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آزادی و جمهوری اسالمی. مرامش تقویت گفتمان انقالب اسالمی، چارچوبش 
اســالم، انقالب، امام و رهبری، آرمانش گسترش و سیادت اسالم  خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران اسالمی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقالب 
و ایستادگی در برابر مقابالن گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب مان نجابت 
قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تالش در جهت رونق گرفتن ســنت گفت وگو 
میان فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، 
بر مرام مان مســتمر و دائم، بر چارچوب مان مستقر، بر آرمان مان مومن، بر 

مرزهایمان مراقب و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.
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ـ فکری ملت که همراه با این مردم بوده می داند که اینها کدام یکی شان از رشد سیاسی 
ریشه های آنهاست. کدام شان نیستند.  می فهمند کی بوده 
است که در آنجا خوش رقصی کرده و کی بوده است که نه، 
آنطور نبوده، مخالف بوده و نتوانسته صحبت کند، می شناسند. 
مردم آنهایی را باید انتخاب بکنند که می شناسند که به این ملت 
خدمتگزار است و دلش برای این طبقۀ ضعیف می سوزد. ما 
نمی خواهیم یک مجلس اعیان درست کنیم. مجلس سنا 
را، مجلس اعیان به آن می گویند. ما می خواهیم اعیان را از 
بین ببریم، آدمشان کنیم آنها را. آن اعیانی که در مجلس سنا 
نشستند و آن قدر خیانت به مملکت ما کردند، آن مجلس را ما 

باید یک دولت مستقری با همت شماها، 
با همت ملت، یک انتخابات صحیحی بشود با 
همت ملت، ملت می شناسند افراد صالح را. الزم 
نیست که حاال یک چند سال هم ما درسشان 
بدهیم. نخیر، خودشان می فهمند.  این ملت 
چیز می فهمد، می فهمد کی آدم صالح است کی 
آدم ناصالح. البته گاهی هم یک کسی خودش 
را جا می زند، اما این گاهی است. هر کسی در هر 
شهری که هست، طول این بیست، سی سالی 
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اصاًل بستیم درش را. مجلس شیوخ و مجلس اعیان و مجلس 
سنا؛ اینها یک دسته مفتخواری بودند. پیرمردهای آخر عمرشان 
بعد از همه خیانتها، پیرمردهایی بودند که آنجا می رفتند جمع 
می شدند وـ  عرض می کنمـ  شاید رفیقش هم که نشسته بود 
راجع به اینکه دوایش چه است یا غذایش چه است صحبت 
می کرد و پول این ملت را می خورد. این را درش را بستند، تمام 
شد دیگر. ما مجلس سنا نداریم. مجلس شورا داریم.  مجلس 
شورا هم نمی خواهیم از طبقۀ باال درست بشود. مجلس شورا 
می خواهیم از آدمها، آدمهایی که متوجه اند به اینکه به این 
ملت چه گذشته است در پنجاه و چند سال و در طول نظام 

شاهنشاهی، و الاقل در این مواردی، در این مدتی 
که دیده اید خودتان. این آدمهایی که می بینند اینطور 
بر این ملت گذشته است، اشخاص را هم می شناسند 
در شهرهای خودشان، در روستاهای خودشان، 
می شناسند اینها را، و دیدند اینها در طول این مدت چه 
کرده اند.  آنها مخفی آن وقت کار نمی کردند، علناً مردم 
را اذیت می کردند. آن اشخاص را کنار باید بگذارند و 
یک اشخاصی که امین هستند، اشخاصی که معروف 
است پیششان به امانت، به دیانت، به خدمت به مردم، 

آنها را تعیین می کنند، باید هم تعیین بکنند. 
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توفان حاج قاسم
فرمانده سپاه قدس پاسخ قاطعی به ترامپ داده است

»شما با من طرف هســتید؛ من به عنوان یک سرباز 
پاسخ شما را می دهم.« یک پاسخ منحصر به فرد از سوی 
حاج قاسم سلیمانی خطاب به دونالد ترامپ وقتی که در یک 

توئیت پاسخ تندی به سخنان روحانی داده بود. 
سخنرانی فرمانده سپاه قدس آن چنان توفانی و قاطع 
بود که همگان را شــگفت زده کرد. فرمانده نیروی قدس 
سپاه، پنجشــنبه، در یادواره عملیات رمضان در همدان با 
اشاره به ســخنان ســخیف ترامپ علیه ایران، گفت: »از 
آنچه فکر کنید به شــما نزدیک تریم. یادتان باشــد طرف 
حساب شما من هستم و نیروی سپاه قدس نه تمام نیروهای 
مسلح، شما که می دانید توان ایران در جنگ نامتقارن چقدر 
است؟« سردار قاسم سلیمانی با اشاره به سخنان ارزشمند 
رئیس جمهور علیه آمریکا، گفــت: »رئیس جمهور عزیز و 
ارزشمند ما کلمات دقیقی که از قلب و وجدان ملت ایران بود 
را بر زبان جاری کرد. من می دانم در کشور کسانی هستند 
که به نوعی تحرک می کنند تــا این بیانات را ضعیف کنند و 

علیه آن گفتاری داشته باشند که این روش غلط است.«
او با بیــان اینکــه بیانات شــجاعانه و قابــل افتخار 
رئیس جمهور بسیار اثرگذار بود و هرکس بخواهد این روش 
و بیان را تضعیف کند خائن است،  افزود: »رئیس جمهور 
آمریکا در جواب رئیس جمهور عزیزمان مطالب ســخیفی 
را در توئیت خود بیان کرده است که در شأن رئیس جمهور 
کشور بزرگ اسالم نیســت جواب این سخنان بی ارزش را 
بدهد.« فرمانده سپاه قدس با اشاره به اینکه من به عنوان 
سرباز ملت جواب ترامپ را می دهم، گفت: »آقای ترامپ! 
تو به چه جراتی ما را تهدید می کنی؟« ســردار سلیمانی با 
بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا با دنیا و کشــورهای دیگر 
با ادبیات کســی که اداره کننده کاباره است، حرف می زند 
که جای تأسف دارد، تأکید کرد: »به رغم اینکه یک سال از 
رئیس جمهوری ترامپ می گذرد هنوز ادبیات او قمارخانه ای  
و کاباره ای است؛ وقتی با کشورهای اروپایی، چین، روسیه، 
کره و جهان حرف می زند، این احســاس به انســان دست 
می دهد که یک قمارباز حرف می زند و این یعنی شأن یک 
ملت را شکستن.« او با اشاره به ســخنان بی پایه و اساس 
ترامپ مبنی بــر اینکه علیه ایران کاری  می کنم که ســابقه 
نداشته باشد، خطاب به او عنوان کرد: »تو که سابقه قبل 
را نداری و به دلیل اینکه فکرت مشــغول چیزهای دیگری 
اســت فکرت به سؤال پرســیدن هم نمــی رود. حداقل از 
ســازمان های اطالعاتی و امنیتی آمریکا بپرس که قبل از 

تو هم هیچ کس نتوانسته علیه ایران کاری انجام دهد.«
فرمانده ســپاه قدس به ترامپ گفت: »اول بپرس تا 
حرف های نادانسته بر زبان جاری نکنی؛ شما در این 20 سال 
چه می توانســتید علیه ایران انجام دهید کــه نکردید؟ اما 
پیروزی از آن ملت ایران بود.« ســردار سلیمانی ادامه داد: 
»آمریکا وقتی با 110  هزار ســرباز،  هزاران دســتگاه تانک 
و نفربر، امکانات نظامی، صدها فرونــد هواپیمای جنگی 
و هلیکوپترهای پیشــرفته به طالبان به عنوان یک سازمان 
کم بنیه و با امکانات کم حمله کرد، نتوانست کاری از پیش 
ببرد، این کشور عروســی ها را تبدیل به عزا کرد و روستاها و 
شهرهای بسیاری را با خاک یکســان کرد اما در افغانستان 
هم شکست خورد.« او خطاب به ترامپ گفت: »بیش از 60  
درصد از کشته های شما مردان عادی بودند، 17 سال با 110  
هزار نیرو، دنیا را بسیج کردید، اما چه غلطی کردید؟ کشور 
افغانستان یک کشور فقیر بود، در این کشور چه غلطی کردید 
که امروز برای ما خط ونشان می کشید؟ مگر نه این است که 
امروز پیش طالبان التماس می کنید برای صلح و گفت وگو؟ 

غیر از این است که شما کشور پاکستان و دولت افغانستان 
را برای مذاکرات صلح تحت فشار قرار داده اید؟ غیر از این 
است که این سازمان تمام آن کشور نبود؟ مقابل آن چه کار 
توانستید بکنید که برای ما خط ونشان می کشید؟« او عنوان 
کرد: »شما با 160  هزار سرباز و چند برابر آنچه در افغانستان 
استفاده کردید، مغرورانه به عراق حمله کردید اما چه اتفاقی 
افتاد؟ از فرمانده وقت خودتان بپرســید که چه کسی را نزد 
من فرستاد و گفت آیا می شود به ما مهلت دهید، از نفوذتان 
استفاده کنید تا سربازان ما این چند ماه مورد حمله مجاهدان 
عراق قرار نگیرند تا از این کشــور خارج شویم؟ یادتان رفته 
در درون تانک ها برای ســربازان تان پوشــک بزرگساالن 
مهیا می کردید؟ آن وقت امروز کشــور بزرگ ایران را تهدید 
می کنید؟ با چه پیشینه ای تهدید می کنید؟« فرمانده سپاه 
قدس با بیان اینکه آمریکا وحشــتناک ترین جنایاتی که در 
قرون وسطی انجام می شد را در عراق و افغانستان انجام داد، 
افزود: »حادثه زندان ابوغریب علی االبد ننگ شماست. در 
جنگ 33روزه پشــت رژیم صهیونیستی که کشوری قالبی 
اســت و مثل یک وزنه آویزان شماست و شــما را در منطقه 
غرق کرده است، ایستادید و در غزه جنایات مختلفی انجام 
دادید، اما چه غلطی توانســتید بکنید؟ غیر از این است که 
همه شروط حزب الله در جنگ 33روزه و همه شروط حماس، 
جهاد و گروه های دیگر فلســطینی را پذیرفتید؟« ســردار 
ســلیمانی ادامه داد: »شما یک جنگ با پشــتوانه دو هزار  
میلیارددالری را در یمن به نتیجه نرساندید. یک سازمان در 
یمن در مقابل شماست ولی در مقابل پیشرفته ترین امکانات 
جنگی شما پیروز شده است. در این چهار سال چه چیزی را به 
دست آوردید؟ دریای سرخ که یک دریای امن بود را ناامن 
کردید، ریاض و عربستان را که صد سال بود یک خمپاره در 
آن شلیک نشده بود امروز زیر آتش قرار دادید؛ امروز برای ما 
خط ونشان می کشید؟« او با بیان اینکه الزم نیست نیروهای 
مســلح ایران وارد شــوند، من خودم و نیروی قدس ســپاه 
حریف شما هستیم، گفت: »بدانید هیچ شبی نیست که ما 
به فکر نابودی شــما نخوابیم و به آن فکر نکنیم.« فرمانده 
سپاه قدس در ادامه خطاب به ترامپ افزود: »آقای ترامپ 
قمارباز! به شما می گویم بدان، در آنجایی که فکر نمی کنید 
ما در نزدیک شما هســتیم؛ ما ملت شهادتیم، ما ملت امام 
 حسینیم، بهتر است بپرسی، ما حوادث سختی را پشت سر

 گذاشتیم.«

  سخنان جنجالی روحانی
اما این ماجرا از آنجا آغاز شــد که حســن روحانی در 
جمع سفرا خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفته بود: »آقای 
ترامپ! ما مرد شــرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول 
تاریخ هستیم. با دم شیر بازی نکنید، پشیمان کننده است؛ 
چراکه پشیمانی ابدی برای شما به همراه خواهد داشت و 
این از توان شما ساخته نیست. شما نمی توانید ملت ایران 
را علیه منافع ایران بسیج کنید، چراکه ملت ایران منافع خود 
را می فهمند و برای آن فداکاری می کند.« این ســخنان با 
واکنش ترامپ مواجه شــد. او در توئیتی بــا حروف بزرگ 
انگلیسی، نوشت: »خطاب به رئیس جمهور روحانی؛ هرگز 
و هیچ وقت دوباره آمریکا را تهدید نکن وگرنه از پیامدهایی 
رنج خواهید برد که نظیرش را کمتر کســی در تاریخ تجربه 
کرده است. ما دیگر کشوری نیستیم که سخنان دیوانه وار 
شما از خشونت و مرگ را تحمل کند.« اما روحانی خطاب به 
ترامپ گفت: »مراقب باش! به نظر من حرفی که برخی از 
مقامات آمریکایی  زدند که می خواهیم صادرات نفت ایران 

را به صفر برســانیم، یک گزافه گویی اســت که هیچ وقت 
قادر نیستند آن را عملی کنند. آمریکایی ها مدعی شده اند 
می خواهنــد به طور کامل جلــوی صادرات نفــت ایران را 
بگیرند. آنها معنی این حــرف را نمی فهمنــد؛ چراکه این 
اصال معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت 
منطقه صادر شود. اگر شما توانســتید، این کار را بکنید تا 
نتیجه اش را ببینید.« سردار سلیمانی بعد از این سخنان در 
نامه ای خطاب به روحانی نوشته بود: »آنچه از فرمایشات 
حضرت عالی در رسانه ها منعکس شــد، مبنی بر اینکه اگر 
نفت جمهوری اسالمی ایران صادر نشود، تضمینی برای 
صدور نفت کل منطقه نمی باشد و بیانات بسیار ارزشمندی 
کــه در موضع جمهوری اســالمی ایران نســبت بــه رژیم 
صهیونیستی فرمودید، مایه مباهات و افتخار است. حقیر 
به عنوان سرباز والیت و این ملت ســرفراز و با همه جان به 
حضور جناب عالی عرض می کنم؛ این همان دکتر روحانی 
است که ما شناخت داشــتیم و داریم و می بایست باشد.« 
او در ادامه نوشت: »شما با ســخنان حکیمانه، ارزشمند و 
قدرتمندانه خودتان رهبر عزیز، ملت بزرگوار ایران اسالمی 
و مسلمانان جهان را ســرافراز نمودید. دست شما را برای 
ایراد این ســخنان به موقع، حکیمانه و صحیح می بوســم 
و برای هر سیاســتی که مصلحت نظام اسالمی باشد، در 

خدمت هستیم.«

گزارش ویژه

 سردار قاسم ســلیمانی با اشاره به ســخنان ارزشمند 
رئیس جمهور علیه آمریکا، گفت: »رئیس جمهور عزیز 
و ارزشــمند ما کلمات دقیقی که از قلب و وجدان ملت 
ایران بود را بر زبان جاری کرد. من می دانم در کشــور 
کسانی هستند که به نوعی تحرک می کنند تا این بیانات 
را ضعیف کنند و علیه آن گفتاری داشته باشند که این 

روش غلط است.«
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جلسه تاریخی در الهه
تاریخ برگزاری دادگاه ایران و آمریکا مشخص شد

پای جدال میان ایران و آمریکا به دادگاه الهه  کشیده 
شده اســت. آخرین خبر این اســت که دادگاه الهه اعالم 
کرده که بررسی شکایت ایران از آمریکا را در روزهای 27 تا 
سی ام آگوست )پنج تا هشت شهریور( انجام خواهد داد. 
بنابر اعالم دادگاه الهه، در جلســات ایــن دادگاه در چهار 
روز متوالی به درخواســت ایران برای صــدور قرار موقت 
علیه آمریکا رســیدگی خواهد شــد. ایران 10 روز پیش در 
دادگاه الهه علیه آمریکا شکایت کرد و خواستار لغو فوری 
تحریم های این کشور علیه تهران شد. دیوان بین المللی 
دادگســتری )الهه( روز 26 تیر در بیانیه ای صحبت های 
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایــران مبنی  بر اقامه 
دعوی ایران علیــه آمریکا بنا بــر بازگردانــدن غیرقانونی 
تحریم هــای ایــران را در دادگاه الهه تایید کــرد. دیوان 
بین المللی دادگستری با انتشار بیانیه ای اعالم کرده بود که 
ایران در این دادگاه بین المللی که در هلند واقع شده است، 
شــکایتی را علیه آمریکا به دلیــل بازگرداندن تحریم های 
ایران ثبت کرده اســت.همچنین در ایــن بیانیه آمده بود: 
»جمهوری اسالمی ایران شکایتی را علیه آمریکا در رابطه 
با نقض پیمان مودت، حقوق کنســولی میان دو کشــور و 
روابط اقتصادی که در 1۵ آگوســت ســال 1۹۵۵ میان دو 
طرف امضــا و در 16 ژوئن 1۹۵7 وارد فاز اجرایی شــد، در 
دیوان بین المللی دادگســتری به ثبت رسانده است. طبق 
بیانیه دادگاه الهه، شــکایت ایران در رابطه با بازگرداندن 
همه جانبه تحریم های آمریکا و نیز اقدامات محدودکننده 
که به طور مستقیم یا غیرمســتقیم شرکت ها یا افراد ایرانی 
را هدف قرار می دهد و پیشــتر با امضای توافق هسته ای 
برداشته شــده بود، اســت.« بنابر این گزارش، وزیر امور 
خارجه کشورمان روز دوشــنبه 2۵ تیر در پیامی توئیتری با 
اعالم این خبر نوشــت: »ایران در مقابل توهین آمریکا به 
تعهدات حقوقی و دیپلماســی، به حاکمیــت قانون پایبند 
اســت. الزم اســت که با عادت آمریکا در نقــض قوانین 
بین المللی مقابله شود.« بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان نیز به تشریح جزئیات بیشتری درباره 
توئیت ظریف پرداخت و تصریــح کرد: »به منظور ترمیم و 
جبران اعمــال غیرقانونی آمریکا در وضــع تحریم ها علیه 
کشــورمان و احقاق حقوق ملت ایران و پیگرد بین المللی 
اعمــال متخلفانه ایاالت متحــده، وزارت امــور خارجه با 
مشــارکت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و 
هماهنگی سایر دســتگاه های ذی ربط، مسأله شکایت از 
ایاالت متحده به دلیل نقض تعهدات بین المللی و مشخصا 
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنســولی سال 
133۴ نزد دیوان بین المللی دادگســتری را، در دستور کار 
قرار داد و پــس از اخذ نظــرات وکال و مشــاوران حقوقی 
بین المللــی ایرانی و خارجــی، دادخواســت نهایی حاوی 
شکایت جمهوری اسالمی ایران از نقض معاهده مودت، 

در تاریخ 2۵ تیر 13۹7 به ثبت رسید.« 

  متن شکایت ایران از آمریکا
همچنین متن شــکایت ایــران از آمریکا بــه دیوان 
بین المللی دادگستری و درخواست قرار موقت کشورمان به 
دلیل بازگرداندن تحریم ها، منتشر شد. در متن دادخواست 
ایران که در 1۹ صفحه و با امضای محمدحســین زاهدین 
لباف، به عنوان نماینده دولت جمهوری اســالمی ایران، 
به دبیرخانه دیوان تسلیم شــد، ایاالت متحده متهم شده 
است که با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در خروج از برجام 

در هشــتم ماه می  ســال جاری و بازگرداندن تحریم های 
هســته ای، همچنین اظهارات مقامــات آمریکایی درباره 
تشدید تحریم ها که به منزله وضع تحریم های دیگر است، 
»مفاد عهدنامه مودت مورخ سال ١٩۵۵ را نقض کرده و به 

نقض این پیمان ادامه می دهد«. 
در بخشی از این دادخواست بیان شده است: »در اثر 
این اقدامات آمریکا شمار قابل توجهی از دعاوی علیه ایران 
و موسســات ایرانی به حکم نهایی منجر شــده یا اینکه در 
مرحله رسیدگی هستند، همچنین دادگاه های آمریکا مکررًا 
تالش های بانک مرکزی را برای استناد به مصونیت هایی 
که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار 
هستند، رد کرده  اســت. در نتیجه، اموال متعلق به ایران 
یا موسسات ایرانی ضبط شــده یا در خطر ضبط و مصادره 
هســتند.« در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده 
اســت که در اثر احکام دادگاه های آمریکایی، ۵6 میلیارد 
دالر حکــم علیه ایــران به ادعــای مشــارکت در اقدامات 

تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.
بنابرایــن، ایران از دیــوان بین المللی دادگســتری 
می خواهد تا با رســیدگی به این دادخواســت اعالم کند 
که: الف( دیــوان طبق معاهده مودت برای رســیدگی به 
این دادخواســت واجد صالحیــت اســت. ب( آمریکا با 
اقداماتش از جمله 1- عدم شناســایی شخصیت مستقل 
موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی 2- رفتار ناعادالنه 
و تبعیض آمیــز با ایــن موسســات و اموال و حقــوق آنها 
3- قصــور در تامین حمایــت و امنیت این موسســات ۴- 
مصادره اموال این موسســات ۵- قصور در تدارک آزادی 
توســل به دادگاه های آمریکا و نادیــده گرفتن مصونیت 
دولت ایران و بانک مرکــزی 6- قصور در احترام به حقوق 
ایــن موسســات 7-اعمــال محدودیت ها نســبت به این 
موسســات درباره انتقال اموال از و بــه آمریکا ۸- مداخله 
در آزادی تجارت؛ مواد مختلف معاهــده مودت از جمله 
مــواد 3 )1(، 3 )2(، ۴ )1(، ۴ )2(، ۵ )1(، 7 )2(، ۸ )1( 
را نقض کرده است. ج( آمریکا تضمین کند که اقدامات 
اجرایی، قانون گــذاری و قضایی که مغایــر با تعهداتش 
طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد. د( ایران و 
موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیت های قضایی 
و اجرایی نــزد دادگاه های آمریکایی هســتند. ه( ایاالت 
متحده بایــد جایگاه حقوقی )ازجمله شــخصیت حقوقی 
مستقل( شــرکت های ایرانی از جمله شرکت های دولتی 
نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و نباید اقداماتی 
علیه حقوق و اموال آن ها به اجرا گذارد. و( ایاالت متحده 
متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض 
تعهدات بین المللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی 
این خســارت محفوظ می دارد که ممکن است در مرحله 
بعدی دعوا آنها را ارائه کنــد.ز( هرگونه جبرانی که دیوان 

خــود مقتضی می داند. بر اســاس این گــزارش، با طرح 
دادخواست ایران در دادگاه الهه، پیگیری مصادره اموال 

بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شده است.

  تحویل یادداشت رسمی اعتراض به اظهارات پمپئو
در همین حال ایران در یادداشتی رسمی به اظهارات 
و اقدامات مداخله جویانه وزیر امور خارجه آمریکا اعتراض 
کرد.  به گزارش ایســنا، ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
این بــاره اظهار کرد: »در پــی اظهــارات مداخله جویانه و 
ادعاهای بی اساس مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، 
در یــک گردهمایــی ضدایرانــی در کالیفرنیــا، جمهوری 
اســالمی ایران در یادداشــتی که به ســفارت سوئیس در 
تهران داده شــد، رســما به این اقدامات اعتراض کرد.« 
بهرام قاسمی افزود: »در این یادداشت ضمن اعالم مراتب 
اعتراض رسمی جمهوری اسالمی ایران به دولت آمریکا، 
اظهارات بی پایه و اســاس وزیــر امور خارجه این کشــور 
مداخله در امور داخلی ایران دانسته و محکوم شد و اقدام 
اخیر وزیر امور خارجه آمریکا، نقض منشــور ملل متحد و 
تعهدات دوجانبه دولت آمریکا، به ویژه بیانیه الجزایر دانسته 

شد که باید به آن پاسخ  دهند.«

  آیا دادگاه تشکیل می شود؟
اما پرســش اساســی این اســت که با وجود هزینه و 
صرف دیپلماسی حقوقی، آیا با شکایت در دیوان بین المللی 
دادگستری می توان آمریکا را پای میز محاکمه کشاند و آیا 

رای دیوان برای ایاالت متحده الزام آور خواهد بود؟ 
به گفته برخی کارشناسان حقوقی، مطابق با اساسنامه 
این دیوان اصل بر الزام آوربودن احکام گذاشــته است و 

دولت محکوم علیه ملزم به اجرای رای دیوان است.
داود آقایی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در 
این زمینه معتقد است: »در جریان تصویب منشور سازمان 
ملل متحد در 1۹۴۵ این تاکید شکل گرفت و یک ضمانت 
جدیدی پذیرفته شد که طبق ماده ۹۴ منشور سازمان ملل 
متحد تاکید شده که چنانچه دولت محکومٌ علیه )دولتی که 
حکم علیه اش صادر شده( حکم دیوان را اجرا نکند، طبق 
این ماده، دولت محکومٌ له )دولتی که حکم به نفعش صادر 
شده است( می تواند موضوع را نزد شورای امنیت سازمان 
ملل مطرح کنــد؛ در این نقطه تصمیمات شــورای امنیت 
ضامن اجرای حکم دیوان اســت.اگر این پرونده در یک 
فرآیند هرچند طوالنی بــا پیروزی ایران به پایان برســد که 
بسیاری از کارشناســان حقوقی بر این امر تاکید می کنند، 
در آن صورت می توان دو پیامد و نتیجه عمده را برای این 
پرونده پیچیده متصور بود؛ نخست نتایج مادی و دوم نتایج 
معنوی و حقوقی شکســت آمریــکا در یــک دادگاه صالح 

بین المللی است.
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هفته گذشــته بازار طال و ارز روزهای متفاوتی را سپری کرد. در ابتدای هفته قیمت های 
باور نکردنی برای طال و ارز ثبت شد اما در ادامه ناگهان با ریزش قیمت ها هفته به پایان رسید.

قیمت سکه درحالی در دو روز اول هفته  ثانیه ای باال می رفت که طی 6 ساعت 3۵0 هزار 
تومان افزایش پیدا کرد و به رکورد ۴ میلیون و 700 هزار تومان هم رسید.

ولی اولین معامالت سه شنبه با توجه به اخبار مثبت شب قبل از آن، به یکباره با ۴00 هزار 
تومان کاهش نســبت به رکورد قیمتی دو روز قبل در محدوده ۴ میلیون و 300 هزار تومان آغاز 
به کار کرد و ســکه به کانال 3 میلیون تومان بازگشت. شــاید بتوان گفت تغییرات حدود ۴00 
هزار تومانی در یک روز در نوع خود کم سابقه به نظر برســد اما با توجه به روند نزولی روز قبلش 
امیدواری در مردم و فعاالن بازار ایجاد شد تا روند نزولی همچنان ادامه دار باشد. رئیس اتحادیه 
طال و جواهر کشــور در این خصوص گفت: »ریــزش قیمت ها در بازار طال و ســکه از حجم 
عجیب تقاضای خرید انواع سکه در بازار کاست و سبب شد بازار روز آرام و کم کاری را پشت سر 
بگذارد. وی افزود: بگومگوهای سیاسی به طور مستقیم بازار ارز و سکه و طال را تحت تاثیر قرار 
می دهد و گاهی این تاثیرات مثبت و گاهی منفی است، در روزهای گذشته نیز بازار تحت فشار 
تاثیرات منفی و امروز تحت فشار تاثیرات مثبت قرار داشت.« او با اشاره به صحبت های ترامپ 
در خصوص مذاکره با ایران نیز گفت: »این موضوع می تواند بر کاهش قیمت ها تاثیر بگذارد 
اما باید بدانیم تنها عامل ریزش قیمت صحبت های ترامپ نیســت.« به نظر می رسد سیاست 
همان طور که کارشناسان گفته اند اثر بسزایی در شکل گیری حباب های قیمتی و البته کاهش 
آن نیز دارد. در نهایت باید دید تحوالت سیاسی و البته راهکارهای دولت برای نقش  آفرینی در 

این بازار آشفته چه تاثیری بر روند سیر سقوطی و صعودی قیمت ها خواهد گذاشت؟
در تحولی دیگر اسحاق جهانگیری هفته گذشته خبر از تدوین سیاست های جدید بانک 
مرکزی متناسب با شرایط موجود داد. معاون اول رئیس جمهوری کشور هفته قبل در بدو ورود به 
فرودگاه بین المللی کرمانشاه گفت: »رئیس جدید بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در حال 
تدوین سیاست هایی متناسب با شرایط جدید کشور هستند که امیدواریم تا آخر هفته جاری این 
بسته پیشنهادی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اعالم شــود. باید دید رئیس جدید بانک 
مرکزی که خود نیز در اطالعیه عنوان کرده بود شرایط بازار با اعمال سیاست های جدید تغییر 

خواهد کرد، چه راهکاری برای عبور از این بحران دارد؟
از سوی دیگر بازار ارز که مدت هاست قاعده و قانونی نداشته و دستخوش فضای روانی و 
انتظارات پیش رو شده است، نیز هفته عجیبی را داشت. دالر در ابتدای هفته ورود به کانال 12 

هزار تومان را تجربه کرد اما روز سه شنبه برای ساعاتی ریزشی شد.
تحلیلگران بازار ارز معتقدند بازار امروز تحت تاثیر اخبار و فضای روانی قرار داشته و هیچ 
منطقی را دنبال نمی کند؛ از این رو قابل پیش بینی نیست که در روزهای آینده چه اتفاقی برای 
بازار خواهد افتاد. این در حالی است که بانک مرکزی وعده داده که به زودی بسته ارزی را ارائه 
کند که بتواند شرایط موجود را تغییر دهد. یکی از سیاست هایی که به نظر می رسد در دستور کار 
قرار گیرد، ورود ارز حاصل از صادرات پتروشــیمی ها به بازار ثانویه یعنی جایی است که در آن 
نرخ عرضه و تقاضا بر مبنای بازار تعیین می شود. این نرخ که این روزها برای گروه سوم کاالهای 
وارداتی یعنی کاالهای غیرضروری از محل ارز حاصــل از 20 درصد صادرات غیرنفتی تامین 

می شود، تا حدود ۸۸00 تومان نیز مورد معامله قرار گرفته است. 

دردسر جدید برای روحانی

هفته عجیب طال و ارز

رویداد

سوال ۸0 تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس اعالم 
وصول شد، اما این سوال با حاشیه  ها و جنجال  هایی طی یک سال گذشته همراه بوده است. رئیس 
مجلس هم در این زمینه گفت رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا در یک جلسه علنی پارلمان برای 

پاسخ به سوال نمایندگان حضور یابد.
در تابســتان ســال گذشــته )۹6( مؤسســات مالی و اعتباری با مشــکالتی روبه رو شدند و 
ســپرده گذاران این مؤسســات به طور مداوم مقابل مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادها تجمع 
کرده، خواســتار وصول مطالبات و استیفای حقوق شان از ســوی دولت، مجلس و بانک مرکزی 
شدند. در این بین نمایندگان مجلس نیز خواستار پیگیری مطالبات سپرده گذاران مؤسسات مالی و 
اعتباری از سوی رئیس جمهور شدند. نمایندگان پس از بی اعتنایی دولت با این مساله با طرح سوال 
از رئیس جمهور، خواستار پاسخگویی وی به نمایندگان و یافتن راهکارهایی برای حل مشکالت 
سپرده گذاران شدند. در این زمان طرح ســوال از رئیس جمهور را با صد امضا تقدیم هیات رئیسه 
مجلس کردند. ماجرای سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به همین جا ختم نشد و این سوال 

پس از بررسی در کمیسیون ها، تقدیم هیات رئیسه پارلمان شد.
براســاس آیین نامه داخلی مجلس شورای اســالمی، ســوال از رئیس جمهور پس از اینکه 
تقدیم هیات  رئیسه مجلس شد، باید اعالم وصول شده و در دستورکار یکی از جلسات علنی پارلمان 
قرار گیرد. پــس از اینکه طرح نمایندگان مجلس برای ســوال از رئیس جمهور درباره مشــکالت 
سپرده گذاران مؤسسات اعتباری تقدیم هیات رئیســه پارلمان شد، تعدادی از نمایندگان مجلس 
طی جلسات و نشســت هایی که با نمایندگان دولت داشتند، از طرح سوال منصرف شدند. پس از 

این رایزنی ها تعداد امضاها از 100 امضا به حدود ۴۵ امضا رسید.
البته برخی نمایندگان ســؤال کننده اعالم کردند علی الریجانی، رئیس مجلس از طرح این 
سوال در هیات رئیسه و صحن پارلمان خودداری کرده و از آن ممانعت می کند. موضوعی که علی 
مطهری، نایب رئیس مجلس در یک جلسه علنی، آن را تأیید کرد. علی الریجانی پس از واکنش 
نمایندگان سؤال کننده بارها در جلسات مختلف عنوان کرد »کسی مانع طرح سوال از رئیس جمهور 
نیست«، اما بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس و یکی از چهر ه های نزدیک به الریجانی 
در گفت وگویی آب پاکی را روی دســت همه ریخت و عنوان کرد: »آقای الریجانی در حال حاضر 
معتقد است که با توجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است، بهتر است موضوع طرح 
سوال از رئیس جمهور فعاًل معطل بماند.« در نهایت، باالخره با وجود مشکالت متعدد در کشور، 
نمایندگان مجلس، حتی آنهایی هم که از وعده های رئیس جمهور برای حل مشکالت ارزی قانع 
شده و سواالت شان را پس گرفته بودند، دوباره سوال از رئیس جمهور را اما این بار با پنج محور در 
دستورکار قرار دادند. مشکالت ایجادشــده در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی و همین طور رکود 
ایجاد شده در اقتصاد تا حدی به اوج خود رسید که دیگر چانه زنی ها برای انصراف نمایندگان مجلس 
از طرح سؤال شان از رئیس جمهور از سوی دولتی ها و نیز حتی تعلل هیات رئیسه در به تأخیر انداختن 
آن نیز راهگشا نشد و نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح سوالی را با محورهای ناتوانی  دولت 
در کنترل قاچاق، اســتمرار تحریم های بانکی، ضعف دولت در ایجاد اشتغال، رکود اقتصادی در 
سال های اخیر، افزایش شتابان  نرخ ارز  و کاهش ارزش پولی کشور را با 100 امضا تدوین و تقدیم 
هیات رئیسه مجلس کردند. باالخره سوال از آقای روحانی با حضور نمایندگانی از دولت و نمایندگان 
سوال کننده از رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مقرر شد اگر تعداد امضاهای طرح 
سوال از رئیس جمهور، طبق ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس و ظرف یک هفته آینده، از 73 امضا 
کاهش پیدا نکند، آقای روحانی در یک جلسه علنی برای پاســخ به سوال نمایندگان حضور یابد. 
چهارشنبه  سوال ۸0 نماینده مجلس، طبق مواد 212 و 213  آیین نامه داخلی پارلمان از سوی علی 
الریجانی، رئیس مجلس اعالم وصول شد و همان طور که الریجانی گفته است، آقای روحانی باید 
ظرف یک ماه آینده در یکی از جلسات علنی پارلمان حضور یافته و به سواالت نمایندگان پاسخ دهد.
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حسن روحانی، رئیس جمهور امروز هنگام دریافت اســتوارنامه »رابرت مک ایر«، سفیر 
جدید انگلیس در تهران گفت: »جمهوری اسالمی ایران هرگز به دنبال تنش در منطقه نبوده و 
نمی خواهد مشکلی در آبراه های جهانی ایجاد شود اما هیچ گاه از حق خود در صادرات نفت نیز 
به راحتی نمی گذرد. تکرار این ســخنان در مورد تنگه هرمز توسط حسن روحانی بازخوردهای 
زیادی در رسانه ها داشت. از جمله اینکه مرکز مطالعات امریکن گریتنس طی گزارشی اعالم 
کرد: »آمریکا 7 تنگه و آبراه حیاتی را به عنوان مهم ترین نقاط عبور و مرور استراتژیک معرفی 
کرده است که مهمترین آنها تنگه هرمز اســت. نام تنگه باب المندب نیز در جمع این 7 آبراه به 
چشم می خورد اما در این بین تنگه هرمز برای آمریکا از اهمیت بسیار باالتری برخوردار است. در 
این گزارش  آمده است در صورت بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد جهان در یک باتالق فرو خواهد 
رفت.« امریکن گریتنس می گوید: »نکته مهم در این زمینه این است که حتی در زمان جنگ 
نفتکش ها در خلیج فارس که ایران تنگه هرمز را بست، سعودی ها صادرات نفت خود را متوقف 
نکردند اما حاال با هدف قرارگرفتن تنها دو نفتکش در باب المندب، آنها حرکت نفتکش های خود 
از این منطقه را متوقف کرده اند.« روزنامه ال پاییس در گزارشی نوشت، ایران توانایی بستن تنگه 
هرمز را دارد و می تواند از چهار نوع سالح از جمله سیستم های موشکی، ناوها و زیردریایی برای 
بستن آن استفاده کند.« این گزارش می افزاید: »تنگه هرمز یک منطقه بسیار محدود است. 
باریک ترین نقطه آن ۴0 کیلومتر دارد که تنها حدود 10 کیلومتر آن برای کشتی های بزرگ قابل 
تردد اســت که یک خط برای ورود و یک خط برای خروج با یک باریکه که این دو را از هم جدا 
می  کند، دارد. این باعث می  شود در مقابل یک مداخله نظامی برای مسدودساختن آن، بسیار 
آسیب پذیر باشد. رســانه مذکور خاطرنشان ســاخت: »به همین دلیل »هاشمی رفسنجانی« 
رئیس جمهوری فقید ایران در اکتبر سال 1۹۸3 ) 1362( به خود می  بالید که می  تواند تنگه هرمز 

را فقط با سالح های کالشینکوف ببندد.
ال پاییس ادامه داد: »آن زمان، ایران در بحبوحه جنگ با عراق تهدید می  کرد که فقط با 
استفاده از توپخانه خود می  تواند به هدفش برسد اما تجربه آن جنگ و رویارویی با آمریکایی ها در 
خلیج فارس در آخرین سال جنگ، تاکتیک های نیروی دریایی ایران را کامال تغییر داد. نیروی 
دریایی از یک ارتش کالســیک در دوران قبل از انقالب به یک ارتــش نامنظم و حتی ترکیبی  
تبدیل شد. ال پاییس نوشت: »آخرین باری که ایران تهدید به بستن هرمز کرد، در سال 2012 
)13۹1( بود که »باراک اوباما« در پیامی مستقیم هشدار داد که تنگه هرمز یک خط قرمز برای 

آمریکاست و بسته شدن آن موجب واکنش نظامی واشنگتن خواهد شد.
اما همزمان سخنان مهمی هم از ســوی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران منتشر شده 
اســت. خانزادی در پاســخ به ســوالی در خصوص موضوع تنگه هرمز گفته است: »این یک 
مقدمه و اصولی دارد. کارکرد تنگه ها به باز بودن آنهاست و اگر بسته باشد فاقد ارزش است. قطعا 
تحریم هایی که به صورت ظالمانه در خصوص ایران مطرح می شود بر کارکردهای تنگه هرمز 
نیز اثر می گذارد و باید بدانیم که در محیط بین الملل، خروجی یک تصمیم، تنها یک کشور را 
تحت تاثیر قرار نمی دهد و  اقدامات دیگران هم تاثیر دارد. فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: 
»تنگه هرمز بخشی از منافع جمهوری اسالمی ایران است و نیروی دریایی تاکنون امنیت تنگه 
هرمز را تامین کرده و از این به بعد هم تامین می شــود.« خانزادی افزود: »کارکرد تنگه هرمز 
وابسته به منافع ملی ایران و اقدامات جامعه بین الملل در خصوص تعهداتش به ایران است.«

همزمان با باالگرفتن تنش های میان آنکارا و واشنگتن بر ســر اندرو برانسون، کشیش 
آمریکایی متهم به همدستی با فتح الله گولن در طراحی کودتای نافرجام سال 2016 میالدی، 
دادگاه ترکیه ای درخواســت لغو حکم حصر خانگی او را نپذیرفت. اندرســون به مدت 21 ماه 
در بازداشــت بود اما هفته گذشــته از زندان آزاد و تحت بازداشــت خانگی قــرار گرفت. آنکارا 
می گوید برانســون که بیش از دو دهه در ترکیه زندگی کرده است، با طرفداران گولن، »طراح 
اصلی« کودتای سال 2016 علیه دولت رجب طیب اردوغان )رئیس جمهور این کشور( که به 

کشته شدن 2۵0 نفر انجامید، همدست بوده است.
 این کشیش آمریکایی همچنین به اتهام جاسوســی و حمایت از شبه نظامیان پ ک ک 
)حزب کارگران کردســتان ترکیه( محاکمه شد. دادگاه بعدی رســیدگی به اتهامات برانسون 
دوازدهم اکتبر تشــکیل خواهد شــد اما همزمان »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
هشدار تندی به آمریکا داده است. اردوغان در جمع خبرنگاران خطاب به آمریکایی ها گفت که 
با زبان تهدید با ترکیه صحبت نکنید. وی ادامه داد: »کشورش در مقابل تهدید آمریکا به تحریم 
آنکارا بر موضع خود پافشاری خواهد کرد.« این موضع رئیس جمهوری ترکیه واکنشی است به 
تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده که گفته بود اگر کشیش آمریکایی زندانی 

در ترکیه آزاد نشود، کشورش تحریم هایی را علیه آنکارا وضع خواهد کرد.«
سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد، این کشور در مقابل هر گونه تحریمی که از 

سوی آمریکا اعمال شود، مقابله به مثل خواهد کرد.
ابراهیم کالین، ســخنگوی رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیــه در واکنش به 
این موضوع اظهار کرد: »آنکارا در مقابــل هرگونه تحریمی که در این زمینه از ســوی آمریکا 
اعمال شــود، اقدام به مقابله به مثل خواهد کرد.« او در ادامه خاطرنشان کرد: »ترکیه انتظار 
دارد دو کشــور اختالفات خود را از طریق دیپلماســی حل و فصل کنند.« سخنگوی اردوغان 
همچنین گفت: »وزیران امور خارجه دو کشــور در جریان روزهای آتی مالقاتی در ســنگاپور 
خواهند داشت.« از سوی دیگر، کالین تصریح کرد: »غیرقابل قبول است که آمریکا از ادبیاتی 
تهدیدآمیز علیه ترکیه استفاده کند و از این پرونده به عنوان یک بهانه بهره جوید.« وی ادامه داد: 
»ترکیه در مقابل هیچ گونه تهدیدی به زانو در نخواهد آمد.« پیش تر شورای امنیت ملی ترکیه در 
بیانیه ای اعالم کرد: »زبان تهدیدی که آمریکا علیه ترکیه استفاده می کند، نشانه بی احترامی 

به روابط میان دو کشور بوده و »غیرقابل قبول« است.«
در تحولی دیگر روزنامه دیلی صاباح با بیان اینکه سیاست های رئیس جمهور آمریکا باعث 
بی اعتمادی جهانی به این کشور شــده، تاکید کرد که ترکیه اهرم های فشاری علیه واشنگتن 

دارد پس بهتر است کاخ سفید مراقب رویکرد خود در قبال آنکارا باشد.
دیلی صاباح با بیان اینکه ترکیه مانند اتحادیه اروپا نیست که ترامپ هر مقدار که خواست، 
آن را تهدید کند، نوشت: »ترکیه، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که دارد، اهرم های فشاری در 
حوزه منافع و امنیت ملی آمریکا دارد. پس دولت ترامپ باید درباره لحن و سیاست هایی که علیه 

ترکیه استفاده می کند، مراقب باشد.«

جدال داغ آنکارا و واشنگتن

جنجال تنگه
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درگذشت اولین فرمانده سپاه

»سیف« بازداشت شد؟

جهانگیری کابینه را ترمیم می کند؟

خداحافظی با تریبون 

عباس دوزدوزانی، اولین فرمانده کل سپاه پاسداران و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت شهید رجایی، 
هفته گذشته به دیار حق شتافت. دوزدوزانی در فاصله سال های 13۵۸ تا 13۵۹ به عنوان اولین فرمانده سپاه 
پاســداران فعالیت می کرد. از دیگر ســمت های دوزدوزانی می توان معاون دکتر معین )وزیر علوم(، مشاور 
محمد خاتمی )رئیس جمهور(، عضو و رئیس شورای شهر تهران در دوره اول شوراها و رئیس کانون زندانیان 
سیاســی قبل از انقالب را نام برد. عباس دوزدوزانی اولین فرمانده کل سپاه در ســال های 13۵۸ تا 13۵۹ و از 
13۵۹ تا 1360 در کابینه محمدعلی رجایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بود. در دوره نخست مجلس شورای 
اســالمی هم نماینده تبریز بود و در ادوار دوم و سوم مجلس شورای اســالمی نیز به عنوان نماینده تهران در 

مجلس حضور داشت. 

هفته گذشته خبرهای ضد و نقیضی درباره ولی الله سیف منتشر شــد. ابتدا خبرهایی در مورد خانواده او 
منتشر شد و بعد از آن خبر از بازداشت او در فضای مجازی آمد. اما یک منبع آگاه درباره بازداشت ولی الله سیف 
رئیس سابق بانک مرکزی گفت: آقای سیف دستگیر و یا احضار نشده است، اینگونه مطالب شایعه است. سیف 
هفته گذشته به دلیل شدت تنش در بازار سکه و ارز از سمت خود برکنار و کرسی ریاست بانک مرکزی را به همتی 

رئیس سابق بیمه مرکزی تحویل داد.

محمدباقر نوبخت هفته گذشته از سخنگویی دولت کناره گیری کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که گفته 
می شد قرار است نوبخت از سازمان برنامه و بودجه هم خواهد رفت اما او اعالم کرد که قرار است در آن سمت 
ماندگار باشد. در صفحه توئیتر خود از موافقت رئیس جمهور با کناره گیری وی از مسئولیت سخنگویی دولت و 
تمرکز بر ریاست سازمان برنامه و بودجه در شرایط ویژه کشور خبر داد. وی نوشته است: »همان گونه که پیش تر 
هم گفته بودم کم اثر کردن فشــارهای اخیر دشمنان و شرایط جدید اداره کشــور، کار مضاعف همه مدیران را 
می طلبد. هرچند که تاکنون بر هر دو مسئولیت ریاست سازمان برنامه و بودجه و سخنگویی دولت تمرکز داشته ام 
و این دو نیز با یکدیگر همپوشانی بسیاری دارند اما از رئیس جمهور درخواست نمودم به دلیل شرایط جدید، اجازه 
دهند همه توان خود را صرف کمک به ایشان در حوزه برنامه و بودجه نمایم و مسئولیت سخنگویی دولت را عزیز 

دیگری برعهده بگیرند، که خوشبختانه مورد موافقت ایشان نیز قرار گرفت.«

از قرار معلوم حســن روحانــی ماموریت تغییر کابینه را به اســحاق 
جهانگیری سپرده اســت. فعال تا اینجای کار فقط ســیف از کابینه رفته 
است اما گویا جهانگیری در حال رایزنی با چهره های سیاسی است. این 
خبر در حالی مطرح شده اســت که تا همین چند هفته پیش گفته می شد 
جهانگیری قصد استعفا از دولت را دارد. در همین حال شنیده شده است 
جلســاتی جهانگیری میان و برخی از این چهره ها برگزار شــده اســت. 
جهانگیری یکی از چهره های مهم هفته گذشته بوده است. باید دید آیا 

حسن روحانی لیست پیشنهادی جهانگیری را خواهد پذیرفت.

چهره ها



شــهرام جزایری برای بار چهارم بازداشــت شد؛ طی 
روزهای گذشته خبرهای جسته و گریخته ای از دستگیری 
مجدد او منتشر شــد که بالفاصله تحت الشعاع یک فیلم 
کوتاه و پیام تلگرامی منتسب به وی قرار گرفت. در شرایطی 
که در ســاعات ابتدایی صبح دیروز برخی رســانه ها عنوان 
کرده بودند او در مرز بازرگان بازداشت شده است، ویدئویی 
کوتاه از شهرام جزایری که توسط خود او گرفته شده بود، 
در کانال تلگرامی اش منتشر شــد. او در این فیلم خیابانی 
را نشان می داد و می گفت: »اینجا ماکو است.« ذیل این 
ویدئو نوشته شــده بود: »ما دو ســه روزه اومدیم به اتفاق 
خانواده تبریــز و ماکو، خیلی هموطنان عزیــز ما رو دیدن 
و عکس گرفتن، حاال شایعه هم ســاختن! این شایعه هم 
تکذیب می شــه. نزدیک مرزیم. کبــاب می خوریم.« اما 
این ویدئو با ویدئو و تصویر دیگری که در ساختمان یگان 
حفاظت گمرک بازرگان از شــهرام جزایری گرفته و منتشر 
شد، خنثی شد و ســاعتی بعد بود که مســئوالن قضایی و 
استانی ضمن تأیید بازداشت وی، جزئیات جالبی از تالش 

او برای خروج از کشور منتشر کردند.
ماجرا البته در ابتدا با شــکل های مختلف مطرح شد 
اما درســت ترین روایت مربوط می شود به علی معصومی، 
مدیرکل گمرک بازرگان، او گفته است: »پنجشنبه ساعت 
۴:30 بامداد محمولــه ترانزیتی با بار عــدس یا ماش، به 
سمت ترکیه در حال حرکت بوده اســت که همکاران ما در 
زمان ارائه برگه خروج صادرات و تنها 20 متر مانده به خروج 
از کشــور، محموله را متوقف و اقدام به بازرســی فیزیکی 
می کنند.« او با بیان اینکه پاره بودن پلمب یا ســیم سربی 
دور کانتینر نظر مأموران گمــرک را جلب کرده بود، افزود: 
»پس از بازرسی فیزیکی مشخص می شــود که دو نفر در 
این بار حضور دارند که یکی از آنها خود را تبعه افغان معرفی 
می کند و فرد دوم نیز هیچ گونه اطالعاتی از خود نمی دهد و 
تنها از نداشتن مدارک شناسایی سخن می گوید.« مدیرکل 
گمرک بازرگان افزود: »در ادامه صورتجلسه تنظیم و همان 
ســاعات اولیه، این دو نفر تحویل یــگان حفاظت گمرک 

می شوند که بازجویی های الزم از آنها به عمل  آید.« 
معصومی با اشاره به عکسی که از شهرام جزایری در 
فضای مجازی پس از دســتگیری اش منتشر شده، ادامه 
داد: »این عکس را مأموران ما در ساختمان یگان حفاظت 
گمرک گرفته اند.« در ادامه می بینید که دلیل این تأکید، 
تکذیب عکس از سوی وکیل جزایری است. مدیرکل گمرک 
بازرگان درباره وضعیت راننــده و کانتینر ترک که حامل این 
محموله بوده اند، نیز توضیح داد: »در حال حاضر هم راننده 
و هم کانتینر تحت نظر هستند تا بررسی های الزم قضایی 
روی آنها صورت گیرد؛ اما آنچه به نظر می رسد، این است 
که احتماال راننده از این موضوع مطلــع نبوده و این دو نفر 
با پاره کردن سیم سربی دور کانتینر اقدام به سوارشدن در 

قسمت بار کرده اند.« 

  همراهی با چند افغانی
علیرضا رادفر، معاون سیاســی اجتماعی اســتاندار 
آذربایجان غربی هم در گفت وگویی کــه با ایرنا انجام داد، 
با بیــان اینکه »شــهرام جزایری در حالی کــه قصد خروج 
غیرمجاز از مرز را داشت، در گمرک بازرگان دستگیر شد«، 
توضیح داد: »جزایری همراه با چند نفر افغانســتانی قصد 
داشــت با مخفی شــدن در داخل یک کامیون به صورت 
قاچاقی از مرز ایران به ســمت ترکیه خارج شود که توسط 

دستگاه »ایکس ری« شناسایی و دستگیر شد.« به گفته او، 
جزایری پس از دســتگیری ابتدا خودش را تبعه افغانستان 
معرفی کرده بود، اما در نهایــت وی به هویت خود اعتراف 

می کند.

  رشوه؟
توکل حیدری، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، 
در گفت وگو با »میزان« درباره جزئیات دســتگیری شهرام 
جزایری گفت: »شــنبه، ششــم مرداد مأموران گمرک به 

کانتینری کــه قصد خروج از کشــور را داشــته و پلمب آن 
شکسته شده، مشکوک می شــوند؛ به همین دلیل کانتینر 
را باز کرده و دو نفــر را در آن پیدا می کنند که خود را در ابتدا 
تبعه افغانستانی معرفی می  کنند که در بازرسی های بعدی 
مشخص می شود که یکی از آنها شهرام جزایری است.« 
تا اینجــا درباره روز دســتگیری جزایــری دو روایت مطرح 
شده است؛ اما عنصر جدیدی که او گفته، این بود: »این 
فرد هنگام دســتگیری پیشنهاد رشــوه یک میلیارد تومانی 
را بــه مأموران می دهــد که این رشــوه از ســوی مأموران 
وظیفه شناس رد شده است.« رئیس کل دادگستری استان 
آذربایجان غربی اضافه کرد: »این فرد به دلیل بدهی زیاد 
مالیاتی ممنوع الخروج بوده و در بازپرسی ادعا می کند که 
برای دیدار و سرکشی از یکی از اعضای خانواده اش که در 
کانادا سکونت دارد، قصد خروج از کشور را داشته است.« 
بــه گفته حیــدری، متهــم در حال حاضــر در اختیار 
دســتگاه قضایی اســت و تحقیقات ادامه دارد. او گفت: 
»شــهرام جزایری فعال به اتهام پیشــنهاد رشــوه و خروج 

غیرمجاز از کشور در بازداشت به سر می برد و تفهیم اتهام 
صورت گرفته است.« او در پایان افزود: »این متهم ظاهرا 
یک پرونده مفتوح نیز در دادگستری مشهد دارد که از این 
حوزه قضایی خواسته شــده تا در صورت اقتضا نیابت داده 
شــود تا اقدامات قضایی در این زمینه صورت گیرد.« لعیا 
باقری، وکیل مدافع شــهرام جزایری در گفت وگو با ایسنا، 
»فرار« و همچنین »پیشنهاد رشوه یک میلیاردی« از سوی 
موکلش را تکذیب کرد و با بیان اینکه عکس منتشره مربوط 
به دو، سه سال پیش اســت، گفت: »بدهی موکلم حدود 
۴۵0 میلیون تومان اســت و ممنوع الخروج است. او قرار 
بود یکی از دوستانش را ببیند که به دلیل نداشتن پاسپورت 
دســتگیر می شــود و فعاًل هم موکلم را بــرای تحقیقات و 

بازجویی نگه داشته اند.«
شــهرام جزایری یک فعال اقتصادی است که برای 
نخســتین بار در ســال ١٣٨١ در سن ٢٩ســالگی به اتهام 

یک رشــته تخلفات تجاری و مالی بازداشــت شــد. بعد از 
رســیدگی قضایی به اتهامات وی، جزایــری به تحمل ١١ 
سال حبس، پرداخت ۴٨ میلیون دالر غرامت و ٩٧ میلیون 
دالر جریمه و ١٠ ســال محرومیت از دریافت تســهیالت 
بانکی محکوم شد. نام شهرام جزایری یک بار دیگر سال 
۸۵ در صدر رسانه ها نشســت؛ زمانی که وی هنگام انتقال 
از زندان موفق شــد بگریزد اما چند روز بعد او را در کشــور 
 عمان یافتند و بــه ایران انتقــال دادند. جزایــری مهرماه 

13۹1 آزاد شد.
دو سال بعد او برای سخنرانی در همایشی در ارتباط با 
شرکت جنجالی »پدیده شاندیز« به مشهد سفر کرده بود که 
در آنجا بازداشت شد و این بار اتهامش »تبانی برای اقدام 
علیه امنیت عمومی از طریق اخالل در نظم و سلب آسایش 
عمومی« اعالم شد. او دو هفته بعد با تبدیل قرار وثیقه به 
کفالت از زندان مشــهد آزاد شــد و احتمال می رود پرونده 
مفتوحی که رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به آن 

اشاره داشت، همین پرونده باشد.

