانک دی با هدف تحقق منویات 
مقام معظم رهبری در جهت حمایت از کاالها، تولیدات 
و فعالیت های بنگاه های داخلی و در راســتای مدیریت 
نقدینگی و ســودآوری بر مبنای برنامه های استراتژیک 
بانک و اعطای تســهیالت از طریق عقود مشــارکتی و 
غیرمشارکتی برای تامین ســرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی و طرح های اشتغال زا در اختیار شعب این بانک 

قرار گرفته است.
قربانی با اشــاره به رویکرد اعتبــاری بانک دی در 
ســال جاری گفت: بانک دی با هدف حمایــت از تولید 
داخلی و کاالهای ایرانی و در جهت رونق بخشــیدن به 
اقتصاد ملی با طراحی بسته های اعتباری متنوع بر مبنای 
تأمین مالی متقاضیان تسهیالت با مبالغ خرد و متوسط 
در بخش های تولیــدی، بازرگانــی، خدماتی، اعطای 
تســهیالت به بافت فرسوده و بخش ســاختمان دارای 
بازدهی مناسب، اعطای تســهیالت سرمایه در گردش 
به بنگاه های دانش بنیــان دارای پروانــه بهره برداری، 
اعطای تســهیالت در راســتای حمایت از بخش های 
تولیدی و انعقاد تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی در این 

خصوص، اعطای تسهیالت به خانواده های معظم شهدا، 
ایثارگران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و اعطای 
تسهیالت در جهت رفع حوائج ضروری ســپرده گذاران و 
مشــتریان وفادار بانک مبادرت به تامین نیــاز متقاضیان 

تسهیالت کرده است.
مدیرعامل بانــک دی همچنین با اشــاره بــه تغییر 
رویکرد این بانک در سال جاری در جهت حرکت از پرداخت 

همــراه اول برای دومیــن دوره متوالــی رتبه اول 
شفافیت مالی در بازارســرمایه و شرکت های بورسی را از 

آن خود کرد.
به گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
سیار ایران، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس 
و اوراق بهــادار، رتبه  بندی 303 شــرکت  پذیرفته شــده 
در بورس اوراق بهــادار تهران را از نظر کیفیت افشــا و 
اطالع  رسانی مناسب برای دوره 1۲ماهه منتهی به پایان 

اسفندماه ۹6 منتشر کرد.
براین اســاس، از میان 303 شرکت مورد بررسی، 
رتبه  نخســت از لحــاظ به موقع بودن، قابلیــت اتکای 
اطالعات ارسالی و امتیاز اطالع رسانی به نماد معامالتی 

شرکت  ارتباطات سیار ایران تعلق گرفت. این شرکت با 
نماد »همراه« با کســب امتیاز حداکثری 100 در معیار 
نهایی به موقع بــودن، امتیــاز 6۹/ ۹۹ در امتیاز قابلیت 
اتــکای اطالعــات ارســالی و امتیــاز ۹0/ ۹۹ در معیار 
اطالع  رسانی به  عنوان شفاف  ترین شرکت در این دوره 
شناخته شد. همراه اول در دوره قبلی )1۲ماهه منتهی به 
آذر سال گذشته( نیز رتبه نخست را کسب کرده بود. به 
این ترتیب با عملکرد موفق خود در زمینه افشای به موقع 

اطالعات قابل اکتفا، توانست رتبه مزبور را حفظ کند.
گفتنی است بازار ســهام با برخورداری از مقررات 
و دســتورالعمل  های الزم یکی از شفاف  ترین بازارهای 
مالی کشــور به شــمار مــی  رود. به طــوری  کــه نه تنها 

شــرکت های پذیرش شــده در این بازار موظف به ارائه 
اطالعات از عملکرد خود در دوره های مالی مشــخص 
هســتند، بلکه این روند هر 3 ماه یک بار مجددا ارزیابی 
و برترین شــرکت ها از لحــاظ اطالع رســانی رتبه  بندی 

می شوند.
در این راستا اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان 
بــورس و اوراق بهادار بــا درج اطالعیه ای در ســامانه 
کدال، آخرین رتبه  بندی شــرکت  های فعال در بورس را 
بر اساس وضعیت اطالع  رسانی آنها از نظر قابلیت اتکا 
و به موقع بودن ارسال اطالعات منتشر کرده است. این 
اطالعات بر اساس عملیات 1۲ماهه شرکت ها تا پایان 

اسفندماه سال ۹6 تهیه شده است.

تسهیالت کالن به سمت تسهیالت ُخرد گفت: با توجه 
به پایین بودن ریسک تسهیالت خرد، هدف اصلی از این 
سیاست اعتباری در کوتاه مدت حفظ منافع سهامداران و 
کاهش ریسک های مترتب بر بانک است و در کوتاه مدت 
حمایت از کاالی ایرانی و تحریک تقاضا از طریق صدور 
کارت های اعتباری گروهی در اقتصاد و رونق بخشی به 

تولید مدنظر است.

همراه اول شفاف ترین شرکت بورسی کشور

 اقدامات بانک دی در راستای حمایت از کاالی ایرانی

بازار
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