شهرام دوباره در دام
شهرام جزایری در حال خروج از کشور دستگیر شد
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فضای مجازی

از جمشید بسم الله تا مهشید صدق الله!
 عزت الله ضرغامی رئیس اســبق رســانه ملی در صفحه شــخصی خود در توییتردرباره اوضاع 

کنونی بازار ارز نوشت.

توییت سفیر انگلیس بعد از دیدار با روحانی

آشنا هم پاسخ ظریف به درخواست ترامپ
به زودی با 
دولت غریبه 
می شود؟ 

یک فعال 
رسانه ای در صفحه 
شخصی خود با 
انتشار تصویری 
از صفحه توییتر 
حسام الدین 
آشنا و حذف تمام 
مسئولیت های 
دولتی خود در 
پیجش، نوشت

واکنش محمود صادقی 
به مذاکره با ترامپ

 محمود صادقی، نماینده 
تهران در صفحه شخصی خود 
در توییتر درباره صحبت های 
اخیر ترامپ در مورد مذاکره 
بدون شرط با ایران، نوشت

کنایه عبدالله گنجی
 به بهزاد نبوی

 عبدالله گنجی، 
مدیرمسئول روزنامه جوان 
در توییتر درباره گفته بهزاد 
نبوی درباره براندازان و اصالح 
طلبان، نوشت

پوریا استرکی، کارشناس ارتباطات و فناوری اطالعات در 
توئیتر خود درباره استعفای نوبخت از سخنگویی نوشت

مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی درباره اظهارات 
اخیر علی مطهری درباره برجام در توییتر نوشت
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حرف روز 

اقتصاددانانی کــه دروس دیکته شــده غربی را 
خوانده انــد و چیزی از اقتصــاد اســالمی نمی دانند، 
نمی توانند مشــکل اقتصاد را رفع کنند. اقتصاد ایران 
بیمار است. ربا مانند موریانه آن را پوسانده است. ربا در 
حکم جنگ با خداوند است. تنها راه چاره اقتصاد ایران 
رهایی از ربا و سیستم ربوی است که آن هم با مافیای 
بانک ها مواجه است. همه دم از اقتصاد ژاپن می زنند 
ولی نمی گویند بانک هایشان ســود یک تا 2 درصدی 

اعمال می کنند نه بیشتر.

گفت وگــو بــا شــیطان اشــتباهه چــه از نوع 
دموکراتش باشه چه جمهوریخواه و چه به قول شما 

دیکتاتور.

چند بار دیگه باید گفت وگو کنیم؟ مگه زمان 
هاشمی گفت وگو نکردیم؟ نتیجه مذاکرات الجزایر 
چی شد؟ زمان خاتمی نتیجه ســعدآباد چی شد؟ 

زمان روحانی نتیجه برجام چی شد؟

دولت باید از تولید حمایت کنه نه ملت. دولت 
می تونه با دادن زمین و ســوله با امتیاز آب، برق و 
گاز آماده، دادن مشــوق های مالیاتی و گمرکی، 
فراهم کــردن راه های تجــارت و صــادارت و... 
سرمایه گذار رو تشویق کنه اما این شرایط  فقط داره 

رانت به وجود میاره.

آمریــکا در حال همــان بازی کــه با مصدق 
کرد می خواهد با امروز ایران کنــد اما ملت ایران 

باهوش تر از آن دوران هستند.

بزرگ ترین اشکال بانک مرکزی این بود که به 
صورت دستوری نرخ سود سپرده ها را کاهش داد 
و سپرده گذاری بلندمدت را منتفی کرد و حاال آثار 
آن تصمیم های غلط در حال نمایان شدن است. 
هرچه زودتر این روش های غلط ترمیم شود به نفع 

اقتصاد کشور است.

در حالی که حتی یک دالر در میدان فردوســی 
تهران خرید و فروش نمی شــود، قیمت آن هر لحظه 
باالتر می رود. آیا ایــن توطئه اقتصادی با حرف های 
ترامــپ در ارتباط نیســت؟ آیا نمی خواهند کشــور را 

مجبور به مذاکره ای کنند که آخرش معلوم است؟!

دولت اگر می خواد برا مردم کاری بکنه یه ســر 
و ســامان به بازار بده، جلــو دزدی رو بگیره، فکر کنم 

این جوری عاقبت بخیر بشه.
هرچی بدبختی می کشیم از سودهای باالی 
سپرده های بانکی است. سپردهای گذران میلیاردی 
با سود ســپرده ها تمام بازارهای مسکن، ارز، طال، 
سکه و ماشــین را اشــفته می کنند. باید ترمز تولید 
نقدینگی ناسالم که همان سود بانکی هست کشید 
.اگر سود سپرد ها تک رقمی بشود به تدریج التهاب 

ارزی، سکه و طال خواهد خوابید.

مــزدوران آمریــکا و اســرائیل بازار ایــران را 
آشفته کردن حاال نوبت ترامپه که وارد صحنه بشه و 
مذاکره بدون پیش شرط را مطرح کنه و توپ را توی 

زمین ایران بیندازه.

اینکه آمریکا از تهدید دست برداشته به خاطر 
مواضع مقتدرانه حاج قاســم بود. شما اهل مذاکره 
نیستید و این برجام هم با این شگردها زنده نمی شه. 
عده ای عامدانه یا غیر عمدانه می خواهند در کالبد 
بی روح برجام بدمند تا همچنان خسارت آن به کشور 
تحمیل شود چون احساس می کنند با برجام می شود 

به کدخدا نزدیک تر شد.
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گفتارها

فرار سرمایه

دالر 11 هزار تومانی چه آینده ای برای اقتصاد ایران ترسیم می کند؟
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در اقتصاد خرد ما یک بحثی داریم به اســم تحلیل 
رفتــار مصرف کننــده کــه مصرف کننده چگونــه تصمیم 
می گیــرد. در اقتصاد خرد مصرف کننده بــر مبنای نیازش 
تصمیم می گیرد. کسی که نیاز داشته باشد، می رود و کاال 
را خریداری می کند. کم کم تحوالت اقتصادی باعث شد 
که گفتند نه، مصرف کننده بر مبنای نیازش وارد نمی کند، 
بر مبنای مطلوبیــت وارد می کند. فرض کنیــد مردم یک 
چیزی را که دلشان می خواهد و عالقه دارند، ممکن است 
نیاز هم نداشته باشند؛ خیلی از کاالهایی که ما می خریم، 
کاالهای تزئینی و تجملی است که نیاز هم به آن نداریم، 
ولی احســاس می کنیم که خرید این کاال به ما  احســاس 
مطبوعی می دهد و بر مبنای مطبوعیت خریداری می کنیم. 
بعد کم کم بحث های برند و برندسازی که پیش آمد. مردم بر 
مبنای اینکه حس کنند  کاالیی به آنها شخصیت می دهد، 
خرید می کنند و احســاس می کنند این برند برایشان اعتبار 
ایجاد می کند، شخصیت ایجاد می کند و مردم بر مبنای این 
نیازشان است که می روند خرید می کنند. در 2014 توماس 
جی. سارجنت، اقتصاددان که برنده صلح نوبل شد،  تئوری 
 انتظارات عقالیی را مطرح کرد. او می گوید مردم بر مبنای 
پیش بینی ای که از آینده دارنــد، تصمیم می گیرند. یعنی 
می گوید اگر می خواهید رفتار مردم را بدانید، ببینید مردم 
چه پیش  بینی ای می کنند که آیا بازار سهام خوب می شود، 
می روند در بازار ســهام، اگــر پیش بینی می کننــد که بازار 
مسکن خوب می شود، می روند بازار مسکن. االن به نظر 
می آید رفتار مردم را فقط می شود با این تئوری تحلیل کرد 
که مردم پیش بینی می کنند که قیمت ارز،  طال  و بعضی از 
اقالم افزایش پیدا می کند، لذا دارند به این بازارها هجوم 
می آورند، بدون اینکه نیاز داشــته باشــند. بعضی از اینها 
ممکن است نیاز داشته باشند، ولی عمده افرادی که مراجعه 
می کنند، نیــاز به این ارز یــا طال ندارند، ولی بــرای اینکه 
پیش بینی شان این است که می تواند قیمتش افزایش پیدا 
کند و باعث شود که سرمایه شان حفظ شود، به سمت این 

بازار می روند.
مــردم از این وضعیت نگران هســتند کــه قیمت ها 
افزایش پیدا می کند، لذا گرایش  به خریــد طال و ارز پیدا 
کرده اند و تا وقتی هم که این پیش بینی دســت مردم باشد 
و مردم بدانند که قیمت هــا باالتر مــی رود، قیمت ها باال 
خواهد رفت؛ تا این وضعیت و تفکر در مردم باشد هیچ کاری 
نمی توان از پیش برد. وقتی دالر به شش، هفت هزار تومان 
رسید هر کس از من پرســید که چه خواهد شد، پاسخ من 
این بود که اگر مردم بگویند دالر 12 هزار تومان می شود،  
12 هزار تومان خواهد شد؛ اگر مردم بگویند دالر  20 هزار 
تومان می شود، به نظر من دیگر کاری نمی شود کرد؛ تا آنجا 
که دیگر مردم جر ات نکنند و پیش بینی  مردم  از بازار آینده 

این باشد که ادامه این روند ریسک است.
یک روند دیگر این است که دولت بتواند با قاطعیت 
عمل کند که بــازار را کنتــرل کند و مردم حــدس بزنند که 
دولت دارد در این بازار دخالت می کنــد و این توان را دارد 
که بتواند بازی را به هم بزند. در این شرایط مردم احساس 
خواهند کرد که دالر پایین می آید، احســاس خواهند کرد 
که دولت می توانــد کار موثری بکند. لذا ایــن روند را هیچ 
کس نمی تواند پیش بینی کند، ضمن اینکه من نگران این 
هستم که خارجی ها در این جریان دست داشته باشند. این 
رفتارها، رفتارهای اقتصادی نیست و این روند، روند عادی 
نیست و نمی توانیم بگوییم که در بازار دارد به خاطر عرضه 
و تقاضا این اتفاقات می افتد. وقتی این روند را مشــاهده 

می کنیم،  خودم فکرم این است که هیچ چیز بعید نیست و 
احتمال دارد که دست های دیگری در این خرید و فروش ها 
حضور داشــته،   در بازارهای خارج از کشــور دست داشته 
باشــند و این قیمت ها را افزایش دهند، لذا خیلی شــرایط 
برای تحلیل کردن ســخت اســت و اینکه بگوییم به کجا 
ختم می شــود؛ آیا می تواند آرام شــود  یا نمی تواند، تقریبا 

غیرممکن است.
در اینجا این سوال پیش می آید که آیا مردم از این روند 
افزایش قیمت ها استقبال می کنند؟ باید گفت مردم  می دانند 
که این وضعیت به نفع شان نیســت. هیچ کس از افزایش 
قیمت دالر سود نمی برد. حتی کسی که کارش سوداگری 
اســت، ســود نمی برد. حداکثــرش این اســت که تالش 
می کند و با خرید ســکه و دالر می خواهــد که ارزش پولش 
از دســت نرود. مردم دارند از ناعالجی ایــن کار را می کنند 
و اصال خوشحال نیســتند. آن کســی هم که االن دالر  یا 
طال خریده، او هم از این افزایش راضی نیســت. باالخره 
از آن طرف بیشتر اموال و زندگی مردم به ریال است؛ حاال 
توانسته و بخشی از نقدینگی اش را به دالر تبدیل کند، ولی 
حس می کنــد از این طرف همه زندگی اش تحت الشــعاع 
قرار می گیرد و لذا فکر نمی کنم هیچ کســی راضی باشد، 
چون حس می کند که همه سرمایه پس انداز شده به شکل 
دالر شده و پول ملی از بین می رود، تالش می کند خودش 
را یک جوری حفظ کند.  بخش دیگر این قضیه این اســت 
که باالخــره مردم هم امیدشــان را از دســت داده اند و هم 
اعتمادشان را به دولت از دســت دادند و برخی راه خارج از 
کشــور را در پیش گرفته اند. خبرهایی که می آید این است 
که از طریق گرجستان و ترکیه، صف هایی که برای ویزای 
کانادا بســته شــده، یک چیز غیرقابل تصوری اســت که 
تعداد مراجعه کننده به این کشــورها زیاد شــده و بخشی از 
سرمایه های کشور در حال خارج شدن است. اینها آدم های 
خیلی معمولی هستند که نه مشکلی با نظام دارند، نه ضدیتی 
دارند و نه فکرشان خارج از کشور رفتن بوده است، اینها در 
حال حاضر به این جمع بندی رســیده اند  بهتر است که اگر 
مهاجرت هم نمی کنند، جایی خارج از ایران برای خودشان 
دست و پا کنند. این روزها دوباره  موج جدیدی از مهاجرت راه 

می افتد که باعث می شود تقاضا برای ارز را  افزایش   دهد.
در ســال 91 و دوره آقای احمدی نژاد گفته می شــد 
که دولت دارد خودش از این وضع ســود می برد و به همین 
خاطر هیــچ اراده ای برای حل موضوع نداشــت و آن تورم 
افسارگســیخته و باالرفتن دالر شــکل گرفت. سوال این 
است که آیا این هم همان روند است و دولت از این وضعیت 
نفع می بــرد که اراده ای بــرای ثبات نــدارد؟ باید گفت نه، 
دولت نمی تواند نفعی ببــرد و به قدری کــه دولت خودش 
مصرف کننده است، دیگران مصرف کننده نیستند. به نظر 
می آید  دولت  خیلی دستش باز نیســت. با این تصمیماتی 
که اخیرا گرفته شد که ســه قوه بیایند در تصمیم گیری ها 
دخالت کنند، به نظر می آیــد کار را ســخت تر و بدتر کرده 
اســت. یعنی االن هر کســی می تواند از زیر بار مسئولیت 
فرار کند و بگوید این تصمیم قوای سه گانه بوده است. چرا 
این تصمیم  گرفته شــد؟ می گویند قوه سه گانه گفته ورود 
به کاال را ممنوع کنید . شما مطابق برنامه ششم توسعه حق 

ندارید و نمی توانید جلوی ورود کاالها را بگیرید، می توانید 
تعرفه ها را افزایش دهید. این تصمیم را رهبران ســه قوه 
گرفتند و این می شــود که االن  فضای مســئولیت گریزی 
وجود دارد و همه دارند مســئولیت را  گردن یک نفر دیگر 
می اندازند. بــه خاطر همیــن وضعیت، رهبــری دولت را 
فرا خواند و گفت شما محور کار هســتید. جمع شدن قوا و 
همکاری با غیرقوا، شــاید یک طرح و ایــده و یک فضای 
جدیدی را درست کند که فضای اقتصادی بهتر شود، ولی 
عمال به نظر می آید تصمیماتی که گرفته شد، تصمیماتی 
نبود که بتواند مشــکل را حل کند و به خاطر همین قضیه، 
رهبری گفتند بار مســئولیت به عهده دولت اســت و شــما 
محور هستید، بقیه باید به شما کمک کنند. به نظر می آید 
دولت هم در تحلیل اوضــاع و راه حل ها به یک جمع بندی 
نرسیده است. آقای روحانی   طرح هایی دارد و بعضا  ایشان 
با برخی نظرات دیگران موافق نیست. در مجموع همه در 
اهداف همسو هستند، ولی در مسیر دسترسی به اهداف، 
دیدگاه ها متفاوت است. حاال کمیسیون اقتصادی مجلس 
ایستاده و می گوید ارز پتروشــیمی را آزاد کنید.  بخشی در 
شورای پول و اعتبار آمدند و گفتند پتروشیمی را آزاد کنید. 
خیلی ها با این ایده موافق نیستند. چند سال زندگی مردم را 
می خواهید به دالر آزاد وصل کنید ؟ می خواهیم تمام مواد 
اولیه کارخانه ها را  بــه دالر آزاد برگردانیم ؟ اما این دغدغه 
وجود دارد که اگر دالر 4200 تومان هم دادیم، مواد اولیه 
هم آورد، کاالی تولیدی 4200 تومان نفروشد. این حرف 
منطقی اســت و باید برایش راه حل پیدا کرد. یک نظر هم 
این است که صورت مســاله را پاک کنیم، به این شکل که 
چون نمی توانیم با دادن ارز 4200 تومانی، کاالی تولیدی 
را  کنترل کنیم، پس صورت مساله را پاک   و همه زندگی مردم 
را به شکل مناطق آزاد اداره کنیم، با وجود اینکه  می دانیم 
 دشمنانی در منطقه داریم که آرزویشان این است که کشور 
دچار ا غتشاش و بی نظمی شود، به نظر من کار صحیحی 
نیســت و این تصمیماتی کــه بازوهای قدرت انتشــارش 
می دهند و تصمیماتی که در مورد پتروشیمی، فوالد و معدن 

گرفته می شود، به نظر م مشکوک است.
برخی می گوینــد  در چند روز آینده  اعمــال تحریم ها 
شروع   شود، باعث می شــود که همین روند بدتر شود. اما 
باید در نظر گرفت این تحریم ها آثار خودش را همان اول 
گذاشته اســت، یعنی تحریم ها دیگر به شــکل زیادی اثر 
ندارد. هفته گذشته پیش بینی شــد که با وجود همه سفرا 
و سمینارهایی که بود، هفته دیپلماســی باشد، ولی عمال 
دیپلماســی تقریبا از عرصه روابط با دنیا حذف شد و  محور 
بحث ها بر سر امنیت سیاسی و تهدید و برخوردهای نظامی 
پیش رفــت که خودش جامعــه را می ترســاند. عده ای در 
این جامعه هستند که فکر می کنند شرایط به شکلی است 
که جنگ صورت می گیرد،  عــده ای فکر می کنند اتفاقات 
ناگواری می افتد و این بر بازار اثر می گذارد. یعنی ما هرچه 
بتوانیم تنــش در روابط خارجی را کم کنیــم، فضا  مقداری 
به جامعه آرامش می دهد. در هر مرحلــه ای که فضا را تند 
می کنیم،   بخشــی از جامعه را دوباره نگران می کند و اینها 
تشویق می شــوند که به بازارهای ارز و سکه و مسکن و... 

وارد شوند.

یادداشت
سیدحمید حسینی

عضو اتاق بازرگانی ایران

برخی می گویند  در چند روز آینده  اعمال تحریم ها شروع   شــود، باعث می شود که همین روند بدتر شود. اما 
باید در نظر گرفت این تحریم ها آثار خودش را همان اول گذاشته است، یعنی تحریم ها دیگر به شکل زیادی اثر 
ندارد. هفته گذشته پیش بینی شد که با وجود همه سفرا و سمینارهایی که بود، هفته دیپلماسی باشد، ولی عمال 
دیپلماســی تقریبا از عرصه روابط با دنیا حذف شد و  محور بحث ها بر ســر امنیت سیاسی و تهدید و برخوردهای 

نظامی پیش رفت که خودش جامعه را می ترساند
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سیاست پولی مستقل
آیا عبدالناصر همتی می تواند بازار ارز را نجات دهد؟

شــاید مهم ترین ویژگــی و برجســتگی آقای همتی 
نســبت به آقای ســیف یا آقای بهمنی، اینهایی که در این 
یک دهه گذشته رئیس کل بانک مرکزی بودند، این است 
که آقــای همتی اقتصاددان اســت، عضــو هیأ ت علمی 
دانشگاه تهران اســت و از این که بگذریم، بینش سیاسی 
هم دارد، یعنی صرفا یک شخصیت علمی نیست. همین 
که به عنوان سفیر ایران در چین انتخاب می شود این  یعنی 
وجهه یا شخصیت سیاســی او هم پررنگ است. بنابراین 
 اینکه یک نفر رئیس کل بانک مرکزی باشد، از نظر تجربه 
کار در بازار پول و اینکه آشــنا با تئوری های اقتصاد کالن 
کشور باشــد، این شــرط الزم را دارد. اما می ماند آن شرط 
دوم، یعنی شرط کافی که به نظر می رسد شرط کافی مهم تر 
از شرط الزم باشد، این است که آیا این شخصیت می تواند 
منجر به این شود که در بانک مرکزی، سیاست های پولی، 
مستقل از سیاست های مالی کشــور طراحی و اجرا شود؟ 
هر قدر که آقای همتی بتواند استقالل بانک مرکزی را در 
تبیین سیاست های پولی حفظ کند، میزان موفقیت او هم 
بیشتر خواهد شد. آقای ســیف دو کار بزرگ انجام دادند؛ 
یکی سعی کردند که نرخ تورم کاهشــی شود. در سال 92 
تا پایان 96 چنین اتفاقی افتاد و برای دو ســال پیاپی نرخ 

تورم یک رقمی شــد و دوم اینکه موسسات مالی غیرمجاز 
خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی دسترسی در بازار پول 
را داشتند، آنها را هم به یک نوعی سازماندهی و ساماندهی 
کرد، اما درخصوص بازار ارز، عملکرد موفقی نداشت. به 
نظر می رسد علت این عدم موفقیت آقای سیف هم پیروی از 
سیاست های دولت بود که منجر به این عدم تعادل بازار ارز 
و سایر بازارها در سال جاری شد. علت اینکه این نکته را ذکر 
کردم، این اســت که طبیعتا رئیس کل بانک مرکزی جدید 
از تجارب روســای قبلی باید بهره بگیرد کــه کلید آنها این 
است که سیاست های پولی و ارزی مستقل از سیاست های 
مالی دولت باشد یا به عبارت ساده تر، دولت بانک مرکزی 
را به عنوان قلک نبیند که هر کجا کــم آورد، اجازه دهد که 
بانک ها اضافه برداشــت داشــته باشــند یا به  نوعی سراغ 
استخراج از بانک بروند.  واقعیت مطلب این است که اگر 
بازار پول، بازار کارآمدی باشــد و شاخص های آن مطلوب 
باشد، استاندارد باشد و رشد نقدینگی که از سنوات گذشته 
همواره 20 درصد بوده که هیچ تناســبی با رشد اقتصادی 
نداشــته، اگر بتواند اینها را کنترل و ساماندهی کند، حتما 
می تواند نتایج مفیدی هم بگیرد. بین میزان استقالل بانک 
مرکزی با شاخص های مطلوب بازار پول رابطه مستقیمی 
وجود دارد؛ منظور نرخ تورم، نرخ ســود بانکی و نرخ رشــد 
نقدینگی است. هر چقدر این اســتقالل رئیس کل بانک 
مرکزی بیشتر باشد، آن شاخص ها هم در مصونیت خواهد 
بود؛ و برعکس آن، طبیعی اســت که آن شاخص ها از حد 
استاندارد خارج خواهند شد. اگر شــاخص های بازار پول 

خارج شــود، همه بازارهای دیگر را هم متاثر خواهد کرد، 
همچنان که وقتی امروز بازار سکه و ارز متالطم می شود، 
یعنی وقتی که بازار ارز و بازار سکه از تعادل خارج شد، امروز 
آن تخم مرغ فروش هم مدعی اســت که قیمت تخم مرغ 

باید مطابق با نرخ ارز تغییر کند.
به هر حــال آقای همتــی در یک وضعیــت بحرانی  
آمده اند. اینکه آیا می توانیم انتظار داشــته باشــیم که در 
کوتاه مدت با اعمال یکسری روش ها این وضعیت کنترل 
شود، باید گفت  واقعیت مطلب این است که چون ایشان در 
بدترین زمان ممکن آمده است، بنابراین می تواند این تهدید 
فعلی را تبدیل به فرصت کند. همه روســای بانک مرکزی 
و دولت ها عالقه مندند که در ایــران اول اینکه، نرخ ارز را 
ثابت نگــه دارند؛ دوم، نرخ تــورم را یک رقمی کنند. امروز 
که ما آمار چهار ماه تیرماه را دســت داریــم، تورم میانگین 
بیش از 10 درصد شــده و در هر حال ما تا پایان ســال نرخ 
تورم یک رقمی نخواهیم داشــت، بلکه نرخ تورم دورقمی 
است. نرخ ارز هم به باالترین حد خودش رسیده است. به 
نظر می رســد که اگر رئیس کل بانک مرکزی بتواند دولت 
را مجاب کند که یکسان ســازی نــرخ ارز را به معنی واقعی 
کلمه در اقتصاد ایران داشته باشیم، این می تواند بهترین 
سیاست  باشد، از این منظر که باالترین نرخ ها امروز در بازار 
موجود است و سقف قیمت ها زده شــده است. مثل سال 
92 که نرخ ارز 4100 تومان شد، بعد آمد در 3500-3600 
تومان ماند. اشتباهی که آقای سیف در آن مقطع کرد، این 
بود که در ســال 93، 94 و 95 و بعد از آن اجازه نداد نرخ ارز 
متناسب با میانگین تورم داخل به تورم خارج یا پنج کشوری 
که معامالت عمده با آنها داریم، تعدیل شود. این فرصتی 
برای رئیس کل بانک مرکزی جدید اســت که از آن تجربه 
سال 96-92 استفاده کند برای سال 97 تا سه، چهار سال 
آینده بازار ارز و بــازار پول به یک تعادلی برســد. این یک 
فرصت برای رئیس کل بانک مرکزی جدید اســت که باید 

در نظر گرفته شود .

هادی حق شناس

کارشناس اقتصادی

یادداشت
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خرید امنیت
هدف از تشکیل ناتوی عربی چیست؟

بحث شــکل گیری ناتــوی عربی که اخیرا توســط 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریکا و برخــی متحدان 
عربی اش دوباره مطرح شــده اســت، بیشــتر یک شعار 
تبلیغاتــی و در راســتای سیاســت جنگ طلبانه شــخص 
ترامپ علیه ایــران قلمداد می  شــود. بنابرایــن می توان 
گفت آمریکایی ها برای تسلیم ایران و تحمیل اراده خود 
تالش دارند با دالرهای نفتی عربســتان و امارات به ظن 
خود ضمن مقابله با سیاست های ایران، نظم جدیدی در 
منطقه غرب آسیا حاکم کنند. در حالی که ایران به عنوان 
بازیگر مستقل و تاثیرگذار در معادالت منطقه ای همواره 
از شــکل گیری نظم جدید بــا عضویت تمام کشــورهای 
منطقه بدون دخالت کشورهای خارجی حمایت کرده و بر 
 اصل حسن همجواری و امنیت مشا )دسته جمعی( تاکید

 داشته و دارد.
از ســوی دیگــر بایــد در نظــر داشــت ترتیبــات یا 
اتحادهــای منطقه ای گذشــته کــه پس از بــروز بحران 
از جملــه جنگ دوم خلیج فارس شــکل گرفــت، به دلیل 
زیاد ه طلبی ها و خودمحوری عربستان در اعمال سیاست 
خویش به دیگر اعضا و نیز تردید ایران و عراق نتوانســت 
کوچک ترین کمکی به مقوله امنیت سازی در منطقه داشته 
باشــد، بلکه این اتحادهای غیرواقعی خود به منشا تنش 

میان بازیگران تبدیل شد. 
از منظر دیگر باید توجه داشت که یکی از سیاست ها 
و راهبردهای مشخص دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
بعد از به قدرت رســیدن در خاورمیانه این بوده اســت که 
هزینه های نظامی و لشکرکشــی هایی که به نوعی در این 
منطقه دارد را به متحدان ســنتی خود از جمله کشورهای 
عربی تحمیل کند. یعنی کشــورهای عربــی باید در قبال 
خرید امنیــت، بهــا و هزینــه آن را بپردازنــد. بازتاب این 
سیاست در سوریه، عراق و حتی در یمن نیز قابل مشاهده 
اســت. در این رابطه هزینه لشکرکشــی و حضور نظامی 
نیروهــای ائتالف به رهبــری آمریکا در منطقــه در محور 
سوریه از طریق کشــورهای ثروتمند عرب و در راس آنها 

عربستان سعودی تامین شده است.
 این مساله بیانگر آن است که نوعی چرخش و تغییر 
در سیاســت های راهبردی آمریــکا در منطقه به نســبت 
دوره های قبل صورت گرفته اســت. از ســوی دیگر طی 
این سال ها ائتالف های بســیاری برای ایجاد نظم جدید 
امنیتی در منطقه از ســوی ایاالت متحده آمریکا شــکل 
گرفته اســت کــه در راس آن می توان به مثلــث آمریکا- 
عربستان - رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد. هدف 
 اصلی تشکیل این مثلث نیز مقابله با نفوذ منطقه ای ایران

 بوده است.
همچنین باید توجه داشــت عربســتان سعودی به 
عنــوان یکی از متحــدان ســنتی آمریکا و از کنشــگران 
منطقه ای که همواره با غرب روابط نزدیک و صمیمانه ای 
در حوزه های نظامی و تجاری داشته، تالش دارد  عالوه بر 
حفظ روابط استراتژیک با واشنگتن و برخی از کشورهای 
اروپایی، ائتالف هایی را با هدف رهبــری منطقه ایجاد و 

دنبال کند.

در راس این ائتالف ها بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
ما شاهد شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس بودیم 
که هدف اصلــی آن مقابله بــا انقالب اســالمی ایران و 
تاثیرات آن بر کشورهای عربی بود. ناکارآمدی این شورا 
در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تداوم شکست راهبرد 
آن در مقابله با حمله و لشکرکشی عراق به کویت نشان داد 
این ائتالف سازی و راهبردهای منطقه ای ریاض به شکل 
جدی تاثیری در رهبری این کشــور و تثبیت قدرت آن در 

منطقه نداشته و ندارد.
طی سال های اخیر با توجه به اختالفات عمیق ایران 
با عربستان بر سر مسائل منطقه ای همچون سوریه، یمن و 
عراق و مسائل هسته ای، شاهد تالش های مجدد ریاض 
با هدف ائتالف سازی در منطقه  هستیم. یکی از این موارد 
نیز بحث تشکیل ناتوی عربی برای مقابله با ایران است. 
ناتوی عربی عالوه بر کشــورهای همپیمان عربستان در 
شــورای همکاری خلیج فارس، شــامل مصر و مراکش و 

برخی از کشورهای شمال آفریقاست.
سیاســت اعالنی تشــکیل ناتــوی عربی از ســوی 
عربستان مطرح شــده اما به شــکل پنهانی ناتوی عربی 
از پشــتیبانی نظامــی و تجاری بســیار گســترده آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی برخوردار اســت. البته در مقطع فعلی 
فقط تالش هایی برای شــکل گیری ناتوی عربی را شاهد 
هســتیم و موفقیت شــکل گیری آن به وضعیــت موجود 
و شــرایط منطقه بســتگی دارد. در شــرایط موجود حتی 
شــورای همــکاری خلیج فارس بــه عنوان یــک ائتالف 
سیاســی و نظامی با گسســت و اختالفات عمیقی روبه رو 
اســت. این شــورا بعد از اختالفی که بین دوحه و ریاض 
بر ســر مســائل منطقه پیش آمــد، کارکرد و مســئولیتی 
که در منطقــه برعهده گرفته بــود را تقریبا از دســت داد. 
در چنین راســتایی در پاســخ به این مســاله که دورنمای 
شــکل گیری ناتوی عربی به چه شــکلی خواهــد بود باید 
در وهلــه نخســت توجه داشــت کــه ناتــوی عربی یک 
کپی بــرداری از پیمــان نظامی ناتو اســت. پیمــان ناتو 
بعد از جنگ جهانــی دوم به رهبری و محوریــت آمریکا و 
 برخی کشــورهای اروپایی به وجود آمد و دارای اساسنامه

 روشن و شفافی است. 
عربســتان با تصور اینکــه تحت ترکیبــات امنیتی و 
نظامی جدید می تواند محوریت جهــان عرب را در مقابله 
با ایران برعهده داشته باشد و قدرت خود را در موازنه گری 
نظامی با ایران افزایش دهد بحث تشکیل ناتوی عربی را 
مطرح کرده اســت. البته همانطور که اشاره شد اگر امروز 

دوباره این بحث مطرح و پیگیری می شود تحت تراوشات 
فکری ترامپ است و حمایت های رئیس جمهور آمریکا از 

این مساله در هدایت آن بسیار تاثیرگذار است. 
بنابراین واشنگتن با پیگیری چنین طرحی عالوه بر 
آنکه قصد دارد هزینه های لشکرکشی و حضور نظامی خود 
در منطقه را به کشورهای عربی همچون عربستان و امارات 
تحمیل کند می خواهد از طریق تکرار واژه ایران هراسی و 
تهدید ایران به حمله و تحریم، تســلیحات نظامی خود را 
در کشورهای عربی به فروش برساند و از این طریق چرخه 

کارخانه های نظامی آمریکا را به تحرک بیشتر وادارد.
همچنیــن نبایــد از نظــر دور داشــت کــه در میان 
کشورهای عربی به جز عربســتان و در منطقه به جز رژیم 
صهیونیســتی، دولــت دیگــری در جهت حملــه نظامی 
 بــه ایــران از سیاســت های واشــنگتن حمایــت جــدی

 نمی کند.
شــاید در ظاهر برخی کشــورهای کوچک عربی از 
سیاست های جنگ طلبانه ترامپ یا همان مثلث ضدایرانی 
پیروی کنند، اما در عمل در وضعیت دشوار تصمیم گیری 
امکان گسست بیشتر میان این کشورها با عربستان وجود 
دارد، لــذا در صورت تحقق شــکل گیری ناتــوی عربی با 
توجه بــه اینکه احتمال پیوســتن مصــر و مراکش به این 
ائتالف اندک اســت، احتمال تشکیل گســترده ائتالفی 
علیه ایران وجود ندارد و اگر ائتالفی هم تشــکیل شــود 
احتماال فقط کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس را 
شامل می شــود. لذا طرح ناتوی عربی می تواند بازآفرینی 
مجدد نقش عربستان در میان کشورهای شورای همکاری 

خلیج فارس قلمداد شود.
هدف نهایی آمریکا و متحدانش از بحث شکل گیری 
ناتــوی عربــی همچنان که اشــاره رفــت ایجــاد تفرقه و 
دشمن ســازی ایران در منطقه از ســوی شــخص ترامپ 
است که این مساله در قالب ناتوی عربی پیگیری می شود. 
این اســتراتژی کالن آمریکا، درواقع شامل هزینه سازی 
بیشــتر برای منطقه و خرید امنیت برای اســرائیل است. 
باتوجه به اقدامات اخیر ترامپ از جمله انتقال سفارتخانه 
آمریکا به قدس شــریف و نیز معامله قرن بــرای نزدیکی 
روابط اعراب و اسراییل، تحقق این هدف مهم بستگی به 
اتحاد و انسجام بیشتر کشورهای عربی دارد. در این میان 
ولیعهد جوان عربســتان به دنبال تحقق رویای بزرگ خود 
یعنی رهبری اعراب در هدایت روند ســازش عربی و عبری 
 و حل بزرگترین بحران قدیمی خاورمیانه یعنی فلســطین 

برآمده است.
 پیش شــرط تحقق چنیــن هدفی نیــز در گام اول، 
پذیــرش رهبــری عربســتان از ســوی دیگر کشــورهای 
عربــی و پیــروی از سیاســت های منطقه ای آن اســت. 
بنابراین بحث تشکیل ناتوی عربی در قالب سیاست های 
منطقه ای عربستان و ایجاد هارمونی بیشتر در راهبردها و 
خط مشی های منطقه ای مثلث تل آویو-ریاض- واشنگتن 

قابل پیگیری است.

سیاست اعالنی تشــکیل ناتوی عربی از سوی عربســتان مطرح شده اما به شــکل پنهانی ناتوی عربی از 
پشتیبانی نظامی و تجاری بسیار گســترده آمریکا و رژیم صهیونیستی برخوردار است. البته در مقطع فعلی فقط 
تالش هایی برای شکل گیری ناتوی عربی را شاهد هستیم و موفقیت شکل گیری آن به وضعیت موجود و شرایط 
منطقه بستگی دارد. در شرایط موجود حتی شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک ائتالف سیاسی و نظامی 
با گسست و اختالفات عمیقی روبه رو است. این شورا بعد از اختالفی که بین دوحه و ریاض بر سر مسائل منطقه 
پیش آمد، کارکرد و مســئولیتی که در منطقه برعهده گرفته بود را تقریبا از دست داد. در چنین راستایی در پاسخ 
به این مساله که دورنمای شکل گیری ناتوی عربی به چه شــکلی خواهد بود باید در وهله نخست توجه داشت که 

ناتوی عربی یک کپی برداری از پیمان نظامی ناتو است

داود احمدزاده

کارشناس مسائل خاورمیانه
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احمد مرجانی نژاد

مترجم و پژوهشگر
 امور بین الملل 

پاکستان نوین
آیا پیروزی عمران خان  موجب فروکشی ناسیونالیسم گرایی قومی می شود؟

 سوم مردادماه سال جاری انتخابات سراسری جاری 
پاکستان برگزار شــد و براساس نتایج رســمی منتشر شده 
 ،)ECP( توسط کمیســیون نظارت بر انتخابات پاکستان
حزب تحریک انصاف )PTI( بــه رهبری عمران خان 115 
کرسی مجلس ملی این کشور را به دست آورد؛ حزب مسلم 
لیگ شاخه نواز شریف)PML-N(  به عنوان رقیب اصلی و 
حزب مردم پاکستان )PPP( به عنوان حزب چپ  میانه نیز 
در رده دوم و ســوم قرار گرفتند، لذا حزب تحریک انصاف 
به رهبری عمران احمد خان نیازی با کســب 115 کرســی 
از مجموع 270 کرســی مجلس ملی، برنده این انتخابات 
است. در تاریخ هفتادساله این کشور برای دومین بار یک 
دولت غیر نظامی )حکومت خاندان نواز شریف( توانسته 
بــود دوره خود را بــه طور کامــل، بدون مداخلــه نظامیان 
به پایان برســاند. این انتخابــات چه در جریــان مبارزات 
نامزدها و چه در زمــان  رای گیری با خشــونت همراه بود و 
در ایام رای گیــری، بیش از 350 هزار تــن نظامی، همراه 
با 400 هزار مامور پلیس، امنیت ایــن انتخابات را برعهده 
داشــتند. با وجود این، انفجــار انتحــاری در کویته، مرکز 
ایالت بلوچستان، دست کم 31 کشته و 2۸ زخمی برجای 
گذاشــت. براســاس آمارها، از حــدود 106 میلیون واجد 
شرایط رای در پاکســتان، میزان مشارکت مردم 55 درصد 

بوده است.

  عمران خان کیست؟
 چند صباحی اســت سیاســت پاکســتان توسط چند 
خانواده بــزرگ هدایت می شــود، ولــی عمران خان یک 
چهره جدید، خــارج از دایره ســنتی قــدرت خانوادگی در 
پاکستان است. او کاپیتان اسبق تیم ملی کریکت پاکستان 
)1992(، پشــتون تبار، تحصیلکرده آکســفورد، 65ساله 
)متولد پنجم اکتبر 1952( از شــهر »میانوالی« در ایالت 
پنجاب پاکستان اســت که 22 ســال قبل )1996( با پیام  
»جنبش عدالت« و تاسیس حزب تحریک انصاف با شعار 

»مبارزه با فساد« وارد عرصه سیاسی شد. اعیان زاده ای که 
مدت ها بحث خوشگذرانی هایش در کلوب های شبانه لندن 
مطرح بود، در قامت یک پوپولیســت و اصالح طلبی که با 
فقر و بی عدالتی مبارزه می کند ظاهر شد و توانست در اکتبر 
سال 2002 از شهر میانوالی، زادگاه خود به عنوان نماینده 
به مجلس ملی راه پیدا کند. وی به دلیل پیوستن به ائتالف 
حزبی »نهضت دموکراتیک« که گفته می شد از سوی پرویز 
مشــرف، حاکم نظامی وقت هدایت می شد، در انتخابات 
سال 200۸ که حزب مردم پیروز آن شــد، از شرکت در آن 
خودداری کرد. اما پس از انتخابات عمومی ســال 2013 
حزبش به عنوان بازیگری جدی در صحنه سیاسی پاکستان 
ظاهر شد. در آن ســال حزب تحریک انصاف توانست به 
عنوان دومین حزب بزرگ مطرح شود و عمران خان، حزب 
مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شــریف را متهم به تقلب در 
انتخابات کرد. درست یک ســال پس از این انتخابات در 
اسالم آباد به گردهمایی اعتراض آمیز دست زد و اعالم کرد 
که برای رسیدن به حق خود، دســت به تظاهرات می زند. 
عمران خان به همــراه حزب عوامی تحریــک )به رهبری 
طاهر القــادری( از الهور به ســمت اســالم آباد تظاهرات 
کردند و چالش جدی را برای دولت وقت نواز شریف به وجود 
آورند. عمران خان نزدیک به 120 روز در پایتخت پاکستان 
تحصن کرد؛ خواســته اصلی وی این بود کــه دولت نواز 
شریف استعفا دهد. با این حال حمله تروریستی به مدرسه 
پیشــاور در اواخر سال 2014 باعث شــد تا عمران خان به 
خاطر اوضاع امنیتی کشور و اعالم همبستگی برای غلبه بر 

مشکالت کشور، دست از تحصن بردارد.
از دیگر ســو دیدگاه های عمران خان به عنوان یک 
سیاستمدار اغلب متغیر و مبهم بوده اســت؛ بسیاری او را 
به ایجاد تغییرات اساسی در نگرش هایش متهم می کنند. 
در واقع آنچه او قصد دارد در زمان به قدرت رســیدن انجام 
دهد، برای خیلی از مردم نامشخص است. وی از لیبرالیسم 
حمایت می کند و در عیــن حال از ارزش های اســالمی و 
احساسات ضد غرب سخن می راند، به ویژه زمانی که پای 

دخالت در امور داخلی پاکستان به میان می آید.
دعواهای سیاســی و حقوقی وی علیــه دولت های 
حاکــم باعــث جلب نظر مردم شــد و مــردم پاکســتان به 
وعده های عمران خان برای مبارزه بی امان علیه فســاد و 

تبعیض در جامعه امید بســته اند. عمران خان در سخنانی 
که در جمع هواداران خــود ایراد کرد، گفــت: »این یک 
انتخابات تاریخی بود؛ در کشوری که نیمی از جمعیت آن 
زیر خط فقر زندگی می کنند  نمی توانیم بگوییم، رویایی که 
هنگام تاسیس کشور پاکستان داشتیم تحقق یافته است، 
مبنای سیاست ما، بهبود شرایط طبقات فقیر جامعه  است.«

عمران خان در امور خیریه فعال بود، بیمارستان های 
مدرنی در کراچی و پیشاور ساخت و حزب تحریک انصاف 
توانست در انتخابات 2013 کنترل ایالت خیبر پختونخواه 
را در دســت گیرد؛ او طی این مدت توانســت طرح نهایی 
پیوســتن مناطق قبایلی را به این ایالــت از پارلمان فدرال 
بگذراند و در ایــن ایالت نظم و قانون گرایــی را رواج دهد. 
عمران خان با آنکه پشــتون تبار اســت، برخالف رهبران 
احزاب ملی گرای پشــتون که در انتخابات اخیر نیز اغلب 
کرسی های شان را از دســت دادند، خود را یک پاکستانی 
می دانــد و داعیه تغییــر جغرافیای منطقــه ای را ندارد. او 
می خواهد »پاکســتان نوین« را بســازد. بنابرایــن از این 
زاویه بــه قدرت رســیدن عمران خان به  مفهوم فروکشــی 

ناسیونالیسم گرایی قومی در پاکستان نیز خواهد بود.
او بین طبقه متوسط شــهری و رای دهندگان جوان 
موج اصالح طلبی را ایجاد کرده اســت و بین کسانی که از 
زندگی در پاکستان درگیر با فســاد، معضالت اقتصادی، 
بیکاری، بحران دائمی سوخت، کمبود آب و برق، بهداشت 
و درمان و... ناراضی هســتند، محبوب شده است. شعار 
وی مبارزه با فســاد و هدفش، شکست دادن رقیب اصلی ، 
نواز شــریف بود. عمران خان امور زیربنایی مانند آموزش 
را در اولویــت برنامه های خود قرار داده اســت که از جمله 
آن برداشتن دوگانگی سیســتم آموزش عصری )مدرن( و 

مدارس مذهبی است.
 

  سیاست خارجی  
پیروزی عمران خان به عنوان نخست وزیر پاکستان 
و مجری طرح »پاکســتان نویــن«، در نخســتین گام با 
خوشبینی های همســایگان مواجه شــد. عمران خان در 
سیاســت خارجی، ناگزیر متکی به ارتش پاکستان خواهد 
بود. وی در خصوص روابط پاکســتان با آمریــکا نیز نگاه 
متفاوتی نسبت به دیگر سیاستمداران پاکستانی دارد؛ او در 
اعتراض به حمالت پهپادهای آمریکا، دست به تظاهرات 
زد و در ســال 2012 به همراه هزاران نفر از حامیان خود به 
طرف وزیرستان شــمالی )واقع در شمال غرب پاکستان، 
منطقه ای که همواره مورد هدف حمالت پهپادهای آمریکا 
قرار می گرفت( تظاهرات انجام داد. وی حتی در تحصن 
سال 2014 در اسالم آباد خطاب به سفیر وقت آمریکا علنا 

یادداشت
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استراتژی کاهش تنش
آیا پاکستان میانجی گر بهبود روابط تهران- ریاض خواهد شد؟

پیروزی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان 
در انتخابــات پارلمانی پاکســتان، قابــل پیش بینی بود. 
اگرچه با توجه به تعداد کرســی هایی کــه حزب تحریک  
انصاف کســب کرده، این حزب برای تشکیل دولت حتما 
باید بــا احزاب کوچکتری کــه کرســی های پارلمانی را به 
دست آوردند ائتالف کند اما پیروزی حزب تحریک  انصاف 
می تواند یک نقطه عطف در ســپهر سیاســی پاکســتان 
محسوب شود. ورود جریان ســومی به نام حزب تحریک 
 انصاف در روند جابه جایی های قدرت در پاکســتان تقریبا 
برای اولین بار است که در تاریخ سیاسی این کشور اتفاق 
می افتد. به طور معمول در فضای سیاسی پاکستان معموال 
قدرت بین حزب مردم و حزب مســلم لیگ با شــاخه های 

مختلف آن جابه جا شده است.
موضوع مناســبات پاکســتان و کشــورهای منطقه 
در چارچــوب دیپلماســی جدیــد اســالم آباد در دوره بــه 
قدرت رسیدن حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان 
بر اســاس نتایج انتخابات اخیر پارلمانی، موضوعی است 
که نگاه بســیاری از کارشناســان را به خود معطوف کرده 
اســت. به هر حال حزب تحریک انصاف، جریان سومی 
اســت که تقریبا بعــد از چند دهــه جابه جایی قــدرت بین 
حزب مردم و حزب مسلم لیگ با شاخه های مختلف خود 
به قدرت سیاســی در پاکســتان دســت پیدا کرده است. 

با توجــه به اینکه حــزب تحریــک انصاف ســابقه ای در 
عرصه دیپلماتیک نداشته این پرسش مطرح می شود که 
عمران خان چه نوع دیپلماسی را در مواجهه و مراوداتش 
با کشورهای همسایه اتخاذ خواهد کرد؟ درواقع اظهارنظر 
ســفیر عربســتان ســعودی بعد از اعالم نتایج انتخابات 
پارلمانی در پاکستان در خصوص توسعه مناسبات ریاض 
و اســالم آباد در دوره بــه قدرت رســیدن حــزب تحریک  
انصاف نشان دهنده آن است که عربستان سرمایه گذاری 
و توجه ویژه و جدی به تقویت همکاری ها با پاکســتان در 

دوره جدید دارد.
برخــی اخبــار نیــز حکایــت از آن دارد کــه شــاید 
محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بعد از تشکیل 
دولت جدید این کشور در پاکستان به اسالم آباد سفر کند. 
این بیانگر آن است که عربستان تالش دارد تا با پیدایش 
یک جریان سیاســی جدید در پاکســتان، جزو نخســتین 
کشورهایی باشــد که با عمران خان تماس سیاسی برقرار 
می کند و در سفر احتمالی بن سلمان بدون شک عالوه بر 
مناســبات دوجانبه، موضوعات و همکاری های دو کشور 
در عرصه منطقه ای نیز به طور جدی در دستور کار مقامات 
ریاض و اسالم آباد قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد که 
عربستان تالش دارد تا روابطی که در گذشته با سایر احزاب 
به ویژه حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف داشته را با 

چاشنی تقویت در دوره عمران خان دنبال کند. 
همچنین می توان گفت بــا توجه به اینکه تجربه ای 
از رویکرد سیاسی عمران خان در عرصه سیاسی پاکستان 
وجود ندارد، باید منتظر باشــیم و ببینیم که بعد از استقرار 
دولت جدید در این کشــور در روابط پاکستان و عربستان 

محمدرضا عسگری مورودی

کارشناس مسائل شبه قاره

اعالم کرد که دســت از دخالت در امور داخلی پاکســتان 
بردارد. او مخالف حمالت آمریکا به پیکارجویان در مناطق 
قبیله ای پاکستان، تحت عنوان »جنگ علیه تروریسم« 
اســت اما هم زمان برخی از سیاســت های خشــونت آمیز 
طالبان را نیز مــورد انتقاد قرار داده اســت. وی می خواهد 
پاکســتان با ائتالف شمال در افغانســتان نیز وارد مذاکره 
گردد، بنابراین به قدرت رسیدن عمران خان بازار آتش بس 
و مذاکره با طالبان را گرم تر می ســازد. عمران خان معتقد 
است که مردم افغانستان با مشکالت زیادی روبه رو هستند؛ 
دســتیابی به صلح در افغانستان مســتلزم تالش دائمی و 
جمعی اســت و او می خواهد بین افغانســتان و پاکستان 

مرز های باز )همانند کشورهای اروپایی( برقرار سازد.

  »ایران«؛ همسایه مهم
از دیگــر ســو عمران خان، ایــران را همســایه مهم 
پاکســتان توصیف کرده و گفت کــه برای روابــط بهتر با 
تهران تالش می  کند. حزب تحریک انصــاف از حامیان 
اصلی تکمیل پــروژه انتقال گاز ایران به پاکســتان بوده و 
حتی در منشورهای سیاسی خود به ویژه در سال 2013 بر 
تکمیل هرچه سریع تر این طرح عظیم تاکید کرده است. 
عمران خان همواره سیاســت های جنگ طلبانه آمریکا در 
منطقــه از جمله رویکرد منفی آن نســبت به ایــران را مورد 
انتقاد قرار داده اســت. پس از ســفر سال گذشــته دونالد 
ترامپ به ریــاض و ســخنرانی تبلیغاتی وی علیــه ایران، 
عمران خان ضمن سرزنش ســخنان ترامپ، گفت: »نواز 
شریف باید علیه ســخنان ترامپ موضع گیری می کرد زیرا 
این وظیفه نخســت وزیر پاکستان اســت که مواضع این 
کشور درخصوص مخالفت با انزوای ایران را برجسته کند.«
اما اینــک او در مقام نخســت وزیر جدید پاکســتان 
دلیل زیادی بــرای مخالفت با آمریکا نــدارد. عمران خان 
معتقد به مذاکره است، خواســتار گسترش روابط با آمریکا 
بر اساس گسترش منافع متقابل شده است و از تالش برای 
کاهش تنش با هندوستان، دشمن سنتی پاکستان، سخن 
گفته اســت. با اعالم پیروزی حزب تحریــک انصاف در 
انتخابات سراسری پاکستان، کشورهای بسیاری از جمله 
عربستان، چین، افغانســتان، ایران و... با انتشار پیام یا 
دیدار حضوری، پیروزی عمران خان را به وی تبریک گفتند.

 
  جمع بندی 

هر کشــوری دارای ارتش اســت ولی گفته می شود 
که ارتش در پاکستان صاحب کشــور است. عمران خان 
با اتهاماتی روبه رو اســت؛ گفته می شــود که او کاندیدای 
مدنظر نظامیان در پاکستان اســت و سرویس اطالعاتی 
این کشور پشت صحنه، فعالیت هایی را علیه رقبای کلیدی 
او )خاندان نواز شــریف( انجام می دهد. البته وی در ماه 
مــی 201۸ در مصاحبه ای به بی بی ســی گفــت: »ژنرال 
باجوا )فرمانده فعلی ارتش پاکســتان( احتمــاال از جمله 
افراد طرفدار دموکراسی اســت که پاکستان تاکنون دیده 
است.« عمران خان و مســئوالن حزب تحریک انصاف، 
اراده قوی برای تاسیس پاکســتان جدید دارند. با پیروزی 
قاطع در انتخابات، راه تشکیل دولت آتی برای آنان هموارتر 
شده است. کسب بیشترین تعداد کرسی های مجلس ملی 
پاکستان از سوی حزب تحریک انصاف، نشان می دهد که 
مردم پاکستان به این حزب امیدوارند و خواهان آن هستند 
که دولت عمران خان به مسائل و معضالت طوالنی مدت 
پاکســتان پایان دهد. البته ســوالی که وجود دارد، نحوه 
برخورد عمران خان در قدرت، با ارتش در درازمدت است؛ 
اگر او واقعا بخواهد با برخی از مشکالت ریشه ای پاکستان 
مقابله کند، احتماال با برخی از نهادها در این کشور مواجه 
خواهد شد؛ مساله ای که دولت های قبلی هم با آن درگیر 

بودند.
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چه تحوالتی رخ خواهد داد. 
شاید در موضوع دیپلماســی آتی دولت پاکستان به 
رهبری حــزب تحریک انصاف باید شــاهد اتفاقات جدید 
و پدیده هــای نوظهــوری باشــیم که حتی ممکن اســت 
تجدیدنظر یا بازنگری در سیاســت خارجی اسالم آباد نیز 

محسوب شود. 
 در این میان باتوجه بــه مواضعی که عمران خان در 
گذشته نسبت به روابط تهران-ریاض داشته و انتقادهای 
وی از سیاست حزب مســلم لیگ به رهبری نواز شریف و 
همچنین تاکید بر این موضوع که پاکستان باید در روابط 
پرتنش میان ایران و عربســتان نقش میانجی را ایفا کند، 
ممکن اســت که بنابر مالحظــه راهبــردی عمران خان، 
دولت آتی پاکستان و به ویژه دستگاه سیاست خارجی این 
کشــور در دوره جدید فعالیت های خود، به ســمت توسعه 
همکاری های منطقــه ای با محوریت کاهــش تنش بین 
کشــورهای منطقه حرکت کند و اساســا نقش پاکستان را 
از یک کشور درگیر با چالش های منطقه ای به یک کشور 
حامــی برقراری ثبــات در منطقــه و در نقش یــک بازیگر 

میانجی تغییر دهد.
به هر حال عمران خان با شــعار »تغییــر« در مبارزه 
با فساد اداری و مالی و اساســا کاهش تنش با کشورهای 
منطقه به ویژه همســایگان وارد رقابت های انتخاباتی شد 
و آرای مردمی را کسب کرد. این مطالبات طی سال های 
اخیر جزو مطالبات اصلی مردم پاکســتان بوده و بسیاری 
از نخبگان و شخصیت های سیاســی در پاکستان معتقد 
هســتند که اگر چالش هــای این کشــور در عرصه روابط 
منطقه ای کاهش پیدا کند با فرصت های بیشــتری جهت 
تمرکز بر امور داخلی این کشور خصوصا در حوزه اقتصادی 
مواجه خواهد شــد. نباید از نظر دور داشت که از یک سو 
پاکســتان در حوزه کشــورهای توســعه نیافته قرار دارد و 
از دیگر ســو با فقر شدید روبه رو اســت، لذا کاهش تمرکز 
دولت پاکستان در حوزه های پرمناقشه و پرتنش در منطقه 
می تواند بخشــی از تمرکز و انرژی دولت پاکســتان را در 
مسیر بازیابی هویت ها و ظرفیت های اقتصادی این کشور 

هدایت کند.
عمران خان در نشســت خبری که بعد از پیروزی در 
انتخابات برگزارکرد، بر توسعه مناسبات پاکستان و تهران 
در دولت آینده اســالم آباد نیز اشــاره داشــت که این امر 
نشان دهنده این است که اساسا وی با توجه به چالش هایی 
که در دهه ها و سال های اخیر در سیاست خارجی پاکستان 
وجود داشته به سمت کاهش تنش در روابط با همسایگان 

حرکت خواهد کرد.
صحبت هــای عمران خــان در خصــوص توســعه 
مناســبات با ایران در شــرایطی اتفــاق افتاده کــه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا قرار اســت دور جدیدی از 
تحریم ها علیه جمهوری اســالمی ایــران را بعد از خروج 
از برجــام اعمال کند و حتــی از برخی کشــورهای منطقه 

نیز خواسته که در این مســیر با کاخ سفید همراهی کنند. 
گزارش برخــی از رســانه ها نشــان می دهد کــه مقامات 
پاکستان با این درخواست  آمریکایی ها مخالفت کرده اند.
به هر حال جایگاه ایران در سطح منطقه از یک سو به 
عنوان کشوری که به تامین امنیت و برقراری ثبات کمک 
می کند و از سوی دیگر کشوری که امنیت پایدار کشورهای 
نیازمند به انــرژی را تامیــن می کند برای پاکســتان قابل 
توجه است. همین امر سبب شده که عمران خان نقش و 
جایگاه جمهوری اسالمی ایران را در اولین نشست خبری 
خود مورد توجــه قرار دهد و از تمایل خود برای گســترش 
همکاری ها و مراودات به ویــژه در حوزه های اقتصادی و 

سیاسی با تهران تاکید کند.
یکــی از موضوعاتــی کــه بایــد در رهگــذر تاکید 
عمران خان در توســعه مناســبات با ایران در نظر گرفت، 
این اســت کــه عمران خان تقریبــا در یک دهه گذشــته 
که بــه طور جــدی وارد فضای پاکســتان شــده بــه این 
 نتیجه رســیده که اساســا چالش هــای موجــود در روابط
 تهران -اســالم آباد طــی ســال های اخیــر و حتــی ورود 
متغیرهای غیرمنطقه ای و فرامنطقه ای به حوزه مناسبات 
دو کشور سبب شده که منافع ملی پاکستان تحت تاثیر این 

شرایط  قرار بگیرد.
با توجه به نیاز جدی پاکســتان به انــرژی و برخورد 
صادقانه ایــران در قالــب توافقنامه ای که میــان ایران و 
پاکســتان در خط موســوم به »آی پی« بــرای انتقال گاز 
ایران به پاکســتان 13 ســال پیش منعقد شــده می توان 
گفت که ایران در این مسیر همکاری های شفافی داشته 
است. اجرایی شدن خطوط انتقال گاز ایران به پاکستان 
تا مرزهای این کشــور از ســوی ایران بیانگر آن است که 
تهران در مسیر اجرایی شدن این توافقنامه اهتمام جدی 
دارد اما فشــارهای آمریکا طی  ســال های اخیر سبب شد 
تا پاکســتان تاحدودی این پــروژه بــزرگ را متوقف کند. 
البته امیــد مــی رود در دوره ای که عمران خــان با احزاب 
کوچک تر دولت ائتالفی را در پاکســتان تشکیل می دهد 
بتواند دور جدیدی از مناســبات ایران و پاکستان را تنظیم 
کند، به گونه ای که از یک سو منافع هر دو کشور حفظ شود 
و از ســوی دیگر دخالت متغیرهای فراتــر از منطقه مانند 
آمریکا بتواند شــرایطی را در مناســبات تهران-اسالم آباد 
 رقم بزنــد که این شــرایط منافــع حداکثری پاکســتان را 

تامین کند.
همچنین عمران خان در نشست خبری پس از پیروزی 
در انتخابــات پارلمانی بــه موضوع افغانســتان به عنوان 
یکی از چالش های اساســی سیاســت خارجی پاکستان 
نیــز پرداخت. به هر حــال در دو دهه اخیر بــه ویژه روابط 
کابل و اسالم آباد دســتخوش متغیرهای بسیاری از جمله 
بحث مبارزه با تروریسم بوده است که همواره افغانستان، 
پاکســتان را به حمایت از تروریسم متهم کرده و در همین 
رهگذر بارها مقامات پاکســتان اعالم کردند که افغان ها 
بزرگ ترین قربانی تروریســم در ســطح منطقــه و جهان 

هستند.
 این در حالی اســت که اشــاره عمران خــان در این 
نشســت خبری به این موضــوع که افغانســتان بزرگترین 
قربانی تروریسم در منطقه و جهان است، نشان دهنده آن 
است وی برخالف دیگر مقامات پاکستان اعتقادی به این 
موضوع ندارد که پاکستان بیشــترین هزینه را در موضوع 
مبارزه با تروریســم پرداخت کرده و از نگاه حزب تحریک 
انصاف این افغانســتان اســت که به عنوان جبهه اصلی 
فعالیت گروه های تروریســتی از جمله طالبان بیشــترین 

هزینه ها را داده است. 
طبیعتا پاکستان نیز به دلیل داشتن مرزهای طوالنی 
مشترک با افغانستان هزینه هایی را در این رهگذر پرداخت 

کرده است. 

 باتوجه به مواضعی که عمران خان در گذشته نسبت به 
روابط تهران-ریاض داشته و انتقادهای وی از سیاست 
حزب مســلم لیگ به رهبری نواز شــریف و همچنین 
تاکید بر این موضوع که پاکستان باید در روابط پرتنش 
میان ایران و عربستان نقش میانجی را ایفا کند، ممکن 
است که بنابر مالحظه راهبردی عمران خان، دولت آتی 
پاکســتان در دوره جدید فعالیت های خود، به ســمت 
توســعه همکاری های منطقه ای بــا محوریت کاهش 

تنش بین کشورهای منطقه حرکت کند

پروسه 28 ماهه
فعالیت اوباما علیه ترامپ 

شروع شده است

ایــن روزها نام بــاراک اوبامــا، رئس جمهور ســابق 
ایاالت متحده آمریکا بیشــتر در محافل سیاســی آمریکا 
به گوش می رســد. اوباما در صدد اســت ضمــن هدایت 
و مدیریــت بــازی انتخاباتــی دموکرات هــا در انتخابات 
میــان دوره ای کنگره امســال، برای شکســت ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری ســال 2020 زمینه سازی کند. 
بســیاری از تحلیلگران مســائل آمریکا بر ایــن باورند که 
شکســت جمهوریخواهان در انتخابات کنگره و انشقاق 
جدی میان جمهوریخواهان سنتی و ترامپ )که متعاقب 
آن تشدید می شود(، مقدمات شکست ترامپ در انتخابات 
آتی را فراهم خواهد کــرد. این در حالی اســت که برخی 
تحلیلگران نزدیک به حــزب جمهوریخواه نیــز معتقدند 
که این رونــد، تاثیــر چندانــی در تغییر نتایــج انتخابات 
ریاست جمهوری قبلی ندارد و احتمال دارد ترامپ بار دیگر 

در انتخابات ریاست جمهوری آتی پیروز شود. 
در هر حال، فارغ از اعتبارســنجی و تحلیل آنچه در 
فضای سیاســی و انتخاباتی آمریکا شــاهد آن هســتیم،  
دموکرات هــا قصــد دارنــد پــس از پیــروزی احتمالی در 
انتخابــات میــان دوره ای کنگــره )مجلــس نمایندگان و 
ســنا( در ماه نوامبر، برای فتــح کاخ ســفید  در انتخابات 
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ترامپ« نیز میان دموکرات ها همگامی الزم وجود ندارد. 
ســکوت برخی ســناتورها و اعضای مجلــس نمایندگان 

دموکرات نیز حکایت از همین مساله دارد. 
صورت بندی این مســاله کامال ســاده اســت! بنا بر 
تاکید نانسی پلوسی، رهبر اکثریت دموکرات ها در کنگره، 
قرار نیســت دموکرات ها در صو رت پیــروزی در انتخابات 
میان دوره ای کنگــره وارد فاز اســتیضاح ترامپ شــوند. 
دموکرات ها طی ســال های 201۸ تا 2020  روی مسائل 
درمانــی، بهداشــتی، اقتصــادی و اجتماعــی در داخل 
ایاالت متحــده متمرکز خواهنــد بود تا پایگاه خــود را  نزد 
رای دهندگان آمریکایی )برای انتخابات ریاست جمهوری 
2020(  تقویت کنند. بســیاری از دموکرات ها قصد ندارند 
وارد فاز »منازعه مســتقیم« با ترامپ شــوند زیــرا در این 
صورت، به عنوان متهمین بر هم  زدن نظم سیاسی ایاالت 
متحده از ســوی جمهوریخواهــان متهم خواهند شــد. 
از این رو نباید  روی کســب اکثریت نســبی ســنا و مجلس 
نمایندگان آمریکا حساب ویژه ای باز کرد و از آن به عنوان 
اهرم فشاری قوی بر دولت ترامپ برای بازگشت به توافق 

هسته ای با ایران یاد کرد. 
نکته بعــدی اینکــه دولــت اوبامــا  آغاز گر پروســه 
نقض برجام بود. حتی تعبیه مکانیســم ماشــه در برجام و 
تمدید قانون تعلیق تحریم هــای ایران در بازه زمانی 120 

روزه توســط رئیس جمهــور آمریکا، جملگی دســتپخت 
دموکرات ها در پروســه برجام بوده اســت. همگان به یاد 
دارند که در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 200۸ میالدی، بــاراک اوباما با شــعار »تغییر« بر 
ســر کار آمد. محصول نهایی این تغییر، سند سازی علیه 
برنامه هســته ای صلح آمیز کشــورمان و اعمــال بدترین 
تحریم هــای یک جانبه و چندجانبــه علیه ایــران بود. به 
راه اندازی جنگ های نیابتی در منطقه غرب آسیا از طریق 
تاسیس داعش و جبهه النصره و دیگر گروه های تروریستی 
و تکفیری نیز از دیگــر نمادهای »تغییــر« مدنظر اوباما 
محسوب می شد. حافظه ایرانیان به اندازه ای قوی است 
که تمدید قانون آیســا  و امضای قانون صدور محدودیت 
ویزا )برای کسانی که به ایران سفر می کنند( توسط دولت 
اوباما را به خوبی به یــاد می آورند! همگان بــه یا دارند که 
اوباما چگونه بــه وزارت خزانه داری آمریکا دســتور داد تا 
مانع از عادی سازی روابط بانکی و اعتباری و سرمایه گذاری 
دیگر کشورها در ایران شــود. نباید این حقیقت را نادیده 
انگاشت که لغو برجام از ســوی دولت ترامپ، با پاس گل 
دموکرات هــا و افرادی ماننــد جان کری و وندی شــرمن 
صورت گرفــت. ازاین رو نباید فریب ظاهری ســازی فعلی 
دموکرات های آمریکا را در حمایت از توافق هســته ای با 
ایران خورد.  در نهایت اینکه  تقابل بنیادین  دو حزب اصلی 
ایاالت متحــده آمریکا بــا ایران کامال محرز اســت. این 
تقابل  در راســتای مواجهه با اصل نظام صورت می گیرد. 
در چنین شــرایطی نه تنها میــان دو حزب اصلــی آمریکا 
تفکیک و تمایزی وجود ندارد، بلکه همسویی دموکرات ها 
و جمهوریخواهــان در این بازی مشــترک باید مورد توجه 
ما قرار گیرد. محاســبات ما در حوزه دیپلماسی و سیاست 
خارجی کشــور نیز باید کامال واقع بینانه و منبعث از همین 
حقیقت باشــد. هدایت و مدیریت صحنه منازعه با ایاالت 
متحده آمریکا، در گرو اتخاذ نگاهی عمیق، هوشــمندانه 
و متعاقبا ابراز رفتاری قاطعانه در برابر توطئه های مشترک 
هر دو حزب سنتی آمریکاســت؛ توطئه هایی که همچنان 
از ســوی دموکرات ها مدعی و جمهوریخواهان پرهیاهو 

ادامه دارد. 

ریاســت جمهوری ســال 2020 خیــز بردارنــد. روزنامــه 
»اکسپرس« ضمن اشاره به تشدید فعالیت های سیاسی 
و انتخاباتی اوباما، به دیدارهای وی با نامزدهای احتمالی 
دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری آتی اشاره کرده 
است. بر این اساس، رئیس جمهور سابق آمریکا  با افرادی 
از  جملــه برنی ســندرز، الیزابت ورن، جو بایــدن و دیوال 
پاتریک دیدارهایی داشته است. در این میان، برخی منابع 
آمریکایی احتمال حضــور جو بایدن، معــاون اوباما را در 
انتخابات ریاست جمهوری آتی باالتر از دیگران می دانند. 
کبوترهای آمریکایی در مصاف با بازهای جمهوریخواه، با 
اسم رمز »بازگشت به دوران اوباما« وارد میدان شده اند. 
همان گونه که اشاره شد، آنها پروسه 2۸ ماهه را طرح  ریزی 
کرده اند که انتخابات میان دوره ای کنگره »نقطه عطف« 
و انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، »نقطه پایان« 
آن خواهد بود. ســوال اصلی اینجاســت که تکلیف ما با 
تحوالت سیاسی ایاالت متحده آمریکا و خصوصا تحوالت 
انتخاباتی و سیاسی در این کشور چیست؟ به نظر می رسد 
در این خصوص بعضا محاســبات نادرستی وجود دارد که 

باید اصالح شود. 
یکی از مهم ترین نکات در این خصوص، به »نحوه 
تفسیر تغییرات سیاسی در آمریکا« از سوی ما باز می گردد. 
متاســفانه به نظر می رســد  برخی دولتمردان ما حســاب 
ویــژه ای  روی  »شــیفت قــدرت در آمریکا« حســاب باز 
کرده اند،فارغ از اینکه در آبان ماه امسال و حتی در صورت 
پیروزی دموکرات هــا در انتخابات میــان دوره ای کنگره، 
تغییر قدرتی در آمریکا رخ نخواهد داد! اساسا قرار نیست 
در آبان ماه امســال معجزه ای در ایاالت متحده رخ دهد! 
یک محاســبه ســاده و سرانگشتی نشــان می دهد که در 
بهترین حالت ممکن، دموکرات ها قادر به کسب 55 تا 5۸ 
کرسی ســنا خواهند بود که این میزان، برای مقابله با حق 
وتوی رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در قبال مسائلی 
مانند برجام کافی نیست. بنابراین  اینکه تصور شود پیروزی 
دموکرات هــا در انتخابات میــان دوره ای آمریکا منجر به 
نجات برجام می شــود، تصوری نادرســت است. حتی در 
خصوص پــروژه »ایســتادگی در مقابل تصمیــم برجامی 

 فارغ از اعتبارسنجی آنچه در فضای سیاسی و انتخاباتی 
آمریکا شاهد آن هســتیم،  دموکرات ها قصد دارند پس از 
پیروزی احتمالی در انتخابات میــان دوره ای کنگره در ماه 
نوامبر، برای فتح کاخ سفید  در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2020 خیز بردارند.روزنامه »اکسپرس« ضمن اشاره 
به تشــدید فعالیت های سیاســی و انتخاباتــی اوباما، به 
دیدارهای وی با نامزدهای احتمالی دموکرات در انتخابات 

ریاست جمهوری آتی اشاره کرده است

یادداشت
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پرزیدنت نگران
ترامپ از انتخابات سال 2020 در هراس است 

بسیاری از تحلیلگران مسائل ایاالت متحده آمریکا، 
تمرکز ویژه ای بر روی انتخابات میاندوره ای کنگره )ســال 
201۸( کــرده انــد. آنها معتقدنــد که با توجــه به کاهش 
محبوبیت جمهوریخواهــان، دموکرات ها راه ســختی را 
برای پیروزی در این آوردگاه سیاســی و تســخیر اکثریت 
ســنا و مجلس نمایندگان ندارنــد. با این حال بســیاری از 
تحلیلگــران معتقدند کــه شکســت جمهوریخواهان در 
انتخابات میاندوره ای کنگــره می تواند به مثابه مقدمه ای 
برای شکست دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی ایاالت 
متحده در انتخابات ریاســت جمهوری آتی ) سال 2020( 
مورد تفســیر قرار گیــرد. به عبــارت بهتر، ســوال اصلی 
اینجاســت که آیا انتخابات میاندوره ای کنگــره می تواند 
مقدمه ای بر شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آتی محســوب شــود؟ روزنامه نیویورک تایمــز در یکی از 
شــماره های اخیر خــود، از احتمــال شکســت ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری ســال 2020 سخن می گوید. 

این مطلب از نظرتان می گذرد :
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور فعلــی ایــاالت 
متحــده آمریکا که مــدت زیادی از چهار ســال نخســت 

کالج ها و مجموعه های  اجتماعــی آزاد و... از جمله این 
موارد هســتند. با این حال منتقدان معتقدند که طرح های 
ارائه شــده از ســوی الیزابت وارن و دموکرات ها، کســری 
بودجه ایاالت متحده آمریکا را افزایش می دهد؛ موضوعی 
که برای بسیاری از رای دهندگان آمریکایی اهمیتی ندارد.

کوین اوریلی، شــهروندی اســت که در سال 2012 
میالدی و در انتخابات ریاســت جمهوری بــه باراک اوباما 
رای داد. وی ســپس در انتخابات ریاســت جمهوری سال 
2016 رای خود را به ســود دونالد ترامپ به گردش درآورد. 
با این حال او قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2020 به رقیب ترامپ یعنی الیزابت وارن رای دهد. او معتقد 
است که ترامپ به وعده اصلی خود مبنی بر حمایت از طبقه 
متوســط عمل نکرده اســت: »ترامپ عمال اقدامی برای 
حمایت از طبقه متوســط صورت نداد. وی صرفا در مدت 
حضور خود در کاخ سفید از خود )و همراهانش( حمایت  و 

مراقبت کرده است.«
بسیاری دیگر از شــهروندان آمریکایی که از ترامپ 
خســته شــده اند نیز ترجیح می دهند آرای خود را به ســود 
الیزابت وارن به گردش درآورند. ضمن آنکه وی از حمایت 
زنان آمریکایی نیز برخوردار است. مشاوران ترامپ معتقدند 
که رئیس جمهور فعلی ایــاالت متحده آمریــکا دارای دو 
مزیت عمده است؛  یکی رشد اقتصادی در طول سال های 
گذشــته و دیگری رویکرد لیبرالیســتی و قابل نقد وارن در 
حوزه اقتصاد.نظرســنجی ها در میشــیگان، پنســیلوانیا 
و ویسکانســین و برخی ایاالتــی که ترامــپ در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2016 توانست آرای الکترال آنها را 
به دست بیاورد و بر هیالری کلینتون نامزد حزب دموکرات 
غلبه پیدا کند، نشان می دهد که ترامپ محبویت خود را در 
این مناطق از دست داده است؛ موضوعی که می تواند به 
ســود وارن ) نامزد احتمالی دموکرات ها( و حزب متبوعش 
باشد. برخی رای دهندگان مســتقل آمریکایی معتقدند که 
الیزابت وارن نسبت به دونالد ترامپ قابل اعتمادتر است. 
در هر حال، هم اکنون اصلی ترین دغدغــه دونالد ترامپ 
این است که بتواند آرای خود در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2020 را در همان حد 46/1 درصد حفظ کند. این در 
حالی است که آرای دموکرات ها از اکنون تا انتخابات آتی  

رو به افزایش است. )1(

پی نوشت: 

1- در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، دونالد 

ترامپ صرفا با اســتناد بــه ســاختار انتخاباتــی ناعادالنه 

موجود در ایــاالت متحــده آمریکا و با اســتناد به ســاختار 

الکترال توانســت راهی کاخ ســفید شــود. نتایــج قطعی 

انتخابات ریاست جمهوری ســال 2016 نشان می دهد که 

وی حدود 3 میلیون رای در سرتاســر آمریکا کمتر نســبت 

به رقیب خود یعنی هیالری کلینتون کســب کرده اســت. 

با این حــال پیروزی ترامــپ در ایاالتی تعییــن کننده مانند 

فلوریدا و پنســیلوانیا و... سبب شــد تا وی بتواند کل آرای 

الکترال آنهــا را به خــود اختصاص دهد. نظرســنجی های 

انتخاباتی در آمریکا از اکنون نشان می دهد که آرای ترامپ 

در ســطح الکترال نیز با خطر مواجه شــده و احتمــال دارد 

برخی ایاالت حساســی که پیروزی در آنها منجر به راهیابی 

وی به کاخ ســفید شــد، این بار آرای خود را به ســود نامزد 

رقیب رئیس جمهور فعلی آمریکا به گردش درآورند. در هر 

حال، برگزاری انتخابات  میاندوره ای کنگره در ســال 2018 

میالدی، می تواند تا حدود زیادی آرایش سیاســی موجود 

در ایاالت متحده و میزان محبوبیــت جمهوریخواهان ) به 

عنوان حامیان نسبی ترامپ( را در سرتاسر این کشور نشان 

دهد. از این رو مشاوران و همراهان ترامپ با نگرانی خاصی 

 انتخابات میاندوره ای کنگره امســال را مورد رصد و تحلیل

 قرار می دهند. 

ریاست جمهوری خود را در کاخ سفید سپری کرده ، دوران 
غم انگیزی را در این کشور رقم زده است. محبوبیت ترامپ 
در طول این مدت هیچ گاه از 50 درصد عبور نکرده است. 
در ســال 201۸ میالدی )ســال فعلی( نیز این روند ادامه 
داشــته و وی وضعیت خوبی در نظرســنجی های عمومی 
نداشته اســت. در دوره ای از اضطراب عمیق اجتماعی و 
سیاسی در ایاالت متحده آمریکا و در حالی که مسائل مانند 
موضوع بیمه همگانــی و تنش ها با روســیه و چین در این 
کشور وجود داشت، ترامپ مدعی بود که می تواند به تنهایی 
همه این معضالت را حل و فصل کند. او از زمانی که خود 
را به عنوان نامزد انتخابات ریاســت جمهوری سال 2016 
میالدی معرفی کــرد، همواره مدعی بود کــه می تواند بر 
این بحران ها غلبه پیدا کند. او هیچ گاه قواعد و عرف رایج 

در عالم سیاست را نپذیرفت )و هنوز نیز نپذیرفته است(.
امروز از  الیزابــت وارن بــه عنوان رقیــب ترامپ در 
انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 2020 یاد می شــودو 
سناتور ایالت ماساچوســت در این خصوص انگیزه زیادی 
دارد و نظرســنجی های موجود نیز حکایت از برتری وی در 
مقابل ترامپ دارد. دموکرات ها در این خصوص به صورتی 
هدفمند و بــا برنامه وارد شــده اند. آنهــا در این خصوص 
پیشنهاد ها و طرح های اقتصادی و اجتماعی گسترده ای 
را مطرح کرده اند. افزایش مالیات بر ثروتمندان، گسترش 
بیمه های درمانی )آنچه ترامپ و جمهوریخواهان در تحقق 
آن ناموفق عمل کرده اند(، مراقبت از کودکان، تاســیس  

سعید سبحانی

مترجم
منبع: نیویورک تایمز

یادداشت
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سیاست

ضد مذاکره

 در حالی که ترامپ، تحریم های جدیدی را علیه ایران تدارک دیده در اقدامی 
متناقض پیشنهاد  مذاکره به دولت ایران را ارائه داده است
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ترامپ، پراگماتیست است
گفت وگوی مثلث با  ابراهیم فیاض

می خواهند ما را تحقیر کنند
گفت وگوی مثلث با سلیمی نمین
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ضد مذاکره
در حالی که ترامپ، تحریم های جدیدی را علیه ایران تدارک دیده در 

اقدامی متناقض پیشنهاد  مذاکره به دولت ایران را ارائه داده است

درست در شــرایطی که تهران و واشنگتن در بدترین 
شرایط سیاسی نســبت به یکدیگر به سر می بردند، ناگهان 
ترامپ یک ســخنرانی غیرمنتظــره انجام داد و خواســتار 
مذاکره با ایران شد؛ آن هم بدون هیچ پیش شرطی. ماجرا 
از این قرار اســت که  دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا 
در کنفرانس خبری مشترک با نخســت وزیر ایتالیا در پاسخ 
به ســوال خبرنگار که »چطور می توان تنش هــا با ایران را 
کاهش داد«، پاسخ داد: »البته که حاضرم با آنها مالقات 
کنم. هروقت که بخواهند. نمی دانم آنها آماده باشند. هیچ 
پیش شرطی نداریم. هروقت بخواهند. هم برای آنها خوب 
اســت، هم دنیا. ترامپ اضافه کرد: »این کار را از موضع 
قدرت یا ضعف انجام نمی دهم، فکر می کنم مالقات کردن 
کار مناسبی است. ما همه کشورها را تشویق می کنیم ایران 
را برای توقف همه فعالیت های شــرورانه اش تحت فشــار 

قرار بدهند.
یک اتفاق تقریبا غیرمنتظره آن هم در شــرایطی  که 
دور اول تحریم های جدید ترامپ علیه ایران از همین هفته 
آغاز خواهد شد. حاال همه نگاه ها به تهران دوخته شده بود 
که ببیند آیا چراغ سبز ترامپ با واکنش مثبت تهران مواجه 
خواهد شــد یا خیر. چند ســاعت اول به ســکوت گذشت 
اما موج ابراز نظر هــا به یکباره آغاز شــد. اگرچه که در نوع 
واکنش ها تفاوت هایی وجود داشت اما جمع بندی این شد 
که فعال قرار نیست مذاکره ای صورت گیرد.  ترامپ این بار 

نتوانست تجربه کره شمالی را تکرار کند.

   چرا نه؟
سوال اساسی این است که چرا تهران به این دعوت 
واشنگتن پاسخ منفی داده است.به نظر می رسد ترامپ به 
دنبال فریب افکار عمومی و شــرطی کردن جامعه ایران به 
مذاکره است در حالی که ملت ایران به تازگی تجربه توافق 
هسته ای را پشت سر گذاشــته و بی صداقتی   آمریکایی ها 
را به چشــم دیده اســت. ما فراتــر از مذاکره بــا آمریکا در 
یک توافق قرار گرفتیــم. این مربوط به همین چند ســال 
گذشته است و پیش چشم ما قرار دارد. از همین رو جامعه 
ایرانی اعتمادی به دولــت آمریکا ندارند و آنهــا را فریبکار 
می دانند. در مورد پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط ترامپ 
قطعا این طور اســت که آمریکا االن  در موضعی نیست که 
به ایران پیشــنهاد مذاکره دهد چرا که هم بــه یک توافق 
بین المللی پشت کرده، هم تحریم های جدیدی برای ایران 
تدارک دیده و هم در مورد ایران از ســوی او و زیردستانش 
درشت گویی شده اســت.رئیس جمهور امریکا گفته است 
که پیش شــرطی ندارد امــا زمان بنــدی به قــول خودش 
سخت ترین تحریم های ممکن در حال اجراست. مذاکره 
برابر یعنی مذاکره عاری از فشار نامتعارف. او زیرکانه تالش 
می کند طرف ایرانی را زیر سوال ببرد با این شکل که ما در 
خواست مذاکره بدون شــرط را دادیم که آنها حتی در برابر 

این خواست ما هم مخالفت کردند. 

   شرط های تهران 
اگر قرار باشــد که تهران شــرط هایی بــرای مذاکره 
تعییــن کند ترامــپ ابتدا بایــد دوباره بــه برجــام بازگردد و 
بی احترامــی بــه یک توافــق بین المللــی را جبــران کند.  
ســپس باید از ملت ایران به واســطه ســال ها ظلم و ستم 

دولت   آمریکا عذرخواهی کنــد و بعد تمامی تحریم ها علیه 
ایران شــامل تحریم های اولیه و ثانویه را تعلیق کند. آنگاه 
می تواند به ایران پیشنهاد مذاکره دهد. قطعا مذاکره برای 
مذاکره بــه آن معنایی کــه ترامپ به واســطه آن نمایش و 
تبلیغات را دنبــال می کند فایده ای نــدارد. آمریکا ابتدا باید 
به حاکمیت ایران احترام بگــذارد، حمایت مادی و معنوی 
از دشمنان ایران را کنار بگذارد و جنگ هویتی و موجودیتی 
با جمهوری اســالمی را متوقف کند. در چنین شــرایطی ما 
متوجه می شویم که قدرت ایران به رسمیت شناخته شده و 
مذاکره با ایران نه یک شــوی تبلیغاتی که تنها چاره آمریکا 
برای پایان دادن به شکست های منطقه ای اش است. ما از 
مذاکره نمی ترسیم اما با کشوری که به ملت ما و آرمان های 
ما بی احترامی می کند، مذاکره نمی کنیم. آمریکا ابتدا باید 
خود را اصالح کند و ذهنیت خود را درباره ایران تغییر دهد. 
ما ملت بزرگ و حاکمیت قدرتمند و جامعه آگاهی داریم که 
مقابل درشت گویی می ایســتد. در شرایط فعلی احساس ما 
این است که آمریکا در شرایط قبل از مذاکره با ما قرار دارد. 
برای واردشدن به فاز دیپلماسی آنها باید از فاز امنیتی به فاز 

سیاسی مقابل ما شیفت کنند.
سردار سرلشکر پاســدار محمدعلی جعفری، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اســالمی: »آقای ترامپ ایران 
کره شمالی نیست که به درخواست مالقات شما پاسخ مثبت 
بدهــد. بدانید مردم ایران، دین و ایمان شــان را با اســالم 
احیا شده توســط حضرت امام خمینی)ره( تقویت کرده اند 
و با ملت های ســلطه پذیر تفاوت های فراوانی دارند و هرگز 
به مســئوالن خود اجازه مذاکره و مالقات با شــیطان بزرگ 
را نمی دهند. مســئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران هم 
سناریوهای عوام فریبانه شما را به خوبی می شناسند و آن را 
بارها تجربه نموده  اند. شما این آرزو را به گور خواهید برد که 
مقامات جمهوری اسالمی ایران از شما درخواست مالقات 
کنند یا اجازه مالقات با شــما را از ملت شان دریافت نمایند. 
هرگز چنین روزی را نخواهید دید. همچنان در کاخ سیاه تان 
بنشینید و در توهم مالقات با مقامات ایرانی بمانید و بدانید 
این یک آرزویی است که تا پایان دوران ریاست جمهوری تان 
با شــما همراه خواهد ماند و حتی روســای جمهوری بعدی   
آمریکا هم آن را نخواهند دید. دولــت و ملت بزرگوار ایران 
پشت به پشت هم داده و با اتکا به وعده های الهی، رهبری 
عظیم الشأن، منابع داخلی و ذخایر عظیم خدادادی و تحمل 
تحریم های ظالمانه و غیرانســانی شــما، تا پیروزی نهایی 

و شکست قطعی آن نظام سلطه و اســتکباری ایستادگی و 
مقاومت خواهند کرد. دولت آمریــکا تصور می کند در حال 
کاهش همه گزینه های ایران و اجبار آن به یک گزینه یعنی 
مذاکره اســت در حالی که با ادامه روند فعلی تنها گزینه ای 
که به طور بازگشــت ناپذیر از روی میز برداشــته می شــود 

مذاکره است.
آیا مذاکره مشکل اقتصادی ما را حل می کند؟

به نطر می رســد که مذاکره با آمریــکا به ضرر اقتصاد 
کشور اســت و فشــارها را تشــدید می کند. همان گونه که 
اقتصاد ما را در زمان مذاکرات هســته ای در حالت سکون 
و تعلیــق نگه داشــتند حاال هــم می خواهند همــان کار را 
تکرار کنند. آمریکا هرگــز کاری برای اقتصــاد ما نخواهد 
کرد و تنها برنامه ای که برای ما دارد واردآوردن شوک های 
متعدد است. از نگاهی دیگر  مذاکره با آمریکا اسم مستعار 

رهاکردن اقتصاد کشور از جانب برخی طیف هاست. 

   واکنش ها در تهران
اولین واکنش را در تهران ســیدکمال خرازی، رئیس 
شــورای راهبردی روابط خارجی نشــان داد. ســخنانی که 
همان ابتدا از سوی رسانه ها ازریابی شد این موضع رسمی 
نظام اســت.او گفت: »ما بــا توجه به تجربــه تلخی که از 
مذاکره با آمریکا و نقض مکرر تعهدات دولتمردان آن کشور 
داشته ایم، طبیعی است که ارزشی برای پیشنهاد وی قائل 
نباشــیم، ترامپ باید قبل از هر چیز، خروج آمریکا از برجام 
را جبران کند و نشــان دهد که برای تعهدات اسالف خود و 
قوانین بین المللی احترام قائل است... ترامپ باید قبل از 
هر چیز خروج آمریکا از برجام را جبران کند و نشان دهد که 
برای تعهدات اسالف خود و قوانین بین المللی احترام قائل 
است.« اما جدی ترین واکنش را در تهران فرمانده کل سپاه 

نشان داد. او نامه ای در این مورد نوشت.
او نوشت: »آقای ترامپ ایران کره شمالی نیست که 
به درخواست مالقات شــما پاسخ مثبت بدهد. بدانید مردم 
ایران، دین و ایمان شان را با اسالم احیاشده توسط حضرت 
امام خمینی)ره( تقویت کرده اند و با ملت های ســلطه پذیر 
تفاوت های فراوانــی دارند و هرگز به مســئوالن خود اجازه 
مذاکره و مالقات با شــیطان بزرگ را نمی دهند. مسئوالن 
نظام جمهوری اسالمی ایران هم سناریوهای عوام فریبانه 
شما را به خوبی می شناســند و آن را بارها تجربه نموده  اند. 
شــما این آرزو را به گور خواهید برد کــه مقامات جمهوری 
اســالمی ایران از شــما درخواســت مالقات کنند یا اجازه 
مالقات با شما را از ملت شــان دریافت نمایند. هرگز چنین 
روزی را نخواهید دید. همچنان در کاخ سیاه تان بنشینید و 
در توهم مالقات با مقامــات ایرانی بمانید و بدانید این یک 
آرزویی است که تا پایان دوران ریاست جمهوری تان با شما 
همراه خواهد ماند و حتی روسای جمهوری بعدی   آمریکا هم 
آن را نخواهند دید. دولت و ملت بزرگوار ایران پشت به پشت 
هم داده و با اتکا به وعده های الهی، رهبری عظیم الشأن، 
منابع داخلی و ذخایر عظیم خدادادی و تحمل تحریم های 
ظالمانه و غیرانســانی شــما، تا پیروزی نهایی و شکســت 
 قطعی آن نظام ســلطه و استکباری ایســتادگی و مقاومت 

خواهند کرد.«
در واکنشــی دیگر علی مطهری، نایب رئیس  مجلس 
هم گفــت: »وضعیت فعلی برای واردشــدن بــه مذاکره با 
آمریکا مناسب نیست، به این دلیل که توام با ذلت و خواری 
است. اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود و تحریم ها را علیه 
ایران برقرار نکرده بود، وارد مذاکره شدن با  آمریکا اشکالی 
نداشــت. همان طور که بهتر بود در زمان اوبامــا با آمریکا 
رابطه برقــرار می کردیم و حتی وارد مذاکره هم می شــدیم 
ولی آن فرصت را از دست دادیم... مسئول وضعیت جاری 
کشور آنهایی هستند که با هواکردن موشک تالش کردند 

برجام اجرا نشود که البته به هدف شان هم رسیدند«

اولین واکنش را در تهران ســیدکمال خــرازی، رئیس 
شورای راهبردی روابط خارجی نشان داد. سخنانی که 
همان ابتدا از سوی رسانه ها ازریابی شد این موضع رسمی 
نظام اســت.او گفت: »ما با توجه به تجربه تلخی که از 
مذاکره با آمریکا و نقض مکرر تعهــدات دولتمردان آن 
کشور داشته ایم، طبیعی است که ارزشی برای پیشنهاد 
وی قائل نباشیم، ترامپ باید قبل از هر چیز، خروج آمریکا 
از برجام را جبران کند و نشــان دهد که بــرای تعهدات 

اسالف خود و قوانین بین المللی احترام قائل است

گزارش
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امــا ابــراز نظــر حمیــد ابوطالبی،  مشــاور سیاســی 
رئیس جمهــوری هم مورد توجه رســانه ها قــرار گرفت. او 
در صفحه توییتر خود نوشــت: »برجام دســتاورد التزام به 
گفت وگو است؛ باید آن را پذیرفت. سال گذشته در مجمع 
عمومی ســازمان ملــل پس از تهدیــد ملت بــزرگ ایران، 
موضوع مالقات دو رئیس جمهور مطرح شد؛ اکنون هم پس 
از خروج از برجام، مالقات بدون پیش شرط عنوان می شود. 
کســانی که به گفت وگو به عنوان روش حــل اختالفات در 
جوامع متمدن باور دارند، باید به ابزار آن هم ملتزم باشند.«
حشمت الله فالحت پیشــه، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس هم  در این باره گفت: »زمام 
اختالفات ایران و آمریکا در اختیار بازیگران ثالث است و تا 
زمانی که یک خط قرمز ارتباطی میان دو طرف ایجاد نشود، 
منافع ملی تهران و واشــنگتن بازیچه دیگرانی خواهد بود 
که از تصاعد بحران میان این دو قدرت منطقه ای و جهانی 

سود می برند.
کواکبیان از چهره های اصالح طلــب هم در صحن 
مجلس گفت: »شــرایط به گونه ای اســت که نمی توانیم 
بگوییم ترامپ فردی اســت که بشــود با آن مذاکره کرد تا 
مشکالت حل شود؛ چرا که نشــان داده تعهدناپذیر است؛ 
لذا امروز این شرایط وجود ندارد؛ البته شاید زمانی شرایطی 
پیش بیاید که ما نیز مخالفش نیســتیم، اما بی تردید امروز 
نمی توانیم این کار را بکنیم؛ چرا که به هر شکلی این مذاکره 
انجام شود تلقی تسلیم می شــود و ملت ایران تسلیم ناپذیر 
اســت.«در تحولی دیگر عبدالرضــا رحمانی  فضلی، وزیر 
کشــور هم در جمع خبرنگاران گفت: »آمریکا قابل اعتماد 
نیســت، وقتی این کشــور با قلدری و به صورت یکطرفه از 
برجام خارج می شود، چطور می توان اعتماد کرد. از طرفی 
می گویند به ایران فشار آورده شود تا ایران تعهدات جدیدی 
را بپذیرد و از طرف دیگر صحبت از مذاکره بدون پیش شرط 
می کنند.« در واکنشی دیگر به این درخواست ترامپ حیدر 
مصلحی، وزیر ســابق اطالعات هم گفت اســت: »برنامه  
آمریکا در مســیر براندازی جمهوری اسالمی ایران است و 
اینها همه تاکتیک اســت. ماهیت آمریکا همچون گذشته 

است و ما باید آمریکا را شیطان بزرگ بدانیم.«
در اظهارنظری متفاوت علی تاجرنیا،  نماینده مجلس 
ششم گفته اســت: »برعکس خیلی ها که معتقدند اکنون 
وقت مذاکره نیست من معتقدم هســت. اکنون که ترامپ 
همزمــان چند پرونــده جنجالی پیــش روی خود بــاز کرده  
و تــوان مختومه کردن همــه آنها را ندارد،  وقتش اســت. 
عزتمندانه مذاکره می کنیم. قرار نیســت تســلیم شــویم. 
ولی الله نانواکناری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی هم گفته است: اگر آقای 
ترامپ می خواهد بــا ایران مذاکــره کند باید بــرای اثبات 
ادعایش تعهدات برجامی اش را اجرا کــرده و بعد صحبت 
از مذاکره کنــد نه اینکه تحریم هایــی همچون اختالل در 
ارتباطات بانکــی و واردات دارو را اعمال کنــد.« علیرضا 
زاکانــی، نماینــده مجلس هم گفتــه اســت: »آمریکا هر 
موقع متحمل فشــار و دریافت پاســخ محکمی می شــود، 
عقب نشینی می کند و به نظر می رسد که فهمیده اند مسیری 
که انتخاب کرده اند، پاســخ محکم و آسیب زننده ای برای 
آنها ایجاد می کند، بنابراین عقب نشــینی کردند اما باز قابل 

اعتماد نیستند.«
هرچه هست به نظر می رســد در مقابل بازی پیچیده 
ترامــپ، رهبری بهترین فرماندهی هســتند کــه می توانند 
طرف مقابــل را تحت تاثیــر قرار دهنــد. رهبــری بزرگوار 
همواره به دنبال تامین منافع کشور و ملت هستند و بهترین 
تصمیم ها را اتخاذ می کنند. نباید عقب تر و جلوتر از رهبری 

حرکت کنیم.
در پایان می توان گفت که پیشنهاد مذاکره ترامپ با 

وجود رفتارهای اخیر او خودش ضد مذاکره است. 
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 ترامپ
پراگماتیست است

گفت وگوی مثلث با 
ابراهیم فیاض

*ترامــپ در موضع گیری اخیر خــود اعالم کرد 
حاضر است با رئیس جمهور ایران در هر مکانی 
و بدون قید و شــرط مذاکــره کند. برخــی این را 
عقب نشــینی دولت واشــنگتن در مقابل تهران 
تحلیل کردنــد و در مقابل نیز کســانی بودند که 
گفتند ترامپ قصد انحراف افکار عمومی جهان 
را داشــت و نباید وارد بازی او شــد. تحلیل شما 

چیست؟
   ترامــپ پراگماتیســت محض اســت یعنی خود 
را مأمور بــه نتیجه می دانــد نه وظیفه. موقعــی که ایران 
تهدید کرد تنگه ها را خواهد بست، دو ناوچه فوق پیشرفته 
آمریکایی در باب المندب پیشرفته ترین ناوچه آمریکایی 
متعلــق بــه عربســتان هــدف موشــک قــرار گرفتند و 
پرسنل شان هم کشته شدند. در واقع قصه های افسانه ای 
ضدموشــک بودن این ناوچه زیر سوال رفت و سعودی ها 
برای آنکه آبروریزی نشــود اعالم کردند نفتکش ها مورد 
هدف موشــک قرار گرفتند، بنابراین آمریکا فهمید قصه 
جدی اســت و ایران تهدیدش را عملیاتی خواهد کرد. در 
مجموع موضع اخیر ترامپ را در این قالب می توان تحلیل 
کرد. ترامپ همانند دیگر دیکتاتورها ترسو است بنابراین 
وقتی کمی زور ببیند ســریع عقب نشــینی می کند و همین 
اتفاق افتاد. اما ظرف چند ساعت سروصدا در جهان به راه 
افتاد که استراتژی ترامپ در مقابل ایران شکست خورد از 
این جهت پمپئو موضع گیری دیگری انجام داد و سه شرط 

امید کرمانی ها 

روزنامه نگار

از اظهارات ترامپ تا پیش شرط های پمپئو
روایت نیویورک تایمز از تقاضای ترامپ برای گفت وگو با ایران

 اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا مبنی بر گفت و گوی بدون پیش شــرط با جمهوری 
اسالمی ایران،  بازتاب گســترده ای در رسانه های غربی 

داشته است.
 در حالی که مقامات کاخ ســفید با خــروج از توافق 
هسته ای،  خصومت خود با ملت و نظام ایران را به نمایش 
گذاشــته و حداکثر توان خود را در تقابل با ایران اسالمی 
به کار گرفته اند،  هم اکنون ســخن از گفت وگــو با ایران 
به میان می آورنــد.  نکته قابل توجه اینکــه ترامپ مدعی 
شــده بود که مقامات ایرانی بــه وی پیشــنهاد گفت و گو 
خواهند داد اما هم اکنــون معادله به گونــه ای دیگر رقم 
خورده  و کاخ ســفید نتوانســته است اســتیصال خود در 
برابر »ایــران قدرتمند« را کتمان کنــد. در این خصوص 
 »نیویورک تایمز« گزارشی منتشر کرده است که از نظرتان 

می گذرد:
رئیس جمهــور ایاالت متحــده آمریکا کــه اخیرا از 
توافق هســته ای با ایران خارج شــده،   اخیرا اعالم کرده 
اســت که در صورت موافقت مقامات ایرانی، با »حســن 
روحانی« رئیس جمهــور ایران بدون هیچ پیش شــرطی 
مالقات خواهد کرد. اما ســاعاتی قبــل از این که ترامپ 
چنین مواضعی را در خصوص مالقات بــا مقامات ایرانی 
اتخاذ کنــد، جمهوری اســالمی ایران اعالم کــرد که به 
دلیــل سیاســت های خصومت آمیــز ترامــپ ،  مذاکره با 
ایاالت متحده آمریکا ناممکن بوده و فرصتی برای چنین 

گفت و گویی وجود ندارد. 
دونالد  ترامــپ در کنفرانس خبری مشــترک خود با  
جوزپه کنته نخست وزیر ایتالیا از اعالم آمادگی خود برای 
مذاکره با ایران ســخن گفت. وی ســعی دارد گفت وگو با 
مقامات ایرانی را بــا گفت وگوی خود با رهبر کره شــمالی 
و مقامات روســی همسان ســازی کند. اما برگزاری دیدار 
ترامپ و آقای روحانی، رئیس جمهور ایران ، ریال حداقل 
در آینده ای نزدیک بسیار بعید به نظر می رسد. هم اکنون 
ایران از ایاالت متحده آمریکا بابت خروج ناگهانی ترامپ 
از توافق هسته ای خشمگین اســت. برجام،  توافقی بود 
که حاصــل مذاکراتی چندین ســاله میان ایــران با دولت 
باراک اوباما، رئیس جمهور قبلی آمریکا و 5 کشــور دیگر 
بود. بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
در خصوص مذاکره با ایاالت متحده آمریکا می گوید: »با 
توجه به وضعیــت کنونی حاکم بر ایــاالت متحده آمریکا 
و سیاست های این کشــور،  اساســا احتمال گفت و گو با 
این کشور وجود ندارد. آمریکا نشان داده است که کامال 

غیرقابل اعتماد است. «
قاسمی با اشــاره به لغو توافق هسته ای میان ایران 
و اعضای 1+5 از ســوی دولــت ترامپ و اعمــال مجدد 
تحریم های آمریــکا،  اعالم کرد که هیچ شــرایطی برای 
طرح این موضوع )مذاکره ایــران و آمریکا( وجود ندارد.  
تصمیم دونالد ترامپ برای لغو توافق هسته ای با ایران و 
خروج از برجام و بازگرداندن مجدد تحریم ها) تحریم های 
ثانویه ( علیه ایران منجر به کاهش ارزش پول ایران شده 

است. 

نباید فراموش کرد که ایرانی ها بخشی مهم  از معامله 
هســته ای با کشــورهای دیگر یعنی انگلیس، فرانســه، 
آلمان، روسیه و چین محسوب می شوند. ترامپ در سخنان 
خود، از »توافق واقعی« با مقامات ایرانی سخن به میان 
آورده است. توافق هسته ای در سال 2015 توسط ایران، 
ایاالت متحده و دیگر اعضای 1+5، تحریم ها علیه ایران 
را متوقف کــرد و در عوض شــاهد محدود شــدن برنامه 

هسته ای ایران بودیم.
 ترامپ از ابتدای حضور خود در کاخ ســفید ، از این 
توافقنامه به عنــوان فاجعه ای نام برد که از تبدیل شــدن 
ایران به یک کشور مسلح هسته ای جلوگیری نمی کند! این 
در حالی است که ایران بارها اعالم کرده است که به دنبال 
دستیابی به سالح هســته ای نیســت. دیگر اضالع این 
توافقنامه، از جمله متحــدان اروپایی آمریکا عنوان کرده 
اند که خواستار حفظ توافق هســته ای با ایران و موفقیت 
این توافق هســتند. با این حال احتمال اندکی وجود دارد 
که آنها بدون حضور ایاالت متحده بتوانند در این خصوص 

به موفقیتی دست پیدا کنند. 
در هر حال، به نظر می رســد مقامات دخیل در حوزه 
امنیت ملی ایران مخالف مذاکره با ایاالت متحده آمریکا 
و ترامپ باشند. مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا هفته 
گذشــته در ســخنرانی خود حمایت آمریکا از کســانی که 
علیه حکومت ایران فعالیت می کنند را اعالم کرد. رئیس 
جمهور آمریکا حــدود و ثغور دیدار ادعایی خود را حســن 
روحانی رئیس جمهور ایران  تعیین نکرده اســت. این در 
حالیست که ترامپ بارها مدعی شده است که مانند روسای 
جمهور قبلی آمریکا به ایران اجازه نمی دهد که به ســالح 
هسته ای دست پیدا کند! او در کنفرانس خبری اخیر خود 
اعالم کرده اســت که حکومتی مانند ایران نباید به سالح 

هسته ای مجهز شود! 
با همه این اوصاف، او ) ترامپ( به صورت همزمان 
از مذاکره با مقامات ایرانی ) بدون پیش شــرط( خبر داده 
است! ترامپ اعالم کرده است که به دنبال اتالف وقت و 
انعقاد معامله ای مانند برجام نیست، اما به صورت دقیق در 
خصوص آنچه به دنبال آن ) در مالقات با مقامات ایرانی( 

می باشد سخنی به میان نیاورده است! 
پس از سخنان ترامپ، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا،  اعالم کرد که از اظهــارات و تمایل رئیس جمهور 
آمریکا دیدار با آقــای روحانی حمایت می کنــد و از تمرکز 
آقای ترامپ برای »حل مشــکالت موجــود« خبر داد. با 
این حال برخالف رئیس جمهور آمریکا، پمپئو لیســتی از 
پیش شرط ها را در این خصوص ذکر کرد. پمپئو اعالم کرد 
که ایران باید در رفتار خود تغییرات اساســی اعمال کند و 
در خصوص انجام توافقی که ارزش یک توافق واقعی را 
نداشته باشد و واقعا مانع از گسترش سالح هسته ای شود 

آمادگی داشته باشد! 
پمپئو اعالم کرده است که ایرانیان باید با این شرایط 
موافقت کننــد  ! در هر حــال، تنش های ایــران و ایاالت 
متحده آمریکا از زمانی که ترامپ توافق هســته ای را لغو 
کرد و از آن خارج شد، شــدت گرفته است. او همچنین به 
کشورهای دیگر هشدار داده است که در قالب تحریم های 
جدید علیه ایران، مجبور به توقف خرید نفت از این کشور 
هســتند. در مقابل، مقامــات ایرانی اعالم کــرده اند که 
امکان دارد اقدامات نفتی ترامپ علیه ایــران را در خلیج 

فارس تالفی کنند. 

 حسین یاری 

مترجم

سیاست
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را برای مذاکره با ایران اعالم کرد. معتقدم در سه ماه آینده 
تحوالت جهانی زیادی رخ خواهد داد.

به نظر شما واکنش آقای روحانی به این صحبت 
ترامپ چه می تواند باشد؟

   روحانــی دنبال مذاکــره با طرف مقابل اســت. 
روحانی هیچ گاه نخواسته واقعیت ها را ببیند چون به شدت 
تقلیدگرا و محافظه کار اســت روحانی نیز درک درستی از 
غرب ندارد به شدت فرمول هایش در مقابل غرب ابتدایی 

و عوام زده است.
به نظر شما رئیس جمهور دست به تغییر ترکیب 

اعضای کابینه می زند؟
   خیر. هرگز چنین کاری نمی کند. حسن روحانی 
به لحاظ سیاسی شــخصیتی محافظه کار است، بنابراین 
هیچ تغییر رادیکالی در مسیر خود و دولت نمی دهد. دنبال 
کســانی می گردد که اصل و ریشــه جریان را قبول داشته 
باشــند، در واقع فقط دنبــال تغییر ظاهر و فرم هاســت نه 

ماهیت و محتوا.
اخیرا شــاهد تغییر ادبیــات حســن روحانی در 
مقابل آمریکا هستیم. مواضع صریح و آشکاری 
در مقابل دولت واشنگتن و حتی شخص ترامپ 
می گیرد، برخی این مساله را ظاهری می دانند نه 

باطنی، نظر شما چیست؟
   روحانــی به عنــوان رئیس جمهــور محافظه کار 
ساختار جهانی را پذیرفته اســت ، در حالی که این ساختار 

جهانی در حال اضمحالل پیش بینی می شود.
از چه جهت ســاختار جهانــی را رو به اضمحالل 

می بینید؟
   ساختار کنونی جهانی بر پایه تسلط تمدن غربی بر 
دنیا بنا شده است. روحانی همین را مفروض واقعی درنظر 
گرفته و معتقد است بر همین مبنا باید سیاست گذاری انجام 
داد، مثال می گوید باید با آمریکا مذاکره کرد. اما چرا ساختار 
جهانی کنونی رو به اضمحالل اســت؟ چون کشــورهایی 
همچون روسیه، هند، چین، کشــورهای آمریکای التین 

و حتی اتحادیه اروپا در حال خروج از این ساختار هستند.
اما کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس بــه ویژه 
عربستان برای تقویت روابط خود با آمریکا هیچ 

فرصتی را از دست نمی دهند.
   کشــورهای بدبخت و بیچاره مثل عربستان که 

تا دیروز می گفتــم بجنگید اما امــروز می گویم نجنگیم« 
یعنــی این طور کشــور را به بن بســت می رســانند. امروز 
کاری که ایــن دولــت می کند بــه این صورت اســت که 
هیــچ تحرکی از خود نشــان نخواهــد داد و کارهــا را رها 
می کند. کمااینکه می بینیم حتی مســائل مربوط به قوت 
مردم نیز رهاســت. مردم خرمشــهر در تشــنگی دست و 
پا می زنند، در گرمای شــدید آب شــور می خورند. خودم 
دوره جنگ بــودم و کامال وضعیت آنجــا را درک می کنم، 
 مــردم خرمشــهر چه می کشــند امــا دولت اصــال کاری

 به این کارها  ندارد.

دولت روحانی از زمانی کــه روی کار آمد، در حوزه 
سیاســت خارجی نگاه به غرب را دنبــال می کرد. 
این رویکرد همیشــه مورد نقــد اصولگرایان قرار 
داشــت تا زمانی که ترامپ از برجام خارج شــد و 
روحانی نیز در ادبیاتش نسبت به غرب مخصوصا 
آمریکا تجدیدنظــر کرد. اوج ایــن تغییر مواضع 
از چند هفته گذشته در ســخنان روحانی مشهود 
و ملموس شــد به طوری که واکنــش ترامپ را در 
پیش داشت. خیلی از چهره های اصولگرا در مقام 
تمجید و سپاسگزاری از رئیس جمهور برآمدند. با 
ابراهیم فیاض درباره چرایی تغییر مواضع روحانی 
به گفت وگو نشستیم. او معتقد است: »روحانی و 
دولتمردانش همه عاشق غرب هستند. چندی قبل 
یک ســخنرانی علیه آمریکا انجام داد که به ظاهر 
خیلی تند بود اما وقتی جمــالت را نگاه کنیم همه 
جمالت التزامی هســتند مثال »آمریکا نمی تواند 
به ایران فشــار آورد« یا »آمریکا نمی تواند جلوی 
صدور نفت ایران را بگیرد« و غیره. به عبارت دیگر 
هیچ گاه خطاب به آمریکا نگفت »غلط می کنید« و 
»ظالم هستید«. دقیقا صحبت های روحانی مثل 
عاشقی اســت که به معشــوق التماس می کند و 

می گوید »تو نمی توانی من را ول کنی.«

وابسته نفتی و سیاسی به آمریکا هســت چنین رویکردی 
دارند اما بقیه جهان رویه خروج از ســاختار کنونی جهانی 

را پیش گرفتند.
شاید تا پیش از خروج ترامپ از برجام، روحانی و 
دولتش نگاه به غرب را در دستورکار خود داشتند 
اما بعد از آن به ویــژه در هفته های اخیر مواضع 
ضدآمریکایی روحانی برکسی پوشیده نیست، 
چرا شــما همچنان معتقدیــد که نــگاه روحانی 
 در حوزه سیاســت خارجی تغییــر ماهیتی پیدا

 نکرده است؟
   تز محافظه کاری بازگشت به عقب است. دولت 
روحانی مشــابه دولت هاشمی رفســنجانی اســت. دولت 
هاشمی نیز وقتی ســال 68 روی کار آمد بازگشت به عقب 
بود. االن هم دولت روحانی بازگشــت به عقــب کرد. در 
نتیجه روحانی و دولتمردانش غرب را دوست دارند. چندی 
قبل یک سخنرانی علیه آمریکا انجام داد که به ظاهر خیلی 
تند بود اما وقتی جمالت را نگاه کنیم همه جمالت التزامی 
هســتند مثال »آمریکا نمی تواند به ایران فشــار آورد« یا 
»آمریــکا نمی تواند جلوی صدور نفت ایــران را بگیرد« و 
غیره. به عبارت دیگــر هیچ گاه خطاب بــه آمریکا نگفت 

»غلط می کنید« و »ظالم هستید«. 
با توجه بــه آنکه 13 مرداد بخــش اول تحریم ها 
اعمال می شود، رویکرد حسن روحانی در مقابل 

آمریکا چه خواهد بود؟
   همان کاری را می کند که هاشمی 

رفســنجانی در زمان امام انجــام داد. 
هاشــمی رفســنجانی اعتقــادی به 

جنگ نداشت، بنابراین کاری که 
بنی صدر اول جنگ انجام داد او 

در آخر جنگ کرد. یعنی کارها 
و تصمیم گیری هــا را معطل 

گذاشت تا هیچ کاری انجام 
نشود، بعد وقتی وضعیت به 
بن بست رسید، پیش امام 
رفــت و گفــت »قطعنامه 
598 را بایــد پذیرفــت«. 
امام در اطالعیه پذیرش 
قطعنامه می نویسد »من 
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مذاکره به ضرر منافع ملی است
گفت وگوی مثلث با ناصر ایمانی

در مذاکرات برجام شرایطی شکل گرفت که نظام 
به این نتیجه رسید تا برای تحقق منافع ملی باید با 
آمریکا در قالب برجام مذاکره کند و در نهایت این 
به توافق منجر شد. به نظرتان در حال حاضر چه 
روندی وجود دارد؟ با توجه به پیشنهاد ترامپ به 
نظرتان شرایط می تواند به شکلی پیش برود که 

دوباره به این نتیجه برسیم که باید مذاکره کنیم؟
   اوال که در مســاله مذاکرات برجــام، مذاکرات با 
ایاالت متحده آمریکا نبود، مذاکرات با یک جمعی بود که 
در آن جمع آمریکا هم حضور داشــت؛ مذاکرات مستقیم 
با خود آمریکا نبود، مذاکرات در قالــب 1+5 بود که آمریکا 
هم در آن حضور داشــت. ایــن یک نکته. نکتــه دوم این 
است که اگر خاطرتان باشــد در آن زمان هم رهبری خیلی 
تاکید داشتند که مذاکراتی که انجام می شود و حتی بعضا 
مذاکرات دوگانه ای که بین وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه 
آمریــکا پیش می آمــد، صرفــا در چارچوب برجام باشــد و 
مذاکرات دیگری با آمریکایی ها انجام نشود. در واقع شاید 
این محدودیتی که رهبری گذاشــتند، برای این بود که ما 
یک بار بیاییم صداقت و رفتــار آمریکایی ها را درخصوص 
نشستی که با آنها داریم و مذاکره می کنیم اگر به نـتیجه ای 
رسیدیم و امضا کردیم، راســتی آزمایی کنیم. ببینیم رفتار 
آمریکایی ها چه خواهد بود نســبت به آن و بعــد آیا امکان 
تعامل در زمینه های دیگری با آمریکا؛ حاال یا مســتقیم با 
آمریکا یا در داخل جمع های دیگری، مانند 1+5 یا شــکل 
دیگری؛ وجود دارد یا خیر که بنشینیم برای کاهش تنش ها 
در منطقه، مذاکراتی انجام دهیم. شاید یکی از آن دالیل 
محدودیت گذاشتن ها این بود. اگرچه از دیدگاه رهبری از 

ابتدا ایشــان مطمئن بودند که آمریکا قابل اعتماد نیست، 
همچنان که بارها هم در طول مذاکرات برجام این را ایشان 
به صراحت می گفتند. اما در عمل ما باالخره یک مذاکراتی 
انجام دادیم و آن به نتیجه رسید و منجر شد به امضای یک 
توافق که به تایید سازمان ملل متحد هم رسید. از همان ابتدا 
که برجام می خواست اجرا شود، در دولت قبلی آمریکا، یعنی 
در دولت اوباما، آمریکا مقــدار زیادی از تعهدات خودش را 
انجام نداد؛ عمدتا در مسائل بانکی که وقتی در زمینه بانکی 
تعهدات خودش را انجام نمی دهد، به این معنا است که در 
زمینه سرمایه گذاری های غربی در ایران هم امکانش وجود 
نخواهد داشــت. بنابراین از همان ابتدا عهدشکنی آمریکا 
شروع شــد تا رســیدیم به دولت ترامپ که ترامپ اساسا از 

برجام خارج شد.
االن ما مواجه شدیم با یک بیانیه 12-11 ماده ای وزیر 
خارجه فعلی آمریکا در رابطه با شروطی که با ایران گذاشته؛ 
که این شــروط کامال به معنای فروپاشــی و تسلیم محض 
ایران اســت. یعنی همه تحلیلگران ایرانــی و غیرایرانی و 
حتی آمریکایی همه همین را می گویند و شــکی نیســت. 
پیشنهادی که اخیرا آقای ترامپ کرده، در واقع خود ایشان 
هم می داند که این مذاکرات امکان ناپذیر است. نه صرفا از 
نظر اینکه در ایران تمایلی وجود نداشته باشد برای مذاکره؛ 
که تمایل هم وجود ندارد، بلکه بــه نظر من به خاطر نوعی 
بازی روانی و سیاسی در داخل ایران اســت، در واقع آقای 
ترامپ عمال می دانــد مذاکره امکان پذیر نیســت، آن هم 
در این ســطح با آقای ترامپ، نه در ســطح های محدودتر 
و پایین تری مثال در ســطح روســای جمهور. خودش هم 
می داند که ایــن مذاکره امکان پذیر نیســت، بــا توجه به 

شروطی که آمریکایی ها گذاشــتند. بنابراین این موضوع 
امکان پذیر نیست. صرفا به عنوان یک فشار روانی است در 
افکار برخی از مردم و همین طور سیاسیونی که در هر حالی 
دوست دارند مذاکره کنند، صرف نظر از اینکه این مذاکرات 
اساسا به نفع منافع ملی است یا به ضرر منافع ملی. البته آنها 
هم می دانند به ضرر منافع ملی است، در واقع بوی نوعی از 
وادادگی، تصمیم یا خیانت از آنها می آیــد. این مذاکرات 
با آقای ترامپ قطعا با توجه به عملکــردی که آقای ترامپ 
داشــت در مورد برجام، امکان ناپذیر اســت، بــه این معنا 
که شــما فرض کنید یا فرض محال که روسای جمهور دو 
کشور در یک نقطه ای بنشینند و با هم مذاکره کنند. سوال 
بعدی این اســت که در این مذاکــرات می خواهند احوال 
همدیگر را بپرســند یا می خواهند راجع به یک سری موارد 
مذاکره کنند یا مثال توافقی، ولو توافق نسبی انجام دهند؟ 
قاعدتا این است دیگر، احوالپرسی که نمی خواهند بکنند. 
چه تضمینی وجود دارد بــرای آن مذاکرات؟ چه تضمینی 
وجود دارد که از آن جلسه بیرون آمدند، آقای ترامپ دوباره 
حرف هایی را که کامــال مغایر با آن مذاکرات اســت نزند؟ 
شــما نگاه کنید به عنوان نمونه به مذاکرات آقای ترامپ و 
آقای پوتین که همیــن چند هفته پیش انجام شــد. ببینید 
چقدر آقای ترامپ حرف های خودش را بالفاصله بعد از آن 
مالقات عوض کرد. در مذاکرات با آقای پوتین گفته بود نه، 
روسیه دخالت در انتخابات آمریکا نکرده، بعد از 24 ساعت 
رفت در آمریکا و گفت دخالت کرده اســت. یعنی اساســا با 
این هیات حاکمه آمریکا، هیچ نوع مذاکره ای امکان پذیر 
نیست. نه در مورد ایران، در مورد هیچ کشوری، چون اساسا 
هیچ گونه اطمینانی بــه رفتارهای دیپلماتیک و بین المللی 

ناصر ایمانی معتقد است: مگر اتفاقی افتاده که از 
ناحیه خروج آمریکا از برجام باشــد که نیاز داشته 
باشــیم با آمریکا مذاکره کنیم؟ بدون تردید تمام 
صاحب نظرانی که در کشور هستند، اعم از سیاسی 
و اقتصاد، همه بدون تردید می گویند مشکالتی که 
ما االن در کشور داریم، مشکالت اقتصادی است« 

با  او در این مورد گفت   وگو کرده ایم.
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آنها وجود ندارد. اگر دولتی بود در آمریکا که به تعهدات خود 
پایبند باشد، می شــد در این رابطه فکر کرد. به خاطر اینکه 
خودشان را در موضع قدرت می دانند، هیچ موقع به تعهدات 
بین المللی خودشان پایبند نیستند، اما این دولت که اساسا 
متعهد نیست. بنابراین مذاکرات هیچ معنایی ندارد، ضمن 
اینکه اینها علی رغم حرفی که آقای ترامپ می زند که بدون 
پیش شرط، پیش شرط های بزرگی گذاشتند. بالفاصله بعد از 
صحبت های ایشان هم مقامات آمریکایی گفتند منظور تغییر 
رفتار ایران است. بنابراین اساسا مذاکره ای معنا ندارد، چون 

هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
 یک نکته بسیار کلیدی را به شما بگویم و آن هم اینکه 
ما در داخل کشــور هیچ کدام از این تحوالتی که عمدتا در 
عرصه اقتصاد دو کشور االن واقع شده، ارتباطی به مساله 
خروج آمریکا از برجام ندارد؛ مطلقا. یعنی ما اساسا برای چه 
مذاکره کنیم؟ مگر اتفاقی افتاده که از ناحیه خروج آمریکا 
از برجام باشد که نیاز داشــته باشیم با آمریکا مذاکره کنیم؟ 
بدون تردید تمام صاحب نظرانی که در کشور هستند، اعم از 
سیاسی و اقتصاد، همه بدون تردید می گویند مشکالتی که 
ما االن در کشور داریم، مشکالت اقتصادی است؛ افزایش 
قیمت ها، به خصــوص قیمــت ارز و غیره، اینها ناشــی از 
بی تدبیری و بعضا خیانت های داخلی است. اصال ارتباطی 
با آمریکا ندارد که بخواهیم بگوییم به این دلیل نیاز داریم که 
باز هم با آمریکایی ها مذاکره کنیم. بنابراین نه اصال نیازی 
به مذاکره داریم به این معنا و نه مذاکرات فایده ای دارد به 
آن معنا که عرض کردم. بنابراین درست است که االن شاید 
مشکالت زیادی داشته باشیم و این مشکالت ممکن است 
بیشتر هم شود، ولی آمریکایی ها یک راهکار غلطی نشان 
می دهند به خاطر یک نوعــی جنگ روانی. ایــن راهکار، 
راهکار مذاکره نیست، چون در این مذاکره هیچ چیز عاید ما 
نمی شود؛ نه تنها عاید ما نمی شود، بلکه به ضرر منافع ملی 

است، به این دالیلی که عرض کردم.
به نظرتان مــا می توانیم بین مذاکــره و گفت وگو 
یک تفاوت قائل شویم، یعنی مذاکره را به معنای 
یک بده بستان و در نهایت رسیدن به یک توافق 
معنا کنیم، ولی گفت وگو را فقط به معنای ارتباط و 
گپ و گفت و رساندن نوعی نظرات و منظورهای 
یکدیگر به همدیگر بدانیم. به نظر شما می توانیم 
در این دوره برای اینکه یک کانالی یا ارتباطی برقرار 
شود تا بشود نظرات و به قول معروف سیاست های 
ایــران را بــرای آمریکایی ها ساده ســازی کرد در 
منطقه، در حقوق بشر و مســائل دیگر و حتی در 

خود برجام یک گفت وگویی شکل بگیرد؟
   هر گفت وگویی الزاما باید به یک مذاکره بینجامد تا 
مفید باشد و در غیر این صورت اصال مفید نیست. گفت وگو 
به معنای تبادل نظر که هر کدام از دو طرف مواضع خودشان 
را بگویند. این یک نکته؛ بنابراین اگر هم بخواهیم بگوییم 
گفت وگویی انجام شــود، گفت وگو می خواهد انتهایش به 
مذاکره بینجامد و مذاکره هم به یــک توافق. من توافق را 
اساسا زیر سوال بردم و گفتم با این دولت مگر توافق ممکن 
است؟ و اساسا ما مشکل مان مشکل مذاکره نیست، مشکل 
توافق در آمریکا نیست، مشکالتی است که در داخل داریم. 
مشکل ما مشکل داخلی است. این یک مساله است. مطلب 
دوم این اســت که االن آن قدر اختالف نظرها درخصوص 
ایــران و ایاالت متحده آمریکا زیاد اســت کــه جایی برای 
گفت وگو و مذاکره نمی ماند. شما شروط آقای پمپئو را نگاه 
کنید که ایران اساسا هیچ گونه تسلیحات موشکی نداشته 
باشــد، تمام نقاط ایران به طور کامل در دسترس غربی ها 
باشد، از منطقه کامال خارج شــود، تلویحا مثال اسرائیل را 
به رســمیت بشناســند. اینها چه راهی برای گفت وگو باقی 
می گذارد؟ هیچ راهی برای گفت وگو باقی نمی گذارد. عین 
این است که ما مثال بیاییم پیش شــرط بگذاریم و بگوییم 

ما وقتی با آمریکا مذاکــره می کنیم که مثــال آمریکا تمام 
ناوگان های اتمی اش را از اقیانوس های مختلف دنیا جمع 
کند، نیروگاه بمب اتمی هرچه دارد، منهدم کند، آمریکا هم 
به ایالت های مختلف تقسیم شود و چند تا کشور بشود. خب 
بگو نمی خواهیم مذاکره کنیم. چنین شرایطی گذاشته اند. 
مطلب بعدی هم این اســت که هم آمریکا مواضع ایران را 
خوب می داند و هم ایران مواضع آمریکا را خوب می داند. 
و از طرف دیگر اگر آمریکا بخواهد در یک مواردی با ایران 
گفت وگــو کند، کانال هــای ارتباطی اش وجــود دارد. هم 
آمریکایی ها می دانند و هم ایرانی ها می دانند. از طریق برخی 
کشورهای دیگر؛ مثال از طریق کشورهای اروپایی که االن 
در ایران سفیر دارند. اگر آمریکا بخواهد نقطه نظراتش را در 
مورد یک موارد خاصی به ایران بگوید، می تواند بگوید، یعنی 
می تواند پیام دهد، ایران هم می تواند پیام دهد. مشــکل 
ســر این گفت وگوها از طریق شــخص ثالث وجود ندارد، 
ولی واقعیت این است که فاصله بین خواسته ها خیلی زیاد 
است. یعنی آمریکا اساسا خواستار نوعی فروپاشی نه نظامی 
ایــران، بلکه ایران اســت. اصال بحث از نظــام جمهوری 
اسالمی ایران خارج شــده، یعنی خیلی فراتر از آن است. 
با این موضع چگونه می شــود مذاکره کرد؟ شــما با کسی 
می خواهید مذاکره کنید که اساسا نظام را به زیر سوال دارد 
می برد، عالوه بر آن تمامیت و وحدت ارضی ایران را هدف 
گرفته است. با این مذاکره و حتی گفت وگو و حتی از طریق 
ثالث مگر ممکن است؟ می شود از طریق مثال گفت وگوهای 
ثالث مقداری تنــش را کاهش داد و ایــن کاهش تنش هم 
وقتی ممکن است که دولت ایاالت متحده آمریکا که االن 
حالت بسیار تهاجمی علیه ایران دارد، یک مقداری حالت 
تهاجمی اش را کاهش دهد. مشکل االن در رابطه با ایران با 
آمریکا نیست، مشکل در رابطه با روابط آمریکا با ایران است. 
یعنی االن موضوع از آن طرف است، از این طرف ما االن 
کاری با منافع آمریکا در منطقه به صورت ظاهر نداشتیم، آنها 
هستند که دارند تحریک می کنند؛ هم کشورهای منطقه را، 
هم تحریم، هم خروج از برجام. یعنی آنها در موضع به شدت 
تهاجمی هســتند. آن وقت شــما با کشــوری که در موضع 
به شدت تهاجمی است، می آیی بنشینی مذاکره کنی؟ این 

مذاکره کامال تسلیم است.
آقــای ایمانی! شــما بــه یــک رقابت معیــوب و 
غیرســازنده بین دولت هایی که در ایران سر کار 
می آیند، اعتقاد دارید؟ به ایــن معنا که هر دولتی 
در ایران ســر کار می آید، یک دوره اصالح طلبان 
می آیند و یک دوره اصولگرایان. این دوره کسانی 
که سر کار آمده اند خودشان را معتدل تر می دانند. 
به نظرتان یک رقابت غیرسازنده بین اینها وجود 
دارد که هر طرفی که می خواهد قدمی در مســائل 
اساسی سیاست خارجی مانند حل مسائل با آمریکا 
بردارد، فضایی از طرف رقبا ایجاد می شود که آن 
دولت سر کار، آن کار را نتواند انجام دهد و به اسم 
خودش نتوانــد بزند تا رقیبی کــه در دور بعد قرار 

است سر کار بیاید، آن بتواند آن کار را انجام دهد. 
به نظرتان این فضا در داخل کشور بین گروه ها و 

احزاب وجود دارد؟
   بله، وجود دارد، نه در مورد بحث سیاست خارجی، 
در مورد مسائل دیگر هم وجود دارد. سیاست خارجی یکی 
از آنهاست. اگر نگاه کنید، مثال دولت آقای روحانی که آمد، 
سیاهه بلندی از اقدامات منفی را که دولت قبلی علیه کشور 
کرده بود، منتشــر کرد و همین طور دولت قبلی علیه دولت 
قبل تر. نه فقط راجع به سیاســت خارجی، سیاست خارجی 
یکی از آنها بود. در مورد مسائل اقتصادی، تورم، آزادی های 
اجتماعی و آزادی های سیاسی. شما لیست را بخوانید. همه 
دولت های ما که می آیند ســر کار، متاسفانه به خاطر اینکه 
دولت قبلی را به شدت در افکار عمومی منکوب کنند، یک 
سیاهه ای از آن می دهند و جالب این است که در طول دولت 
خودشان هم اتفاقا بسیاری از آن چیزهایی که به دولت قبلی 
اتهام می زنند، خودشــان هم انجام می دهند. مانند همین 
دولت فعلی؛ بسیاری از سیاست های غلطی را که دولت قبل 
انجام می داد، اینها هم انجام می دادند و االن هم رسیده اند 
به اینکه آن دولت قبلی شاید در مجموع عملکردش در بعضی 
زمینه ها؛ البته شاید بهتر از این دولت بوده و همین طور دولت 
قبل را نســبت به دولت قبل دارم می گویم، این کلی است. 
بحث رقابت داخلی باالخص در زمینه مثال سیاست خارجی، 
همواره بوده، اینها فقط یک اهرمی است که هر دولت برای 
اینکه خودش را در افکار عمومی موجــه کند، رأی بگیرد و 
اعتماد جلب کند، نسبت به دولت قبلی می گوید. همیشه این 
داستان بوده و خواهد بود. اینها خیلی مبنای درستی ندارد و 
عمدتا یک رفتار پوپولیستی برای جلب افکار عمومی است و 
بعد هم یک مقدار که زمان می گذرد، معلوم می شود که نه، 
اینها هم مثال در این زمینه ناموفق بوده اند. بیشترین دولتی 
که بعد از انقالب موفق شد که نوعی مذاکره را با حمایت های 
کامل مسئوالن نظام، با غربی ها و آمریکایی ها انجام دهد 
پس از انقالب، دولت آقای روحانی بود. دولت های قبلی تا 
حد درصد بسیار ضعیفی از این مذاکرات مانند برجام را انجام 
ندادند. ما در این دولت موفق شدیم که با همه کشورهای 
غربی، یعنی عمده کشــورهای غربی و در رأس آنها آمریکا 
بنشینیم دو سال مذاکره کنیم و بعد به توافق برسیم، امضا 
کنیم، دســت بدهیم و بعد هم برویم این را در سازمان ملل 
متحد به عنوان قطعنامه شورای امنیت تصویب کنیم. از این 
باالتر دیگر نمی شود. نتیجه چه شد؟ االن داریم بیشترین 
ضربه را از ناحیــه همین اعتمادی که کردیــم می خوریم. 
نمی گویم اصال کار برجام نمی بایست امضا می شد؛ نه. من 
جزو موافقین مذاکرات و امضای برجام بودم و هستم. االن 
هم موافقم که آن کاری که انجام شــد در آن مقطع زمانی، 
می بایست می شد، منتها بعدش توسط ما، مشکل ما بودیم 
که از برجام بد تلقی کردیم و بعد اعتمــاد و زود اجرا کردیم. 
اینها دیگر ربطی به غربی ها ندارد. مشــکل ما بودیم و بعد 
اعتماد کردیم. اگر این اعتماد را ما تا این حد نسبت به نتایج 
برجام نمی کردیم، االن این مشکل را که تا آمریکا بخواهد 
از برجام خارج شود که حتی تصورش را خیلی از مسئوالن ما 
نمی کردند، االن به این وضعیت که نوعی سردرگمی وجود 
دارد، مواجه نشده بودند. حاال این کاری که این دولت آمد 
و آن کاری کــه دولت های قبلی نکرده بودنــد و امکانش را 
نداشتند، حتی از کنار رئیس جمهور آمریکا در کریدور سازمان 
ملل متحد رد شوند، این کار را در حد اعالیش هم کرد. حتی 
تلفن بین روسای جمهور دو کشور آقای اوباما و آقای روحانی 
وقتی که ایشــان در نیویورک بودند انجام شد. دیگر از این 
باالتر نمی شد. به اضافه مذاکرات دو سال طوالنی نتیجه 
این شد. یعنی وقتی هم که یک دولت ما آمد و این کار را کرد، 
این نشان دهنده این اســت که این موضوع همواره اهرمی 
بوده برای اینکه هر دولت، دولت قبلی خودش را بکوبد، ولی 

واقعیت نداشته است.

 این مشــکالت ممکن اســت بیشــتر هم شــود، ولی 
آمریکایی هــا یــک راهکار غلطــی نشــان می دهند به 
خاطر یک نوعــی جنگ روانــی. این راهــکار، راهکار 
مذاکره نیست، چون در این مذاکره هیچ چیز عاید ما 
نمی شود؛ نه تنها عاید ما نمی شود، بلکه به ضرر منافع 

ملی است، به این دالیلی که عرض کردم
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می خواهند ما را تحقیرکنند
گفت وگوی مثلث با عباس سلیمی نمین

بعد از اینکه آقای ترامپ گفت که ما می خواهیم 
بدون پیش شــرط بــا ایرانی ها صحبــت کنیم، 
به نظرتــان در فضای داخلــی، ما با چــه روندی 
روبه رو هستیم؛ هم گروه های سیاسی و احزاب 
سیاسی، هم اینکه نظر دولت و حاکمیت به این 
موضوع چگونه است؛ آیا فضای دوگانه ای وجود 

دارد یا نه؟
   من فکر می کنم بیش از هر زمان یک انسجامی 
در این زمینه به وجود  آمده اســت؛ یعنی یک نگاه واحدی 
در این زمینه وجود دارد و آن نگاه واحد از این جهت شکل 
گرفته که ما تجربه ســنگینی را در ارتباط بــا دو مذاکره با 
آمریکا کسب کردیم و این برای ما بسیار حائز اهمیت بوده 
که یگانگی ایجاد کرده اســت، چون برخی از دولتمردان 
ما نــگاه متفاوتی داشــتند و همین نگاه 
متفاوت موجب شد که ما در گذشته 
مذاکره با آمریــکا را بپذیریم، چون 
قبــل از آن تجربه ای کســب کرده 
بودیم که آن تجربــه علی القاعده ما 
را از این امر بازمی داشــت اما با توجه 
به اینکه جریانی در انتخابات توانســت 
رأی مــردم را از آن خــودش کند 
و اعتقــاد متفاوتــی در ایــن 
زمینه داشــت، علی القاعده 
ما پذیرفتیم کــه با آمریکا 
مذاکره کنیم و مذاکره 
کردیــم و آن جریان 
که اعتقاد داشــت 
به اینکــه می تواند 
با مذاکره، آمریکا 
را نســبت به مصالح 
ملت ایــران نــرم کند، 
همان جریان امروز خودش 
قوی تر از دیگران است. در 
این زمینه اظهاراتی که امروز 
وزیر محتــرم خارجه دارد یا 
ریاســت محترم جمهوری 
در این زمینه دارد، ناشی از 
یک تجربه جدید است، در 
حالی که این آقایان قبال بر 
این مساله اصرار می ورزیدند 
که ما می توانیــم با گفت وگو، 
آمریکا را نرم کنیــم و می توانیم با 
لحن نرم و روی باز با آمریکایی ها 
مواجــه شــویم و همیــن مســاله 
موجب خواهد شد که آمریکایی ها 
متفاوت عمــل کنند. امــا این کار 
صورت گرفت و این آقایان هر آنچه 
در توان داشتند، برای اینکه موضع 
آمریکا را نسبت به ما نرم کنند، به کار 
گرفتند اما در نهایت هیچ تاثیری از این 
مساله دریافت نداشتند. فرض کنید که 
امروز باز با آقــای ترامپ مذاکره کنیم، 
چند سالی با ایشــان گفت وگو داشته 
باشیم و کشــور را معطل این 
مساله قرار دهیم و باز با 

تغییر هیات حاکمه آمریکا متعهد به آنچه امضا شده نباشند 
و ما باز مواجه باشــیم با گروه دیگری و توســط مقام جدید 
دیگری، آنها پیشــنهاد مذاکره را به مــا بدهند. این اتالف 
انرژی و وقت خواهد بود اگر اتکای ما به مذاکره با گروه های 
مختلفی باشد که در آمریکا روی کار می آیند، ضمن اینکه ما 
در مورد آقای اوباما این مساله را کامال تجربه کردیم که از 
زمان خود آقای اوباما نقض عهد آغاز شد، نه از زمان گروه 
جدیدی که به قدرت رســیدند. نقض عهــد در زمان اوباما 
شروع شد و ایشان رسما جلوی دسترسی به سیستم بانکی را 
گرفت که با ما وارد کار شود. بنابراین امروز بیش از هر زمانی 
هم آوایی و هم نوایی وجود دارد در مورد عبث بودن مذاکره 
با آمریکا، زیرا هم نقض عهد در این زمینه وجود دارد و هم 

عداوت آشکار. 
ما شاهد هستیم که در واقع مذاکره را برای ضربه زدن 
به کار می گیرنــد، نه مذاکره را برای حل مشــکل. مذاکره 
را ابــزاری بــرای بی اعتبارکردن کشــور می خواهنــد، لذا 
رویکردشان کامال خصمانه است. چون رویکرد خصمانه 
است، طبیعتا ما به نتیجه ای از طریق مذاکره نمی رسیم.  
مسائلی در تاریخ بین دو کشور وجود دارد که هر دو کشور 
اهتمام دارند این مشــکالت حل شــود، امــا آمریکایی ها 
نشان دادند که مذاکره را به عنوان ابزاری برای تحت فشار 
قراردادن اســتفاده می کنند، ابــزاری برای اعمــال اراده 

خودشان.
 بنابرایــن در ایــن مذاکره هرگز شــما بــه نتیجه ای 
نمی رسید. چرا؟ چون اگر او احساس کند در مذاکره به آن 
اهدافش نرسیده، یعنی در واقع به عنوان ابزار قدرت از آن 
نتوانســته جهت اعمال و تحمیل نظراتش استفاده کند، 
بالفاصله به هم می زند و برمی گردد به نقطه صفر تا بتواند 
از ابزار دیپلماســی به عنوان یک شیوه و روش از بین رفتن 
مصالح و منافع طرف مقابل اســتفاده کند؛ لذا در این نوع 
 مذاکرات باید بدانیم که به هیچ وجه به جایی نخواهیم رسید 

و نتیجه بخش نخواهد بود.
برخی می گویند اگر حاکمیت به این نتیجه برسد 
که به نوعی با گفت وگو، با درنظرگرفتن این مساله 
که نفس گفت وگو موضوع باطلی نیست و با این 
نوع مسیر بشــود منافع ملی ایران را کسب کرد، 
جلوی تحریم  ها را سد کرد و روش های جدیدی 
باشد برای اینکه هزینه های ترامپ کاهش پیدا 
کند و اگر کانالی ایجاد شود که بین مقامات ایران 
و آمریکا گفت وگو شود و این اعمال تحریم ها به 
عقب بیفتد یا  دوباره آمریکا به برجام و به تعهدات 
قبلی اش پایبند باشــد، این روش باز به نظر شما 

کار عبثی است؟
   قطعا عبث اســت، فرقی نمی کند؛ این هم باز هر 
زمانی قابل نقدشدن است. در مذاکرات قبلی ما توانستیم 
زیر نظر ســازمان ملل و اتحادیه اروپا یــک مذاکره کنیم و 
به توافقی رســیدیم. خب این توافق را نقض کرده است؛ 
حاال شما می گویید ما مســتقیما بتوانیم با آمریکایی ها به 
یک توافق برســیم و یک توافق پایداری شکل گیرد؟ چه 
تضمینی در این قضیــه وجود دارد که بــه توافق پایداری 
برسیم؟ در حالی که ما در مذاکره ای توافق کردیم که غیر 
از آمریکا، دیگران هم دخیل بودند و اینها توانســته بودند 
چارچوب های این مذکرات را استحکام بیشتری ببخشند و 
جنبه بین المللی به او بدهند. چــه  تضمینی دارد که فرض 
کنید به توافــق هم برســیم، بالفاصله هــر زمانی که 

نظر آنها تامین نشــود، این توافق را بــه صورت خیلی 
راحت تــر نقض نکنند. عــرض کردم، شــما رویکرد را 
باید توجه کنید. آیــا واقعا در آمریــکا رویکردی برای 
مذاکــرات عادالنه که منافــع ایران تامین می شــود، 
وجود دارد؟ هرگز وجــود ندارد، یعنــی در واقع جنگ 
دیپلماســی مثل جنگ نظامی اســت، هیچ تفاوتی هم 
در نتیجه الاقل اینجا نمی بینم. یعنی او می خواهد در 
این چارچوب هم شــما را له کند و حقوق شــما را نابود 
کنــد، در تهاجم نظامی هــم همیــن کار را می خواهد 

 . بکند
در واقع هدف، ضربه زدن به طرف مقابل است، 
 یعنی در واقع نابودکردن او است. ما باید دقت داشته 
باشــیم که ایران بــا اســتقالل خودش ضربــه ای به 
آمریــکا زده و تاثیری بر منطقه گذاشــته که روز به روز 
شرایط آمریکا در منطقه سخت تر و سخت تر می شود. 
بــه عبارتی دیگــر بیداری ملــت ایران و خیــزش ملت 
ایران،  خیزش های دیگــری را در پــی دارد. تنها راه 
آمریــکا بــرای اینکه ســایر خیزش هــا را متوقف کند، 
این اســت که مبدأ این خیزش را کامــال زمین گیر کند 
و اثبات کند کــه این کشــوری که دارد منشــأ آگاهی 
می شود، این کشور به اشتباه خودش راضی شده و به 

گونه ای به زانو در آمده است. 
در این شــرایط اســت که آمریکایی ها می توانند 
برخی مشــکالت خودشــان را حل کنند. اگر با ایران 
مذاکــره کننــد به صورت برابــر و این مذاکــرات برای 
ایران نفع داشته باشد، آن شــرایط برای آمریکا اصال 

حاصل نخواهد شد.
 آمریکایی ها می خواهند یک دستاورد نابودکننده  
و تحقیرکننــده  داشــته باشــند که ایــن تحقیــر منجر 
شــود که دیگران در مســیر اســتقاللی کــه ایران در 
آن قــرار گرفــت، قــرار نگیرند. ایــن را اگــر ما درک 
کنیم که فکــر می کنم امروز حتی کســانی که طرفدار 
مذاکره بودند و تصورشان این بود که با لحن خوش تر 
می توانیم آمریکایی ها را سر عقل بیاوریم، آنها هم به این 
نتیجه رسیده اند که مساله آمریکا این نیست که مسائلش 
را با ایــران حل کند؛ این اســت کــه به ایــران یک ضربه 
هولناکی بزند و جلوی ترقی  و پیشرفتش را بگیرد تا او نتواند 
سرمشــق دیگران باشــد. در این حالت ما باید متوجه این 
مســاله باشــیم که رویکرد آمریکا، رویکرد مذاکره نیست، 
بلکه همان رویکردی اســت کــه از راه نظامی می خواهد 
 به دســت بیــاورد، یعنــی از حرکت های نظامــی عایدش

 شود.
 منتها حرکت های نظامی، ریســک او را باال می برد، 
خطرپذیــری او را باال می بــرد و می تواند بــرای آن تبعات 
زیادی داشته باشد. مذاکرات تبعات زیادی برایش ندارد؛ 
مقداری بی اعتباری برای او رقم می زند، ولی در این حالت 
نظام طبعا وارد عرصه ای می شود که به هیچ وجه نمی تواند 

نتیجه اش را محاسبه کند.

گفتوگو؟؟؟؟

 عباس سلیمی نمین معتقد است: امروز بیش از 
هر زمانی هم آوایی و هم نوایی وجود دارد در مورد 
عبث بودن مذاکره با آمریکا، زیرا هم نقض عهد در 
این زمینه وجود دارد و هم عداوت آشکار. ما شاهد 
هستیم که در واقع مذاکره را برای ضربه زدن به کار 
می گیرند، نه مذاکره را برای حل مشکل. مذاکره را 
ابزاری برای بی اعتبارکردن کشور می خواهند، لذا 
رویکردشان کامال خصمانه اســت.« با او در این 

مورد گفت   وگو کرده ایم.

مثلث  |  شماره 34407



رمزگشایی از پارادوکس رفتاری ترامپ
ایران تمایلی برای گفت وگو با آمریکا ندارد 

اظهارات اخیر دونالد ترامــپ، رئیس جمهور ایاالت 
متحــده آمریکا مبنی بــر گفت وگوی بدون پیش شــرط با 
مقامات ایرانی، مولد تحلیل ها و گمانــه زنی های زیادی 
در فضای بین الملل بوده اســت. بسیاری از تحلیلگران بر 
این باورند کــه پارادوکس رفتاری ترامــپ و دیگر مقامات 
آمریکایی در قبال ایران، معلول سردرگمی آنها در مواجهه 
با »ایران قدرتمند« اســت. به عبارت بهتر، ترامپ از یک 
ســو بر تقابل با جمهوری اســالمی ایران اصرار می ورزد و 
از ســوی دیگر، نســبت به عواقب و تبعات این مواجهه به 
شدت نگران است. اظهارات و هشدارهای اخیر مقامات 
کشــورمان به ترامپ و دیگــر مقامات آمریکایــی در این 

خصوص موثر بوده است. 
آنچه مسلم است اینکه اظهارات ترامپ را باید در کنار 
اظهارات مایــک پمپئو، وزیر امور خارجــه ایاالت متحده 
آمریکا در قبال ایران مورد تحلیل و تفسیر قرار داد. مایک 
پمپئو از سویی جمهوری اسالمی ایران را نسبت به مداخله 
در منطقه و حمایــت از تروریســم متهم کرده و از ســوی 
دیگر، خواستار گفت وگو با کشورمان شده است. به راستی  
»پارادوکس گفتاری و رفتاری« مقامات آمریکایی در قبال 
ایران چگونه قابل توجیه و تفسیر است؟ آیا این پارادوکس 
رفتاری، »غیرارادی« بوده یا باید آن را »هدایت شــده« و 
محصول یک »بازی هوشمندانه« از ســوی تیم سیاسی 
حاضر در کاخ ســفید دانســت؟ واقعیت امر این است که 
تحلیل این پارادوکس رفتــاری چندان دشــوار و پیچیده 
به نظر نمی رســد. در این خصوص بهتر اســت گریزی به 
اظهارات برژینسکی در ابتدای هزاره سوم میالدی بزنیم. 
زبگنیو برژینسکی، از استراتژیست های مطرح آمریکایی 
در زمان حیات خود و در دوران ریاست جمهوری جرج واکر 
بوش، هشدار معناداری را به مقامات کاخ سفید در خصوص 
ایران مخابره کرده بود: »ایران همواره در این منطقه وجود 
خواهد داشــت و چه خوش مان بیاید، چه نیاید در منطقه 
مهم خواهد بــود. این به نفع ماســت که در درجــه اول از 
هرگونه درگیری اجتناب ورزیم؛ زیرا درگیری ایران و آمریکا 
چه تعمدی باشد، چه تصادفی، آمریکا را درگیر کشمکشی 
می کند که هــم ایران و هم عــراق را در بــر می گیرد. این 
مانــع، اصرار احمقانــه آمریکا به این اســت کــه ایران به 
عنوان پیش شــرط گفت وگو درباره برنامه هسته ای اش، 
آن را متوقف کند. با صراحــت بگویم اصال درک نمی کنم 
وقتی شخص عاقلی واقعا خواستار مذاکرات است، چطور 
می تواند چنین شرطی بگذارد؛ مگر اینکه هدفش جلوگیری 
از مذاکرات باشد. من نمی خواهم آمریکا خواهان نزاع با 
ایران باشد؛ چرا که به نظر من آمریکا بدون جنگ با ایران 

حال و روز بهتری خواهد داشت.«
برژینســکی تنها استراتژیســت برجســته و مشهور 
آمریکایــی نبود که نســبت به عــدم درک مفهــوم »ایران 
قدرتمند« هشدار داد، بلکه بسیاری از استراتژیست های 
آمریکایی بر اساس محاســبات رئالیســتی و واقع گرایانه 
خود، خواســتار »شناســایی ایران قدرتمند« و یادگرفتن 
قواعــد زندگی در کنار آن از ســوی دولت هــای آمریکایی 
بوده و هســتند. این قاعده در خصوص دولــت ترامپ نیز 

صادق اســت. رئیس جمهور فعلی ایاالت متحده آمریکا 
از سویی مانند سایر روســای جمهور قبلی خود از سیاست 
»تغییر رژیم« در ایــران حمایت علنی می کند و از ســوی 
دیگر، نمی تواند قدرت جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
و نظام بین الملــل را نادیده انگارد. به عبــارت بهتر، میان 
»هدف آمریکا« و »واقعیات جاری در قبال ایران« فاصله 
و شــکافی معنادار وجــود دارد. این فاصلــه عمیق، مولد 
نوعی »پارادوکس غیرارادی« در سخنان و مواضع مقامات 
آمریکایی محســوب می شــود. باید میان این پارادوکس 
رفتاری و اتخاذ سیاست »چماق« و »هویج« تفکیک قائل 
شد زیرا اولی منبعث از سردرگمی استراتژیک آمریکا در قبال 
ایران و دومی، برخاسته  از نوعی بازی محاسبه شده است. 
واقعیت امر این است که عدم تمایل مقامات ایرانی مبنی بر 
گفت وگو با ایاالت متحده آمریکا و خصوصا دولت ترامپ، 

ریشه در قاطعیت و هوشمندی مقامات کشورمان دارد. 
مروری بر ترکیب کابینه دونالــد ترامپ نیز در تحلیل 

محتوای سخنان وی  می تواند موثر باشــد.  افرادی مانند 
جان بولتن، مایک پمپئو، رودی جولیانی و مایک پنس که 
در دولت ترامپ گرایشات ضدایرانی شدیدی دارند، هدایت 
بازی با ایران را پس از خروج ایاالت متحده از برجام از دست 
داده اند. آنها از یک سو با مواضع صریح مقامات کشورمان 
رو به رو شــده و از ســوی دیگر، قدرت مانــور بین المللی و 
منطقه ای خود را برای مواجهه بــا نظام و ملت ایران کافی 
نمی دانند. ترامپ در ســال 2017 میالدی )سال گذشته( 
و درســت  زمانی بازی را در مقابل ایران باخت که حکومت 
داعش در ســوریه و عراق متعاقب جانفشــانی های جبهه 
مقاومت و علی رغم حمایت های مکرر واشــنگتن، ریاض 
و تل آویو از گروه های تروریســتی و تکفیری، سقوط کرد. 
شکست متحدان آمریکا و مهره های عربستان  در انتخابات 
سراســری لبنان و عراق و افزایش تصاعــدی هزینه های 

جنگ یمن برای ریاض و...، جملگی بسیاری از محاسبات 
دولت ترامپ در قبال ایران را به هم ریخته است. هم اکنون 
ترامپ از نوعی »استیصال منطقه ای« در برابر ایران رنج 
می برد. از ســوی دیگر، ترامپ به واســطه حضور افرادی 
مانند »رودی جولیانی« و »جان بولتن« در تیم انتخاباتی 
و سیاســی خود که از حامیان مستقیم گروهک تروریستی 
منافقین محسوب می شوند، چاره ای جز سردادن شعارهای 
ساختارشــکن و رادیکال علیه ایران نمی بیند. با استناد به 
چنین واقعیاتی، می توان منگنه ای که ترامپ در میان آن 
قرار گرفته است را به خوبی تصور کرد! محصول این فشار، 
 بروز اظهارات و مواضعی اســت که حالتــی کامال دوگانه

 دارد. 
در نهایــت اینکــه گفت وگــوی ایــران و آمریــکا 
پیش شــرط های گوناگونــی دارد کــه واشــنگتن باید به 
همه آنها تن دهد: از بازگشــت بی قید و شــرط به برجام تا 
شناســایی ایران قدرتمند و مــوارد دیگــر. همان گونه که 
تاکید شــد، تعلل ایاالت متحده آمریکا در شناسایی ایران 
قدرتمند و یادگیری قواعــد زندگی بــا آن )مطابق توصیه 
افرادی مانند برژینســکی( نه تنها تاثیــری در جلوگیری از 
تحقق قدرت روزافزون منطقه ای و بین المللی کشــورمان 
ندارد، بلکه ضربــات جبران ناپذیری را به کاخ ســفید وارد 
خواهد کرد. در انتخابات ریاســت جمهوری سال 1980، 

»ایران اســالمی« به کلیدواژه ای تلخ برای جیمی کارتر، 
رئیس جمهور دموکرات این کشــور تبدیل شــد. کارتر در 
آن زمان دستاوردهایی در مســائل داخلی آمریکا داشت: 
ایجاد نزدیک به 10 میلیون شغل و کاهش کسری بودجه 
آمریکا و ایجاد برخی اصالحــات دولتی از جمله اقداماتی 
بود که محبوبیت کارتر را نزد افــکار عمومی افزایش داده 
بود. با این حال با تســخیر النه جاسوسی در 13 آبان سال 
1358 و ایستادگی قدرتمندانه ایران در مقابل آمریکا، وی 
در انتخابات ریاســت جمهوری سال 1980 شکست خورد 
و عرصه قدرت را به رونالد ریگان ســپرد. آنچه مسلم است 
اینکه ترامپ و همراهانش می توانند با مشاهده سرنوشت 
کارتر از وی عبرت بگیرند. ممکن اســت روزی فرابرسد که 
»ایران« به کلیدواژه و اسم رمز شکست ترامپ در انتخابات 

ریاست جمهوری آتی تبدیل شود.

سعید سبحانی

روزنامه نگار
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بینالملل

نظام سیاسی ایران  به ترامپ بی اعتماد است

صدای واحدی از واشنگتن شنیده نمی شود
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یادداشت

ایاالت متحده آمریکا طی هفته ای که گذشت جنگ 
روانی تمام عیاری را در قبال ایران در پیش گرفت. از یک سو 
رئیس جمهور آمریکا ایران را تهدید و از ســوی دیگر برای 

مذاکره بدون پیش شرط اعالم آمادگی کرده است. 
به نظر می رســد اعالم آمادگی دونالــد ترامپ برای 
مذاکره بدون شــرط با مقامات ایران و تعیین ســه شرط از 
سوی مایک پمپئو، وزیر خارجه وی، درست دو ساعت بعد 
از کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، 
بازی پلیس خــوب – پلیس بــد را کــه در دوران مذاکرات 
برجامی در دو ســوی اقیانوس اطلس در جریــان بود، به 

داخل واشنگتن کشانده است. 
از آنجا کــه اروپا دیگر مایل نیســت نقــش »پلیس 
خوب« را بازی کند و در حقیقت اروپا در حوزه برجام در کنار 
ایران قرار گرفته است، وظیفه »پلیس خوب« نیز برعهده 
خود آمریکایی ها گذاشته شده و چه کسی بهتر و موجه تر 
از دونالد ترامــپ که بیش از نتیجه هرگونــه مذاکراتی، به 
تاثیرات تبلیغاتی و نمایش های تلویزیونــی آن نیاز دارد و 
اهمیتی هم ندارد که با کیم جونگ اون  کره شمالی دست 

بدهد یا توپ فوتبال را از دست والدیمیر پوتین بگیرد.
آنچه  اهمیت دارد کار در برابر  کره شــمالی، روسیه و 
ایران در دست تشکیالت یا همان دولت پنهان است که با 
وجود لبخندهای ترامپ به پیونگ یانگ، مسکو و تهران، 

همچنان بر طبل تخاصم با این سه کشور می کوبند.
همچنین دستگاه دیپلماسی آمریکا که با آمدن پمپئو 
بیش از هر زمان دیگری در اختیار گروهای افراطی و تندرو 
قرار گرفته است، اهداف بیشتری را از جمله دخالت در امور 
داخلی ایران، تالش برای بی دفاع ساختن ملت ایران و در 
نهایت قرار دادن نظام سیاسی ایران در آستانه فروپاشی، 

دنبال می کند.
درخواســت مذاکــره ترامپ زمانی شــاید با پاســخ 
مثبت در تهران مواجه شــود که در اظهارنظرهای علنی یا 
پیام های احتمالی رد و بدل شــده در پشت صحنه، صدای 
واحدی از واشنگتن شنیده شــود؛ همان گونه که صدای 
واحدی با ارسال دو نامه مشخص از ســوی باراک اوباما، 
رئیس جمهوری وقت ایاالت متحده به سران نظام جمهوری 
اسالمی ایران دو سال پیش از توافق سند برجام، مخابره 

شد. 
از دیگر ســو  تا زمانی که آمریکایی ها احترام به ملت 
ایران را در پیش نگیرند، دست از سیاست تهدید برندارند و 
اقداماتی در جهت اعتماد به تصمیمات دولت خود انجام 
ندهند، درخواســت های آنان بــرای مذاکره بــا ایران، در 

تهران شنونده ای ندارد.
متاســفانه دولت های مختلف آمریکا در 40 ســال و 
به طور اخص، دولت کنونی این کشــور به ریاســت دونالد 
ترامپ به هیچ یک از ایــن اصول پایبند نبوده  و نیســتند. 
دولت آمریکا همواره بدون مــدرک و دلیل، ایران را حامی 
تروریســم و ناقض حقوق بشــر معرفی کرده است و حتی 
یک بار نیز ترامپ ملت ایران را ملتی تروریست پرور خواند. 
رئیس جمهوری آمریکا در حالی از مذاکرات بدون شرط با 
ایران سخن به میان آورده است که در روزها و حداکثر سه 
ماه آینده، تحریم های یکجانبه و فاقد مشــروعیت آمریکا 
علیه ایران از ســر گرفته می شــود. بنا بر این دولت آمریکا 
امیدوار است در حالی که اسلحه را روی شقیقه ملت ایران 
گذاشــته اســت، ایرانی ها به مذاکره زیر ارعــاب و تهدید 

تن دهند.
در عیــن حــال هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد که 

توافق احتمالی ایــران با دولــت دونالد ترامپ، از ســوی 
رئیس جمهــوری بعــدی آمریــکا نادیــده گرفته نشــود؛ 
همان گونه که ترامپ به توافق حاصل شــده میان ایران و 

دولت آمریکا به ریاست جمهوری باراک اوباما پایبند نبود.
لذا امروز ایاالت متحده در باالترین ســطح آمادگی 
خود را برای مذاکره با ایران اعالم کرده است. فقط مساله 
این اســت که آمریکا رویکردی را در پیش گرفته که باعث 
بی اعتمادی نظام سیاسی ایران شده است. به همین دلیل 

فعال مذاکرات با آمریکا امکان پذیر نیست. 
در این میان هفته گذشــته شــاهد بودیم که چند روز 
پیش از ســخنان ترامپ، جیمز متیس، وزیر دفاع  آمریکا 
در ســخنانی گفت که آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران 
نیســت، بلکه به دنبال تغییــر رفتار تهران اســت. در این 

خصوص باید به چند نکته توجه داشت؛
نخست اینکه بعد از رد و بدل شدن چند پیام تند میان 
ایران و آمریکا مبنی بر اینکه آقای روحانی گفت با دم شــیر 
بازی نکنید و ترامپ نیز گفــت تهدید نکنید وگرنه با عواقب 
وخیمی مواجه خواهید شــد، دو طــرف تصمیم گرفته اند 
شــدت جنگ لفظی را کاهش دهند. آقــای روحانی اخیرا 
اعالم کرد که جواب هر حــرف بی ربطــی را نخواهند داد 
و ما اهل عمل هســتیم و نه حرف، که این مســاله بیانگر 
فروکش کردن شدت لفاظی ها از سوی ایران بود. از طرف 
 آمریکا نیز کاخ سفید اعالم کرد که ترامپ مایل به افزایش 
تنش با ایران نیست. در چنین شرایطی به ناگهان در استرالیا 
خبری منتشــر شــد مبنی بر اینکه دولت آمریکا به استرالیا 
اطالع داده که طــی یک ماه آینده به ایــران حمله نظامی 
خواهد کرد و از اســترالیا خواســته اطالعاتی را که درباره 
فعالیت های هســته ای ایران دارد در اختیار دولت آمریکا 
قرار دهد. پس از این فضاســازی بود کــه از جیمز متیس 
پرسیده شد که آیا چنین خبری که در رسانه های استرالیایی 
منتشر شده صحت دارد یا خیر که وی پاسخ داد خیر، آمریکا 
به دنبال تغییر رژیم نیســت و این مباحث بیشــتر حدس و 
گمان های رسانه ای است، لذا از یک سو واکنش های تند 
طرفین باعث شد که این فضا کمی فروکش کند و از سوی 
دیگر صحبت های متیس واکنش به اطالعات غلطی بود 
که از استرالیا درز کرده بود. البته بدون شک مواضع قاطع 
ســردار ســلیمانی که به آمریکایی ها یادآوری کــرد که در 
منطقه آسیب پذیر هســتند، تاثیرگذاری زیادی در تلطیف 

فضا داشته است.
مســاله دیگر اینکه هیچ گاه هیچ مقام رسمی آمریکا 
از واژه تغییــر رژیم نه بــرای جمهوری اســالمی ایران و نه 
برای دولت های دیگر اســتفاده نکرده اســت، زیرا تغییر 
رژیم به منزلــه تغییر دخالت در امور داخلی کشــورها تلقی 
می شود و می تواند بار حقوقی در پی داشته باشد. به عبارتی 
آمریکایی ها رفتارهایی را انجام می دهند تا رژیم کشوری را 
تغییر دهند اما از به کاربردن این کلمه و اعالم این سیاست 
ابا دارند. به عنوان مثال حتی در مورد سوریه نیز به صراحت 
عنوان نمی شود که به دنبال تغییر رژیم هستند و می گویند 
که مردم سوریه باید اقداماتی انجام دهند که حکومت بشار 
اسد تغییر کند. در مورد ایران نیز همین مساله صدق می کند 
و من به یاد ندارم که تاکنون هیچ مقــام آمریکایی از کلمه 
تغییر رژیم در مورد جمهوری اسالمی استفاده کرده  و آن را 

به عنوان سیاست رسمی دولت آمریکا معرفی کرده باشد. 
این در حالی است که از دید جمهوری اسالمی ایران 
چنین ادبیاتی رنگ و بوی تغییر رژیم دارد. به بیان دیگر اگر 
ایران بخواهد 12 شرط پمپئو را اجرا کند از منظر جمهوری 
اســالمی گویی نظام سیاســی ایران تغییر کرده است اما 
آمریکا این شروط را به مثابه تغییر نظام نمی داند، بلکه آن 
را در قالب تغییر رفتار تعریف می کنند. در این بین اگر تغییر 
رفتار به تغییر نظام سیاسی منجر شــود، نسبت به آن ابراز 

خرسندی و استقبال خواهند کرد اما به زبان نخواهند آورد.

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا
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ترامپ در حال بازی با افکار عمومی 
ایران است

گفت وگوی مثلث با محمد جمشیدی

روانی موفق بوده است؟
   این یــک جنگ روانی اســت و نمی تــوان گفت 
پایین آمدن قیمــت ارز همزمان با صحبت هــای ترامپ به 
این مفهوم اســت که این رویکرد او اثر واقعــی بر اقتصاد 
ایران دارد. درحقیقت او در حال بازی با فضای داخلی ایران 
است. ترامپ می خواهد التهاب، ارعاب و فضای جنگ در 
ایران ایجاد کند تا قیمت ارز در ایران باال برود و از دیگر سو 
با ایجاد فضای صلح فرضی شــرایط داخلی اقتصاد کشور 

را تغییر دهد.
مهم ترین هــدف آمریکا در برهه فعلــی ایجاد تردید 
بین جامعه ایران در قبال مسئولین کشور است. یعنی متهم 
کردن کشــور به این که چرا در مســیری کــه ترامپ پیش 
پای شان قرار داده گام نمی گذارند. این در حالی است که 

سیاست واقعی آمریکا مبتنی بر فشار است و نه مذاکره. 
اهداف آمریکا از اعمال فشار بر ایران چیست در 
حالی که می فرمایید آنها نمی خواهند مذاکره ای 

صورت بگیرد؟
   آمریکا به دلیل مباحث منطقه ای نیاز ژئوپلیتیک 
و اســتراتژیک به این موضوع دارد که ایران را تحت فشار 
اقتصادی و انزوای شدید قرار دهد. لذا حتی اگر ایران وارد 
مذاکره با واشنگتن شود این مذاکرات به نتیجه ای نخواهد 
رسید. در دوره های قبل، مقامات آمریکایی این گونه بیان 
می کردند که بهترین پیشنهاد به ایران پیشنهادی است که 
مطمئن باشند ایران آن را رد می کند. چرا که آنها هیچ وقت 
دنبال توافــق نبوده اند و عدم توافق برایشــان موضوعیت 
داشته است. امروز نیز فقط دنبال فشار بر ایران هستند زیرا 

نیاز منطقه ای شان همین است. 
اکنون پرســش این اســت که آیا اگر ایران از فشــار 
تحریم ها خارج شود به نفع آمریکا خواهد بود؟ قطعا این طور 

تصور کرد که وقتی حرفی می زند دقیقا همان معنی را دارد که 
از کالم برمی آید. پیش تر ترامپ ادبیاتی را به کار برده که در 
برخی موارد بسیار متناقض بوده است بنابراین اگر بخواهیم 
به ادبیات او استناد کنیم ممکن اســت با گذشت زمان، او 
موضعی دیگر اتخاذ کند.سیاست دولت ترامپ در نگاه کلی 
این است که با رفت و برگشت های مکرر و ایجاد فشار روانی 
و اقتصادی سنگین،  طرف مقابل را با سیاست ارعاب به آنچه 

که می خواهد وادار کند. 
با توجه به اینکه صحبت های ترامپ درســت در 
مقطعی بیان شد که نوسانات بازار ارز ایران به اوج 
خود رســیده بود می توان گفت که رئیس جمهور 
آمریکا با طرح چنین پیشــنهادی به دنبال ایجاد 

جنگ روانی داخل کشور است؟
   در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت؛ نکته 
اول اینکه اخیرا رویترز گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه 
دولت ترامپ به دنبال خبرپراکنی، ایجاد جنگ روانی و انتشار 
اخبار دروغ در رابطه با ایران اســت تا بدیــن طریق بتوانند 

جامعه ایران را ملتهب کنند. 
نکته دیگر هم این است که همان طور که اشاره کردید 
هفته گذشته شاهد بودیم که بازار ارز رشد شدیدی داشت و 
در همان مقطع نیز ترامپ بحث مذاکره بدون پیش شــرط 
را مطرح کرد. این مســاله بیانگر آن اســت که آنها به دقت 
بازار ایران را رصد می کنند و لذا در  مواقع حساس، ضربات 
نقطه ای را وارد می آورند که بتواننــد با محیط داخلی ایران 
بازی کنند. در واقع آمریکایی ها به دنبال شرطی کردن جامعه 

ایران نسبت به سیاست هایشان هستند.
از آنجایی کــه همزمــان با صحبت هــای ترامپ 
تاحدودی قیمت ارز در ایــران کاهش پیدا کرد، 
می توان گفت ترامپ در ایجــاد این جنگ و بازی 

دکتر جمشیدی ارزیابی شما از صحبت های اخیر 
ترامپ مبنی بر مذاکره بدون پیش شرط با تهران 

چیست؟
   با در نظر گرفتن اظهارات اخیر ترامپ و همچنین 
جیمز متیس وزیر دفاع این کشــور مبنی بــر اینکه آمریکا 
به دنبــال تغییر نظام در ایران نیســت، می تــوان گفت که 
جمع بندی آمریکا در جلسه شــورای امنیت ملی در رابطه با 
ایران این بوده اســت که تقابل کالمی و تند صحبت کردن 
با ایــران اثر معکوس دارد و آنها این مســاله را در انســجام 
داخلی ایــران مشــاهده کردند؛ لــذا هدف اصلــی دونالد 
ترامپ برهم زدن انســجام داخلی ایران اســت. زمانی که 
سردار سلیمانی علیه آمریکا موضع گیری کرد، سخنگوی 
دولت آمریکا گفت که به این مواضع پاسخی نخواهند داد 
و موضع گیری بعــدی این بود که ترامپ اعــالم کرد  آماده 
مذاکره بدون پیش شرط با ایران هستند.  از این رو ترامپ در 
حالی که اخیرا ادبیات بسیار تندی در قبال ایران به کار برد و 
همه جهان و حتی مقامات داخلی آمریکا را شگفت زده کرده 
بود، در گام بعدی بحث مذاکره بدون پیش شــرط را مطرح 
می کند. این در شرایطی است که پیش تر وزیر خارجه آمریکا 
12 پیش شرط یا هدف برای نتیجه مذاکره با ایران تعریف 
کرده اســت.  یعنی آمریکایی ها از پیش نتیجــه مذاکره را 

اعالم کرده اند که باید به کجا برسد.
آیا جمهوری اسالمی باید به صحبت های ترامپ 
برای مذاکره توجه کند یا اینکه فعال فضایی فراهم 
نیســت که دو کشــور بتوانند مذاکراتی داشــته 

باشند؟
   درواقع از آنجایی که آمریکایی ها قبال و در پی خروج 
ازبرجام مواردی بسیار بدتر از پیش شرط را برای ایران تعیین 
کردند اکنون نمی توان به ادبیات ترامپ اعتماد و این گونه 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک روز ایران 
را تهدید می کند و روز دیگــر صحبت از مذاکرات 
بدون پیش شــرط بــا تهــران را مطــرح می کند؛ 
البته ساعاتی بعد وزیر خارجه وی که پیش تر نیز 
شروطی  دوازده گانه برای ایران تعیین کرده بود باز 

صحبت از شروطی برای تهران می کند. 
به نظر می رسد که ترامپ سیاست چماق و هویج 
را در قبال ایران در دستور کار خود قرار داده است. 
اما آنچه کــه در این میــان اهمیــت دارد، ارزیابی 
درســت ایران از سیاســت ها و اهداف واشنگتن 
است. دکتر محمد جمشیدی، استادیار دانشگاه 
تهران در گفت وگویی با هفته نامه مثلث به بررسی 
این موضوع پرداخت. این استاد دانشگاه معتقد 
است سیاست دولت ترامپ این است که با ایجاد 
فشار روانی و اقتصادی سنگین،  طرف مقابل را با 

سیاست ارعاب به آنچه که می خواهد وادار کند
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ادبیاتی که ترامپ به کار برد به معنای پرهیز از جنگ است. یعنی وقتی آمریکا ادبیات جنگی به کار برد و ایران 
پاسخ متقابل داد آنها لحن خود را تغییر دادند. در نتیجه ترامپ به دنبال جنگ و تقابل نظامی با ایران نیست بلکه 
هدف او بهره برداری از تهدید نظامی با هدف وادار کردن ایران به امتیازدهی مدنظر واشنگتن است. تهدید نظامی 

در کنار فشار اقتصادی و جنگ روانی، شیوه فعلی دولت واشنگتن در قبال تهران است

رژیم در ایران نیستند، اما از سوی دیگر سیاست هایی را دنبال 
می کنند که نمی تواند معنایی جز تالش برای تغییر رژیم برای 
آن متصور بود. درواقع ایاالت متحده د ر صدد است سیاست 
فشار حداکثری و مجبورکردن ایران به عقب نشینی در حوزه 
راهبردی که نهایتامنجر به براندازی و تغییر رژیم می شــود را 
دنبال  کند، اما تمایل ندارد به این سیاســت متهم شود. زیرا 
آنها  بر این موضوع واقف هستند که اتخاذ چنین سیاستی، 
هم در قبال ایران اثر معکوس خواهد گذاشــت یعنی باعث 
انسجام بیشتر جامعه می شود  و هم در محیط بین الملل چیزی 
جز شکاف بین المللی و تداعی سیاست آمریکا در برابر عراق 
نخواهد داشت، لذا حمایت بین المللی در پی نخواهند داشت. 
به عبارت دیگر واشــنگتن تمایل دارد این سیاست را به طور 
عملی پیگیری کند، بدون اینکه آن را اعالم کند. همچنین 
این صحبت ها زمانی بیان شــد که اعالم شد شورای امنیت 
ملی آمریکا جلسه ای در رابطه با ایران خواهد داشت و موضوع 
ایران  در جلسه مطرح می شود. اما همان گونه که اشاره شد بعد 
از این جلسه هیچ موضعی از جانب مقامات آمریکا گرفته نشد 
و تنها جیمز متیس بیان  کرد که به دنبال گزینه نظامی و تغییر 

رژیم در ایران نیستند. 
با توجه بــه اینکه این روزهــا صحبت ها و مواضع 
متضادی را از ســوی مقامات آمریکایــی در مورد 
ایران شاهد هســتیم، می توان گفت که موضع 
یکپارچــه و واحدی از ســوی واشــنگتن در قبال 

تهران وجود ندارد؟
   بلــه در میــان آمریکاییــان در رابطــه بــا ایــران 
اختالف نظروجود دارد؛ درواقع کســانی که متصدی امور 
هستند سیاست های بلندپروازانه و غیرعملی دارند و مجریان 
سیاســت های راهبردی آمریکا آنها را غیرعملی می دانند. 
بدین ترتیب، جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایاالت متحده، 
سیاست بلندپروازانه ای در سر دارد در حالی که جیمز متیس، 
وزیر دفاع، با اجرایی شــدن آن مخالفــت می کند، بنابراین 
می توان گفت موضع اخیر ایاالت متحده هم از لحاظ زمانی 
هم به لحاظ محتوا بیانگر این است که واشنگتن در مواجهه 

با ایران، در سیاست و عمل دچار اختالف نظر شده است.
به نظر شما واکنش اخیر سردار سلیمانی و آقای 
روحانی در قبال آمریکا که با ادبیات تندی پاســخ 
ترامپ را دادند، تاچه حد در تغییر ادبیات واشنگتن 

تاثیرگذار بوده است؟
   ادبیاتــی که آقــای روحانــی و همچنین ســردار 
سلیمانی به کار بردند، درواقع یک پاسخ تدافعی و واکنش 
به سیاست های تهاجمی واشــنگتن بود. باید توجه داشت 
که صحبت های رئیس جمهــور و فرمانده ســپاه قدس در 
پاسخ به مواضع تند، بی ادبانه و غیردیپلماتیک پمپئو بود که 
عمال ایران را تهدید به تغییر رژیم کرد. یعنی آنها ما را تهدید 
کردند و ایران پاســخ داد. این مواضع، مواضعی واکنشی 
است که اتفاقا بعد از به کار بردن این مواضع، ادبیات آمریکا 
تعدیل شد. همچنین باید گفت که تهدیدهای آمریکا بیشتر 
کارکرد روانی دارد و تهاجمی است، لذا پاسخ ایران در جهت 

خنثی کردن جهت گیری آمریکا بود. 
نکته دیگری که در پاسخ ایران به آمریکا وجود دارد این 
است که تهران به دنبال تداوم تقابل نیست، اما طرف مقابل 
باید متوجه شــود که ایران در برابر ادبیات و سیاســت های 
تهاجمی کوتــاه نمی آید و عقب نشــینی نمی کنــد. اما ای 

 کاش آقای روحانی در گذشــته هم تناسب در موضع گیری 
و سیاســت ورزی را رعایــت می کردند تا امروز کاخ ســفید 
نمی توانست این رفتار را داشته باشد. به این معنا که این نوع 
ادبیات و سیاست، یک الزام دیپلماتیک است که در زمان 
مناسب باید مورد استفاده قرار بگیرد؛ همان گونه که باراک 
اوباما در دوران ریاســت جمهوری اش به عنوان شــخصی 
که خود را مظهر تعامل و گفت وگو نشــان مــی داد، مرتب 
تاکیــد می کرد که همــه گزینه ها روی میز اســت. یعنی از 
منظر آنها استفاده از ادبیات تهدیدآمیز منافاتی با سیاست 
تعاملی شان نداشــت. البته این موضوع درخصوص تمام 
کشورهای دنیا صدق می کند و در دیپلماسی با کشورهای 
دیگر خصوصــا با وجود منافــع حیاتی، اســتفاده از قدرت 
یا تهدید، یک مزیت برای کشــورها به حســاب می آید که 
هیچ گاه نباید کنار گذاشــته شــود. باید توجه داشــت که 
جمهوری اسالمی ایران، قدرت مهم و محوری منطقه است 
و هنر دیپلماسی دولت می تواند این باشد که از این ظرفیت 
در راستای پیشــبرد منافع ملت  اســتفاده کرد، البته بدون 
اینکه به درگیری منجر شــود.  ضمن اینکه مواضع آمریکا 
در منطقه محتاطانه اســت؛ چنان که در مورد سوریه هم به 
دنبال ایجاد درگیری و ورو د به منازعه دیگری در خاورمیانه 
 نیستند. این سیاست ازاواخر دولت بوش آغاز شد و تا کنون

 ادامه دارد. 
در چنین شرایطی جامعه و دولت در ایران باید چه 

واکنشی داشته باشند؟
   اگر فضای داخلی ایران یکپارچه باشد و نسبت به 
نیات و برنامه های آمریکا آگاهی کامل وجود داشته باشد، 
آنها نمی توانند برنامه هایشان را پیش ببرند. هدف واشنگتن، 
فشار اقتصادی، آشوب اجتماعی، بحران و ایجاد شکاف 
در حاکمیت است و اگر این شــکاف ها ایجاد نشود و مردم  

آگاه باشند، برنامه ها و اهداف آمریکا محقق نخواهد شد.  
درواقع اکنون آمریکا در پی آن است انسجامی که در 
داخل ایران شکل گرفته را بشکند و فضای داخلی ایران را به 
نوعی فریب دهند. به این مفهوم که به ملت ایران این گونه 
نشــان دهند که آمریکا به دنبال مذاکره منصفانه است. اما 
این در حالی است که نه تنها مذاکره ای در کار نیست، بلکه 
آنها خواستار تسلیم ایران هستند. وارد شدن در این مسیر 

می تواند برای ایران بسیار خطرناک باشد. 
در این موقعیت، اســتراتژی و سیاست ایران در قبال 
آمریکا حائز اهمیت اســت؛ به عقیده مــن کوتاه آمدن در 
برابر شــخصی مانند ترامــپ، درحالی کــه وی اهدافش را 
از طریق فشــار حداکثری و ادبیات بســیار تنــد و تهاجمی 
پیگیری می کند، خطرناک است. در واقع این آمریکایی ها 
هســتند که از تصاعد واهمه دارند. ترامپ به علت مسائل 
داخلی یعنی تنش بر سر مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و 
بحث و جدل ها بر سر نشست هلسینکی با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه، نیاز به یک تهدید بیرونــی دارد که 
این مســاله را در رابطه با ایران اجرا کــرد. آمریکاییان نیاز 
به فرافکنی داشتند به همین خاطر مســاله ایران را مطرح 
کردند. به عبارت دیگر آمریکا در وهله نخست براساس یک 
نیاز داخلی ادبیات تهاجمی در قبال ایران را به کار برد، پس 
این ادبیات اصالت ندارد و بیشــتر برای رفــع و رجوع موارد 
داخلی بوده اســت. از سوی دیگر، اساســا تصاعد به ضرر 

آمریکاست و نه ایران.

نیست، بنابراین حتی اگر مذاکراتی صورت بگیرد و توافقی 
حاصل شود، مکانیسمی را طراحی می کنند که فشار بر ایران 
برداشــته نشــود و ایران تحت تحریم باقی بماند، لذا نباید 
تنها با شنیدن ادبیات نرم از ســوی ترامپ یا دیگر مقامات 
آمریکایی نســبت به طراحی ها و برنامه های اســتراتژیک 
آنها غفلت کنیم.هدف و برنامه استراتژیک آمریکا نیز این 
است که ایران تحت فشار باشــد و در چنین شرایطی برنامه 
استراتژیک ایران باید مقاومت در برابر آمریکا و محکم کردن 

کمربند اقتصادی توسط دولت باشد.
با توجه به نرم ترشــدن ادبیــات ترامپ می توان 
نتیجه گرفت که آمریکا گزینه نظامی را علیه ایران 

فعال در دستور کار خود ندارد؟
    ادبیاتی کــه ترامپ به کار برد به معنــای پرهیز از 
جنگ اســت. یعنی وقتی آمریکا ادبیات جنگی به کار برد و 
ایران پاسخ متقابل داد آنها لحن خود را تغییر دادند. در نتیجه 
ترامپ به دنبال جنگ و تقابل نظامی با ایران نیســت، بلکه 
هدف او بهره برداری از تهدید نظامــی با هدف وادار کردن 
ایران به امتیازدهی مدنظر واشنگتن است. تهدید نظامی 
در کنار فشــار اقتصادی و جنگ روانی، شــیوه فعلی دولت 

واشنگتن در قبال تهران است.
همچنین در برآورد وضعیت منطقه باید توجه داشت که 
آمریکا به عنوان دشــمن ایران در منطقه »ضعیف« و ایران 
»قدرتمند« است. از این رو دستگاه دیپلماسی ایران بایدبتواند 
از قدرت منطقه ای و میدانی خود در راســتای پیشبردمنافع 
و جلوگیری از تحریم ملت اســتفاده کند. بــه عبارت بهتر، 
دیپلماسی به معنای استفاده از همه مولفه های قدرت ملی در 
راستای پیشبرد منافع کشور است. قدرت هوشمندهم به معنی 
ترکیب متناسب قدرت سخت و نرم است. همواره در دنیا بر لزوم 
وجود قدرت سخت در پیشبرد منافع تاکید می شود که ایران 
هم با توجه به اینکه منبع عظیمی از قدرت منطقه ای دارد باید 
بتواند از آن استفاده کند، اما معنای آن جنگ و درگیری نیست، 

بلکه حالت بازدارندگی دارد.
باز هم تاکید می کنم که سیاست آمریکا در قبال ایران 
مبتنی بر اقدام نظامی نیست، بلکه مبتنی بر فشار با محوریت 
فشار اقتصادی است. اگرچه تهدید نظامی ممکن است به 
عنوان سیاست مکمل استفاده شود تا با ترساندن جامعه و 
مســئوالن آنها را وادار به امتیازدهی کنند، اما اقدام نظامی 
را به دنبــال نخواهد داشــت. بنابراین اوال قرار نیســت که 
ایران تنش ایجاد کند بلکه در واقع در حال هزینه مند کردن 
تنش زایی آمریکا اســت، که البته در این خصوص مواضع 
سردار ســلیمانی موثر بود و طرف آمریکایی هم کوتاه  آمده 
است؛ ثانیا با توجه به شــرایطی که آمریکا دارد استفاده از 
گزینه نظامی مزیت آمریکا درقبال ایران محسوب نمی شود. 
بلکه با توجــه به حوزه نفوذایران در منطقه و ضعیف شــدن 
آمریکا در خاورمیانه، گزینه نظامی در واقع مزیت جمهوری 
اسالمی است همان گونه که پیام سردار سلیمانی هم برای 
ایاالت متحده تاکیدی بر همین موضوع بود که اگر قرار به 
اســتفاده ازگزینه نظامی علیه یکدیگر باشد، آن ابزار ایران 
است نه آمریکا و این آمریکا است که آسیب می  بیند نه ایران.
مساله دیگری که این روزها محل بحث قرار گرفته 
صحبت های وزیر دفاع آمریکا است که گفته این 
کشور به دنبال تغییر نظام در ایران نیست، بلکه به 
دنبال تغییر رفتار است. این صحبت های متیس 

به چه معناست؟
   جیمز متیــس علی رغم اینکه در زمــان فرماندهی 
نیروهای آمریکا در منطقه، مواضع تندی علیه ایران داشت اما 
اکنون با توجه به تندروی تیم امنیت ملی دولت ترامپ، نوعی 
احتیاط و خویشتنداری در مواجهه با دولت جمهوری اسالمی 
ایران در پیش گرفته است. نکته مهم در رابطه با صحبت های 
متیس و برخی دیگر از مواضع مقامات آمریکااین اســت که 
آنها مرتبا در مواضع اعالمی تاکیــد می کنند که دنبال تغییر 

39 شماره 407   | مثلث  



دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا از روزی که وارد 
کاخ ســفید شــد و حتی پیــش از آن و در زمــان رقابت های 
انتخاباتی، مساله ایران را با دقت مدنظر داشت و در این رابطه 
اظهارنظرها و تصمیمات مهمی نیز اتخاذ کرد؛ از تصمیم وی 
به خروج یک جانبه از برجام گرفته تا سخنان اخیرش مبنی بر 

آمادگی برای مذاکره با ایران بدون هیچ پیش شرطی.
با توجه به اظهارنظر اخیر ترامپ مبنــی بر آمادگی وی 
برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران به نظر می رسد واشنگتن 
در شــرایط کنونی، حداقل مذاکره برای تغییر رفتار و رسیدن 
به یک مخرج مشترک با ایران را بر تالش برای تغییر )رژیم( 
جمهوری اسالمی ایران ارجح می شمارد و هدف احتمالی تغییر 
رژیم را به زمانی موکول می کند که مذاکرات شکســت خورده 
باشد. بنابراین برای آمریکا و هر کشور دیگری، مذاکره وسیله 
اســت نه هدف و هر لحظه امکان ترک میز مذاکره از ســوی 
مذاکره کنندگان وجود دارد. لذا ایران هم باید به مقوله مذاکره 
از این زاویه بنگرد نه کمتر و نه بیشــتر؛ صرف مذاکره کردن 
هیچ ســود و زیانی برای طرف های مذاکره ندارد این نتیجه 
مذاکرات است که مهم است و اگر مثبت باشد حتما باید در قالب 
توافقنامه ای که بعدا به تایید مجالس کشورهای مذاکره کننده 

هم برسد، نمود عینی و عملی داشته باشد. 
با تاکید بر اینکه منطق جمهوری اسالمی ایران، منطق 
گفت وگو و تعامل است، تاکید کرد اما منطق گفتگو و تعامل 

نیازمند احترام متقابل و پایبندی به تعهدات بین المللی است.
در این میان عالوه بر ابراز تمایل هر از گاه آمریکا برای 
مذاکره با ایران، مقامات این کشور بر این مساله تاکید دارند که 
آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه به دنبال تغییر 
رفتار اســت. یعنی اگر امروز جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا 
سخن از این موضوع می کند پیشتر مایک پمپئو، وزیر خارجه 

چنین موضوعی را مطرح کرده بود.
وقتی چنین عبارتی از سوی وزیر خارجه کشوری بیان شود 
با زمانی که وزیر دفاع در مقام یک فرد نظامی این جمله را بیان 

می کند، تفاوت هایی به لحاظ کیفی وجود دارد.
به طور کلی به نظر می رسد با توجه به اینکه این بحث که 
آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران نیست از سوی اغلب مقامات 
بلندپایه واشنگتن مطرح شده و همزمان با آن بحث خروج از 
برجام و اعمال تحریم ها دنبال  می شود، می توان گفت پیام 

این رویکرد واشنگتن، مذاکره با ایران است.
در اظهارات اخیر متیس نیز همین پیام مذاکره با ایران 
نهفته است، لذا اولویت آمریکا مذاکره با ایران است و در عین 
حال فشارهای اقتصادی را نیز بر ایران وارد می آورند تا به زعم 

خود تهران سریع تر پای میز مذاکرات حاضر شود.
یک نکته را باید در خصوص روابط کشورها مدنظر داشته 
باشــیم که نظام بین الملل اصوال یک نظــام عدالت محور و 
حق محور نیست. یعنی اگر انتظار داشته باشیم که همه چیز 
به صورت برابر پیش برود با توجه بــه ماهیت نظام بین الملل 
دست نیافتنی است. درواقع هر کشوری با توجه به مولفه های 
قدرتی که دارد جایگاه خود را در هرم بین المللی تعریف می کند.
باید توجه داشت که چین یک کشور قدرتمند و دومین 
اقتصاد جهان است؛ این کشور حدود 13، 14 درصد از تجارت 
جهانی را در اختیار دارد و آمریــکا حدود 25 درصد، لذا چین با 

هدف آنکه بتواند در برابر قدرتی  مانند آمریکا بایســتد بهترین 
راهکار را نظامی گری نمی بیند، بلکه راهــکار مقابله و رقابت 
اقتصادی  و صنعتی و تکنولوژیکی را انتخاب کرده است. در 
این میان شاید رقابت یا جنگ اقتصادی میان پکن-واشنگتن 
مطرح باشد اما وقتی جنگ نظامی به وقوع بپیوندد هزینه بردار 

خواهد بود.
ایران و آمریکا نیز تجارب پرتنشی را بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی از سر گذرانده اند و آسان نیست که دو کشور بتوانند به 
یکدیگر اعتماد کنند و اساسا کشورها برای یکدیگر قابل اعتماد 
نیستند اما امروز فرصتی برای مذاکره میان ایران و آمریکا فراهم 

شده است و تهران  باید با تدبیر این فرصت برخورد کند.
پیش تر بــا روی کار آمــدن دولت آقــای روحانی بحث 
مذاکرات هســته ای پیش آمد و در پی مذاکــرات مکرری که 
ایران با گروه 1+5 به رهبری آمریکا داشت، توافق برجام حاصل 
شد. با وجودی  که برجام از سوی سازمان ملل و تحت قطع نامه 
2231 مورد تایید قرار گرفته بود اما ترامپ به صورت یک جانبه 
از آن خارج شد که این مساله اصال از سوی ایران، کشورهای 
اروپایی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان قابل پذیرش نبوده 
و نیست. به همین دلیل نیز پس از خروج یک جانبه آمریکا از 
توافق هسته ای، ایران و کشورهای اروپایی به همراه چین و 
روسیه تالش هایی را با هدف حفظ برجام بدون واشنگتن آغاز 
کردند. اما به هر حال امروز اوضاع اقتصادی کشور اصال خوب 
نیست و حتی شرایط از دوران پیشابرجام نیز بدتر شده است، لذا 
در برهه فعلی نظام باید مطالبات مردم را پاسخ دهد چرا که نظام 
در سیاست خارجی بیش از هر چیز دیگری باید به ملت متکی 
باشد. فاکتور ملت یکی از مولفه های ثابت سیاست خارجی در 

هر کشوری است.
در چنین شرایطی وقتی پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا 
حال چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم مطرح می شود، 
برای ایران موقعیت خوبی فراهم شــده اســت کــه از طریق 
دیپلماسی جلو برود و مشکالت را حل و فصل کند. این مساله که 
به آمریکا نگاه سیاه و سفید داشته باشیم و آن را به صورت یک 

مساله صفر و صدی نگاه کنیم اصال صحیح نیست.
در نظام بین الملل قدرت محور، اگر مذاکراتی میان ایران 
و آمریکا صورت بگیرد بدون شک منافعی برای تهران و منافعی 
نیز برای واشنگتن حاصل خواهد شــد. این به مفهوم همان 
بازی برد-برد است. بازی برد-برد به مفهوم بازی برابر و منافع برابر 
نیست، بلکه به این مفهوم است که هر یک از طرفین براساس 

مولفه های قدرت خود از این بازی منافعی کسب کنند.
اگر آمریکا را بسیاری یک کشور قدرتمند می دانند ایران 
نیــز در منطقه کارت هایــی برای بــازی دارد کــه می تواند در 
مذاکرات آن کارت ها را رو کند. اما اگر در فرصت مناسب از این 

کارت ها استفاده نشود دیگر کارایی نخواهد داشت.
در عین حال این مساله را نیز باید در نظر گرفت که ممکن 
است در آبان ماه که قرار است مرحله دوم و مهم تحریم های 
آمریکا عملیاتی شــود، اتفاقاتی در داخل این کشور رخ دهد 
که شرایط را تغییر دهد. به عنوان مثال شاید جمهوریخواهان 
در انتخابات کنگره اکثریت را از دســت بدهند و دموکرات ها 

پیروز شوند.
در چنین شــرایطی ترامپ نیز در وضعیت ضعیفتری در 

داخل کشور به لحاظ موقعیت سیاسی قرار خواهد گرفت.
حتی این احتمال وجود دارد که به دلیل مشکالتی که 
میان جمهوریخواهان با ترامپ بر سر مساله دخالت روسیه در 
انتخابات وجود دارد، جمهوری خواهــان تا آخرین لحظه و با 
هدف نجات حزبشان با رئیس جمهور همراهی نکنند  یا اینکه کار 
به استیضاح رئیس جمهور بکشد. ایران باید چنین فرصت هایی 
را تماما در نظر بگیرد و با سیاست و دیپلماســی، گام بردارد و 
با شــروع مذاکراتش با آمریکا بدون توجه به چگونگی ادامه 
روند آن ســبب کاهش التهابات بازار، کاهش نرخ ارز، طال و 
تورم و  تثبیت نســبی اوضاع اقتصادی کشور شود. همچنین 
مقامات ایران باید در داخل نیز با مبارزه جدی با فســاد مالی و 
اداری در کشــور قدم در راه برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی 
بردارند .  در این شرایط که میان آمریکا و اروپا نیز اختالفات و 
شکاف هایی پیش آمده است ایران باید از این فرصت به نفع 
مردم اســتفاده کرده و بر عکس شــرایطی را فراهم نیاورد که 
روابط تهران-بروکسل نیز دچار تنش شود. اکنون ایران باید با 
استفاده از اهرم دیپلماسی به گونه ای سیاست هایش را پیش 
ببرد که بتواند امتیازهای الزم را در جهت تامین منافعش کسب 
کند و به دنیا نیز نشــان دهد که اهل صلح و عدالت است. در 
نهایت ایران امروز بیش از هر چیزی به وحدت در درون با رعایت 
حقوق مردم و تنش زدایی در برون برای برقراری ثبات همه جانبه 
نیاز دارد و باید بداند هیچ کشوری دوست و دشمن ثابت ندارد؛ 
آنچه ثابت است منافع ملی، امنیت ملی و توسعه کشور در سایه 
تدبیر، واقع بینی، دموکراســی و برقراری عدالت و قانونمندی 
و کاهش هزینه های سیاســت خارجی و تنش زدایی در روابط 
خارجی و همچنیــن افزایش رضایتمندی داخلی و دوســتان 
منطقه ای و فرامنطقه ای است. بهترین راهبرد برای حصول 
این موضوعات نیز تکیه بر ایده ها و منافع مشترک، کنار نهادن 
اختالفات و همکاری متقابل در سایه احترام و اعتماد متقابل 
است. با فزونی اعتماد، ســطح و زمینه همکاری ها افزایش و 
روابط تعمیق و تحکیم می یابد که به نفع ملت ها بوده و ضامن 

امنیت و صلح منطقه ای و جهانی نیز است.
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آمریکا، ابتدا به برجام بازگردد
ترامپ اگر به دنبال مذاکره بود برجام را پاره نمی کرد

ایران و آمریکا روزهای پرتنش و حساســی را سپری 
می کنند و چندی اســت که جنــگ لفظی میــان مقامات 
سیاسی این دو کشور تشدید شده اســت. در بحبوحه این 
درگیری های کالمی و بعد از سخنرانی جیمز متیس، وزیر 
دفاع آمریکا که به نوعی ســعی در آرام کردن فضا داشت، 
ترامپ در اقدامی غیرمنتظره خواهان مذاکره با ایران بدون 
هیچ پیش شرطی شد. به عقیده من این پیشنهاد ترامپ تنها 
برای ایجاد اختالف و تفرقه در داخل ایران است، چون او 
اگر به دنبال مذاکره با ایران بود برجام را پاره نمی کرد و از آن 
خارج نمی شد. درواقع او بود که با این کار راه مذاکره میان 
ایران وآمریکا را بست، زیرا پیش از این تهران و واشنگتن 
در سطح وزرا با هم مذاکره داشــتند. در شرایط کنونی هم 
وی درصدد ایجاد اختالف میان مردم اســت و اگر حقیقتا 
به دنبال مذاکره و توافق با ایران اســت ابتدا باید به برجام 
بازگردد و آن را اجرایی کند. به عقیده من به فردی که پیش 
از این عهدشکنی کرده است نمی توان اعتماد کرد، ضمن 
اینکه با مذاکره با آمریکا، ترامپ این گونه برداشت می کند 
که فشــارهای روانی و اقتصادی وی نتیجه داده اســت و 
آنها می توانند امتیازات بیشــتری از ایران بگیرند. بنابراین 
علی رغم مواضعــی که اخیــرا پمپئو اتخاذ کــرد، اگر هم 
مذاکره ای با ترامپ صورت گیرد ممکن اســت وی مجددا 
بعد از چند ماه این توافق را هم به هم بزند. در این راستا برای 

هرگونه امتیازگیری و امتیازدهی ابتدا باید تکلیف برجام را 
مشخص کرد. زیرا دستیابی به توافق برجام سال ها زمان 
برده و ایران امتیازات فراوانی داد تاتوافق برجام امضا شد. 
بعد از آن هم به همه تعهدات برجام پایبند بود، اما به یکبار  
طرف آمریکایــی این توافق را به هــم زد و حرف از مذاکره 
بعدی می زنــد. بنابراین اوال ترامپ با توجه به ســوابقش و 
غیرقابل پیش بینی بودن شــخصیتش فرد قابل اعتمادی 
نیســت، ثانیا هدف آنها از مذاکره مجدد گرفتن امتیازات 
بیشــتری عالوه بر برجام از ایران اســت. به همین خاطر 
جمهوری اسالمی راهی جز مقاومت کردن ندارد، زیرا هر 
تعهد دیگری صورت بگیرد امــکان به هم زدن آن از جانب 

ترامپ بسیار باالست.
موضوع دیگری که در این میان حائز اهمیت اســت 
سخنرانی متیس و تحلیل هایی است که از آن می شود. به 
عقیده من از صحبت های متیس نمی توان این برداشــت 
را کرد که آمریکا نســبت به ایران تغییر موضع داده است، 
زیرا اوال شــرایط ایده  آل آنهــا حذف جمهوری اســالمی 
یا همان تغییر نظــام در ایران اســت. ثانیا شــرایط برای 
درگیری نظامی برای آمریکا فراهم نیست. اقتصاد آمریکا 
در وضعیت مناسبی نیست، قشــر متوسط شدیدا تضعیف 
شده، جامعه آمریکا دوقطبی شــده، داخل کشور شکاف 
عمیقی بین طرفــداران و مخالفان ترامپ بــه وجود آمده 
است و سیســتم های مختلف دچار فرسودگی شده اند، به 
همین جهت ایاالت متحده منزوی  شده ونمی تواند ائتالفی 
علیه ایران تشکیل دهد. لذا به نظر می رسد جیمز متیس با 
ســخنرانی اش درصدد کاهش این تنش ها برآمده و واقف 
است که این تنش ها به نفع آمریکا نیســت، زیرا شایعاتی 

در رســانه های بین المللــی وجود داشــت مبنی بــر اینکه 
آمریکاییان قصد حمله به ایران را دارند و مشــخص است 
که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پاســخ ایران خیلی صریح و 
سنگین خواهد بود. ضمن اینکه چنانچه درگیری نظامی به 
وقوع بپیوندد، رفتار ایران مانند عراق وافغانستان نخواهد 
بود کل صادرات نفت از خلیج فارس قطع خواهد شد، زیرا 
قدرت ایران فقط در تنگه هرمز نیســت. مساله دیگری که 
در این خصوص وجود دارد اینکه آمریکاییان در کشورهای 
همجوار ایران آسیب پذیر هستند. به همین خاطر افرادی 
مانند متیس که شــناختی از دیپلماســی و سیاســت ایران 
دارند و شــرایط منطقه را درک می کنند، مضطرب شده اند 
و به نظر می رســد  برای آرام کردن فضا  وارد عمل شده اند، 
زیرا   وی دریافته است که چنین فضای تندی اگر ادامه پیدا 
کند ترامــپ در انتخابات میان دوره ای وضعیت مناســبی 

نخواهد داشت.
لذا باید گفت که برخالف شیطنت رسانه ها، استراتژی 
آمریکا گزینه نظامی نیست، بلکه در تالش است تا ایران را 
از منظر اقتصادی و روانی، تحت فشــار قرار دهد. درواقع 
رســانه های فارســی زبان در خارج از کشــور مانند صدای 
آمریکا و بی بی ســی در تالشــند جو را متشــنج و مــردم را 
مضطرب کنند. ماننــد اقدامی که در زمــان مصدق انجام 
دادند؛ آنها همه گروه ها و عقاید مختلف را تغذیه کردند تا 
فضا را متشنج و در داخل کشــور ایجاد اختالف کنند. اما 
امروز هم مقام معظم رهبری آر ام تر و ســنجیده تر از دکتر 
مصدق رفتــار می کنند، هم جامعه ایران از گذشــته درس 
گرفته اســت و با رســانه ها همکاری نمی کند. در حقیقت 
علی رغم فشــارهای فراوانی که بر مردم ایران وجود دارد، 
اما آنها دریافته اند که هدف ایاالت متحده از این اقدامات 

چیست.
ضمن اینکــه باید بر این مهــم تاکید کــرد که پیامد 
صحبت های دکتر روحانی و به دنبال آن سردار سلیمانی، 
سخنان جیمز متیس و تغییر ادبیات واشنگتن در قبال ایران 
بود. به عبارت دیگر بعد از سخنرانی دکتر روحانی که نه تنها 
تهدید نبود، بلکه پاســخی به اقدامات و تهدیدات ترامپ 
بود، رئیس جمهور آمریکا با ادبیاتی تند، صریح و تهدیدآمیز 
جواب همتــای ایرانی خود را داد. اما مشــاهده کردیم که 
بعد از واکنش سردار ســلیمانی تهدیداتشان متوقف شد، 
بنابراین به عقیده من این موضع واشنگتن درحقیقت نوعی 
عقب نشینی محسوب می شود وجیمز متیس هم به دنبال 
سکوت ترامپ، آن سخنرانی را کرد. دراین راستا ایران باید 
هر حرکت آمریکاییان را به شــکل مناسبی پاسخ دهد، زیرا 
واکنش نشان ندادن ایران موجب جســورتر شدن آمریکا 

می شود. 
درحقیقــت اگــر آمریکاییــان متوجــه شــوند کــه 
رئیس جمهور یا نظام جمهوری اسالمی در برابر تهدیدات 
کاخ سفید سکوت می کنند، تهدیدات علیه ایران جدی تر 
می شود، اما خوشبختانه با سخنرانی به موقع رئیس جمهور 
و ســردار ســلیمانی بحث جنگ روانــی و مضطرب کردن 
مردم بسته شد. الزم به ذکر است که این تنش را جمهوری 
اسالمی ایجاد نکرده اســت، بلکه  ایاالت متحده بود که 
جنگ اقتصادی و روانی را شــروع کرد یا اینکه دائما بحث 
تهدیدات نظامی را پیش می کشد، وگرنه تنش غیرمعمولی 
میان ایران وآمریــکا وجود نداشــت، کمااینکه جمهوری 
اســالمی توافق برجام را پذیرفت تا دیگــر بهانه ای برای 
ایاالت متحده باقی نماند، بنابراین بــه عقیده من هر نوع 
ســکوت ایران در برابر آمریکا به ضرر ایران تمام می شود 
و آمریکا را جســورتر می کند واحتمــال تنش زایی افزایش 
پیدا می کند. زمانی که ایران باور داشــته باشد که قدرتمند 
ومقتدر است و این درک را به واشنگتن نیز  منتقل کند آنها 
عقب نشینی می کنند، زیرا آمریکا نیز به دنبال ایجاد مشکل 

برای کشورش نیست.

سید محمد مرندی

استاد دانشگاه تهران
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محمدامیر خوش صحبتان 
نفیسه رحمانی

دبیر گروه فرهنگ
 روزنامه نگار

فرهنگ

   این مساله ناشــی از دو دلیل اســت. دالیلی که 
منجر بــه میان آمدن مصادیق و نه ســاختارها می شــود. 
بخشی از این ماجرا در گروی کارکرد درام است. فیلم هایی 
که خواسته اند به صورت مستندگونه مســاله اجتماعی را 
نمایش دهند، کارکرد درام در آنها تقلیل یافته است. شما 
اگر بخواهید قصه ای را تعریف کنید که در دل آن به یک 
معضل اجتماعی اشاره شده، احتماال ســراغ شیوه ای از 
داستان پردازی می روید که با مصادیق واقعی سروکار دارد.

نکته دوم اما درباره ســینمای اجتماعی و ما اســت. 
نگاه ما و مخاطب خاص به ســینما منظور من اســت. به 
محض اینکه ســینما پا را فراتــر از مصادیق بگــذارد و به 
ساختارها اشاره کند، متهم به سیاه نمایی می شود. اگر این 
اتهامات از فضای سینما برداشته شود، ما حتما می توانیم 

فضای کامل تر و نزدیک تری به ساختارها داشته باشیم.
تجربه ای که برای من در این راستا اتفاق افتاده، اما 
دلیل درام را در خود دارد. هــم در دهلیز و هم در دارکوب 
همین طور بوده اســت. درامــی که با جای خالــی پدر در 
دهلیز و جایگاه مادر در دارکوب شکل گرفته و تا همین حد 
  اجازه می داده است. حدودی که در دهلیز به دلیل اصالت 
پرســوناژ کودک، کمتر و در دارکوب به خاطر محور بودن 
مادر خانواده، حدود گسترده تری داشت. ما به همین سبب 
توانستیم شلترهای مختلف و حتی پارک پیرامون مهسا را 
نیز به روشنی تصویر کنیم. این حرکت ما در دارکوب واقعا 
قدمی رو به جلو بود. اگر شما در این باره مشاهداتی واقعی 
داشته باشــید، مشــابه همین موارد را می بینید. اما ما نیز 

می روید، متوجه فضا و بســتر ســختی خواهید شد که آن 
شخص در حال حرکت در آن بستر است. من مدت هاست 
کــه از فعاالن عرصه ســینمای اجتماعی دفــاع می کنم. 
سینمایی که ممکن اســت دســتاویزی برای سیاه نمایی 
و در پی آن جشنواره ای شــدن باشــد. امــا از درون طور 
دیگری است. بخش عمده ای از ســینماگران اجتماعی 
امید زیادی بــه بازتاب و اصالح اجتماعــی دارند. تفاوت 
نگاه من نیز شاید برگرفته از همین تاویل است.  امیدوارم 
که معضالت اجتماعی حل  شود. اما اطمینانی به گستره 
زمانی آن ندارم افرادی که با آمار و ارقام درباره اعتیاد و... 
کار می کنند، احتیاج به حرکت اجتماعی را چه از سوی مردم 
و چه از سوی مسئولین درک کرده اند. شاید نگاه امیدوارانه 
وجه ممیزه ای اســت که البته اختصاص به من نیز ندارد. 
همه ســینماگران اجتماعی به حل معضــالت اجتماعی 
امیدوارند. حتی در شرایطی که امروز بغرنج به نظر می رسد.
یکی از نکاتی که درباره سینمای اجتماعی ایران 
باید به آن اشــاره کرد، این اســت که به مسائل 
جزئی نــگاه می شــود. می توان گاهــی از منظر 
ســاختارهای اجتماعی به مسائل اجتماعی نگاه 
کرد و گاهی تنها به مســاله افــراد  پرداخت. ژانر 
ســینمایی اجتماعی در پرداخت به ساختارهایی 
که در روند تولید آســیب های اجتماعی موثرند، 
چه جایگاهــی دارد؟ آیا می توانیم از ســینمایی 
صحبت کنیم که با ساختارها خود را تعریف کرده 

تا مصادیق؟

دارکوب شاید قدم تثبیت شــما در ژانر سینمای 
اجتماعی بود. فضایی که شــما پیــش از این با 
دهلیز در آن وارد شده بودید. این ورود اما چه از 
دیدگاه ما و چه از رهگذر نظر ناقدین، یک تفاوت 
اساســی با دیگــر فعالیــن این عرصه داشــت. 
کارگردانــان و نویســندگانی که پیــش از این در 
سینمای اجتماعی مشغول فیلمسازی بودند، اما 
نگاهی متفاوت نسبت به شــما داشتند. نگاهی 
که چاره جو و چاره اندیش نبود و تنها به ترســیم 
سیاهی ها بسنده می کرد. شما تا چه میزان با این 

مساله موافقید.
   بدبینی درباره ســینمای اجتماعی، چیزی است 
که مرا آزار می دهد. همه افرادی که در سینمای اجتماعی 
فعالیــت می کنند، به بهبــود اوضاع امیدوارند. ســینمای 
اجتماعی حاصل تالش این افراد است، حتی اگر تصویر 
ســیاهی از یک موضوع به نمایش بگذارد. شما به عنوان 
یک روزنامه نگار، وقتی گزارشی از مساله ای می خوانید، 
متوجه عمق یک معضل می شــوید. همچنیــن وقتی به 
ســمت افرادی که دچار یک مســاله اجتماعی هســتند، 

نمی خواستم پایان دارکوب تلخ باشد

گفت وگوی مثلث با بهروز شعیبی
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پا را جلوتر نگذاشــتیم و به آنچه در آمارها دیده می شود، 
نرسیدیم.

آیا در کل ســینمای اجتماعی بــه دلیل پردازش 
درام ســاختارها مغفــول می مانــد یــا بــه دلیل 
اتهام زنی ها علیه سینما؟ همچنین در آثاری که 
ســاختارها تا حدودی مورد اشــاره قرار گرفته، 
گســتره و سطح این ســاختارها بســیار محدود 

است.
   سینمای داســتانی برگرفته از درامی است که در 
روابط افراد و تعریف آنها محدودیت هایی را سبب می شود. 
بنا بر اینکه ما در درام شخصیت محور یا رابطه محور باشیم، 

می توانیم این محدوده را باز و بسته کنیم.
اما نکته دیگر اینکه؛ اگر پرداخت به ساختارها بیشتر 
باشــد، کارکرد ســینمای داســتانی از میان می رود. فیلم 
نمی تواند به درستی با مخاطب ارتباط برقرار کند و در نتیجه 
به سمت وسوی دیگری همچون ارائه فکت و واقعیت ها 
می رود. کارکرد ســینمای داستانی براســاس ایجاد یک 
فضای دراماتیک اســت. اگــر بخواهید به نســخه های 

معروف تر اشاره کنید، این مســاله را به روشنی می بینیم. 
مثال فیلم نرگس اثر خانم بنی اعتماد، مســاله اجتماعی را 
در قالب درام به مخاطب ارائه داده است. یا در ورژن قبل 
از انقالبی سینمای ایران، فیلم دایره مینا اثر مهرجویی پا 
را از سینمای داستانی نیز فراتر گذاشته و در حال ارائه یک 

فکت از معضالت روز درباره انتقال خون است.
کارکرد سینمای داستانی، به گونه ای است که هرچه 
در این فضا جلوتر برویم، به ســینمای مســتند نزدیک تر 
می شویم. کار سینمای داستانی این نیست که به ارائه آمار 

و ارقام بپردازد. کار درام گزارش است.
احســاس می کنــم که نــگاه شــما تا حــدودی 
قالب بندی شــده اســت. برداشــت شــما از پا 
فراتر گذاشــتن، ارائــه آمــار و ارقام اســت. در 
حالی که می توان فضاهایی را ســراغ کرد که هم 
پا را فراتر گذاشته و هم به سمت آمار و ارقام میل 

نکرده است.
   شــاید من نتوانم چنین درامی را از آب دربیاورم. 
جنس ســلیقه و توان من اینطور نیســت و شــاید فیلمساز 
دیگری، تــوان پــردازش درام بهتری را داشــته باشــد. 
نکته ای که به آن اشــاره کردید، نکته درســتی است.  من 
ادعــای جامع بــودن درام دارکوب را نــدارم  کمااینکه اگر 
تغییرات اساسی در این داســتان ایجاد کنم، با درام دیگر 
و ساختارهای دیگری روبه رو باشم. چیزی که در دارکوب 
وجود دارد؛ برگرفته از ســلیقه و حس نویســندگان ما بوده 

است.
مستندشــدن یــک درام شــاید از منظــر بهروز 
شعیبی یک ایراد یا آســیب به شمار رود. ایرادی 
که اتفاقــا برخی از منتقــدان در دارکــوب به آن 
اشــاره کرده انــد. آنهــا معتقدنــد که پــردازش 
شــخصیت های دارکوب فدای توجه به مســاله 
اجتماعی اعتیاد زنان شــده و درســت به همین 
دلیل است که ما در کنار سارا بهرامی، شخصیت 
قــوی ای نمی بینیــم. مخاطب زمانی احســاس 
می کند مسحور بازیگری و گریمی شده که شاید 
کاراکتر چندان پخته ای نیز نداشــته باشد. نظر 

شما درباره این گزاره چیست؟
   در قوت بازی ســارا بهرامی شــکی نیســت و من 
همــواره به آن افتخــار کرده ام. امــا درباره ایــن نکته که 
بخواهیم منکر تمرکز روی بقیه شویم، اگر این گزاره درست 
بود ما در چهار رشته کاندیدای بازیگری نمی شدیم. یعنی 
بقیه کاراکترها هم مورد پردازش واقع شده و در جریان بازی 
اهمیت زیادی به آنها داده شده بود. اما اینکه درون قصه 
تاثیر کدام یک بیشتر بوده یا به چشم آمده، احتمال درستی 

چنین گزاره ای می رود.
درباره ایــن گزاره، نقــد دیگری را هــم می توان 
مطرح کــرد. اینکه شــما دربــاره کاراکتر اصلی 
داستانی را در قالب فلش بک روایت می کنید. آن 
هم در زمانی که داستان سه چهارم مسیر خود را 
رفته در این روایت مخاطب شما را با پرسش های 
تازه ای روبه رو می کند که در نهایت بی پاسخ باقی 

می ماند. قصد شما از این گونه روایت چیست؟
   من قصد داشتم از آخرین دیدار این مادر و فرزند 
و شــوهر، یک روایت غیرقابل قضاوت ارائه دهم. بیننده 
می تواند این پایان را بنا بر اطالعاتــی که به او می دهیم، 
حدس بزند. امــا تصمیم گیری های نهایی بــرای انتهای 
داســتان می ماند. مــا در صدد بودیــم که قضــاوت را از 
مخاطب دور کنیــم. او با کاراکتری روبه روســت که دچار  
عارضه بــه نام اعتیــاد اســت. از صحنه حیــاط، تصمیم 
می گیریم که مخاطب به مهســا نزدیک تر شود. مخاطب 
می خواهد با یــک مادر همذات پنداری کند؛ کشمکشــی 
که منجر به نزدیکی او به شــخصیتی منفور می شــود. ما 

می خواهیم از این رهگذر به فینال داستان برسیم.
پــس ایــن دو به شــک نگــه داشــتن مخاطب 

خودخواسته است!
   بلــه. هرچند که حــل این موضــوع نیازمند یک 
هّم اجتماعی اســت، اما نمی توان درباره افراد درگیر این 
مشــکل حکمی قطعی صــادر کرد. بــه تعداد ایــن افراد 
زندگی ها و تفکرات مختلفی وجود دارد که آنها را به اعتیاد 

و این اوضاع زندگی رسانده است.
منتقدیــن دربــاره پایان بندی فیلم نکاتــی را مطرح 
کرده اند. آنها برخــی از دیالوگ ها را کمــک کننده به این 
پایان بندی ســاده و نامتناســب می دانند. مثــال در جایی 
که مهناز افشــار به مهســا می گوید تو ترک کن و بعد خاله 

بچه باش!
آیا می توان پایان بندی و پیچیدگی بهتری برای 

این داستان در نظر آورد؟
   پایان ســینمایی و جذاب برای قشــر خاصی در 
سینما بود. ما به دنبال پایانی بودیم که کارکرد اجتماعی نیز 
داشته باشد. بگوییم که اگر مخاطبی با این مشکل درگیر 
اســت، نباید به ناامیدی و تلخی برسد. پایان های زیادی 
را هم نوشــتیم و کنار گذاشــتیم تا به این پایان رسیدیم. 
نکته ای که مشاورین ما در مراکز ترک اعتیاد و اجتماعی 
نیز درباره آن به ما هشدار داده بودند. آنها می گفتند که فیلم 
از جایی به بعد تنها متعلق به شما نیست. متعلق به مخاطب 
غیرسینمایی است که درگیر این موضوع شده و در نتیجه 
بهتر است  پایانی امیدوارانه برای دارکوب ترسیم شود. در 
نهایت ما به این رسیدیم که چنین پایان بندی کلیشه ای را 

در فیلم بیاوریم!
عده ای نیز در سینمای ما به این سمت و سو رفته اند 
که اگر آغاز یا پایان بندی مطابق مدل و میل آنها نباشــد، 
آغاز و پایان را کلیشــه می پندارند. امروز این نکته تبدیل 
به یک معضل در سینمای ایران شــده است. پایان تلخ، 
باز یا... که به قول اینان فیلم را اجتماعی می کند. به نظر 
من اما معنای فیلم اجتماعی وســیع تر از این است. فیلم 
اجتماعی در نوعی از خــود زمانمند و دارای تاریخ مصرف 

می شوند که این مساله ای است که باید به آن توجه کرد.
مثال برای شــروع دارکــوب و در صحنه هــای اول 
که نمایش دهنده کارتن خواب هایــی در بیابان بود، من 
به جای ایــن صحنه ها بــه نمایش تصویــر گورخواب ها 
فکر می کــردم! اما در جلســاتی که داشــتیم، پیشــنهاد 
دوســتان این بود که موضــوع را محدود به زمــاِن حال و 
گزارش نکنم. موضــوع را به صورتی مطــرح کنیم که در 
 هر زمانی دیده شود. این نکته درباره پایان بندی فیلم نیز 

مورد توجه بوده است.
در اینجا یک سوال مطرح می شــود؛ شما از یک 
نگاه فراســینمایی کارکردی با عنــوان امید را در 
فیلم تان دیده ایــد. اما وقتی با ایــن زاویه دید به 

گفتوگو

بهروز شعیبی، متولد 1358 در مشهد است. سابقه 
حضور او در سینما، محدود به جایگاه خاصی نبوده 
و نیست. از بازیگری تا نویســندگی، از دستیاری 
کارگردان تا تهیه کنندگی و... بخش های مختلف 
و مهمی از کارنامه شعیبی را تشکیل می دهند که او 
را طی سالیان برای حضور در سینما آماده کرده اند. 
شعیبی چند سالی است که در قاموس نویسنده و 
کارگردان فیلم های خودش در سینما حضور دارد  و 
اتفاقا این حضور قرین موفقیت های بسیاری بوده 
است. اکران دارکوب، بهانه ای شــد تا بازخوانی 
بیشــتری از حضور او در ژانر ســینمای اجتماعی 
داشته باشیم و البته زوایای مختلف این فیلم را نیز 
مورد بحث و بررسی قرار دهیم. شرح گفت وگوی 

ما پیش روی شماست.
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نکته ای کــه درباره محدودیت هــای درام گفتید 
می نگریــم، می بینیم کــه دچار نوعــی تناقض 
می شــویم. آیا به نفع امید می توان از درام عبور 

کرد؟
   من و فیلمنامه وظیفه داریم مخاطب را پای فیلم 
بنشانم. موضوع را برای او تعریف کنم و در نهایت نتیجه ای 
مثل پخش امید یا ناامیدی را در برابر  او داشــته باشم. در 
بخش اول من نمی توانم کاری غیــر از این انجام بدهم. 
ما در سینمای جهان فیلم های بسیار جذابی داریم که در 
ژانرهایی غیر از کمدی، ساخته شده و فضایی شبه مستند 
در درام را شکل داده اســت. مثال فیلم مهدویان! او فیلم 
مســتندی را می ســازد کــه درام دارد و البته بــرای طیف 
گسترده ای جذاب است. این در حالیست که وقتی از درام 
سراغ ساختار مســتند می رود، با مخاطبان عمومی مواجه 
نمی شــود. او مخاطب خاص و باحوصله ای دارد که پای 
این نوع از بیان نشســته و از آن لذت می بــرد. مثال فیلم 
کشــتزارهای مرگ؛ در حال وقایع نگاری مقطعی از تاریخ 
است که مخاطب عام را چندان همراه خود نمی کند. این 
در عین وجود صحنه های جذاب و درام محدودی است که 
در فیلم وجود دارد. برعکس در سینمای جنگ فیلم های 
زیادی وجود دارد که مخاطــب عام را همراه خود می کند. 
مثال آژانس شیشه ای یا کیمیا، همیشه از سوی مخاطب 
عام دیده و پیگیری می شــود. من فکر می کنم این نکته 
مربوط به لحن و روند قصه اســت. انتقاد شــما به من اما 
مربوط به فینال فیلم اســت. کارکرد اجتماعــی در فینال 
داســتان دیده و آورده شده اســت. اما اگر قرار به ساخت 
فیلم با شکل دیگری بود، شــاید ارتباط آن با مخاطب نیز 
به صورتی دیگر برقرار می شــد. دارکوب فیلمی است که 
مخاطب عام را همراه خود کرده ولو اینکه در لحظاتی نیز 

مخاطب از داستان و تلخی اذیت شده باشد.
سخن از تلخی داستان و در عین حال امید به میان 
آمد. صحنه هایی کــه در عین تلخی، پایان بندی 
امیدوارانه ای به مخاطب ارائه می کند. مساله ای 
که در دهلیز نیز شاهد آن بودیم. در کنار این نکته، 
شما بهره برداری مثبتی و تفننی از کاراکتر کودک 
در دهلیز داشتید و توانســتید فرح لحظه ای در 
فیلم ایجاد کنید. کاراکتر کودک در فیلم دارکوب 
نیز وجود داشت. اما شما بهره برداری اینچنینی از 

آن نداشتید. دلیل شما چیست؟
   موضوع اعتیاد بســیار تلخ است. دســتاورد ما از 
تحقیقاتی که در این زمینه داشــتیم، هیــچ لحظه مفرحی 
نداشــت که ما در دارکوب آن را بیاوریم. با توجــه به آمار و 
ارقامی که از معضل اعتیاد وجود دارد، موضوع راه بهتری به 
ما نشان نمی دهد. به نظر من دارکوب کمترین درجه از تلخی 

واقعی اعتیاد را با خود داشته و نمایش داده است.  
در فیلم دهلیز؛ مساله روابط بود. داستان پدری که در 
معرض قصاص بود. اما دارکوب نمی توانست چنین پیام و 

فضایی را درون خود داشته باشد. 
درباره مراحل این تحقیقــات صحبت می کنید؟ 
پشــتوانه اصلی فیلم اجتماعی همین تحقیقات 

است!
   ما در اینجا چند مرحله داشتیم. در ابتدای امر و بر 
اساس ایده اولیه طرح را شکل دادیم. با موسساتی مثل خانه 
خورشید به ریاست خانم ارشد وارد مذاکره شدیم. نسخه ها 
و مصادیق واقعی این افراد را دیدیم و طرح را نوشتیم. پس 
از آن درصدد رتوش نســخه های اصلی فیلمنامه برآمدیم. 
در عین حال و در این مقطع نیز برخی از بازیگران بر اساس 
نســخه اولیه به گــروه می پیوســتند. از همین جــا بود که 

تحقیقات جدی تر شد.
نویســندگان، گروه گریم، طراح لباس و صحنه وارد 
میــدان واقعــی کمپ هــا و کارتن خواب ها شــدند. حتی 

خانم های گروه به میان کمپ های زنان معتاد رفتند و افراد 
مختلفی را از نزدیک دیدند. در این راســتا من باید از خانم 
تهمینه منزوی و محسن استادعلی تشکر کنم؛ افرادی که 
مســتندات ویژه ای از وضعیت زنان معتاد به ما ارائه دادند 
و ما را یــاری کردند. ما به مستندســازان این حــوزه ارجاع 
کردیم. همچنیــن از طریق مــددکاران اجتماعی درصدد 
نزدیک ترشــدن برآمدیــم. ما کدهــا و نشــانه هایی از این 
فضا گرفتیم که برای پرورش داســتان نیاز داشــتیم. مثال 
 شــخصیت مامان، نقش نــگار عابدی، نقــش آتیه جاوید

 و ...  از همین تحقیقات حاصل شد. من در عین حال با سارا 
بهرامی و شادی کرم رودی شرط کرده بودم که به تماشای 
فیلم های مرتبط با موضوع ننشــینند! مثال گوزن ها و ابد و 
یک روز را نبینند تا به یک نســخه جدید برســیم. اما خودم 
مجبور بودم که به تمام فیلم های اجتماعی رجوع کنم و آنها 
را برای بار دیگر مرور کنم. حتی برخی مواقع ســکانس ها 
و شــخصیت ها را تغییر دادیم و مجموعــه این تالش ها و 

تحوالت فیلمنامه دارکوب را آفرید.
در میــان صحبت هایتــان به نکته مهمی اشــاره 
کردید؛ گفتید که به شما تاکید شده با مخاطبان 
خاصــی مواجهیــد که ممکن اســت بــا موضوع 
اعتیاد درگیر باشــند. واکنشــی که از این قشــر 
دریافت کردید، چطور بود؟ با توجه به اینکه اکران 

خیریه ای هم داشته اید.
   مهم ترین بازخــوردی که من داشــته ام، همین 
بازخورد در جمع طلوع بی نشان ها و خانه خورشید بود. چند 
خانمی که از اعتیاد رها شــده اند در اکــران خیریه صحبت 
کردنــد و اتفاقا همــراه فیلم بودنــد. نگرانی مــن از جانب 
مددکارها بود. از خانم ارشد خواستم که فیلم را ببینند. وقتی 
ایشان با دارکوب همراه شدند و مشکلی نداشتند، تا حدود 

زیادی خیالم راحت شد.
البته در بررسی بازخورد این دسته از مخاطبان باید به 
میزان ارتباط آنها با سینما و... نیز توجه داشت. ما در زمانی 

هستیم که اوضاع سینما چندان رو به راه نیست. موضوعات 
مختلفی در اجتماع امروز وجود دارد که همه درگیر آن هستند 
و شرایط با زمان اکران دهلیز و سیانور تفاوت زیادی دارد. 
باید ببینیم در آینده چه اتفاقــی رخ خواهد داد. من معتقدم 
بعضی از فیلم ها در گستره زمان کارکرد خود را نشان می دهند 

و دارکوب نیز در همین دسته بندی جای دارد.
فیلم های مختلفی که در ســالیان اخیر محصول 
سینمای اجتماعی بوده اند، همواره نکته متفاوتی 
از دیگــری داشــته اند. جایگاه فیلــم دارکوب در 

سینمای اجتماعی کجاست؟
   قدمی که دارکوب برداشــته، یادآوری ســینمای 
اجتماعی فــارغ از موضوعات خاص اســت. دارکوب یک 
مســاله گســترده را مورد پردازش قرار می دهد. فیلمی که 
من نگاه مثبتی به آن در این فضا دارم، زیرپوســت شــهر و 
روسری آبی اســت. فیلمی که از قشری سخن می گوید که 
درگیر مشــکالت زیادی هســتند و در عین حال در ســینما 
نادیده گرفته شده اند. دارکوب حاصل تالش یک تیم برای 
نمایش یک موضوع فراگیر در جامعه و مغفول از دید رسانه ها 
اســت. اعتیاد زنان هنوز کارکردی در رسانه نداشته است. 
مرهم ارزش زیادی در این حوزه داشته و دارد اما فاصله آن 
با دارکوب زیاد است. ما در ســینمای اجتماعی آثار زیادی 
با موضوع اعتیاد داشته ایم. اما فیلمی مهم است که منشا 
کارکرد و تاثیر اجتماعی باشد. فیلمی که باقی بماند و مشمول 
گذر زمان نشود. شاید در دارکوب ســعی شده که نقشه راه 

مبتنی بر مدل کالسیک و نه مدل زمانمند ارائه شده باشد.
شــاید یکی از آســیب های ســینمای اجتماعی، 
وجود دستگیره های سیاســی یا روشنفکری در 
موضوعات است. نگاه های نقادانه ای که اصالت 
را به نقد می دهد! تلقی من این است که دارکوب 
پرداختن به آسیب اجتماعی برای آسیب اجتماعی 
اســت! در حالی که برخی از آثار دیگر پرداخت به 
آسیب اجتماعی با هدف دیگری است. آیا به نظر 
شــما این هم یــک وجه ممیــزه دارکــوب در ژانر 

اجتماعی است؟
   من نه تنها در دارکوب که در دیگر آثارم هم ســعی 
داشته ام از سیاست و مناســبت ها فارغ بمانم صحبتی که 
درباره زمانمندی داشــتم نیز به همین نکته مربوط اســت. 
دوره ها عوض می شــوند و مســائل در هــر دوره ای به نوع 
متفاوتی نمــود دارد. مهم تعریف فیلمســاز از موضوعات 
اجتماعی است. قرار است چه میوه ای از فضا بچینند. برخی 
دغدغه های قوی سیاسی دارند و در تعریف مسائل اجتماعی 
نیز با همین نگاه وارد می شــوند. من امــا چنین دغدغه ای 
ندارم. به نظر من اعتیاد نیاز به تلنگــر دارد و این تلنگر باید 

در سینما زده شود.

برخی دغدغه های 
قوی سیاسی دارند و در 
تعریف مسائل اجتماعی 
نیز با همین نگاه وارد 
می شوند. اما من چنین 
دغدغه ای ندارم. به نظر 
من اعتیاد نیاز به تلنگر دارد

من مدت هاست که از فعاالن عرصه سینمای اجتماعی 
دفاع می کنم؛ ســینمایی که ممکن است برخی برای 
سیاه نمایی و در پی آن جشنواره ای شدن باشند. اما از 

درون طور دیگری است

ما به دنبال پایانی بودیم که کارکرد اجتماعی نیز داشته 
باشــد. بگوییم که اگر مخاطبی با این مشــکل درگیر 

است، نباید به ناامیدی و تلخی برسد
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نجات  یافته در کارگردانی
 نقد و بررسی فیلم دارکوب در گفت وگو با امیر ابیلی 

 ارزیابی شخصیت پردازی در فیلم دارکوب از نظر 
شما چگونه است؟ درباره شخصیت سارا بهرامی 

و نقش مادرانگی او چه نظری دارید؟
   به هرحال اینکه سازندگان فیلم کاراکتر معتاد را 
خالی از هرگونه حس و عاطفه انســانی تصویر نکرده اند و 
به او ابعاد واقعی تری داده اند از مزیت های بزرگ دارکوب 
است. کلیشــه ذهنی رایج این اســت که معتاد از هرگونه 
احساس انسانی خالی  و از انســانیت خارج می شود. ولی 
واقعیت این است که حتی معتادی در شمایل سارا بهرامی 
فیلم دارکــوب هم قطعا همــان حس مادرانگــی مادران 
عادی و ســالم جامعــه را دارد. این نکته مثبــت دارکوب 
اســت.اما نکته منفی دارکــوب اینکه شــمایل ظاهری و 
رفتاری کاراکتر ســارا بهرامی در فیلم شــعیبی هم مشابه 
و کپی تمام شــخصیت های معتاد مهم ســال های اخیر 
سینمای ایران اســت. به این دقت کنید که از »ابد و یک 
روز« تا »سنتوری« و »خون بازی« و حتی خیلی عقب تر تا 
»گوزن ها«، شخصیت های معتاد فارغ از سن و جنسیت 
و طبقه اقتصادی و اجتماعی و حتی بدون در نظر گرفتن 
نوع مــواد مصرفی، یک شــکل و تیپ یکســان دارند در 
حالی که مــواد صنعتی جدید اساســا تاثیری که ســال ها 
قبل مواد ســنتی بر چهره و رفتار فرد معتاد می گذاشــتند، 
نمی گذارند. با این همه اما ســینماگران ایرانی همواره و  
طی سالیان مختلف تن به ساخت یک کلیشه تثبیت شده 
از شــخصیت معتاد داده اند و فیلم »دارکــوب« هم دچار 
چنین نقصی هست. در بین فیلم های سال های اخیر تنها 
»مرهم« علیرضا داودنژاد را می توان نام برد که در ساخت 
شخصیت گرفتار اعتیاد از کلیشه ها فاصله گرفت و تصویر 

واقعی تری ارائه داد.
 خطر لورفتن داستان یکی از مهم ترین نقدهایی 
است که درباره دارکوب مطرح شده. اینکه هرچه 
فیلم به انتها نزدیک می شود، حدس زدن پایان 
داستان آسان تر می شود. دیدگاه شما در این باره 

چیست؟
   اساسا یکی از بزرگ ترین مشکالت »دارکوب« 
این اســت که در ایجاد بحران خیلی موفق نیست. یعنی 
حتی پیش از رســیدن به مشــکل قابل حدس بودن پایان 
»دارکوب« دارای مشــکالت جدی تری اســت. اساســا 
بحران این فیلم خیلی برای مخاطب قابل فهم نیست و به 
همین دلیل آنها را عمیقا درگیر نمی کند. به این توجه کنیم 
که در این بحران دو نفر درگیرند؛ یکی مادر بیکار و معتاد با 
آن شکل و شمایل و طرف دیگر پدر پولدار سالم دارای شأن 
و شخصیت اجتماعی با زندگی رو براه. خب در چنین حالتی 
حتی اگر مادر معتاد برای پس گرفتن فرزند ســراغ مراجع 
قضایی رود آنها حق حضانت فرزند را به چه کسی می دهند؟ 
واضح نیســت که پدر؟ خب پس این بحــران ادامه دار بر 
سر چیست؟ چرا پدر حتی در مقابل آبروریزی در محل کار 
سکوت می کند و به زن معتاد باج می دهد؟ چرا در مقابل آزار 
و اذیت های وی سراغ پلیس نمی رو د؟ چرا اساسا داستان 

پیش نمی رود و وضعیت دقیقه  10و  80 مشابه هم است؟
آیا این ترس و انفعــال در مقابل مادر معتاد صرفا 
برای این است که بچه ماجرای مادر واقعی خود 

را نفهمد؟ که بچه از درگیری های قضایی مصون 
باشد؟ آیا این دلیلی کافی است و آیا این دلیل در 

فیلم به درستی و همه فهم بیان می شود؟
    به نظرم داســتان دارکوب در پرداخت دچار یک 
گنگی است و مخاطب منطق و چرایی بسیاری از اتفاقات 
داســتان را متوجه نمی شــود. این تازه بــرای بدنه اصلی 
داســتان اســت و بگذریــم از ماجراهای فــروش بچه و 
شخصیت جمشید هاشــم پور و آن خانه زن ها که به فیلم 
الصاق شده اند و هیچ پیوند درستی با اصل داستان ندارند.
 نسبت اجتماعی بودن دارکوب و شخصیت پردازی 
فیلمنامــه از نظــر شــما چگونــه اســت؟ آیــا 
شخصیت های این داستان آن طور که باید آیینه 
اوضاع اجتماع و قشــری که نماینده آن به شمار 

می روند، هستند؟
   اجتماعی بودن دارکوب بزرگ ترین نقطه قوت آن 
است. البته ذات اجتماعی بودن یک فیلم فی نفسه دارای 
بار مثبت نیست؛ چه بسا فیلم های اجتماعی بسیاری که از 
ضعیف ترین کارهای ســینمای ایران هستند. نکته مثبت 
بزرگ دارکوب نقطه نگاه، زاویه دیــد و فرم روایت اجتماع 
و شخصیت ها و گرفتاری هایشان در آن است. دارکوب با 
اینکه روایتگر قصه بسیار تلخی است و خرده روایت هایی 
مانند فروش بچه هم از تلخ ترین اتفاقات جامعه ماست اما 
بازهم رویکرد فیلم به دلیل شخصیت و نگاه خود کارگردان 
مصلحانه و همراه با امیدواری است. دارکوب نمونه درستی 
از فیلم اجتماعی اســت؛ اثری که فیلم زمانه خود است. 
فیلمی که در عین اینکه تصویر نسبتا دقیقی از امروز جامعه 
می دهد اما بر خالف جریان ســال های اخیــر فیلم های 
اجتماعی در ســینمای ایران به مخاطب یــأس را منتقل 
نمی کند. دارکوب نقطه مثبت دیگری هــم دارد و آن هم 
اینکه بر خالف سایر آثار اجتماعی سینمای ایران تصویری 
اغراق شده از جامعه نمی دهد. فیلم های اجتماعی ایران و 
مشخصا نمونه هایی مانند »قصه ها«ی رخشان بنی اعتماد 
و آثار مشابه آن کوال ژی  از مشکالت هســتند. بنابراین با 
کنار هم قرار دادن صرف معضالت تصویری اغراق شده و 
غیرواقعی از جامعه به مخاطب حقنه می کنند. جامعه واقعی 
اما از کنار هم قرار گرفتن خوبی و بدی، خیر و شر، مثبت و 
منفی حاصل می شود و دارکوب نمونه موفقی  از نگاه سالم 
و بی غرض به اجتماع و روایت واقعی آن با شخصیت هایی 

باورپذیر است.
  دارکوب در روند قصه گویی اجتماعی خود، دچار 
تکرار لحن و موضوع شده است؟  ذهن مخاطب 
پس از تماشای این فیلم، به سمت و سوی آثاری 

چون خون بازی خواهد رفت؟
   در جواب ســوال اول اشــاره کردم که دارکوب، 
به ویژه به خاطر شمایل شخصیت اصلی خود یادآور آثاری 
مثل خون بازی رخشان بنی اعتماد یا نمونه های مردانه ای 
مانند ســنتوری و ابد و یک روز و... اســت. البته نوع نگاه 
شعیبی و پرداخت عاطفی و مادرانه از معتاد شخصیت سارا 
بهرامی دارکوب را از نمونه های دیگر متمایز می کند اما در 
نهایت این شخصیت هم در ردیف شخصیت های دیگری 

که نام بردیم ماندگار و به یاد  آورده خواهد شد.
 پایان بندی دارکوب از دیدگاه شــما چه نمره ای 
دریافت می کند؟ تناسب این پایان بندی و مساله 

اصلی داستان چگونه است؟
   پایان بندی دارکــوب، درست شــدن روابط بین 

دو زن و ترک کــردن شــخصیت معتاد شــاید در نگاه اول 
کمی گل درشت به نظر برســد و فیلم را شبیه سریال های 
تلویزیونی کند، اما به نظر من اگر کارگردان حس مخاطب 
را در پایان فیلم در نظر داشته باشد این پایان بندی اساسا 
ایراد و عیب فیلم به حساب نمی آید. پایان تلخ شاید پایان 
واقعی تری برای این فیلم و داســتان آن بود ولی پایبندی 
صرف به منطق رئال و واقعیت محض هم نکته مثبتی در 

سینما به حساب نمی آید.
 دارکــوب در مقایســه بــا آخرین اثر ســینمایی 

شعیبی چطور دیده می شود؟
   دارکوب طبعا بهترین اثر شــعیبی نیســت. قطعا 
به لحــاظ فنی و ســینمایی و جایــگاه حرفــه ای هم فیلم 
ســیانور و هم فیلم دهلیز و هم حتی سریال پرده نشین در 
جایگاه باالتری نســبت به دارکوب قرار می گیرند. اما باید 
به این توجه داشته باشــیم که دارکوب عمده لطمه خود را 
از فیلمنامه ای می خورد که اتفاقا محصول بهروز شــعیبی 
نیســت و او در کارگردانــی کامال فیلم را نجــات داده و به 
سطح قابل قبولی رسانده اســت، بنابراین به نظر می رسد 
با اینکه دارکوب فیلم خوب بهروز شعیبی نیست اما اگر به 
آن درست نگاه کنیم متوجه پختگی شعیبی در کارگردانی 
خواهیم شــد. او حــاال یکــی از بهتریــن کارگردان های 
ســینمای ماســت و تنها باید در انتخاب قصــه و فیلمنامه 
دقت بیشتری را انجام دهد. نقطه قوت دارکوب کارگردانی 
شعیبی است و ضعفش فیلمنامه و او در اجرا اثر را چند پله 
ارتقا داده اســت و نوشــته ای که از آن درنهایت یک فیلم 
متوسط هم درنمی آمد را دارای جایگاه باالیی در سینمای 

اجتماعی ایران کرده است.

فاطمه بهرامی

خبرنگار

دارکوب عمده لطمه خود 
را از فیلمنامه ای می خورد 
که اتفاقا محصول بهروز 
شعیبی نیست و او در 
کارگردانی کامال فیلم را 
نجات داده و به سطح قابل 
قبولی رسانده است

امیر ابیلی، روزنامه نگار و منتقد ســینمایی جوانی 
اســت که نام  او را چندی است در فضای نقدهای 
ســینمایی می شــنویم. ابیلی که ســابقه فعالیت 
رسانه ای در پایگاه های مختلف را دارد، روزگاری در 
کسوت سردبیر سایت سوره سینما به فعالیت های 
سینمایی مشــغول بود. او فعالیت های زیادی در 
همراهی با جریان ســینماگران انقالبی داشــته و 
در این جایگاه دیده و شنیده شــده است. در این 
گفت وگــوی مختصر، جویــای نظــرات او درباره 

آخرین اثر سینمایی بهروز شعیبی شده ایم.
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غیر منتظره
نگاهی به دارکوب؛ آخرین اثر سینمایی بهروز شعیبی 

دارکوب؛ عنوان آخرین اثر به کارگردانی بهروز شعیبی 
که این روزهــا به میانه راه اکران خود رســیده اســت. بهروز 
شعیبی، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون، متولد سال 
1۳۵8، در شــهر مشــهد اســت. او در فیلم های مختلف، 
نقش  های مختلفــی را از جمله کارگردان، بازیگر، دســتیار 
کارگردان و برنامه  ریز به عهده داشــته  اســت. شعیبی پیش 
از کارگردانی دارکوب و شــرکت در جشنواره سی وششم فیلم 
فجر، بــرای کارگردانی فیلــم دهلیز برنده ســیمرغ بلورین 
بهترین فیلم سی ویکمین جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه 
نو یا مســابقه فیلم های اول شــده بود. همین جایزه بود که 
منجر به بهتر دیده شدن شعیبی در فضای سینما، پس از فیلم 
»طال و مس شد.« او عالوه بر فعالیت در سینما و تلویزیون، 
در انتخابات ریاست جمهوری ســال 1۳۹۲ و همچنین سال 
1۳۹۶، کارگردانی فیلم هــای تبلیغاتی محمدباقر قالیباف را 

نیز به عهده داشته است.
سیانور، آخرین روز ســال و دهلیز آثار مهم و دیده شده 
شعیبی در سینما  هستند که در این نوشتار در کنار نقد و بررسی 

دارکوب، به این آثار نیز اشاره و مروری خواهیم داشت.

  سّکوی پرتاب
نام  بهروز شــعیبی شــاید بیش از هر فیلم و ســریال و 
مستندی که او کارگردانی، نویســندگی یا بازی کرده، با فیلم 
طال و مس شناخته می شود. طال و مس؛ عنوان فیلمی است 
از همایون اســعدیان که در بیست و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر به نمایش در آمد و پس از آن بارهــا و بارها در تلویزیون 
نیز پخش شده است. طال و مس همچنین در جشنواره های 
خارجی نیز به خوبی دیده شد و توانست جوایز زیادی را از آن 
خود کند. داستان این فیلم ســینمایی، داستان طلبه ای به 

نام سیدرضا اســت که به تازگی با خانواده  اش به تهران آمده  
تا در کالس  های استاد اخالقی که وصف او را بسیار شنیده، 
شرکت کند. او در ابتدای این عزیمت است که متوجه بیماری 
اسکلروز چندگانه همسرش زهرا می  شود و به ناچار برای تهیه 
هزینه درمان او تغییراتی در شیوه زندگی  اش می  دهد. شعیبی 
در این فیلم ســینما یی، نقش ســیدرضا، طلبه جوان را بازی 
می کند که سیمای بازیگری او را به خوبی در میان مخاطبان 
ارتقا می دهد. این اثر شاید یکی از مهم ترین آثار در کارنامه 
سینمایی اوست که هرچند در نقش بازیگر در قامت آن ظاهر 
شده، اما رویه فعالیتش در سال های پس از این را نیز به روشنی 

تحت تاثیر قرار داده است. 
شعیبی پس از آن و در جشــنواره سی و یکم فیلم فجر، 
نخستین فیلم سینمایی خود را کارگردانی کرد و برای نخستین 
بار در کسوت یک کارگردان روی پرده سینماها رفت. دهلیز 
برای  11رشته در جشــنواره کاندیدای دریافت سیمرغ شد و 
تنها در دو رشته توانســت جایزه را از آن خود کند. اما همین 
مساله منجر به بیشتر دیده شــدن دهلیز از سوی منتقدان و 
اهالی سینما شد. فیلم اول شعیبی روایتگر داستانی اجتماعی 
است که کارگردان از منظر خاص خود به آن نگریسته است. 
شیوا )هانیه توسلی( پس از به زندان افتادن شوهرش )رضا 
عطاران(، از پسرشان به سختی مراقبت می  کند. امیرعلی که 
حاال کالس اول دبستان اســت با تصمیم مادرش و مددکار 
اجتماعی، باخبر می  شود پدرش در زندان محبوس است. وی 

احساس پدرانه او را در می  یابد. پدر امیرعلی معلمی است که 
در یک درگیری خیابانی فردی را به قتل رســانده و در آستانه 
قصاص نفس قرار گرفته است. از مرگ می  هراسد و دوست 
دارد برای فرزندش پدری کند. اما اولیــای دم، به خصوص 
خواهر دوقلوی مقتول هنوز قاتل را نبخشیده  اند. خط تعلیق 
اصلی این داستان، مساله قصاص است که شعیبی از منظری 
دیگر به آن نگریســته و اتفاقا در همراه کردن مخاطب با این 
زاویه جدید موفق نیز بوده است. زاویه ای که عمدتا از سوی 
کارگردانانی همچون اصغر فرهــادی، نیکی کریمی، پوران 
درخشنده و دیگران اتخاذ شده و اتفاقا توانسته خود را این طور 
نمایش دهد که جریــان قاطبه مخاطبان نیز بــا اینان همراه 
است. اما شعیبی توانست این جریان هژمون را تا حدود زیادی 
با دهلیز پس نشانده و حرف های دیگری را نیز روی پرده سینما 

به مخاطبانش بزند.
دهلیز از حیث فیلمنامه، یک تفاوت اساسی با همتایان 
خود داشــته که منجر به دیده شــدن آن  شــده است. دهلیز 
فیلمنامه ای درســت و پله پله دارد. از این جهــت که در این 
داستان ما با بسیاری از کلیشــه های رایج در سینمای ایران 
روبه رو نیســتیم. زنان با ذهنیــت دیگری تصویر شــده اند و 
مهم ترین تصویر این فیلم از زن، یعنی شیوا، مظهر زنی مقتدر 
و سرسخت است؛ زنی که مدت زیادی است یک تنه در حال 
اداره کردن زندگی و همچنین تالش برای آزادی همســرش 
است. این همان تصویر درست و هوشــمندانه ای است که 
مخاطب را به درستی و آرامی همراه خود می کند. ناقدان بر آنند 
که تصویر شعیبی از شخصیت شیوا برای تماشاگر درگیرکننده 
است؛ تماشــاگری که همواره با عادت تماشای زنان ساده و 
عشوه گر در سینمای ما روبه رو بوده، این بار نوع دیگری از زن 

را می بیند که هاله مهمی از جدیت را همراه خود دارد.
همچنین آنچه با عنوان شخصیت پردازی می شناسیم،  
در دهلیز رنگ و روی با لعاب و پررنگــی دارد. رابطه عطاران 
و پسرش، رفته رفته شــکل می گیرد. شعیبی خوشبختانه در 
دهلیز گرفتار  شخصیت پردازی ناقص نشــده و فیلم از این 
رهگذر متحمل آسیب جدی نشده است. او شخصیت های 
داســتانش را بی جهت دچار بی ثباتی نکــرده و از این منظر، 
تماشــاگر به راحتی ایــن فرصت را دارد که شــخصیت های 
داســتان را درک کرده و همراه آنان شــود. این شاید یکی از 
مهم ترین دالیل همراهی مخاطبان با شعیبی در نخستین اثر 

سینمایی اش باشد. 
روند این اتفاقات خوب تا سکانس های نزدیک به آخر 
فیلم ادامه دارد؛ روندی که شــاید در دارکــوب زودتر از این 

محمدامیر خوش صحبتان

دبیر گروه فرهنگ

دارکوب با بازی شگفت انگیز سارا بهرامی و البته گریم 
متفاوت او آغاز می شود. تا جایی که مخاطب از رهگذر 
این دگرگونــی زیاد، ناخودآگاه همراه فیلم می شــود و 

پا به پای داستان جلو می آید

گزارش
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به پایان رسیده اســت. دهلیز  در یک سوم پایانی دچار نوعی 
از هم گسیختگی فیلمنامه می شود که در تضاد با نیمه ابتدایی 
فیلم است. فیلم در یک ســوم پایانی به شــکل  تندی همه 
اتفاقات خوشایند را به فیلم وارد می کند و مهربانی افراطی، 
به ملکه ذهن فیلمساز تبدیل می شود. مخاطب از کارگردان 
انتظاری غیر از تماشای یک پایان خوش را ندارد اما اینکه تا 
این حد مضمون مهربانی به صورت افراطــی در فیلم به کار 
گرفته شود، برای تماشاگر شوکه کننده است. در واقع بخش 
عمده از سعی و تالش شــعیبی برای همراهی مخاطبش در 
بخش های ابتدایی و میانی فیلم، به یکباره رنگ و روی دیگری 
می گیرد. شاید مونولوگی که در دقایق پایانی می شنویم، تیر 
خالصی بر پیکر دهلیز  باشد؛ مونولوگی خالف انتظار که به 
صورتی عجیب و غریب و کامال بی ارتباط به فیلمنامه شنیده 
و دیده می شود. در نهایت نیز با اشک مادر مقتول شاهد ختم 
داستان هستیم و در واقع فیلمساز با این سکانس قصد می کند 
تا داستانش را به خوبی و خوشی به اتمام برساند. گویی پایان 
خوش حلقه مفقوده و الزامی داســتان هایی است که به این 

شکل در فضای سینما طرح و بازی می شوند.

  دومین قدم
پس از اکران عمومی دهلیز، شــعیبی فیلم دوم خود را 
در دست تهیه و تولید گرفت. سیانور؛ عنوان دومین ساخته 
سینمایی بلند اوســت که در ســال 1۳۹4 به نمایش در آمده 
است. سیانور فیلمی به کارگردانی بهروز شعیبی، نویسندگی 
مسعود احمدیان و تهیه کنندگی سید محمود رضوی است  که 
برای نمایش در بخش سودای سیمرغ سی  وچهارمین دوره 
جشنواره فیلم فجر پذیرفته شد. سیانور در بخش  های بهترین 
بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین 
فیلمبرداری و بهترین طراحی صحنه و لباس جشــن انجمن 
منتقدان و نویسندگان سینمای ایران نامزد دریافت جایزه شد. 
همچنین این فیلم جایزه بهترین فیلم جشنواره جایزه ققنوس 
را دریافت کرد. سیانور در مهر ماه سال 1۳۹۵ در سینماهای 
کشور اکران شد و توانست سهم دومیلیارد و نیمی از گیشه را 

نیز به خود اختصاص دهد.
امــا داســتان فیلــم بــه گونــه ای بود کــه منجــر به 
حاشیه ســازی های تاریخی و سیاســی زیادی برای سیانور 
شد. داستان اصلی فیلمنامه برگرفته از وقایع درونی سازمان 
مجاهدین خلق ایــران در برهه پیش از انقالب اســالمی در 
ایران است. این فیلم بازگو کننده اختالفات میان دو دسته از 
افراد در ســازمان مجاهدین خلق و درگیری میان چهره  های 

کلیدی آن مانند تقی شــهرام، مرتضی صمدیه لباف و مجید 
شریف واقفی در متن یک داستان عاشــقانه نافرجام است. 
داستان اصلی سیانور در دهه 1۳۵0 می  گذرد و محور اصلی 
آن زندگی عاشــقانه یک زوج اســت که در آن دوره زمانی به 

تصویر کشیده می  شود.
تولید و اکــران عمومی ســیانور منجر به این شــد که 
چهره های تاریخی و سیاسی زیادی از خارج کشور در این باره 
دست به موضع گیری بزنند و مطالبی را درباره آنچه در فیلم به 
نمایش در آمده منتشــر کنند. یکی از مهم ترین این مطالب 
و نقدها، نقد مهرک کمالی؛ اســتاد دانشــگاه ایالتی اوهایو 
بود که در پایگاه خبری بی بی سی فارســی منتشــر شد. او در 
این مطلب به نکات تاریخی درباره سازمان مجاهدین اشاره 
می کند و برخی از صحنه هــای ترسیم شــده در فیلم را مورد 
سوال قرار می دهد. مثال کمالی در این باره  چنین می گوید: 
»سیمین را فقط در یک صحنه می بینیم: صحنه ای که همه 
شخصیت های فیلم به جز شــریف واقفی و صمدیه لباف در 
خانه ای مشــغول جمع و جور کردن هســتند. تقی شهرام در 
همان حینی که دارد فرمان قتل شــریف واقفــی را می دهد 
با لحنی زننده از آبســتنی ســیمین کــه مانع  انجــام وظایف 
سازمانی اش می شود حرف می زند: »کودکستان وا کردیم. 
اون از شوهر خانوم )اشاره به لیال( اینم از وضعیت جنابعالی.« 
وقتی ســیمین می گوید: »مــن که حرفی نــدارم. اگه بگی 
می تونم تو تیم باشم.« شهرام پاسخ می دهد: » شما به فکر 
سیســمونیت باش. هنگامه هســت.« )دقیقه - ۵۹ ۵8:۵0 
فیلم(. این صحنه به احتمال زیاد از بخشی از گزارش بهرام 
آرام گرفته شده که به آبســتنی سیمین صالحی، همسرش، 
اشاره می کند. بر خالف روایت فیلم، آبستنی سیمین با همدلی 
مجاهدین همخانه اش روبه رو ست. چیزی که دست و پای آنها 
را می بندد، دگم های تشکیالتی و مبارزاتی است و نه کمبود 
احساسات انسانی. بهرام آرام در متنی که پیش از این به آن 

اشاره کردم، در مورد برخورد با سیمین شــدیدا از خود انتقاد 
می کند: »در مورد رفیق سیمین نیز برای این  که نشان دهم 
که با او در گروه، به ویــژه از طرف من برخورد عاطفی صورت 
نمی  گیرد، عمال گاه بیش از حد معمول از او کار می  کشیدم. 
بدون اینکه سایر رفقای تیمی در این زمینه به من انتقاد فعالی 

 کنند و این انتخاب در واقع نهایت و اوج این چپ  روی بود.«
به هر روی، ســیانور یکــی از مهم ترین آثار سیاســی-
تاریخی ســینمای ایــران بوده کــه در زمان خود نیــز به قدر 
کافی دیــده شــده اســت. ســابقه کارگردانی اثــری  چنین 
حساسیت برانگیزی در کنار تجربه موفقی مثل دهلیز، شعیبی 
را به این سمت و سو برد که امروز در قامت سینمای اجتماعی 
ایران دیده شود. دارکوب یک فیلم  واقع اجتماعی با سوژه ای 
جذاب و البته ملموس است که همه مخاطبان حداقل یک بار 

از کنار آن رد شده اند.

  بر داِر دارکوب!
داستان از این قرار است که دارکوب ماجرای زنی معتاد 
است که فرزند و شوهر خود را رها کرده و به سوی مصرف رفته 
است. او بی خبر از داشتن یک دختر، ســالیانی است که در 
پارک ها و میان کارتن خواب ها آواره اســت. هراز چند گاهی 
برای اخاذی به سراغ شوهر سابقش می آید و از قضا همسرش 
که ازدواج کرده نیز از ترس آبرو، پولی را به او پرداخت می کند. 
اما او به یکباره متوجه می شود که فرزندش زنده است. تصمیم 
می گیرد که به هر نحوی دخترش را ببیند و برای او مادری کند. 
در این راه با مصائب زیادی مواجه می شود و داستان در دل 

این حوادث رخ می دهد.
دارکوب با بازی شگفت انگیز سارا بهرامی و البته گریم 
متفاوت او آغاز می شــود. تا جایی که مخاطب از رهگذر این 
دگرگونی زیــاد، ناخــودآگاه همراه فیلم می شــود و پا به پای 
داستان جلو می آید. این تفاوت در فرم تا میانه فیلم مخاطب 
را می کشــاند اما از وســط راه اســت که ضعف های فیلم رو 
می نماید. مشکل اصلی سومین ساخته شعیبی در فیلمنامه 
جلوه گر است و مخاطب به روشنی این مساله را متوجه است. 
دارکوب در جایی که می بایســت موقعیت و شــخصیت ها را 
بسازد، از تقابلشان بهره ببرد  و چالش های اصلی داستان را به 
وجود آورد، استفاده نکرده و اتفاقا نخ هایی به مخاطب نشان 
می دهد که ابهام را برای او بیشــتر می کند. شخصیت های 
دارکوب یک تیپ مشــخص بــا رفتارهای معمول را شــامل 
می شــوند. اما فیلمســاز هرگز دنیــای ذهنی شــان را عیان 
نمی  کند تا تماشاگر با تمام وجود با آنها همراه شود. دارکوب 
چنــان در نمایش هنر بازیگری ســارا بهرامی غرق شــده که 
از دیگر شــخصیت هایش غافل مانده اســت. تماشــاگر با 
تماشــای وضعیت آنها به جــای آنکه تصمیم بگیــرد با آنها 
همراه شــود، در کنارشــان به معضــالت گوناگــون جامعه 
می نگرد که برگرفته از واقعیت های جامعه است. اما این روند 
نمی تواند تحسین تماشــاگر را به همراه داشته باشد چراکه 
مخاطب در اینجا در حال تماشای یک اثر سینمایی و در واقع 
یک اثر قصه گو ست و انتظار دارد بخشــی از ذهن آدم های 
داستان باشد اما این اتفاق هرگز رخ نمی دهد. او با چراهای 
زیادی روبه رو شــده که هرچه روند داســتان پیــش می رود، 
پاســخی برای آنها یافت نمی شــود و همین بی پاسخ ماندن 
 سوال ها، منجر به نگاه متوسط مخاطب به دارکوب می شود.
در واقع آنچه به عنــوان شــخصیت پردازی در دهلیز، مورد 
تحســین همگان واقع شــده بود، در دارکوب تا حدود زیای 
کمرنگ شــده و اتفاقا  از همین رهگذر است که فیلم آسیب 
زیادی را متحمل می شود. داستان به پختگی کاملی نرسیده 
و نتوانسته شخصیت های ســینمایی کاملی خلق کند. انگار 
بازتاب آنچه درباره اعتیاد زنان در اجتماع رخ می دهد، اولویت 
نخست شعیبی شده و او در راه کارگردانی و نویسندگی دارکوب 
چنان محو این ایده اجتماعی شــده که شــخصیت پردازی 

داستانش را از یاد برده است!

آنچه به عنــوان شــخصیت پردازی در دهلیــز، مورد 
تحسین همگان واقع شــده بود، در دارکوب تا حدود 
زیای کمرنگ شــده و اتفاقا  از همین رهگذر است که 

فیلم آسیب زیادی را متحمل می شود 
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احمدرضا کالنتری

خبرنگار

 مهدی آذرپندار؛ رئیس مرکز تخصصی فرهنگی 
بسیج و منتقد سینما که در جشنواره سی و ششم 
ناِم او و برخــی از همکارانش را بــر بولتن های هر 
روزه جشنواره ســی و ششــم فجر می دیدیم. او 
کــه دانش آموخته مقطع کارشناســی در رشــته 
مهندسی متالورژی از دانشگاه علم و صنعت ایران 
اســت، این روزها در مناصب سینمایی مشغول به 

فعالیت است.

سینمای اجتماعی تازه در راه است
مروری بر فیلم دارکوب درگفت وگو با مهدی آذرپندار 

 دارکوب یک تجربه مهم در ســینمای اجتماعی 
برای بهروز شعیبی است. مساله اعتیاد زنان که 
تا کنون قرائت های یکدســتی از آن در سینمای 
ایران وجود داشته، امروز سوژه پرداخت نویسنده 
و کارگردانی شــده که زاویه نگاه متفاوتی به این 
دست مســائل دارد. نظر شــما درباره این مساله 

چیست؟
   تصور من درباره دارکوب این اســت که ما با تولید 
و اکران این فیلم وارد مرحله جدیدی از سینمای اجتماعی 
شــده ایم؛ ســینمایی که می توان آن را مرحلــه ای بعد از 
سینمای اجتماعی که ذیل گونه فیلمسازی اصغر فرهادی 
تعریف می شــد، تبیین کرد. اگر شــما نگاهی تطبیقی به 
جشــنواره ســی و پنجم فیلم فجر و در دیگر ســو جشنواره 
سی و ششم داشته باشید، این تفاوت به روشنی قابل درک 
است. شما در جشنواره سی وپنجم فیلم هایی مثل یک روز 
بخصوص، سارا و آیدا یا ... را دارید. آثاری که ساخت آنها 
در میان قشــری از کارگردانان ما رواج دارد که به نوعی ژانر 
فیلمسازی شــان از دهه  70 آغاز شده و امروز ذیل سینمای 
فرهادی خود را تعریف کرده انــد. افرادی مثل آقای مازیار 
میری یا دیگرانی که با برخی از آثار خــود در این زمینه وارد 
شــده اند. البته همه آثار این کارگردانان را نیز نمی توان در 
این سبک از ژانر اجتماعی دسته بندی کرد، اما به هرحال 
آنها آثاری با این حال و هــوا دارند که اتفاقا چندان موفق و 
مورد توجه نیز واقع نشده است. در دیگر سوی این میدان، 
دســته ای از فیلمســازان جوان وجود دارند که معیارهای 
اخالقی، انتخاب از میان دوگانه ها و... را محور کارگردانی 

و فیلمسازی خود قرار داده اند. این آثار لزوما در جشنواره فجر 
نیز شرکت نکرده و در فضایی خارج از آن نیز دیده شده اند. 
مثل  فیلم زرد به کارگردانی کامران مجیــدی که مطابق با 
همین مدل پیش می روند. همچنین فیلم تابستان داغ نیز 
یکی از مهم ترین مثال این سبک از فیلمسازی است که در 
جشنواره اکران شد و پس از آن در جریان اکران عمومی نیز 

با استقبال نسبتا خوبی از سوی مردم مواجه شد.
در جشنواره سی وششم اما فضا تا حدود زیادی تغییر 
کرده است. فضایی که فارغ از خوب و بد بودن آن، تحول 
مهمی را رقم زده و آثــار متفاوتی را پیش روی ما گذاشــته 
اســت. فیلم هایی مثل مغزهای کوچک زنــگ زده که ما 
نمی توانیم آن را ذیل سینمای فرد خاصی در ایران تعریف 
کنیم! شاید بتوان ایراد تقلید خارجی را به این اثر وارد کرد، 
اما نمی توان آن را کپی برداری از سینمای یک فرد داخلی 
معرفی کــرد. معموال این دســت از فیلم هــا، مدل خاص 
خودشان را دارند که با توجه به همان مدل باید اثر را تحلیل 
کرد. مواجهه مــا با دارکوب نیز باید منطبــق بر همین الگو 

باشد. در سال های قبل، دهلیز نیز فضایی مشابه داشت. 
زمانی که این فیلم ســاخته شــد، لزوما نمی توانســتیم آن 
را دنبال رونده ســینمای طبقه متوســطی بدانیم که اندکی 
نسبی گراست، به دنبال مطرح کردن دوگانه های اخالقی 
است و مواردی از این دســت! دارکوب هرچند ملتهب تر و 
تلخ تر از دهلیز است، اما نشان دهنده فاصله گرفتن هرچه 
بیشتر شــعیبی از فضای فیلمسازی جشــنواره سی وپنجم 
است! سینمای اجتماعی نوینی که باید آن را از منظرهای 
گوناگونی مورد نقد و بررســی قرار داد. یکــی از مهم ترین 
زوایای نقد این ســینما، شــخصیت پردازی است که ما در 

ادامه به آن اشاره می کنیم.
 شــخصیت پردازی یکی مهم تریــن محورهای 
انتقادی اســت که به دارکوب در ایــن زمینه وارد 
شده است. نظر شــما درباره نقصان فیلم در این 

زمینه چیست؟
   کاراکتر سارا بهرامی یک شــخصیت قدرتمند در 
دارکوب است. کارگردان سعی داشته که پرداخت ویژه ای 
روی این شخصیت داشته باشد و نویسندگان تالش زیادی 
برای این مساله داشــته اند. درام روی این کاراکتر متمرکز 
شــده و تقریبا می توان گفت که تالش برای درآوردن این 
کاراکتر نتیجه بخش بوده است. اما این اتفاق به صورتی رخ 
داده که گویی بخش دیگری از فیلم، یعنی شخصیت های 
دیگر در فیلمنامه، فدای پررنگ شدن این کاراکتر شده اند. 
وقتی درام روی این کاراکتر متمرکز شده، کاراکترهایی مثل 
مهناز افشار، امین حیا یی، جمشید هاشم پور و دیگران در 
برابر سارا بهرامی ذبح شده اند در نتیجه ما در دارکوب با یک 
شخصیت پرداخت شــده قدرتمند مواجه هستیم و در کنار 
او، با تعدادی شخصیت کمرنگ و بی جان البته بخشی از 
اقبالی که نسبت به این شخصیت شده، منبعث از بازیگر و 
پتانسیل های نهفته در نقش است. فیلمنامه این امکان را به 
خانم بهرامی داده که با مهارت بازیگری شان، یک کاراکتر 
ویژه را خلق کنند و از این رهگذر به اوج برســند. اما در کنار 
این مساله، کاراکترهای دیگر رنگ و بوی چندانی ندارند. 
فیلمنامه به ما اجازه نمی دهد که به این شخصیت ها نزدیک 
شویم و در نتیجه شاهد بروز یک خالء هستیم؛ نکته ای که 
تا حدودی درباره شــخصیت اصلی فیلم نیز وجود دارد. ما 
همواره درباره مهسا به یک بخش پنهانی از زندگی اش ارجاع 
داده می شویم! ماجرای برف و زایمان و رها کردن فرزندش 
که ما از رهگذر یک فالش بک آن را مشاهده کرده ایم. این 
شاید یکی از مهم ترین انتقاداتی است که باید درباره دارکوب 
به آن اشــاره کرد. به نظر من لزومی برای وجود این بخش 
پنهانی از قصه وجود ندارد. بخشی که قرار است در آخر فیلم 
به نمایش درآید و به نوعی یک غافلگیری را برای مخاطب 
به همراه آورد، ایراد مهمی برای یک فیلمنامه کامل است. 
به نظر من پنهان کردن قصه از مخاطب و نمایش نهایی آن 
برای تکمیل قضاوت مخاطب در برابر کاراکتر اصلی یک 

فن درست در داستان پردازی نیست.
 و شــاید نمایش از بخش پنهانی در انتهای فیلم 
منجــر به ایجــاد ســوال های زیادتــری در ذهن 
مخاطب شود. به این معنا که وقتی کارگردان در 
پایان فیلم از ابعاد شخصیتی کاراکتر اصلی اش 
پرده برمــی دارد، مخاطــب را دچــار چالش های 
جدیدتری می کنــد. او گمــان می کند کــه تمام 
حقایق را درباره شــخصیت نمی داند و در نتیجه 
این احساس به او دســت می دهد که به تماشای 
بازیگرِی ســارا بهرامی نشســته، نه همراهی با 
کاراکتر مهسا در فیلم! شاید نقدی که به دارکوب 
در حوزه شخصیت پردازی وارد شده، از این حیث 
درست و کارشناسی باشد. به نظر می رسد دارکوب 
در این بخش کامال متوســط عمل کــرده و چیز 

جدیدی برای ما به ارمغان نیاورده است.
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   بله! شــاید ما باید این بخش را در داســتان زودتر 
می دیدیم. آن را پرداخت و پختــه می کردیم و به مخاطب 
تحویل می دادیم. به این دلیل که مخاطب پرسش هایش 
را بی پاســخ نبیند و درباره رفتارهای عجیب مهسا، دالیلی 
را پیــش روی خود ببینــد. اما انتقــال این ماجرا بــه پایان 
داستان، منجر به لطمه خوردن درام از حیث قصه گویی و 
شخصیت پردازی شده اســت. من با نکته دیگری که شما 
به آن اشــاره کردید، یعنی متوســط بودن دارکوب در حوزه 
شخصیت پردازی کامال موافق هستم. ما در این اثر شاهد 
یک تالش شــریف و ارزنده هستیم. تالشــی که درصدد 
است تنها به طرح مسائل اجتماعی نپردازد و بلکه در ادامه 
شرح و بسط این مسائل را نیز پیش روی مخاطبان گذاشته 
و حتی در الیه های پنهانی، راه حلی نیز ارائه دهد. دارکوب 
در الیه های پنهانی این طــور می گوید که شــاید بتوان از 
رهگذر برانگیختن دوباره احســاس مــادری و محبت، به 
مساله همچون اعتیاد یک زن پایان داد و زندگی دوباره ای 
را برای او فراهم کرد. فیلم خوشبختانه از نسبی گرایی فاصله 
گرفته و همه چیز را فدای تفکر روشنفکرانه و نسبی گرا نکرده 
اســت. به عبارت روشــن تر اینکه فیلم تالش خود را برای 
رسیدن به یک پایان معلق، منوط به زیر پا گذاشتن بسیاری 
از بایســته ها نکرده و پازل مضمونی یا فرمــی اش را دچار 
آسیب نکرده اســت. دارکوب از این حیث قابلیت ستایش 
و ارج نهادن بســیاری دارد، اما  ای کاش پرداخت بیشتری 
درباره فیلمنامه داشتیم و شخصیت پردازی های کامل تری 

در این اثر می دیدیم.
از موضوع فیلمنامــه و پرداخت ســخن گفتیم، 
ســوال بعدی من نیز درباره همین مساله است. 
دارکوب زاویه نگاه جدیدی را در نگاه به یک مساله 
اجتماعی به کار گرفته است. زاویه ای که در میان 
سینماگران ما چندان مورد اقبال واقع نشده بود. 
اما به نظر می رسد که در جریان این پرداخت دچار 
تکرار نیز شده است. ما در دارکوب اتفاق جدیدی 

نمی بینیم! شما با این گزاره موافقید؟
   از میانه راه فیلم، ما دیگر چیز جدیدی نمی بینیم. 
می دانیم که چــه سرنوشــتی در انتظار کاراکتر ما اســت. 
قرار اســت که حق به او داده شــود و در نتیجه ما همراه او 
می شــویم. داســتان از جایی به بعد لو می رود. نویسنده و 
کارگردان شاید این را در ذهن داشته که مخاطب را با نمایش 
صحنه پایانی تا انتها بکشاند. او می پندارد که وقتی صحنه 
گیر افتادن مهســا در برف و تصمیم او را نمایش می دهد، 
مخاطب را دسِت پر از سالن سینما به بیرون می فرستد. اما 
پیش از نمایش این سکانس نیز ما می توانیم احتمال وجود 

چنین ماجراهایی را حدس بزنیم. 
سمت و سوی فیلم به این جهت است که مهسا نه از 
روی خباثت، بلکه در یک بحران پیچیده اخالقی، مجبور 
به ترک فرزند و خانواده اش شــده اســت. دارکــوب دچار 
تسلسلی شده که مخاطب متوجه آن می شود. این مساله 
در قصه های فرعی به روشنی خود را بروز می دهد. در حالی 
که چنین نکته ای در دهلیز که نخســتین کار بهروز شعیبی 
به حســاب می آید، اصال وجود نــدارد! در دهلیز، کودکی 
ســنگی به شیشــه همســایه زده و از خالل این داستان، 
صحنه های شیرینی خلق می شود. کارگردان قصد داشته 
که ذهن ما را در زمان تماشــای این شــیرینی ها، به سمت 
و سوی مفهومی به نام بخشــش ببرد. مفهومی که در کل 
 فیلم نیز عنایت ویژه ای به آن وجود دارد. مهم همین است!

اما قصه های فرعــی دارکوب، مثل ماجراهایــی که برای 
شــادی کرم  رودی رخ می دهد و در آن صحنه ها، جمشید 
هاشــم پور را نیز می بینیم، به لحــاظ ارتباطی اصال لطیف 
و ظریف نیســت! ارتباط این قصه و داستان اصلی به نظر 
من تا حدود زیادی گل درشــت از آب درآمده اســت. نیت 
کارگردان و نویسنده از ارتباط دادن این ماجراها به یکدیگر 

برای مخاطب کامال روشــن و عیان اســت. نکته دوم در 
این باره آنکه قصه فرعی جذابیت چندانی ندارد  و نتوانسته 
تاثیر زیادی بر فضای فیلم داشــته باشــد.   دارکوب شاید 
در برخی  لحظه ها به صحنه های مفرح نیاز داشــته باشد. 
صحنه هایی که به روشنی در آثار میرکریمی دیده می شود. 
مثال در اوج تلخی های زیر نور ماه، شاهد صحنه های مفرح 
و شیرینی هستیم که مخاطب را همراه خود می کند. همین 
مساله در دهلیز به روشــنی وجود داشــت و اما در دارکوب 
غایب است. فیلم از سوی دیگر تالش مهمی داشته که به 
سمت فضاهای کدر و بسیار تیره نرود. نوع تصویربرداری و 
نگاه به اتفاقات تاثیر زیادی در این باره داشته است. نگاه 
شعیبی در پرهیز از ســیاه نمایی و به دام تلخی بیش از حد 
افتادن، مســاله مهمی اســت که در نقد و بررسی دارکوب 
باید به آن اشاره شــود. بیرون آوردن یک مفهوم متعالی از 
دل تلخی ها، می تواند یک گزاره خواســتنی و مطلوب در 
ســینمای اجتماعی باشد که شعیبی توانســته به آن دست 

پیدا کند.
 این وجــه افتــراق شــعیبی در دارکــوب و دیگر 
همتایان او در ژانر اجتماعی اســت. نقدهایی که 
درباره دارکوب منتشــر شــده را مرور می کردم و 
می دیدم که در برخی از آنان قیاس ناخودآگاهی 
میان دارکوب و خون  بازی صورت گرفته است. در 
حالی که خون بازی یک فیلم اجتماعی سیاه است 

و دارکوب به این معنا سیاه نیست.
   خون بازی البته نســخه ماقبل فرهادی از مساله 
اعتیاد در ژانر اجتماعی اســت. مشــخصاتی که من به آن 
اشاره کردم نیز در این فیلم وجود دارد. فیلمی بسیار تلخ که 
حتی از سیاه و سفید بودن، یا نوع انتخاب لنزهای دوربین 
نیز می توان به درجه این ســیاهی پی برد. ما در این فیلم با 
جنسی از کاراکترها روبه رو هستیم که فیلم را هرچه بیشتر 
تلخ و سیاه می کند. پایان بندی فیلم تا حدود زیادی حکایت 
از یله گی و ناتمامی دارد. البتــه این پایان بندی در دوره ای 
ســاخته شــده که طرفداران زیادی در میان اهالی سینما 
داشته است! البته سبک سینمای خانم بنی اعتماد همواره 
قصه گو بوده و البته در خون بازی نتوانسته این سبک جدید 
را با موفقیت کارگردانی کند. هرچند که این فیلم با استقبال 
بخشی از روشنفکران وطنی روبه رو شــد، اما جنس فیلم، 
جنسی از سینمای اجتماعی ایران در آن دوره بود. جنسی 
که نه در رسانه های عمومی مورد استقبال واقع می شود و نه 

در سینما با اقبال تماشاگران عمومی روبه رو می شود. این 
در حالی است که دارکوب از این حیث، در مکانی باالتر از 
همتایان خود ایستاده است. دارکوب شانس بیشتری برای 
دیده شدن در شبکه نمایش خانگی یا تلویزیون دارد که حتی 
می توانستیم با تغییرات اندکی در فیلمنامه این شانس را در 

سینما نیز افزایش دهیم.
 این تغییرات به صورت مشــخص کــدام موارد 

هستند؟
   در حین صحبت به برخی از آنها اشاره کردم. مثال 
ما باید پرداخت بیشتری به شــخصیت مهناز افشار داشته 
باشــیم. می توانیم بیشتر به او نزدیک شــویم و داستان را 
پر و بال بیشــتری بدهیم. گویی شــخصیت پردازی برای 
فیلم اهمیت چندانی ندارد و بیشــتر درگیر موضوع اســت. 
وقتی می خواهد مهناز افشــار را بیشتر داشــته باشد، روی 
روابط ســارا بهرامــی و مهناز افشــار متمرکز شــده و وقتی 
می خواهد توجه مخاطب را تنها به سارا بهرامی جلب کند، 

مهناز افشار را کنار می گذارد.
قصه های فرعی که در خانه محل زندگی مهسا روایت 
می شــود، ارزش افزوده ای برای فیلم نداشــته اســت. ما 
روایت های بهتر و گزنده تر از این خانه را در فیلم های دیگری 
دیده ایم. شاید شعیبی به دالیل مضمونی قصد ورود بیشتر 
به داستان این خانه ها را نداشته، اما درگیری این قصه های 
فرعی با نقــش اول، منجر به دیده شــدن و البتــه آگاهی 
 مخاطب از اتفاقات آینده و پایان بندی داســتان می شود. 
خلق لحظــات مفرح تــر از رهگذر حضور کــودکان، یکی 
از مواردی اســت که در فیلم توجهی به آن نشــده اســت. 
شعیبی پیش از این نشان داده که می تواند از این المان ها، 
اســتفاده های زیادی به نفع فیلمش داشــته باشــد. یا در 
دیگر سوی این میدان، شخصیت برادر مهسا وجود دارد؛ 
شخصیتی که هادی حجازی فر نقش او را ایفا کرده و الزام 

چندانی برای وجود او در فیلمنامه وجود ندارد.
به نظر من این فیلم از کمبود لحظه رنج می برد. کاری 
که بهروز شعیبی در پرده نشین و دهلیز به خوبی نشان داده 
می تواند از عهده آن برمی آید. این فراموشی در سایه فراز و 

فرودهای داستان رخ داده و در نتیجه کمرنگ شده است.
 شــما به دارکوب در مقایســه با دیگر آثــار بهروز 

شعیبی، چه نمره ای می دهید؟!
   تالش آقای شــعیبی در دارکوب بــرای من قابل 
احترام اســت و آن را ارج می نهم. شــعیبی در سینمای ما 
برای تجربه های نو دســت و پا می زند. تالش می کند تا به 
مضامین نو بپــردازد. مثال در دهلیز با زاویــه نگاه متفاوتی 
به قصاص نگاه کــرده و حتی تمجید مخالفــان این زاویه 
نگاه را نیــز برانگیختــه اســت. همچنین در ســیانور، در 
دوره ای که ماجرای نیمروز و... ساخته نشده، درام خوبی 
با شــخصیت های تاریخی و سیاســی خلق کرده اســت. 
سبکی که برخی درباره حضور شعیبی در آن تردیدهایی وارد 
می کردند. او پس از این تجربه ها، سراغ دارکوب و سینمای 
اجتماعی آمده است. سلیقه شــخصی من دهلیز را در این 
کارنامه بیشتر از دیگران پسندیده است. همچنین سیانور 
در کنار دهلیز، شــاید تجربه موفق تری از دارکوب برای او 
به شــمار می آید. دارکوب تجربه ناموفقی برای شعیبی به 
حســاب نمی آید. هرچند که می توان مدام آن را ارتقا داد و 

فکر بیشتری درباره آن کرد.
 و نکته پایانی...

   امیدوارم که قدر بهروز شعیبی ها در سینمای ایران 
دانسته شود. نکاتی که در جریان پرداخت به دارکوب به آنها 
اشاره کردیم، نکاتی درباره مقایسه شعیبی با شعیبی بود. اگر 
بخواهیم در مقایسه شــعیبی با دیگر سینماگران، نمره ای 
به این کارگردان بدهیم، قطعا دارکوب تجربه قابل قبول و 
مهمی است. باید به شرح و بسط این تجربه ها کمک و از 

روند تولید آنها پشتیبانی کرد.

تصور من درباره دارکوب این است که ما با تولید و اکران 
این فیلم وارد مرحلــه جدیدی از ســینمای اجتماعی 
شــده ایم؛ ســینمایی که می توان آن را مرحله ای بعد 
از ســینمای اجتماعی که ذیل گونه فیلمســازی اصغر 

فرهادی تعریف می شد، تبیین کرد
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سونامی در ورزش؛ حاال این تیتر پرتکرار رسانه های 
ورزشی است، آنجا که قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
هفته گذشته یقه بسیاری از مدیران ورزشی کشور را گرفت و 
اگر شورای نگهبان با قانون مصوب مجلس شورای اسالمی 
موافقت کند به زودی شاهد تحولی جدی در عرصه مدیریت 
ورزش کشــور خواهیم بود. قانونی که در صورت چراغ سبز 
شورای نگهبان، سازمان و نهادهای مختلف نظارتی دو ماه 
وقت دارند تا مدیران بازنشسته ای که مشمول آن می شوند 

را کنار بگذارند.

قانونجدیدچهمیگوید؟
نمایندگان مجلس شورای اسالمی دوم مرداد در جلسه 
علنی، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصالح و 
محدودیت های جدی را در این قانون اعمال کردند تا با این 
اصالحات دایره به کارگیری بازنشســتگان در دستگاه های 
اجرایی محدودتر شــود. ایــن طرح بــا ۱۹۴ رای موافق از 
۲۴۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید که بر اساس 
آن به کارگیری بازنشســتگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ 
قانون مدیریت خدمات کشوری زین پس تنها شامل روسای 
ســه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نــواب رئیس مجلس 
شورای اسالمی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان 
و معاونان رئیس جمهور و همچنین بازنشستگان نیروهای 
مســلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در دســتگاه های 
متبوع مجاز خواهد بود؛ البته طبق قانون جدید تنها دارندگان 
اجازات خاص رهبری، جانبازان باالی ۵۰ درصد، آزادگان 
باالی سه سال اسارت و فرزندان شهدا می توانند در صورت 
بازنشستگی همچنان در پست هایشان ادامه فعالیت داشته 
باشند. با این حســاب، قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
شــامل تعدادی از مدیــران در ورزش نیز می شــود. طبق 
صحبت های مطرح شده در این باره، برخی از معاونان وزیر 
ورزش در لیست افراد بازنشسته ای که نمی توانند از تبصره ای 
نیز استفاده کنند، قرار دارند. فریبا محمدیان، معاون بانوان 
وزارت ورزش از جمله این افراد است. البته افراد بازنشسته 
فقط شــامل معاونان وزیر نمی شــود، بلکه باید به تعدادی 
از روســای فدراســیون ها هم اشــاره کرد که تعدادشان از 
انگشتان دو دست بیشتر اســت. در این باره گفته می شود 
بین ۱۰ تا ۱۵ رئیس فدراســیون بازنشســته هســتند و باید 
عطای کار را به لقایش ببخشند. رؤســای فدراسیون های 
فوتبال، جودو، کاراته، هاکی و... از جمله این افراد هستند 
که به نظر می رســد در آینده ای نزدیک شــاهد تغییرات در 
این فدراســیون ها خواهیم بود. همچنین برخی از روسای 
فدراسیون ها نیز امسال و سال آینده بازنشسته خواهند شد 
تا آنها نیز نتوانند برای دوره آینده ریاست فدراسیون ثبت نام 
کنند. در واقع تــا چند ماه آینده باید شــاهد یک خانه تکانی 
اساسی در ورزش ایران باشیم و همین مساله می تواند ورزش 
ایران را پس از بازی های آسیایی دچار اتفاقات زیادی کند. 
باید دید وزارت ورزش چه سازوکاری برای این تغییرات دارد و 
بهتر است از هم اکنون به فکر جایگزین کردن نیروهای خود 
و فدراسیون ها باشد، چرا که با ابالغ این قانون، زمان زیادی 

برای جابه جایی ها نخواهند داشت.
خبرگزاری تسنیم در این باره نوشته است: »محمدرضا 
داورزنی، معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش که گفته می شــود نامــش بین افراد بازنشســته قرار 
دارد، چند روز قبل در حاشیه انتخابات فدراسیون بدمینتون 
در این باره گفت: »بعد از تصویب شــورای نگهبان، توسط 
دولت  قانون ابالغ و نحوه اجرا مشخص خواهد شد و همه 
دستگاه ها ملزم به اجرای آن هستند و وقتی ابالغ شد همه 
افراد مشــمول این قانون جای خود را به جوانان می دهند. 
بحث روســای مربوطه و کســانی کــه در قانون ذکر شــده 
مشخص خواهد شد. اینها همه در ابالغیه دولت مشخص 
می شوند. کسانی که دوران بازنشستگی آنها رسیده یا گذشته  

و از تبصره ویژه و ایثارگری استفاده کردند در هر پستی باید به 
قانون تمکین کنند. روسای فدراسیون و دبیران نیز شامل 
این قانون هستند. آنها اگر از ایثارگری استفاده کرده اند باید 
بروند. جانباز باالی ۵۰ درصد و کسانی که بازنشسته نشدند 

مشکلی ندارند.«

تغییراتاحتمالیدرحوزهورزش
با تصویب قانون جدید و اصالحات انجام شــده باید 
در حوزه ورزش نیز شاهد تغییر و تحوالت عظیم مدیریتی 
چه در بدنه وزارت ورزش و جوانان و چه در فدراســیون ها 
و باشــگاه ها باشــیم و باید مدیران بازنشســته جای شان 
را به مدیران جوان تــر بدهند. پیش از این در لیســت ۳۰ 
نفره بازنشســتگان وزارت ورزش و جوانان نام علی رغبتی 
مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی، محمدشــروین اســبقیان، 
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و برانوش نیک بین 
مدیرکل وزارتــی وزارت ورزش و جوانان دیده می شــد که 
این افراد و ۲۷ نفر دیگر هر کدام بــا توجه به تبصره هایی 
از جمله ایثارگری و حضــور در جبهه های دفاع مقدس در 
پست هایشــان باقی ماندند اما نکته جالب در اصالح این 
قانون آنجاســت که در طرح جدید حتــی معاونان وزرا نیز 
مشــمول قوانین جدید هســتند و با توجه به وجود ۶ حوزه 
معاونت در وزارت ورزش و جوانان و حضور برخی معاونان 
بازنشسته در این پست ها، باید دید وزیر ورزش و جوانان چه 
تغییراتی را در سیستم مدیریتی این وزارت اعمال خواهد 
کرد. محمدرضا داورزنی، فریبا محمدیان، محمدشروین 
اســبقیان، برانوش نیک بیــن، علی رغبتــی و حمیدرضا 
گرشاســبی از جمله مدیران شاخص ورزشــی هستند که 
طبق قانــون جدید بازنشســتگی باید پســت های خود در 
وزارت ورزش را بــه افــراد جوان تر واگذار کننــد. در حال 
حاضر با توجه به خارج شدن معاونان وزرا از لیست مدیران 
بازنشســته ای که می توانســتند در پســت های مدیریتی 
فعالیت کنند، نام دو مدیر آشنای ورزش ایران که یکی در 
بخش مردان و دیگری در بخش بانوان در سال های اخیر 

نقش تاثیرگذاری داشتند، دیده می شود.

داورزنیومحمدیانمیروند؟
نفر اول که بیش از هر مدیر دیگری در سال های اخیر 
در ورزش ایران نامش شنیده می شود، محمدرضا داورزنی 
است که پس از فعالیت هایش در پست ریاست فدراسیون 
والیبال، از سوی سلطانی فر به عنوان معاون توسعه ورزش 
قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانان منصوب شــد 
اما با توجه به اصالح قانون منع به کارگیری بازنشســتگان، 
او باید با این ســمت خداحافظی کند. داورزنی پیش از این 
با توجه به تبصــره قانون ایثارگری و با وجود بازنشســتگی، 
در پســت معاونت ورزش قهرمانی مشغول خدمت بود اما با 
حذف قانون ایثارگری، باید دید سلطانی فر چه تصمیمی را 
درباره این معاونت حســاس خواهد گرفت. داورزنی اخیرا 
در مصاحبه ای گفته که بر اســاس دســتور فعالیت می کند 
و منتظر ابــالغ مصوبات مجلس می ماند. نفــر دوم از بین 
معاونــان وزارت ورزش و جوانان، فریبــا محمدیان معاون 
توسعه ورزش بانوان است. محمدیان پیش از انتصابش به 
عنوان پست معاونت، در سمت ریاست فدراسیون اسکیت 
فعالیت می کرد و با توجه به آنکــه او از تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱۰ 
بازنشسته ســازمان آموزش و پرورش به حســاب می آمد و 
از صندوق بازنشســتگی حقوق ماهانه دریافت می کرد، از 
فدراســیون اســکیت رفت اما با توجه به مجازبودن ادامه 
خدمت بازنشستگان در پست معاونت وزرا در قانون قبلی، 
محمدیان در دی مــاه ۹۵ به عنوان معاون توســعه ورزش 
بانوان منصوب شد اما در حال حاضر با توجه به اصالحات 
اخیر قانون بازنشستگان، او نیز باید عطای خدمت در حوزه 

بانوان را به لقایش ببخشد.
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تغییراتاحتمالیدرباشگاههایسرخابی
اما قانون منع به کارگیری بازنشســته ها حاال مدیران 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس را هم وادار به واکنش 
کرده اســت. حمیدرضا گرشاســبی، مدیرعامل باشــگاه 
پرسپولیس که سال گذشته در زمان انتصابش در این سمت 
حواشی مربوط به قانون بازنشستگی گریبانش را گرفته بود، 
در همان مقطع زمانــی و در ۷ آذر ۱۳۹۶ در مصاحبه ای در 
این باره اظهار کرد که با توجه به ایثارگری و پنج سال حضور 
در جبهه های جنگ از این قاعده مستثنی شده است. اما به 
نظر می رسد مدیرعامل موفق پرسپولیس نیز با قانون جدید 
شامل مدیران بازنشسته ای شود که باید از پست مدیریتی 

خود خداحافظی کنند.
امیرحسین فتحی نیز با سابقه حضور در پست کمیته 
انضباطی و حضور مدیریتی در چند باشــگاه و عضویت در 
هیات مدیره، اکنون با کناره گیری سیدرضا افتخاری تیمی 
نابسامان را تحویل گرفته که با وعده هایش به دنبال برآورده 

کردن انتظارات هواداران برای فصل جدید است.
هــر دوی این مدیران اما بــا توجه به قانــون جدید با 
مشــکل بزرگی برای ادامه همکاری با ســرخابی ها مواجه 
هستند و با دلیل بازنشستگی شاید طول مدیریت آنها خیلی 
زود به پایان برســد و این دو تیم با چالــش مجدد مدیریت 
مواجه شــوند.هرچند خود فتحی در تازه ترین واکنش خود 
تاکید کرده که بازنشسته نیست و با قدرت به کارش در باشگاه 

استقالل ادامه خواهد داد.

مسالهفوتبالوفدراسیونتاج
نام مهــدی تاج نیز بیــن مدیرانی که بایــد با صندلی 
ریاست فدراســیون خداحافظی کنند دیده می شود. با این 
حال خود او هنوز نســبت به این موضوع واکنشــی نشــان 

نداده است.
ســابق  حقوقــی  عضــو  نصیــرزاده،  هوشــنگ 
فدراســیون فوتبال در خصوص اینکه آیا این قانون برای 
فدراسیون نشــینان نیز با توجه به بازنشستگی مشکل ساز 
خواهد شد یا خیر گفت: »فدراسیون ها موسسات عمومی 
غیردولتی هســتند. این قانون می گوید هر جا که تمام یا 
بخشی از هزینه ها را دولت بدهد این قانون باید اجرا شود. 
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید تشکیالت 
)موسســات مالــی غیردولتی( بایــد بیــش از ۵۰ درصد 
اعتبارات خود را شــخصا تامین کننــد.« وی در خصوص 
اینکه فدراسیون شامل این قانون نخواهد بود، این گونه 
توضیحاتش را ارائه داد: »در فدراسیون اما پولی که به آنها 
توسط دولت تعلق می گیرد هبه است و این برخالف قانون 
است که برای قرارگرفتن در این شرایط باید یک موسسه 
ردیف بودجه به آن تعلق می گرفت و از این حیث مشکلی 
برای فدراسیون وجود نخواهد داشت. فدراسیون فوتبال 
که اساســنامه آن در دولت دوم احمدی نژاد تصویب شده 
باشد، یک موسسه عمومی غیردولتی و معاف از این قانون 
است وگرنه مشمول این قانون خواهد بود، هرچند از نظر 

فیفا فدراسیون فوتبال یک NGO کامال مستقل است.«
مدیرعامل کنونی باشگاه گسترش فوالد در خصوص 
وضعیــت دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس و مدیران 
بازنشســته آن گفت: »باشــگاه هایی مثل پرســپولیس و 
استقالل طبق ماده ۴۵ قانون اساسی مصادره شده اند و جزو 
اموال عمومی به حساب می آیند و به همین دلیل در دولت 
ردیف بودجه دارند و باید قانون منع به کارگیری بازنشسته ها 

در آن اجرا شود.«

روساییکهبایدبروند
بر اســاس قانون جدید بازنشستگی مصوب مجلس 
۱۳ رئیس فدراســیون ورزشــی که حکم بازنشســتگی در 
پرونده پرسنلی شان موجود است، باید با کرسی ریاست در 

این فدراسیون ها خداحافظی کنند. در این لیست نام های 
مطرحی دیده می شود.

بر اســاس بررســی ها و تایید منابع خبــری موثق ۱۳ 
رئیس فدراسیون که حکم بازنشستگی دارند و این حکم در 
پرونده پرسنلی شــان در وزارت ورزش موجود است با ابالغ 
قانون جدید مجبور به ترک فدراسیون های ورزشی خواهند 
بود. این افراد تاکنون با تبصره ها و استثناهای قانون قبلی 
توانسته بودند در انتخابات فدراســیون ها شرکت کنند و در 

نهایت صندلی ریاست را به دست آورند.
اسامی این ۱۳ نفر از روسای فدراسیون های ورزشی 
که بازنشست هستند و حکم بازنشســتگی دارند و مشمول 

قانون جدید جدید می شوند به شرح زیر است:
۱- بهرام شفیع، رئیس فدراسیون هاکی

۲- غالمرضا امینی، رئیس فدراسیون قایقرانی
۳- علیرضا رحیمی، رئیس فدراسیون هندبال

۴- علی مجدآرا، رئیس فدراسیون همگانی )مشروط 
در چارچوب قوانین مسلح(

۵- مصطفی کریمی، رئیس فدراسیون ناشنوایان
۶- احمد ضیایی، رئیس فدراسیون والیبال

۷- محمدعلی صبور، رئیس فدراسیون سه گانه
۸- محمود رشــیدی، رئیس فدراســیون ورزش های 

رزمی
۹- محمدصادق فرجی، رئیس فدراسیون کاراته

۱۰- مجید شایسته، رئیس فدراسیون تنیس
۱۱- محمد درخشان، رئیس فدراسیون جودو

۱۲- حجت الله دهخدایی، رئیس فدراسیون چوگان
۱۳- مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال

این اسامی در حالی رسانه ای شده که برخی از این روسا 
بازنشسته بودن خود را تکذیب کرده اند. فدراسیون تنیس 
نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و اعالم کرده است: 
»طبق تحقیقاتی که در این خصوص انجام شد، آقای مجید 
شایسته ریاست محترم فدراسیون تنیس مشمول این قانون 
نمی باشد.« فدراســیون ورزش های رزمی نیز همین طور. 
این فدراســیون نســبت به حضور نام محمود رشــیدی در 
لیست فدراسیون های بازنشسته واکنش نشان داده و تاکید 
کرده است: »فدراسیون ورزش های رزمی گزارش مندرج 
مبنی بر اینکه محمود رشــیدی، رئیس این فدراسیون جزو 
بازنشسته های ورزش است را تکذیب می کند.«اما رئیس 
فدراســیون چوگان واکنش متفاوتی داشــته است. رئیس 
فدراســیون چوگان با بیان اینکه بازنشسته نیروی انتظامی 
است، گفت: »اگر قانون بگوید بدون شک از سمتم استعفا 

خواهم داد.«
حجت الله دهخدایی گفته: »من بازنشســته نیروی 
انتظامی هســتم و زمانی هم که رئیس فدراســیون شــدم 
از قانون ایثارگــری و حضور در جبهه که مــدت ۳۰  ماه بود 
استفاده کردم و به صورت قانونی رئیس فدراسیون چوگان 
شــدم. االن هم اگر قانون بگوید نمی توانــم دیگر رئیس 
فدراســیون باشــم، بدون شــک کنار می کشــم و استعفا 

می دهم.« با همه اینها سکوت برخی روسای فدراسیون ها 
و البته ســکوت معنــادار وزارت ورزش نشــان می دهد که 
ورزشی ها دنبال دور زدن قانون بازنشستگی هستند؛ اتفاقی 
که خبرگزاری ایســنا نســبت به آن واکنش نشــان داد و در 
گزارشــی انتقادی تاکید کرد: »وزارت ورزش در اساسنامه 
پیشنهادی فدراسیون های ورزشی راهکاری اندیشیده که 
در صورت تصویب نهایی در دولت، بازنشسته ها همچنان 
بر مسند ریاست در فدراسیون های ورزشی باقی می مانند. 
در واقع با این راهکار، قانون جدید در مورد بازنشسته های 
ورزشــی دور زده خواهد شــد.« به نظر می رســد که به این 
راحتی هم نمی توان شاهد رفتن بازنشسته ها از ورزش بود، 
چرا که وزارت ورزش و جوانان پیش از تصویب این قانون، 
به دنبال پیداکردن راهکاری بوده تا فدراسیون های ورزشی 
از موضوع شغل بودن خارج شوند. این راهکار در قالب طرح 
اصالح اساسنامه مشترک فدراسیون ها به دولت رفته است 
و هم اکنون در کمیســیون های تخصصی در حال بررسی 
و تصویب نهایی اســت که اگر این اتفــاق رخ دهد، عمال 
موضوع بازنشسته های ورزشی از موضوعیت قانون جدید 

بازنشسته ها خارج می شود.
علی رغبتی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش 
درباره  این موضوع و اصالح اساســنامه فدراســیون های 
ورزشــی گفتــه اســت: »مــا دنبــال اصــالح اساســنامه 
فدراسیون های ورزشی هستیم و در آن راهکاری پیشنهاد 
کردیم مبنی بر اینکه ریاست فدراسیون و نایب رئیسی شغل 
نباشند. درواقع شغل محسوب نشوند و حقوقی هم پرداخت 
نشــود مثل همه دنیا. فقــط دبیرکل تمام وقت اســتخدام 
شــود و او فقط حقوق بگیرد. در حال حاضر هم اساسنامه 
فدراسیون های ورزشی از کمیســیون فرعی به کمیسیون 

اصلی رفته است.«
رغبتی در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال دارد 
این راهکار مورد پذیرش قرار گیرد، بیان کرد: »کمیسیون 
فرعی دولت کــه موافقت کــرده و باید کمیســیون اصلی 
هم موافقــت کنــد. در صورتی که ایــن راهــکار پذیرفته 
شــود دیگر فدراســیون ها نهادهای عمومــی غیردولتی 
 باشــند یا نه، فرقــی ندارد چــون دیگر رئیس فدراســیونی 

شغل نیست.«
این راهکارها در حالی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته 
که گفته می شــود یکی دیگــر از راه هــای دورزدن قانون 
منع به کار گیری بازنشســته ها این اســت که وزارت ورزش 
می خواهد فدراســیون های ورزشــی از نهادهای عمومی 
غیردولتی خارج شوند و به NGO تبدیل شوند و حتی گفته 
می شود که این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت هم 
تحت بررســی اســت. بنابراین اگر به هر دلیلی قرار است 
فدراسیون ها از موضوعیت نهاده های عمومی غیردولتی 
به NGO تغییــر وضعیت دهند، باید موضــوع بهره برداری  
آنها از بودجه و امکانات دولتی نیز تغییر کند چراکه مطابق 
قانون یــک NGO نمی توانــد از بودجــه و امکانات دولت 

استفاده کند.
نکته مهم دیگر اینکه اگر ریاســت فدراسیون شغل 
محسوب نشود، بازنشسته ها می توانند برسر کار خود باقی 
بمانند اما بحث اینجا است که چه تضمینی وجود دارد که به 
آنها حقوق پرداخت نشــود یا آنها به جای حقوق، از مزایای 
مختلف و پاداش استفاده نکنند؟ چه کسی می خواهد در این 

مورد نظارت داشته باشد تا تخلفی صورت نگیرد؟
شاید بهتر است وزارت ورزش به جای وقت گذاشتن 
برای پیداکردن راه حل هایی برای فرار از مشــمولیت یک 
قانون و اصرار بر اســتفاده از بازنشســته ها، یک بار برای 
همیشــه پرونده آنها را ببندد و اجازه بدهد کار روال قانونی 
خود را طی کنــد  و در مقابــل رفتن نیروهای بازنشســته، 
نیروهای باانگیزه، ایده پرداز و جوان تــر، اداره امور را در 

دست بگیرند.

قانونمنعبهکارگیریبازنشستههاحاالمدیرانباشگاههای
استقاللوپرسپولیسراهمواداربهواکنشکردهاست.
حمیدرضاگرشاســبی،مدیرعاملباشگاهپرسپولیسکه
ســالگذشــتهدرزمانانتصابشدراینسمتحواشی
مربوطبهقانونبازنشســتگیگریبانشراگرفتهبود،در
همانمقطعزمانیودر7آذر1396درمصاحبهایدراین
بارهاظهارکردکهباتوجهبهایثارگریوپنجسالحضوردر

جبهههایجنگازاینقاعدهمستثنیشدهاست
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کرسیهایجهانیازدستمیروند
گفتوگویمثلثباعلیرضارحیمی

برخــیرســانههاازبازنشســتهبودنشــماخبر
دادهاند.نظرتانچیست؟

صحبتی در این زمینه ندارم.
چرا؟

چون در این زمینه من نباید صحبت کنم. افرادی 
که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده اند باید در این مورد صحبت 
کنند. باید بگویند که در صورت از دســت رفتن کرسی های 

بین المللی چگونه از ورزش حمایت خواهند کرد.
بیشترتوضیحمیدهید؟

در صــورت خداحافظــی برخــی آقایــان برخــی 
کرســی های بین المللی در رشــته های مختلف ورزشی از 
دست خواهد رفت. می دانید چقدر طول خواهد کشید که 
دوباره بتوانیم این کرســی ها را به دســت بیاوریم؟ باید در 
این زمینه آقایان تصمیم ساز پاسخگو باشند. نمی دانم چه 
باید بگویم. فقط همین  اندازه بگویم که ۴۰ سال است کار 
اجرایی می کنم و یک شــب راحت نخوابیدم  اما خوشحالم 
که در هر موقعیتی و شرایطی سعی کردم به ورزش کشورم 

خدمت کنم.
روایتهادربارهافرادیکهبایدازمدیریتورزش
کناربروندمتفاوتاست.آیااینفضاموردتایید

شماست؟
یک بار برای همیشه بهتر است تکلیف روشن شود 
که طبق قانون قرار است چه حرکتی کنیم. هیچ کس با قانون 
مشکل ندارد. قانون باید حاکم باشد.  اما بحث من این است 
که این قانون باید از مجاری و مراکز خودش مورد پیگیری 
قرار بگیرد. اگر در این مجاری معتبر بازنشسته بودن ما مورد 
تایید قرار گرفت هیچ مشکلی برای کناررفتن ما وجود ندارد 

و نسبت به قانون باید تمکین کنیم.
آیادرصورتبازنشستهبودنتالشمیکنیدکه

بهعرصهمدیریتورزشبرگردید؟
اگر بدانم که قرار است واقعا از تجربیات ما استفاده 
کنند چرا که نه. اصال وظیفه داریم که تجربه های خودمان را 
به جوان تر ها منتقل کنیم  اما اگر قرار است نگاهی تشریفاتی 
به ما داشته باشند دلیلی وجود ندارد که به ماندن در عرصه 

مدیریت ورزش اصرار کنیم.
بهنظرمیرسدنسبتبهمصوبشدناینقانون

واحتمــاالتاییدنهایــیآناعتراضیــاانتقادی
دارید.

 اگر بحثی هست یا اعتراضی نسبت به این احکام 
وجود دارد به نظرم باز هم قانون راه های آن را مشخص کرده 
و می توان از طریق قانونی پیگیری کرد. به هر حال نهادهای 
نظارتی و شورای نگهبان در این زمینه حرف یا تصمیم نهایی 
را اتخاذ خواهند کرد. از این گذشــته وقتی از باتجربه های 
عرصه مدیریت ورزش در این زمینه نظری نپرسیده اند بهتر 

است ما هم در این باره صحبتی نکنیم.
بهنظرمیرســدفضابهگونهایاستکهعدهای
تصورمیکنندبــارفتنافرادمســنفضــابرای
تحوالتجــدیایجــادخواهدشــد.نظرشــما

چیست؟
من فکر می کنم بعضی ها مرتکب اشتباه شده اند. 
این دوستان فکر می کنند افراد باتجربه به طور کامل باید 
صحنه مدیریت ورزش کشور را ترک کنند تا اتفاقات بزرگی 
رخ بدهد. این اشتباه است. نباید به صورت مطلق با مسائل 
روبه رو شویم. به هر حال قابل هضم نیست که یک مدیری 
که ســال ها یا بهتر بگویــم دهه ها تجربه و دانش کســب 
کرده است ناگهان کنار برود. این اتفاق خوبی نیست. شما 
می دانید سپ بالتر وقتی رئیس فیفا شد چند ساله بود؟ ۸۷ 
سال سن داشت. با این حال باز هم تاکید می کنم که نظرات 

ما تاثیری در تصمیم گیری ها یا سیاست گذاری ها ندارد.
خیلیازکشورهاازمدیرانباتجربهدربخشهایی
کهحضورشانضروریاستاستفادهمیکنند.

قطعا باید از این افراد استفاده شود. حرف من این 
نیســت که افراد باتجربه یا مدیرانی که به سن بازنشستگی 
می رسند را تا همیشه حفظ کنیم و اجازه ندهیم که جوان تر ها 
وارد فضای کار شــوند. حرف من این است که این مدیران 
را به طــور کامل نباید کنــار بگذاریم، بلکه بایــد از دانش و 
تجربه شــان در قالب های مشــخص و حرفه ای استفاده 
کنیم. این افراد صاحب تجربه و  اندیشه هستند و می توانند 

مشاوران خوبی برای مدیران جوان باشند.
ایــدهشــمادرزمینهمنــعفعالیتبازنشســتهها

چیست؟
ایده من این است که ما باید از حذف مطلق آدم ها 

پرهیز کنیم و در عین حال نسبت به قانون هم تمکین کنیم. 
منابع انســانی باتجربه دارای بینش می توانند در بسیاری از 

زمینه ها راهگشا باشند.
فکرمیکنیدنگاهیکهاخیراحاکمشدهوبهطور
جدیبهدنبالحذفبازنشســتههااستبهضرر

ورزشخواهدبود؟
اساســا آن چیزی کــه ورزش مــا و مدیریت ما را 
به بن بســت می رســاند همین نگاه صفر و صدی اســت؛ 
همین نگاهی که همه چیز را یا سفید سفید می بیند یا سیاه 
ســیاه. با همه اینها معتقدم قانون بحث دیگری اســت. 
وقتی پای قانون بــه میان می آید دیگر نظرات شــخصی 
ما چندان اهمیت ندارد. وقتــی قانون می گوید باید برویم 
 یعنی بایــد برویم. اگر غیر از این باشــد فضــا به طور کلی

 به هم می ریزد.
چراهیــچگاهمیاننیروهــایباتجربــهوجوان

توازنیبرقرارنمیشود؟
مشــکل اصلی اینجا اســت که مــا در مدیریت 
ورزش کشور به یکدیگر اعتماد نداریم. افراد باتجربه که 
حاال مسن شده اند نمی خواهند به نیروهای جوان اعتماد 
کنند و فکر می کنند در صورتی کــه مدیریت را به جوان ها 
بســپارند کار مثبتی ایجاد نخواهد شــد و از ســویی دیگر 
نیروهای جوان نیز اساسا اعتقادی به مدیران مسن ندارند 
و شیوه های این مدیران را سنتی و به درد نخور می دانند و 
فکر می کنند مدیران باتجربه از دانش الزم برای اداره  امور 
ورزش برخوردار نیستند. این عزیزان فکر می کنند مدیران 
مسن با علم روز بیگانه هســتند و نمی توانند این کشتی را 
به مقصد برســانند، در حالی که ماجرا چیز دیگری است؛ 
وقتی کسی در حال سقوط اســت فرقی نمی کند که ایده 
نجات را چه کسی مطرح می کند؛ یک فرد جوان یا مسن؟ 
مهم این است که آن فرد حرف یا ایده ای را مطرح کند که 
آن شــخص بتواند به حرکت خود ادامه دهد. بنابراین این 
ورزش باید به دست افرادی اداره شود که راه بلد باشند. این 
کشتی نیازمند تجربه، دانش، انگیزه،  امید، آینده نگری و 
هم افزایی است. در غیر این صورت هیچ یک نمی توانیم به 
مقصد برسیم. در نهایت قانون است که حرف آخر را می زند 

و همه ما باید نسبت به قانون تمکین کنیم.

علیرضارحیمییکیازبازنشستههایورزش
اســتکهطبققانونمنــعبهکارگیــریمدیران
بازنشســتهبایدازریاســتفدراســیونهندبال
کنارهگیریکند.اوامادربارهاینقانونایرادهایی
راواردمیداند.رئیسفدراســیونهندبالاگرچه
عالقهایبهمصاحبهدراینزمینهنداشــتامابه
ســواالتمثلثپاســخداد.متناینگفتوگورا

میخوانید.
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بازیبرایوزیر
چراسلطانیفرموردهجمههواداراناستقاللقرارگرفت؟

بهتر است با بخشی از یادداشت مفصل پژمان راهبر 
شروع کنیم؛ سردبیر ســایت ورزش ســه درباره استقالل 
این فصل می نویسد: »اســتقالل که فرم فوق العاده اش 
در انتهای فصل گذشــته هواداران این تیم را سرمســت 
از حضور مدعی گونه در لیگ و آســیا در فصــل تازه کرده 
بود، حاال تیمــی دارد که به ســختی می شــود آن را جزو 
مدعیان دانست. اگرچه کاراکتر این تیم باعث شد نمایش 
ناشناخته های شفر هم بهتر از حریف پرستاره، پیکان باشد. 
در این شرایط راهی جز تقویت سریع تیم نیست اما حتی این 
مســاله هم باعث جلب توجه هواداران استقالل نخواهد 
شد. آنها به درستی به زمان از دست رفته پیش فصل اشاره 
می کنند و تعللی که باعث شد شرایط به اینجا برسد. از بخت 
بد مدیران وقت، ســه عامل شــرایط را بدتر هم کرد؛ اول 
درخشش ملی پوشان استقالل در  جام جهانی، دوم ارسال 
پیشنهادهای میلیون دالری به دو ستاره خارجی و سوم بازار 
خالی نقل و انتقاالت این فصل. صد البته کوتاهی مدیران 
استقالل در بستن قراردادها و همین طور بدسلیقگی آنها 
در جذب بازیکنان جدید نیز قابل توجه بود تا آنجا که وینفرد 
شــفر به محض بازگشــت تعدادی از خریدهای استقالل 
را بازپس فرســتاد. به این مشــکالت، مصدومیت روزبه 
چشمی، داریوش شجاعیان و محســن کریمی را اضافه 
کنید )البته مرتضی آقاخان و میثم تیمــوری را هم به این 
جمع اضافه کرد(. با همه این عوامل استقالل حاال شبیه 
به تیمی قالب تهی کــرده و به نظر می آید کــه با آرزوهای 
انتهای فصل گذشــته طرفــداران هیچ تناســبی ندارد.« 
آبی های پایتخت حاال به حضورشــان در کورس مدعیان 
کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر به دیده تردید می نگرند. 
آنها خشــم خود را در همیــن ابتدای لیگ نشــان دادند و 
اولین حضور هواداران اســتقالل با ســر دادن شعار علیه 
وزیر ورزش و جوانان همراه شد. استقالل نقل و انتقاالت 
موفقی نداشت و شرایط این تیم به شکلی بود که نتوانست 
تیم خود را تقویت کند تا به این ترتیب آبی های تهرانی در 

افتتاحیه لیگ بازیکنان خوبی در اختیار نداشته باشند.
همین موضوع باعث شد  پیش از شروع مسابقه بارها 
هواداران علیه وزیر ورزش شعار سر دهند و به دلیل اینکه 
او را مقصر وضعیت این تیم می دانستند، علیه سلطانی فر 

شعار دادند.شــعارهای اســتقاللی ها البته به وزیر ورزش 
محدود نشد و حاضران در ورزشگاه چند مرحله علیه فتاحی 
به دلیل تصمیم گیری درباره سوپرکاپ شعار سر دادند، چون 
پیش از شروع ناامیدکننده آبی ها در بازی های لیگ برتر این 
ســازمان لیگ بود که در تصمیمی غیرمنتظره استقالل را 
بازنده سوپر جام فوتبال ایران اعالم کرد. نکته جالب اینکه 
استقاللی ها تاکید داشتند هرگز به دنبال غیبت در این بازی 
نبوده اند و صرفا درخواست کرده بودند تاریخ برگزاری سوپر 
جام به تعویق بیفتد اما ســازمان لیگ این درخواست را به 
منزله غیبت این تیم دانسته و اســتقالل را با نتیجه سه بر 
صفر بازنده سوپر جام اعالم کرد. این اتفاق ها و البته جذب 
چند بازیکن مطرح توســط مدیران پرسپولیس، هواداران 
استقالل را ســخت عصبانی کرد تا آنها در فضای مجازی 
مطالبی را علیه وزیــر ورزش و جوانان بیان کنند. این افراد 
اعتقاد داشــتند که وزیر ورزش برای موفقیت پرسپولیس 
بیشــتر تالش می کند و میــان ســرخابی ها تبعیض قائل 

شده است.
مســعود ســلطانی فر اما هفته گذشــته بــه صورت 
غیرمســتقیم به ایــن موضوع واکنــش نشــان داد. وزیر 
ورزش گفت: »امســال بــا کار ســنگین، ســازماندهی، 
حمایت و پشتیبانی خوبی که انجام شد، دو تیم استقالل و 
پرسپولیس برای اولین بار به طور همزمان در تاریخ فوتبال 
به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه یافتند و 
هر دو تیم جزو هشت تیم برتر آسیا قرار گرفتند. ضمن اینکه 
برای اولین بار در تاریخ ورزش و فوتبال ایران، این دو تیم با 
کســب جام های لیگ برتر و جام حذفی به چنین موقعیتی 

دست پیدا کردند.«
وی دالیل موفقیت این دو تیم در دو ســال گذشــته 
را اصالح ســاختار ســازمانی و پرداخت بخش عمده ای از 
بدهی هــای ۱۰،۱۵ ســاله آنها به اشــخاص حقیقی مثل 

بازیکنان و مربیان دو تیم پایتخت اعالم کرد.
وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص وضعیت 
مربیان اســتقالل و پرســپولیس تصریح کرد: »برای هر 
دو تیــم دو  مربی صاحب نام خارجی اســتخدام کردیم و تا 
دو سال آینده نیز قراردادشــان تمدید شده  است. از جهت 
ســاختار نیز  هیات مدیره هر دو تیم اعضای بســیار خوبی 

دارند که باعث ســامان وضعیت هر دو تیم شــده است.« 
سلطانی فر نتیجه تالش دو، سه ساله را نمایش آبرومندانه 
تیم ملی در جام جهانی  دانست و گفت: »این نتایج نشان 
داد که ظرفیت فوتبال ایران بیش از آن چیزی است که قبال 

تحلیل می شد.«
در حالی که وزیر ورزش ســعی دارد فضــا را تلطیف 
کند و نســبت به اعتراض تند هواداران استقالل واکنش 
غیرحرفه ای از خود بروز ندهد، این سرپرست مدیرعاملی 
باشگاه استقالل است که هواداران را به صبوری دعوت 

می کند. 
سرپرســت مدیرعاملی باشــگاه اســتقالل می گوید 
وضعیت این تیــم در هفته هــای آینده بهتر خواهد شــد. 
امیرحسین فتحی پس از نخستین بازی استقالل در لیگ 
هجدهم که منجر به تســاوی بدون گل مقابل پیکان شد 
اظهار کرد: »امیدوارم با توجه به بضاعتی که داریم هفته 

به هفته بهتر شویم.«
او درباره فحاشــی های هواداران اســتقالل نسبت 
به وزیــر ورزش تصریح کــرد: »هــواداران عزیزمان باید 
تحمل بیشــتری داشــته باشــند. امروز تیم های بزرگ که 
بازیکنان شــان را از دســت نداده اند و بازیکنان خوبی هم 
جذب کردند متوقف شــدند. مطمئن باشــید استقالل در 

هفته های آینده بهتر خواهد شد.«
اما یکــی از موضوعاتی که باعث شــده هــواداران 
اســتقالل از مدیریت این باشــگاه و البتــه وزارت ورزش 
سخت عصبانی باشند عدم جذب دو بازیکن کلیدی )تیام 
و جپارف( است. سرپرست باشگاه استقالل درباره نماندن 
جپارف در استقالل و وضعیت نامشخص تیام در این تیم نیز 
این گونه واکنش نشان داد: »ما کارمان را در نقل و انتقاالت 
دیر شروع کردیم. رفتن جپارف یا تیام به باشگاه ربطی ندارد 
و ما همه تالش مــان را کردیم. امیدواریــم در هفته های 
آتی بتوانیم  بازیکنان خوب داخلی و خارجی جذب کنیم تا 

بتوانیم جایگاه اصلی مان را پیدا کنیم.«
فتحی در پاســخ به این ســوال که سرمنشــا شــعار 
هواداران علیه وزیر چه کسانی هســتند، گفت: »قطعا با 
افرادی که سرمنشــا  این ماجرا هستند برخورد خواهد شد. 
قطعا این ماجرا خط دهی شــده بود و ما پیگیر این ماجرا از 
طریق دوســتان مان در وزارت ورزش هســتیم. هواداران 
فهیم ما این افراد را از خودشــان جدا کنند. ان شــاءالله با 
بازی های خوب بازیکنان جو ورزشگاه بهتر شود. این اتفاق 

تنها از سوی اندکی از تماشاگران رخ داد.«
اما این پایان واکنش ها نسبت به اعتراض و فحاشی 

هواداران استقالل نسبت به وزیر ورزش نبود.

ورزش
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محمدرضا داورزنی، معاون توســعه ورزش قهرمانی 
و حرفه ای وزارت ورزش گفت: »حواشــی ایجاد شــده در 
ارتباط با بازیکنان متأســفانه از ســوی واسطه ها و دالالن 
فوتبال انجام می شــود که به جای منافــع فوتبال به دنبال 
منافع شخصی هستند و من از مدیران دو باشگاه می خواهم 
به گونه ای عمل کنند که چنین فرصت هایی به دالالن داده 
نشود و در هر فصل شرایط بازیکنان را برای حضور در تیم ها 

یا ترانسفرشدن فراهم کنند.«
داورزنــی تاکیــد کرد: »خوشــبختانه عوامــل اخیر 
تحریکات توســط عوامل انتظامی و اطالعاتی شناسایی 

شده و به زودی برخورد الزم با آنها انجام خواهد شد.«
محمدرضا داورزنی، معــاون قهرمانی وزارت ورزش 
و جوانان گفت: »آرامــش و موفقیت دو تیم اســتقالل و 
پرسپولیس در ۲۰ سال اخیر ســابقه نداشته است و برخی 
از این آرامــش ناراحت هســتند و تالش می کننــد آن را با 

حاشیه سازی و تحریک هواداران برهم بزنند.«
داورزنی با تاکید بر پیگیری حقوقی و قضایی عامالن 
بر هم زننده آرامش ورزش کشور گفت: »تحریک هواداران 
و شــایعه پراکنی و تضعیف مدیریت دو باشــگاه پرطرفدار 
کشور که سرمایه ملی محسوب می شوند با هر نیتی صورت 

بگیرد محکوم است و رفتار ضدملی محسوب می شود.«
معــاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت 
ورزش و جوانان ادامه داد: »با حضور امیرحســین فتحی 
در مدیریت باشگاه استقالل ظرف روزهای آینده خبرهای 
خوب بیشتری از این باشــگاه خواهید شــنید و هواداران 
با صبر و همراهــی با مدیران اســتقالل، شــرایط را برای 
تصمیم گیری های مناسب و ســرعت گرفتن سامان دهی 

تیم برای جذب بازیکن فراهم کنند.«
داورزنی گفــت: »افراد مشــخصی با بلــوا و هیاهو 
به دنبال برهم زدن آرامش و روند موفقیت های اســتقالل 
هســتند، در حالی که عملکرد و ســوء مدیریت آنها موجب 
گرفتاری های فراوان، بدهی های سنگین و پرونده مفصل 
در کنفدراســیون فوتبال آســیا و حتی مراجع قضایی علیه 

استقالل شده است.«
او ادامــه داد: » علی رغــم انجام اقدامات مناســب 
برای ساماندهی باشگاه استقالل از جمله مکانیزم تامین 
منابع مالی، خواســته های هواداران فارغ از جوسازی ها و 
حاشیه ها بایستی مد نظر جدید مدیران جدید استقالل قرار 
بگیرد و در جهت تقویت تیم اقدامات الزم را به عمل آورند.

داورزنی گفت: »خوشــبختانه با تدابیر اتخاذ شــده 
ظرف دو سال گذشــته با همکاری مســئوالن مختلف دو 
باشگاه استقالل و پرســپولیس از جهت کسب افتخارات 

ورزشی از جمله فتح لیگ برتر و جام حذفی، قرار گرفتن در 
بین ۸ برتر آسیا و صعود به مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان 
آســیا که در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه بوده بسیار موفق 

بوده اند.«
داورزنی اظهار داشت: »ایجاد روش و برنامه روشن 
و منظم برای تامیــن منابع مالی توســط حامیــان مالی و 
هــواداران و پرداخت بیــش از ۸۰ درصــد بدهی های ۱۰ 
تا ۱۵ ســاله اخیر که بر اساس ســوءمدیریت های پیشین 
انباشته شــده بود از دیگر اقدامات وزارت ورزش و جوانان 
در قبال این دو باشگاه بوده اســت. از طرفی استخدام دو 
سرمربی توانمند خارجی و ســاماندهی اداری و تشکیالت 
مناســب در دو باشــگاه هم بســیار مطلوب بوده و اشتغال 
تعدادی از بازیکنان این دو باشــگاه در لیگ های خارجی 
هم نشــان دهنده موفقیت مدیران و مربیان هر دو باشگاه 
است.« داورزنی خطاب به مدیران جدید استقالل عنوان 
کرد: »مدیریت فعلی اســتقالل بایستی با تدبیر و درایت و 
به دور از حاشــیه ها و تحت تاثیر قرارنگرفتن واسطه ها و 
دالالن فوتبال بررسی های الزم انجام و به بحث و مذاکره با 

بهترین بازیکنان شرایط تیم را تقویت نمایند.«
اگر چه محمدرضا داورزنی ســعی کــرده در مصاحبه 
اخیر خود تمام قد از سلطانی فر دفاع کند و برای هوادارانی 
که نســبت به وزیر ورزش فحاشــی کرده اند خط و نشــان 
بکشــد، اما این همه واکنش هــای وزارت ورزش در زمینه 
دفاع از عملکردش نبود. ســه شــنبه هفته گذشــته مرکز 
اطالع رسانی وزارت ورزش در گزارشی اعالم کرد مجموعه 
تقویت دو باشگاه استقالل و پرســپولیس در واقع تقویت 
فوتبال ملی است و این وزارتخانه عادالنه در مورد حمایت 
از این دو باشگاه برخورد کرده اســت. مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی گزارش  کارکرد وزارت ورزش و جوانان در 
قبال این دو باشگاه ظرف حداقل سه سال گذشته را ارائه 
کرد و در گزارش خود آورد: »وزارت ورزش و جوانان اعالم 
می دارد از نگاهی مجموعه تقویت دو باشــگاه استقالل و 
پرســپولیس در واقع تقویت فوتبال ملی است و تاکید دارد 
مدیران عامــل و هیات مدیره هر دو باشــگاه اســتقالل و 
پرســپولیس در تصمیم گیری، انتصابــات داخلی و تعیین 
مدیران، جذب بازیکن و قراردادهای آنــان و کلیه اموری 
که به صالح و صرفه دو باشــگاه منتهی می شــود اختیار 
تام دارند. خوشــبختانه با تدابیر اتخاذ شده ظرف سه سال 
گذشته برای نخستین بار دو تیم استقالل و پرسپولیس در 
ســه دوره پیاپی لیگ برتر از فصل )۹۵ – ۹۴( تا دوره قبل 
)۹۶- ۹۷( در رده های اول تا سوم مسابقات فوتبال حرفه ای 
ایران قرار گرفتند، در حالی که ادوار گذشته چنین نتیجه ای 

را شــاهد نبودیم و درهمین فصل گذشــته فوتبال ایران، 
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد و استقالل تهران هم به 
مقام قهرمانی جام حذفی ایران رســید. دستاورد تاریخی 
دیگر برای دو تیم پرطرفدار پایتخــت، قرارگرفتن دو تیم 
استقالل و پرسپولیس در بین ۸ برتر آسیا و صعود به مرحله 
یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا بود که در تاریخ فوتبال ایران 

بی سابقه بوده است.
به استحضار رسانه ها و مردم می رساند:

بدهی انباشــته، بی برنامگی و عدم شــفافیت مالی و 
مدیریتی دو باشگاه در گذشــته میراثی سنگین و پر هزینه 
را برای ورزش و فوتبال کشــور به جای گذاشــته بود و کار 
مفصلی که در دولت یازدهم برای ســاماندهی دو باشگاه 
آغاز شد و با تدابیر سلطانی فر برای ساماندهی مدیریتی و 
به خصوص مالی دو باشگاه در حال حاضر شاهد وضعیت 

مطلوبی هستیم.
به عنوان نمونه تشکیل مجامع قانونی هر دو باشگاه 
فرهنگی ورزشی اســتقالل و پرسپولیس در بهمن ۱۳۹۵، 
پرداخت بیش از ۸۰ درصد بدهی های ۱۰ تا ۱۵ ساله اخیر 
که بر اساس سوءمدیریت های پیشــین انباشته شده بود، 
تعیین تکلیــف بدهی های مالیاتی باشــگاه کــه با جرائم 
سنگین همراه بود با مذاکره مستقیم وزیر ورزش و جوانان 
با مسئوالن ارشــد مالیاتی کشــور و همکاری آنها، تالش 
گســترده و مذاکره با نهادهــای بین المللــی فوتبال برای 
جلوگیری از محرومیت دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس 
از رویدادهای قاره ای نظیر لیگ قهرمانان آســیا به دلیل 
بدهی ها و شکایت های متعدد بازیکنان داخلی وخارجی به 
فیفا، دادگاه بین المللی ورزش و کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
استخدام دو ســرمربی توانمند خارجی و ساماندهی اداری 
و تشکیالتی مناسب در دو باشــگاه و ایجاد روش و برنامه 
روشن و منظم برای تامین منابع مالی توسط حامیان مالی 
و هواداران تنها بخشی از موفقیت های حاصل از مدیریت 
اصولی و صحیح ســلطانی فر و مجموعه مدیریتی وزارت 
ورزش و جوانــان با همکاری فدراســیون فوتبــال و هر دو 

باشگاه استقالل و پرسپولیس است.«
آیا این واکنش ها باعث خواهد شــد که آتش خشــم 
هواداران استقالل فروکش کند یا در صورت ادامه ناکامی 
استقالل در بازی های آینده لیگ برتر مسعود سلطانی فر و 
حامیانش بیش از گذشته تحت فشار انتقادها قرار خواهند 
گرفت؟ باید منتظر نتایج استقالل باقی ماند. آنجا که آبی ها 
این بار قبل از بازی کردن برای استقالل و نجات خودشان 
از تیغ تیز انتقادها باید برای وزیر و نجات مسعود سلطانی فر 

از این مخمصه بازی کنند و برنده از زمین بیرون بیایند.
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فوتبال ایران حاال نمونه یا بهتر بگویم برشــی است 
از جامعه ای کــه در آن زندگــی می کنیم؛ پر از حاشــیه و 
درگیری و البته تبعیض. اگر چه برخی حاشیه ها این فوتبال 
را در همه جای دنیا به ورزشــی جذاب تبدیل کرده اما این 
حاشــیه ها در فوتبال ما ابدا ســرگر م کننده یا هیجان انگیز 
نیست. حاشــیه هایی مخرب که ماموریت دارند هواداران 

واقعی فوتبال را دلسرد کنند. 
این عبــارات می تواند درباره واژه درگیــری نیز تکرار 
شــود؛ آنجا که در همه جای دنیــا درگیری هــا چه لفظی 
و چه فیزیکــی بخــش اجتناب ناپذیر فوتبال کشــورها را 
تشــکیل می دهند اما این درگیری ها در فوتبال ایران گاه 
خسارت های ســنگینی به بار می آورد؛ مربیان ، بازیکنان، 
مدیــران ، رســانه ها و به طور کلــی اهالی فوتبــال گاهی 
برچســب ها یا اتهاماتی متوجه یکدیگــر می کنند که جدا 
از درگیری های ســخت باز بــه همان نتیجــه منفی منجر 
می شود؛ دلسردی هواداران فوتبال. انگار از هر راهی که به 
ماجراهای فوتبال ایران نگاه می کنیم در نهایت به اهمیت 
هواداران و احساس آنها می رسیم. شاید در این بخش هم 
نیاز چندانی به اغراق نباشــد. چون ما گاهــی از هواداران 
نیز رفتارهای حرفــه ای نمی بینیم و بارهــا دیده ایم برخی 
اهالی فوتبال در رسانه ها از موضع پند و اندرز وارد این حوزه 
شده اند و هواداران را به رعایت اصول حرفه ای و اخالقی 

دعوت کرده اند. 
همین جا توقف کنیم. این طوری بهتر اســت. شاید 
مقدمه می توانست پر و پیمان تر از این سطور باشد اما با این 
حال بهتر است توقف کنیم. مساله مورد بحث این است؛ 
فحاشی هواداران استقالل به وزیر ورزش. متاسفانه این 

تیتر نه به دلیل داشتن کلمه وزیر بلکه به دلیل داشتن واژه 
فحاشی سنگین اســت. ضرباهنگ خاصی دارد و با توجه 
به مســایل فرهنگی، اخالقی و ورزشــی ابدا تاییدی برای 
خود نمی خرد. فحاشــی کاری بسیار زشــت و زننده است. 
اگر این فحاشی شکلی دســته جمعی به خود بگیرد یعنی 
آن چیزی که در هفته نخست بازی های لیگ برتر در بازی 
اســتقالل – پیکان دیدیم حتی برخورنده تر و زشت تر هم 
هست. ادامه ماجرا؛ فحاشی دســته جمعی هواداران تیم 
استقالل باید تقبیح شود و با این بداخالقی برخوردی جدی 

صورت بگیرد.
 اجازه بدهیــد من از فرهنگ ســازی قبــل از برخورد 
صحبت نکنم چون در این بخش عملکرد نهادهای فرهنگی 
و مراکزی که وظیفه فرهنگ سازی در ورزش کشور یا فوتبال 
را دارند، تقریبا چیزی شــبیه به فاجعه است؛ دوستانی که 
هر از گاهی با نصب چند پالکارد یا تابلوهای حاوی نکات 
اخالقی گمــان می کننــد بهتریــن عملکرد ممکــن را در 
فرهنگ سازی میان هواداران فوتبال داشته اند. نه. درباره 
این روش یا این دوستان بهتر است حرفی نزنیم. یک قدم 

پیش تر برویم؛ باید با بداخالقی برخورد کنیم.
 این هوادار چه استقاللی باشد چه پرسپولیسی. فرقی 
ندارد. فحاشی عملی ناپسند است و باید طوری با آن برخورد 
کنیم که فرد توهین کننده دیگر به خودش اجازه تکرار این 
عمل زشت را ندهد. اما سوال من از همه مدیرانی که طی 
هفته گذشته وارد گود شدند تا فوتبال ایران را از بدفرهنگی 
و فحاشــی نجات دهند، این است که اگر در هفته نخست 
بازی ها فحاشی ها نسبت به یک داور صورت می گرفت باز 
هم تا این حد واکنش نشــان می دادند؟ اگر به جای آقای 
سلطانی فر داور بازی اســتقالل – پیکان مورد توهین قرار 
می گرفت آیا باز هم نیروهای انتظامی مامور می شدند که 
افراد خاطی یا فحاش را شناسایی کنند؟ آیا آقایان معاونان 
وزارت ورزش نوبت به نوبت وارد گود  شوند و مصاحبه کنند 
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و برای هواداران خاطی خط و نشان بکشند؟ نه. من درباره 
این بخش از ماجرا به دیده تردید نگاه می کنم. بعید بود این 
همه واکنش داشته باشــیم. اگر پای یک وزیر در کار نبود 
بعید بود که فحاشی و توهین هواداران استقالل تا این حد 

به موضوعی برخورنده تبدیل شود؛ کامال بعید.
من هم مثل همه عزیزانی که طی این روزها مصاحبه 
کرده انــد و در تقبیح حرکت هواداران اســتقالل ســخن 
گفته اند، اعتقاد دارم که فحاشی از سوی هر فرد یا جریانی 
که باشد ابدا قابل دفاع نیست. اما به نظرم شعاردادن علیه 
وزیر اسمش تابو شکنی یا بداخالقی نیست. هواداران در 
فوتبال ایران حق دارند در قالب شــعارهایی مسالمت آمیز 
یا حتی تحکم آمیز از وزیر انتقــاد کنند یا حتی فراتر از اینها 
از او بخواهند از سمت خود استعفا کند و برود. چه اشکالی 
دارد؟ چــرا در فوتبــال ایــران برخی ها ســعی می کنند هر 
انتقاد یا اعتراضی از ســوی هواداران را سناریویی از پیش 
تعیین شده قلمداد کنند؟ چرا وزارت ورزش و مدیران باشگاه 
استقالل نمی خواهند اشــتباهات یا تعلل مرگبار خودشان 
در فصل نقل و انتقاالت را بپذیرند؟ چرا یک بار این توقعات 
برعکس نمی شود؟ بدین صورت که وزارت ورزش یا مدیران 
اســتقالل در واکنش به فحاشــی هواداران ضمن تقبیح 
هرگونه توهینی بپذیرند که مرتکب اشتباهاتی هم شده اند؟ 
چرا وقتی هواداران به یک داور بی طرف توهین های تندی 
روا می دارنــد وزارت ورزش، فدراســیون فوتبال و مدیران 
باشــگاه ها خود را بــه راه دیگری می زنند؟ اگر فحاشــی و 
بداخالقی محکوم است باید برخوردها و واکنش های ما در 
همه موارد به یک اندازه صورت بگیرد و اگر قرار است در این 
بین میان وزیر و داور تبعیض قائل شویم همان اتفاقی رخ 

می دهد که انتظارش را نداریم.
 اصال قصد نــدارم با مطرح کردن ضــرورت پرهیز از 
تبعیض، فحاشی به سلطانی فر که مقامی بلندپایه در ورزش 
کشور  است را به حاشیه برانم، اما وقتی طی روزهای اخیر 
با این حجم از واکنش ها در محکوم کردن رفتار هواداران 
و شناسایی خاطیان مواجه می شوم به حافظه خودم شک 
می کنم. آیا همیشه این قدر نسبت به بداخالقی هواداران 
حساس بوده ایم؟ شاید باید بیشتر از اینها صبر کنیم. کسی 
چه می داند. شــاید تبعیض واژه خودســاخته ای است که 
بعدها بابــت اســتفاده کردنش در این یادداشــت خودم را 

سرزنش کردم. شاید هم نه.
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شنبه

دوشنبهیکشنبه 

»رقص خاکریز«، نام کتابی است که عملیات رمضان را با روایت سردار جعفر مظاهری با 
محوریت سرداران شهید علیرضا حاجی بابایی و حبیب الله مظاهری، با قلم محسن صیفی بیان 
می کند. این کتاب  با حضور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس رونمایی شد. عملیات 
رمضان، یادآور روزهای حماسه و خون، روزهای مردانگی، مردان مرد، عارفان سنگرنشین، 
روزهای روزه داری و مجاهدت، روزهای زایندگی و حیات، روزهای برکت و لطف خداوند است. 
در این نبردی که یکی از حماسه های ماندگار تاریخ است، ســه موج از سپاهیان داوطلب در 

زمینی مسطح برای بازپس گیری شلمچه و فتح بصره حرکت کردند.
متاسفانه باید در سوگ پنج نفر از شریف ترین مردم این سرزمین بنشینیم، کارگران عزیز 
شهرداری که قربانی تربیت نادرست شدند. صبح شنبه در اتوبان شهید بابایی تصادفی رخ داد 
که منجر به کشته شدن پنج نفر شد. سردار محمدرضا مهماندار، رئیس  پلیس راهور درباره این 
حادثه گفت: »ساعت ۶:۴۰ صبح، یک دستگاه خودرو ۲۰۶ که در مسیر غرب به شرق بزرگراه 
بابایی در حال حرکت بوده، روی پل از مسیر خود منحرف می شــود و به گاردریل کنار بزرگراه 
برخورد می کند. متأسفانه در این حادثه خودرو یادشده با ۶ نفر از کارگران فضای سبز شهرداری 
برخورد می کند که منتظر سرویس خود برای جابه جایی بوده و در فضای حاشیه بزرگراه نشسته 
بودند. متأسفانه در تستی که از راننده و سرنشینان این خودرو به عمل آمد مشخص شد که سه 

نفر از این افراد حالت طبیعی نداشته و مشروبات الکلی مصرف کرده بودند.«
جدا از مساله فرهنگی که در این زمینه باید ریشه یابی عمیق و اصولی شود که نوجوانانی 
که بعضا به سن قانونی هم نرسیده اند چگونه چنین جرم هایی را مرتکب می شوند، کارشناسان 
معتقدند قوانین، بازدارندگی الزم را در این زمینه ندارند. همچنین این حادثه می تواند این مساله 
را از نظر اجتماعی مورد موشکافی قرار دهد، افسوس که چنین غفلتی موجب سوگ بزرگی شد. 

باید از بازار دالر و سکه نوشت؛ بازاری که معلوم نیست تا کجا می خواهد پیش برود، دیگر 
شنیدن هیچ قیمتی باعث تعجب نمی شود، ده هزار تومان، یازده هزار تومان، بیشتر و کمتر... 
بازار مثل مشت زنی شده است که بی امان و پشت سر هم ضرباتش را بر سر کسانی وارد می کند 
که نه دالر دارند و سکه  اما  در این بازار، ناظر بی نفع و ضرر هم نیستند، آنهایی که وقتی برای 
خرید می روند، سبدشان را خالی تر می بینند و قدرت خریدشان را بیشتر و بیشتر.  اما در این میان 
یک چیز هم عجیب است، انگار دیگران و مسئوالن هم به این وضعیت عادت کرده اند؛ شاید در 
این شرایط نگران کننده، چیزی که باعث نگرانی بیشتر می شود، سکوت آنهاست. کجا هستید 

دقیقا کجا هستید، نگران شده ایم.
»عهد التمیمی« دختر کم سن و سال فلسطینی که به مبارزه با نظامیان رژیم صهیونیستی 
در کرانه باختری مشــهور شــده، پس از تحمل هشــت ماه زنــدان آزاد شــد. نظامیان رژیم 
صهیونیستی در تاریخ ۲7 آذر ســال گذشــته عهدالتمیمی را به اتهام ضرب و شتم نظامیان 
صهیونیست و اهانت به آنها در مقابل منزلش واقع در روستای »النبی صالح« در شمال غرب 
رام الله دستگیر کردند. در تاریخ یادشده ویدئویی منتشــر شد که پس از آن  تمیمی و مادرش 
را نیروهای رژیم صهیونیستی  دستگیر کردند. جرم شان چه بود؟ سیلی زدن تمیمی به صورت 
سرباز اسرائیلی که قصد داشت وارد خانه آنها شود؛ البته پس از آنکه پسرعموی 15 ساله او را با 
نام محمد همان روز هدف شلیک گلوله قرار دادند. این دختر نوجوانان پس از 8 ماه آزاد شد و 
پس از آزادی در سخنرانی کوتاهی در برابر خانه پسرعموی شهیدش »عزالدین التمیمی« در 

روستای »نبی صالح« در کرانه باختری گفت مقاومت ادامه خواهد داشت. 

مصوبه مجلس در مورد بازنشستگان کم کم اثرات خود را نشان می دهد. مدیرعامل موسسه 
همشهری پس از تصویب اصالحیه مجلس بر قانون  منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود 
استعفا کرد.  مرتضی حاجی، مدیرعامل موسسه همشهری در نامه ای به  تاریخ سوم مردادماه و 
فردای روزی که نمایندگان مجلس منع به کارگیری بازنشستگان را به تصویب رساندند، خطاب به 
هیأت مدیره این موسسه استعفانامه ای نوشت. وی دلیل استعفای خود را از این سمت احترام به 
رای نمایندگان مجلس درباره ممنوعیت به کارگیری مدیران بازنشسته دانست. در همین رابطه، 
شهردار تهران با استعفای معاون مالی و اقتصاد شهری شــهرداری که البته 11 تیرماه و پیش از 
مصوبه مجلس تقدیم شده بود، موافقت کرد. منابع مطلع شــهرداری علت موافقت با استعفای 
سمیع الله حسینی مکارم را قانون جدید مجلس درباره منع به کارگیری بازنشستگان می دانند. عکس 
روز را به دریاچه قم اختصاص داده ایم، خبرگزاری مهر یک مجموعه عکس از این دریاچه منتشر 
کرده که خبر از یک مشکل حاد زیست محیطی دیگر می دهد، دریاچه نمک حوض سلطان در ۴۰ 
کیلومتری شمال شهرستان قم و 85 کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار 
دارد که در کنار دریاچه نمک از جمله مهم ترین دریاچه های بخش مرکزی ایران به شمار می رود که 
این دو دریاچه از جمله دریاچه های شور کشور هستند و مقادیر زیادی نمک در خود جای داده اند. 
در سال های اخیر دریاچه حوض سلطان  بخش زیادی از آب خود را از دست داده و هم اکنون دیگر 
آبی در آن  دیده نمی شود و در معرض نابودی قرار دارد که این امر می تواند مشکالت زیست محیطی 
گسترده ای برای چند استان مهم و پرجمعیت کشور از جمله استان قم و تهران به وجود بیاورد و 
سالمت ساکنان آن را به خطر بیندازد. مجید حسینی، مدافع جوان تیم استقالل هم باالخره پس 

از حرف و حدیث های فراوان به تیم ترابوزان اسپور ترکیه پیوست.

روزانهها
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سه شنبه 

رفتار این روزهای ترامپ و تحریم های آمریکا علیه ایران، صدای فعاالن حقوق بشر را نیز درآورد تا با درخواستی از کاخ 
سفید برای پایان دادن به این وضعیت، از توئیتر نیز کمک بگیرند و هشتگ هایی ویژه به راه بیندازند. فعاالن حقوق بشر در کنار 
برخی سازمان های مردم نهاد تصمیم گرفتند در قالب یک درخواست ویژه و ثبت آن در سایت کاخ سفید به رفتارهای ناعادالنه 
آمریکا علیه ایران اعتراض کنند. این گروه ها در بخشی از درخواست خود، تحریم های آمریکا علیه ایران در چهار دهه گذشته را 
که به منظور ضربه زدن به توسعه و پیشرفت مردم ایران انجام شده، ناعادالنه دانسته اند و خواستار تعلیق تحریم های این کشور 
علیه ایران شده اند. این گروه ها همچنین با هشتگ های »تحریم ایران را متوقف کنید«  StopIranSanction# و نیز »ترامپ را 
متوقف کنید« #StopTrump  فراخوان داده اند تا مخالفان تحریم علیه ایران از آن به عنوان یک بازوی اعتراضی استفاده کنند. 
به نظر می رسد پس از پیوستن علیرضا جهانبخش به برایتون در لیگ برتر انگلیس، حاال یک بازیکن ایرانی دیگر نیز راهی لیگ 
جزیره شود. خبرهای منتشره در برخی رسانه های سوئدی حاکی از این است که باشگاه منچسترسیتی عالقه به جذب سامان 
قدوس، مهاجم فعلی استرشوندس دارد. انتقالی که در صورت رخ دادن، به یکی از مهم ترین اتفاقات فوتبال ایران تبدیل خواهد 
شد، این خبر را روزنامه سان انگلســتان هم تایید کرد و حتی ادعا کرد که گواردیوال برای دیدن بازی قدوس به سوئد سفر کرده 
است. البته قدوس ترجیح داد درباره این خبر کامال محتاطانه صحبت کند و در مصاحبه ای اعالم کرد که پیشنهادهای خوبی 
از لیگ های معتبر جهان دارم که به زودی خبرهای خوبی در این باره خواهید شــنید. مراسم ترحیم والده  دکتر حمید مقدم فر، 
مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه با حضور چهره های لشکری و کشوری در مسجد امام جعفر صادق)ع( میدان فلسطین برگزار 

شد. عکس روز به حضور عزیز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در این مراسم اختصاص دارد. 

چهارشنبه

عکس روز متعلق است به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با حضور در حرم مطهر رضوی و دیدار با تولیت آستان قدس. 
او دو نسخه قرآن خطی تاریخی متعلق به قرن 8 و 11 هجری قمری را که از آلمان به ایران بازگردانده شده است، به موزه آستان 
قدس اهدا کرد. هفتادویکمین دوره جشنواره فیلم لوکارنو به عنوان بزرگ ترین رویداد سینمایی سوئیس در 1۲ بخش و سه بخش 
رقابتی و برای اهدای ۲5 جایزه شروع شد. برابری و تنوع، شعارهای کلیدی امسال این جشنواره است. این دوره جشنواره لوکارنو 
که به عنوان یکی از قدیمی ترین جشنواره های اروپایی شــناخته می شود، مثل هر سال در تالش است تا استعدادهای جدید، 
سینمای مؤلف و ستاره های بزرگ را کشف و به دنیا معرفی کند. امسال مســتند »زنانی با گوشواره های باروتی« به عنوان تنها 
نماینده سینمای ایران در بخش هفته منتقدان جشنواره لوکارنو حضور دارد. »زنانی با گوشواره باروتی« روایت سرنوشت زنانی از 
داعش است که همسران شان یا در جنگ کشته شده اند یا  از میدان جنگ به کشورهای دیگر گریخته اند و نیروهای سازمان ملل 
با کمک نیروهای عراقی به جمع آوری و سامان دهی وضعیت بهداشت و معیشت آنان مشغولند. انیمیشن »شگفت انگیزان۲« 
فروشش را در سراسر جهان از مرز یک میلیارد دالر عبور داد و به گروه فیلم هایی پیوست که فروشی بیش از یک میلیارد دالر را 
تجربه کرده اند. این پنجمین انیمیشن دیزنی است که به کلوپ میلیارد دالری ها می پیوندد. »یخ زده«، »داستان اسباب بازی۳«، 
»در جست وجوی دوری« و »زوتوپیا« دیگر انیمیشن هایی بودند که فروشی باالتر از یک میلیارد دالر را تجربه کردند. در مجموع 
18 فیلم کمپانی دیزنی در میان ۳۶ فیلم کلوپ میلیاردی ها جای دارد. »شگفت انگیزان ۲« نوشته و کارگردانی برد برد است. 
»شگفت انگیزان« در سال ۲۰۰۴ فروشــش را در ســینماهای جهان با فروش ۶۳۳ میلیون دالر به پایان برد. قسمت دوم این 

مجموعه هنوز شانس این را دارد که رکورد فروشش را بیشتر کند.

نگرانی از وضعیت معیشتی مردم 

خاطره ضرغامی برای فرزندش 

پست وزیر ارتباطات درباره اعتماد به جوانان 

دختر جانباز دفاع مقدس رتبه اول کنکور 

پست کی روش در روز اتمام قرارداد

آنالین
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حوزهودانشگاه

شیخ اشراق 
    همایش سهروردی در متن آثارش برگزار شد

جایگاه خاص شــیخ شــهاب الدین ســهروردی 
در میان فالسفه و متفکران مســلمان، و نیز افق دید، 
اهل کشــف و دیدگاه شهودی او ســبب شده است که 
در برنامه همایش های ســاالنه مؤسســه، بزرگداشت 
روز ســهروردی یکــی از همایش هــای پرمخاطــب 
باشــد. همایش بزرگداشت روز ســهروردی با عنوان 
»ســهروردی در متــن آثارش« بــا هــدف گردهمایی 
اساتید، پژوهشگران و عالقه مندان به حکمت اشراق 
و اندیشــه های اشــراقی سهروردی توســط مؤسسه 
پژوهشی حکمت و فلســفه ایران و با همکاری انجمن 
حکمت و فلســفه ایــران برگزار شــذ. ایــن همایش با 
سخنرانی اساتید فلسفه نظیر غالمحسین ابراهیمی 
دینانی استاد دانشگاه تهران،  غالمرضا اعوانی عضو 
فرهنگستان علوم، سیدمصطفی محقق داماد استاد 
دانشگاه شهید بهشتی،  نجفقلی حبیبی استاد دانشگاه 
تهران، نصرالله حکمت استاد دانشگاه شهید بهشتی، 
سعید انواری و عارف امامی مهر استاد دانشگاه عالمه 

طباطبایی همراه بود.
غالمحســین  مراســم  ایــن  ابتــدای  در 
ابراهیمی دینانی بــا بیان اینکه چرا باید از ســهروردی 

به عنوان شــهید یاد کرد، گفـــت: 
»می گویم شهید سهروردی چون او 
را کشتند ولی در کتاب های فلسفی 
او را شیخ مقتول می گویند، در حالی 
که ســهروردی شــهید راه حکمت 
و عقل اســت. می گویند مقتول که 
گناهــی از آن برآیــد. در حالی که او 
گناهکار نبود و در ۳۴سالگی در شهر 
حلب ســوریه به شــهادت رســید. 
سهروردی موسس حکمت اشراقی 
در جهان اســالم است. سهروردی 
هم اشــراقی و پیرو ابن ســینا بوده 

است.«
دینانی در ادامه به ســه رساله 
فارسی سهروردی اشاره کرد: »یکی 
از این ســه رســاله »عقل ســرخ« 
است. نام این رساله نشان می دهد 
با اینکه ســهروردی فیلسوف است 
ولی ذوق شــاعرانه داشــته است. 

دومین رســاله »آواز پــر جبرئیل« و ســومین »لغات 
موران« است. جبرئیل یک فرشته است و حامل وحی 
که آیات قرآن کریم را به گوش پیامبر می رسانده است. 
پیامبر به صورت های مختلف جبرئیل و ســهروردی از 
قرآن عبارت »پرجبرئیل« را دیده است. در واقع منظور 
سهروردی پرهای عقل اســت و جبرئیل حامل وحی و 
عقل الهی بوده اســت که چندین پر دارد. این نشــان 
می دهد که سهروردی یک مرد ایرانی تمام عیار و با قرآن 

مأنوس بوده است.
او در بخشــی از صحبت هایش بــه مفهوم عقل 
سرخ در فلسفه ســهروردی پرداخت: »عقل کنجکاو 
به ذات و جست وجوگر است و به عبارت دیگر عقل راه 
است، صراط است و چون همیشه می رود یک جا نمی 
ماند. انسان با تنبلی و ترس است که متوقف می شود. 
فکرکردن خیلی سخت اســت این دو عامل انسان را از 
رفتن بازمی دارد. سالک راه حق و سالک فکرت کار آدمی 
است. عجیب تر از انسان کسی در این دنیا نیست. به 

همین دلیل اســت که حیوانات تعجــب نمی کنند ولی 
انسان تعجب می کند. حیوانات فکر نمی کنند در حالی 
که انسان فکر می کند. پس عقل سرخ سهروردی یعنی 
از تاریکی به روشنایی رفتن ولی چون روشنایی مطلق 
نیست پشت آن دوباره تاریکی است و دایره مجهوالت 
وسیع اســت. برخورد دانایی و نادانی است که سرخی 
می آورد. هر روشنایی نســبت به روشنایی برتر تاریک 
است و عقل همواره سرخ است و سرخ باقی می ماند.«
غالمرضا اعوانی هم  در سخنانی با موضوع بررسی 
رســاله الواح عمادیه ســهروردی گفت: »سهروردی 
در این رساله برای هر مســاله ای دو آیه می آورد. یکی 
از ســرمایه های بزرگ فرهنگ ما فلســفه حکمی قرآن 
است. قرآن نه تنها کتاب قرآن، بلکه تمام کتب مقدس 
را حکمــت می داند. خداونــد در عهد الســت پیش از 
میثاق پیامبران از همه میثاق گرفته و پیامبران، معلم 
حکمت اند و این امر اختصاص به قــوم خاصی ندارد. 
حکمت هم اختصاص به پیامبران نــدارد. لقمان تنها 
کســی اســت که در قرآن از او به عنوان فــردی دارای 
حکمت یاد شده در حالی که یک برده حبشی بوده است 
ولی وقتی ســخنان لقمان را می خوانیــد تمام مبادی 

حکمت را در آن درمی یابید، بنابراین فهم حکمی قرآن 
ســرمایه عظیمی اســت که در حکمت ما حفظ شده و 
به خصوص ابن ســینا راه را برای حکمت عملی هموار 
کرده است. در کتاب دهم شــفا بحث از نبوت و رویای 

صادقانه است و تمام آنها حکمت بوده است.
اعوانــی با اشــاره به رســاله اشــارات و تنبیهات 
ســهروردی، به فهم حکمی پرداخت: »سهروردی در 
این رساله طریقت را مطرح کرده است، بنابراین فهم 
فالســفه و حکمای ما از قرآن فهم حکمی بوده است. 
غربی ها ایــن موضــوع را کالم می داننــد در حالی که 
اشتباه اســت. متکلم، ملتزم به وحی است. بنابراین 
کالم نوعی انحصارطلبی است یعنی حقیقت را در یک 
کتاب منحصر می کنند. ولی حکمت این گونه نیست. 
ســهروردی در باب فهم حکمی قــرآن اصولی را وضع 
کرده است. یکی اینکه هر انسانی نوری از حکمت دارد و 
واهب العلم و بخل ندارد. یعنی حکمت را در نوری جهانی 
می کند. همچنین راســخ در علم اســت. علم بحثی و 

استداللی، ضعیف ترین درجه علم است. سهروردی 
می گوید علم ذوقی و کشــفی تجربه دین است. علم 
دینی مبتنی بر حق الیقین اســت و اساس دین همان 
علم تحقیقی است. سهروردی این موضوع را وارد این 

جریان کرده است.«
نصرالله حکمت که سخنران بعدی بود، از 7 گام 
اصلی ســخن گفت: »با خواندن متن آثار سهروردی 
به روزگار ســهروردی می رویم. اما بــا خواندن مقدمه 
حکمت االشراق سهروردی را به روزگار خود می آوریم و با 
او امروز به گفت وگو می نشینیم که ببینیم آیا سهروردی 
برای انســان امروز در قرن بیست ویکم سخنی دارد یا 
نه. این مقدمه مباحــث کلیدی زیــادی را دربردارد که 
شامل 7 گام می شود. گام اول بحث ایمان پیشافلسفی 
اســت. معتقدم فلســفه اســالمی در ماهیــت خود با 
فلسفه یونان متفاوت است و این گونه نیست که صرفا 
مسائلی را افزوده باشد، بلکه در صورت و ساختارش با 
فلســفه یونان تفاوت دارد که مهم ترین تفاوت ایمان 
پیشافلسفی اســت. معتقدم از فلســفه ارسطو به بعد 
بذر یک بحران کاشته شده و آن ایمان به خدای خالق 
است که اگر انســان آن را نداشته باشــد، فلسفه یک 
فریب بزرگ است. سهروردی هنوز وارد ساخت فلسفه 
نشــده، به ســتایش خالق یکتا می پــردازد،گام دوم 
تأمــل در خویش و برقــراری ارتباط با حقیقت اســت. 
خلوت و منازله از کلیدواژه های حکمت اشراق و عرفان 
ابن عربی است. خلوت یعنی آنجایی که انسان از عالم 
ماده بــه معنای ترک محسوســات 
و مالوفــات و برقــراری ارتبــاط بــا 
خویشتن درونی انسان که از آن به 
خودآگاه تعبیر می کنیم، می پردازد. 
گام سوم، این است که حقیقت در 
انحصار کسی نیســت سخنی که 
شیخ اشراق می گوید ادامه سخن 
ابن سیناست که معتقد است اساسا 
نفس بشــری ارتباط و مناســبتش 
با جهان ملکوت بســیار بیشــتر از 
ارتباطش با این جهان محســوس 
اســت. در عالم ملکوت هیچ گونه 
بخلی نیســت. در گام چهــارم، به 
اعتقاد ســهروردی بدترین روزگار 
و دوران همان دورانی اســت که در 
آن تفکر تعطیل و باب مشــاهدات 
مسدود شود. همچنان که در روزگار 
کنونی آن را مشاهده می کنیم. گام 
پنجم نیز راه بســیار طول و درازی 
است که بخواهیم از طریق منطق ارسطویی و استدالل 
حقایق آن را دریابیم، بعید اســت که بتوانیم این راه را 
طی کنیم. بحثی که اینجا ســهروردی مطرح می کند، 
بحث مهم و جدی در بیان تفاوت فلســفه اســالمی با 
فلسفه یونان اســت که بنده با تعبیر متد و سلوک آن را 
مطرح می کنم. آنجا باید بکوشیم درست راه برویم اما 
در اینجا باید بکوشیم راه درست را برویم و این تفاوت 
استراتژیک کل فلسفه غرب از ارسطو تا کانت است. 
کانت بحث روش و راه را مطرح کرده، ســهروردی هم 
می گوید باید بکوشــیم راه درســت را پیــدا کنیم. گام 
ششم بحث سیاســت است. ســهروردی می گوید ما 
کسانی را داریم که اهل تأمل و بحث هستند. زمام امور 
عالم به دست کسی است که این دو جنبه را دارد یعنی 
در راه درســت، درســت راه مــی رود. گام هفتم تعبیر 
تعویض و تصریح است که سهروردی از امام علی)ع( 
 این تعبیر را گرفته است. او امام علی)ع( را حکیم عرب

 می خواند.«
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داشته اند.« ســلیمی نمین در ادامه با بیان این پرسش که جعل تاریخ 
رضاخان کیســت، توضیح داد: »معرفی مــن از رضا خان 
براساس روایت بهنود اســت. او در نوشته هایش  از دزدی 
رضاخان از سفارت هلند و ســایر دزدی هایش که بارها در 
تاریخ ثبت شده، حرف زده اســت  یا اینکه از بدمستی ها و 
پای منقل و وافور نشستن رضاخان حرف زده  و حاال سوال 
من این اســت که آیا چنین آدمی الیق ملت ایران اســت و 
روی کارآمدن آن به نوعی تحقیر ملت ما نیست؟ اما و اگر ها 
در تاریخ دوزار نمی ارزند و به نوعی بــازی با افکار عمومی 
است. راه آهن اگر به گفته آقای زیباکالم یک خدمت بود 
چرا بزرگان دیگری مثل مصــدق آن را خیانت می دانند. به 
گفته دکتر مصدق کشــیدن خط راه آهن شمال به جنوب 
برای ما هیچ آورده ای نداشته است بنابراین اینکه به گفته 
زیبــاکالم بگوییم انگلســتان هیچ کاره بوده،  اســتداللی 

کودکانه است.«
زیبا کالم هم خطــاب به ســلیمی نمین توضیح داد: 
»من از نظر فلسفه سیاسی با حرکت رضاشاه مخالف هستم. 
من هم با کشف حجاب و هم با حجاب اجباری مخالفم ولی 
مساله این است که رضا شاه در آن زمان فکر می کرد بخشی 
از پیشــرفت جامعه درگروی این است که زنان وارد عرصه 
جامعه شــوند. بنابراین الزم است که پوشــیه آنها برداشته 
شــود. او به دنبال مدنیزاســیون و نوســازی بود و چاره ای 
جز کشــف حجاب نداشــت ولی من هم همچنان معتقدم 
روی کار آمدن رضا شاه ربطی به انگلســتان نداشت. البته 
برکنار شدنش ربط داشت. اگر نخواهید بدانید  ایران در آن 
زمانی که در آن کودتا شد چگونه کشــوری بوده است، به 
هیچ جا نمی رسیم بنابراین الزم است بیش از هرچیز ایران 
آن دوره را بشناسیم. به نظر من راز موفقیت رضاخان این بود 
که جوهره و جنم این را داشت که مملکت ویران شده را که 
هر بخش آن دست یک نفر بود دوباره بسازد. این در حالی 
است که در روایت حکومتی از رضاشاه به گونه ای صحبت 
می شود که انگار در زمان رضاشاه ایران یک بیابان بوده و 

فقط رضاشاه و انگلستان بوده است.«
سلیمی نمین در جواب زیبا کالم نقبی به تاریخ می زند: 
»من با گفته شما موافق نیستم چون بسیاری از افراد مانند 
تیمور تاش و... که در آن دوران در مقابل انگلســتان قرار 
گرفتند  یا شخصا برای مکاتبه با انگلستان در مورد مصالح 
کشــور حرف زدند، مورد غضــب رضاخان قــرار گرفتند. 
رضاشــاه حاکمیت مطلق انگلیســی ها بر نفس را حمایت 
کرد و زمانی به آلمان پیوند خورد که سیاســت انگلیسی ها 
حمایت از نازیســم بود. نکته مهم تر اینکه خروج رضاخان 
از ایران به معنای تنبیه او نبود، بلکه انگلیسی ها احساس 
خطر می کردند و برای نفس خودشــان او را از کشور خارج 
کردند. اما در تمام آن ســال ها لطف خاندان انگلیســی از 
خانواده رضاخان دریغ نشد. رضاخان اگر در ایران می ماند 
آبروریزی اش برای انگلستان می شد. ملت ایران براساس 
یک سری از داشته ها در مقابل انگلستان می ایستادند اما 
وقتی رضاشــاه روی کار آمد تمام این داشته هایشان مورد 
هجمه قرار گرفت و هویت ایرانی تحقیر شد. حتی موسیقی 
ایران هم نابود شد چو ن رضاخان اعتقاد داشت که همه چیز 
باید غربی شود. ممکن اســت که عده ای بگویند رضاشاه 
هنرستان موسیقی را تأسیس کرده، ولی واقعیت این گونه 
نیست و این ظاهر قضیه است.« زیباکالم در این میان به 
صورت کوتاه گفت: »من در این مورد موافقم که ما در زمان 

رضاشاه توسعه سیاسی نداشتیم.«
ســلیمی نمین هم بحث را این گونه جمع بندی کرد: 
»رضاخان هر کاری که می کرد یا برای خوشایند انگلیسی ها 
 یا برای نفع خودش بود. تمام هماهنگی های کودتا را هم 
انگلستان فراهم کرد و لندن از جزئیات کودتا خبر داشت، 
بنابراین اینکه بگوییم حتی روح انگلستان هم از این کودتا 

با خبر نبوده، جعل تاریخ است.«

حکومتی جمهوری اسالمی از رضاشاه می ریزد. این کتاب 
نظریه پردازی نیست، بلکه مبنایش اسناد مکاتبه شده بین 

سفارت و وزارتخانه انگلیس است.«
ســلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعــات و تدوین تاریخ 
ایران در جواب زیباکالم این نوع ارائه را دست کاری تاریخ 
دانست: »آقای زیباکالم در مقدمه آثار خود هم گفته اند که 
مبنای کتاب او کتاب سیروس غنی است این در حالی است 
که یک محقق نباید از اسناد دست دوم استفاده کند. ضمن 
اینکه در مقدمه کتاب چند بار نام نویسنده را اشتباه گفته اند 
و بارها تأکید کرده اند که از کودتایی که در ایران اتفاق افتاد 
انگلیسی ها حتی روح شان هم  خبر نداشته. بر این اساس 
زیباکالم به نوعی به جوان امروز ایرانی می گوید که تو سابقه 
و تجربه تاریخی ات را کنار بگذار و حرف های من را بخوان. 
البته در اوایل انقــالب هم چنین بحث هایــی اتفاق افتاد 
که انگلیس نقشی در کودتا نداشته و کودتا کار یک افسر 
انگلیسی ســرکش بوده اســت، ولی اینکه ما برای ضدیت 
با جمهوری اســالمی تاریخ را دســت کاری کنیم، درست 
نیســت. ایشــان می داند که مخاطبش به احتمال زیاد به 
کتاب آقای غنی مراجعه نمی کند. شما اگر به کتاب سیروس 
غنی مراجعه کنید، می بینید غنی می گوید کودتای 1۲۹۹ 
اسناد زیادی دارد و اسنادی وجود دارد که انگلستان آن را 
منتشر نکرده است. عالقه مندان به تاریخ، کتاب »ایران: 
برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها« آقای 
سیروس غنی را بخوانند تا به نتایجی غیر از حرف هایی که 

آقای زیباکالم ادعا می کند، برسند.«
زیبــاکالم در ادامــه مناظــره گفــت: »ما در رشــته 
علوم سیاســی درســی با عنوان تاریخ تحوالت سیاسی و 
اجتماعی ایران داریم. بخشــی از این تحوالت مربوط به 
رضاشاه اســت. من این درس را این گونه آغاز می کنم که 
از دانشجویان می خواهم خیانت های رضا شاه را بنویسند و 
لیست کنند. اغلب آنها از کشف حجاب  یا احداث راه آهن 
شمال به جنوب حرف می زنند. این در حالی است که احداث 
راه آهن در مجلس اول و دوم تصویب شد و آن زمان هنوز 
رضاشاه ســر کار نبود. مگر اینکه بگوییم انگلیسی ها رمال 

اولین نشست از سلسله نشست های »راز رضاشاه با 
عنوان رضاشاه؛ استقالل یا وابستگی« در کانون اندیشه 
جوان با حضــور صادق زیبــاکالم و عباس ســلیمی نمین 

برگزار شد.
مناظره با صحبت های صادق زیباکالم شــروع  شد . 
او که مدت ها در این زمینه صحبت هــای جنجالی زیادی 
انجام داده است، به شعارها اشــاره  کرد و گفت: »اگر چه 
همــه رســاله ها، فیلم هــا و کتاب هایی کــه در جمهوری 
اسالمی تولید می شود معتقد است که رضاشاه خائن است، 
ولی سوال این اســت که چرا دهه هفتادی ها این قدر به او 
عالقه دارند. یعنی بی بی ســی و من و تو این قدر تأثیرگذار 
اســت و روی مردم نفوذ دارد؟ من فکــر نمی کنم این گونه 
باشد. به نظر من آقایان و مسئوالن دولتی در این دوره های 
اخیر خودشان رضاشــاه را محبوب کردند و حتی بیشتر از 

شبکه های من و تو و بی بی سی موثر هستند.«
سلیمی نمین اما اعتقاد ندارد که رضا خان به محبوبیت 
رسیده، بلکه شعارها را ناشی از یک لج بازی می داند: »اگر 
عده ای در خیابان بــر اثر لجاجت با مســئو الن جمهوری 
اســالمی به نفع رضاشاه شــعار دادند، این شــعارها نباید 
مبنای بحث شــود. مردم نباید به دلیل عملکرد مسئو الن 
خودشان را از تاریخ محروم کنند. مردم ما باید امروز تاریخ 
را به گونه ای که هســت بخوانند و از تاریــخ درس بگیرند. 
آقای زیباکالم بحث را به صــورت عامیانه مطرح می کند، 
قطعا عوامل مختلف در احیای رضاخــان مؤثر بود. یکی 
نخواندن تاریــخ، دوم ضعف اجرایی مســئو الن و ســوم 
مدیریت دیپلماسی عمومی توسط رسانه های بیگانه. اما 
بحث امروز ما جامعه شــناختی نیست، بلکه بحث تاریخی 

مطرح می کنیم.«
زیباکالم در جواب سلیمی نمین اظهار  کرد: »حقیقت 
عوام گرایی نیســت. حقیقت کتاب »رضاشاه« بنده است 
که من ســال ها پیش نوشــته ام و هنوز در ارشــاد مانده و 
منتشر نشده است. مشکل ارشاد با این کتاب آن است که 
آنچه در این کتاب گفته شــده با آنچه ، جمهوری اسالمی 
درباره رضاشــاه می گوید فرق دارد و اگر منتشر شود روایت 

گزارشی از مناظره سلیمی نمین و زیباکالم با عنوان راز رضاشاه 
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روایت

نغمه همایون  
تقاضای اجرای خیابانی برای کنار هم بودن 

مرگ آلبر   
صاحب کافه ارتش سری درگذشت

این پیشنهاد را مطرح کرد؛ با استقبال خوب مردم و واکنش 
مثبت مسئوالن مواجه شد و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی یک روز پس از آن اطالعیه ای صادر کرد.
دفتر موســیقی به دنبال ابراز تمایل برخی هنرمندان 
موسیقی برای برگزاری کنســرت های موسیقی رایگان به 
منظور امیدافزایی و نشاط بخشــی به قشــرهای مختلف 
جامعه، همگام با این حرکت مثبت، برای صدور مجوز این 
نوع کنســرت ها اعالم آمادگی کرد. این مساله با استقبال 
شــهرداری تهران هم مواجه شــد. محمدعلــی کریمی، 
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری تهران 
اطالعیه ای را برای رسانه ها ارسال کرد که طی آن اعالم 
شده بود: »شهرداری تهران نیز ضمن تقدیر از این اقدام 
امیدآفریــن، تمام قد آماده اســت در برگــزاری این اتفاق 
مبارک، همراهی های الزم را داشته باشد. ما آمادگی داریم 
در برگزاری این کنسرت خیابانی کنار آقای شجریان باشیم 
تا در نقاط مختلف شهر از شمال تا جنوب تهران و همچنین 
بوستان های مختلف، هماهنگی های الزم برای برگزاری 
کنســرت انجام شــود.« وزیر ارشــاد هم از این پیشنهاد 
همایون شجریان استقبال کرد . ســیدعباس صالحی در 
پی اعالم آمادگی همایون شجریان برای برگزاری کنسرت 
رایگان برای شادکردن مردم، در گفت وگویی کوتاه با »خانه 
ملت«  گفت: »اصل این مطلب کــه هنرمندان در فضای 
امروز کشور احساس مسئولیت اجتماعی می کنند تا بتوانند 
شرایط اجتماعی را بانشاط تر و باامیدتر کنند، قابل تقدیر و 
تحسین است. طبیعی است هر پیشنهاد باید در شاکله ای 
اجرایی، عملیاتی و ارائه شــود تا حداکثــر فواید و حداقل 
هزینه ها را به لحاظ اجتماعی به دنبال داشته باشد.در عین 
حال این پیشنهاد باید مسیر خود را به لحاظ اجرایی طی کند 
تا پیامدهای مثبت و منفی آن کامال تحلیل و پس از آن در 

مقام اجرا محقق شود.«
پس از پیشنهاد همایون شجریان هنرمندان دیگری 
نظیر ساالر عقیلی ، سیروان خسروی، حسام الدین سراج 
و... برای اجرای کنســرت خیابانی مشابه برای بخشیدن 

روحیه به مردم اعالم آمادگی کردند.

در فیلم هــای ســینمایی مشــهوری چون »گانــدی« به 
کارگردانی ریچارد آتن بورو و »بری لیندون« به کارگردانی 
استنلی کوبریک شناخته شده. او همچنین در فیلم »پیمان 
هالکرافت« به کارگردانی جان فرانکن هایمر کنار مایکل 
کین و آنتونی اندروز جلوی دوربین رفته اســت. او به دلیل 

کهولت سن درگذشت.

پروژه به حالت انتظار درآمده تا در زمانی بهتر و در روزگاری 
مهربان تر، با دلی خوش تر و اذهانی سبک بال تر در روزگاری 
که مردِم شریف این مرز و بوم غم ها و نگرانی های معیشتی 
کمتری نســبت به حال و آینده خود داشــته باشند و زمین و 

زمان محکم تری زیر پایشان باشد، به مرحله  اجرا درآید.«
آرزوی کنسرت خیابانی را همایون شجریان سال ها 
پیش مطرح کرده است؛ همایون شجریان سال ۹۲ وقتی 
پیشــنهاد اجرای کنســرت خیابانی را مطرح کــرد، گفت 
که ســال ها در این فکر بوده اســت. او همان زمان گفت: 
»حاضرم ســال آینده برای هر کســی که دلش بخواهد، 
اجرای خیابانی داشته باشــم و البته این اجرا را فقط برای 
دل مردم و بدون هیچ مناسبتی در نظر گرفته ام که امیدوارم 
این شرایط از سوی خانه موسیقی فراهم شود.« او دوباره 

رستوران، خودفروخته و دوست افســران گشتاپو بوده اند 
آنها را مــورد آزار قرار می دادنــد. در این ســریال نام های 
 زیــادی را به یــاد می آوریم، ناتالــی، لیزا، مونــک و البته

 ژنرال کسلر...
این ســریال در دهــه ۶۰ از تلویزیون ایــران پخش 
می شــد و مورد اســتقبال فراوانی قرار گرفت و در آن ایرج 
میرزایی صداپیشــگی شــخصیت »آلبــر فوآره« بــا بازی 
»برنارد هپتون« را بر عهده داشت. برنارد هپتون در نقش  
صاحب کافه رســتورانی بازی می کرد که در واقع تحت نام 
یک رســتوان، فعالیت های خود را در جهــت فراری دادن 
بریتانیایی ها برنامه ریزی می کردند... خبر این است که او 
در سن ۹۲سالگی درگذشته است. »برنارد هپتون« متولد 
1۹ اکتبــر 1۹۲5 در برادفورد انگلســتان اگرچــه در ایران 
برای بازی در نقش »آلبر فوآره« در سریال »ارتش سری« 
شناخته شده است، اما شهرت بین المللی خود را برای بازی 
در دو سریال »کولدیتز« و »من، کالدیوس« در نقش یک 
جاسوس اطالعاتی به دست آورد. این دو سریال بر اساس 
داستان هایی نوشته »جان لوکاره« ساخته شده اند. برنارد 
هپتون  برای عالقه مندان جدی سینما به خاطر حضورش 

»عزیزان، در ایــن ایام که چون ســیاوش در گذر از 
آتش هستیم، نمی دانم چه کنیم تا حال مان کمی به شود، 
چنانچه مشکل مجوز نباشد سراپا در خدمتم تا بدون هیچ 
انتفاعی کنسرت خیابانی گســترده برای شما عزیزان اجرا 
کنم. شــاید دل مان در کنار یکدیگر آرام گیرد.« این چند 
خط کــه در صفحه های مجازی همایون شــجریان نقش 
گرفت، نشــان از یک دغدغه داشت و شــاید بتوان گفت 
یک دعوت عمومی برای کنار هــم بودن و متحد بودن... 
همایون شجریان پیش از این کنسرت سی را که در تابستان 
سال گذشته بیش از 1۲۰ هزار نفر بیننده داشت که در نوع 
خود در تاریخ اجراهــای صحنه ای بی نظیر بود را کنســل 
کرد، آن هم به دلیل مشکالت معیشتی مردم. در بیانیه ای 
در این باره از ســوی این کنســرت نمایش آمده بود: »این 

مــردی آرام امــا بســیار زیــرک، بــا نــگاه جــدی، 
موهای جوگندمی و ســبیل قهوه ای پرپشــت و صدای تو 
دماغی اش... آن قیافه خشــک و آن خونسردی ملموس 
جان می داد برای بــازی در این نقش... ایــن تصویری را 
می سازد که در آن شــب های نه چندان دور بخشی مهم از 
خاطره یک سریال نوســتالژیک  بود. او آلبر بود، صاحب 
کافه کاندید در بروکسل اشغالی در زمان جنگ جهانی دوم. 
برای ما  با آلبر فواره در سریال »ارتش سری« به یک 
خاطره جمعی بدل شــد. چهارشنبه شب ها پای شبکه یک 
سیما می نشستیم تا ســریال ارتش ســری را ببینیم؛ با آن 
موســیقی تیتراژ وهم انگیز و قصه درجــه یک و بازی های 
درخشــان... این سریال ۴۳ قســمتی که به تهیه کنندگی 
و نویســندگی »جرارد گلیستر« ساخته شــده بود، روایتگر 
داســتان یک جنبش مقاوت در جریان جنگ جهانی دوم 
در بلژیک است که در تالش هستد خلبان های گرفتارشده 
بریتانیایی در بلژیک را نجات دهند. در ســریال شماری از 
اعضای گروه نجات طی عملیــات فراری دادن خلبان ها و 
بمباران ها کشته شــدند. گاهی حتی با بمباران خودی ها! 
بعد از جنگ هم مردم شــهر با این تصور کــه گردانندگان 

مثلث  |  شماره 62407



ویژه
تکمیل پازل 

آیا تیم کلوپ آماده قهرمانی در لیگ برتر است؟

75 میلیون دیگر! ایــن آخرین یوروها بــرای خرید 
آلیسون بیکر هزینه شد؛ دروازه بانی که از رم به شهر بندری 
آمد تا پازل آقــای کلوپ کم کم تکمیل شــود، او از زمانی 
که به لیورپول  آمده اســت تا امروز گام بــه گام دارد تیمی 
را می سازد که مطابق میل و ســلیقه خودش است، از تیم 
خوب برندان راجرز کــه قهرمانی لیگ برتــر را تنها با یک 
لغزش استیون جرارد از دست داد، تنها سه بازیکن در میان 
انتخاب های کلوپ قرار دارد، جردن هندرســون هافبک 
میانی و کاپیتان این تیم یکی از این بازیکنان است، دژان 
لورن مدافع کروات و فرمینو هافبک  برزیلی  دیگر بازیکنانی 
هستند که از عصر راجرز در تیم مانده اند و البته کلوپ آنها 
را بازی می دهد. البته به این جمع باید نفرات دیگری را هم 
اضافه کرد، نفراتی مثل آلکســاندر رنولد را هم باید اضافه 
کرد که محصول آکادمی خود لیورپول اســت و البته چند 
اســم قدیمی که کمتر به بازی گرفته می شوند؛ بازیکنانی 
مثل دانیل اســتوریچ یا موره نو که به مرور زمــان از دایره 
انتخاب های اول یورگن کلوپ خارج شــده اند. او کم کم 
دارد تیمی را می سازد که دوست دارد و خوشحالش می کند 

اما داشتن این تیم ارزان هم حاصل نشده است. 
اگر ترکیب لیورپول را مطابــق آن چیزی که روزنامه 
مارکا چیده اســت، در نظر بگیریم؛ این تیــم با این ترکیب 
گرانتریــن ترکیب تاریخ لیــگ برتر را به نــام خودش ثبت 
کرده اســت. یورگن کلوپ از زمانی که به لیورپول آمده در 
هر پست الاقل یک خرید گرانقیمت داشته. اگر از درون 
دروازه شروع کنیم آلیســون بیکر در درون دروازه این تیم 
قرار گرفته اســت، دروازه بانی که در رم ستاره شد تا تبدیل 
به گران تریــن دروازه بان تاریخ شــود. در خــط دفاع هم 
لیورپورل گران ترین دفاع جهــان یعنی فن دایک هلندی 
را از ســاوتهمپتون خریده اســت. در خط میانی خرید نبی 
کیتا بازیکن ۴۲ میلیون یورویی تیم الیپزیک را می توان به 
عنوان یک خرید لوکس در نظر گرفت، هرچند در همین خط 
می توان از فابینیو هم یاد کرد. در خط حمله از میان مانه و 

صالح هر کدام که دوســت دارید می توانید به عنوان یک 
خرید گران در نظر بگیرید. به این ترتیب این ترکیب با ۴11 
میلیون یورو، گران ترین ترکیب تاریخ لیگ برتر محسوب 
می شــود. این نکته را البته در نظر بگیریــد که گران ترین 
بازیکن جهان در این ترکیب حضور ندارد و حتی گران ترین 
بازیکن تاریخ لیگ برتر هم متعلق به لیورپول نیست، البته 
لیورپول در این بین خروجی هایی هم داشته که بخشی از 
این مبلغ را جبران می کنــد، در راس آنها کوتینیوی برزیلی 
است که به بارسلونا پیوست یا امره جان که اکنون بازیکن 

یوونتوس است و...

دنیا عوض شده
روزی که منچســتر یونایتد پل پوگبــا را خرید، یورگن 
کلوپ این انتقال را دیوانه وار خواند و گفت: »اگر بازیکنی 
را با 1۰۰ میلیون پوند بخرید و مصدوم شــود، همه چیز بد 
پیش خواهد رفت. روزی که فوتبال تماما این طور شــود، 
دیگــر در آن فعالیت نمی کنــم زیرا ایــن ورزش یعنی کنار 
هم بازی کردن. همه فوتبــال را این طــور درک می کنند. 
همیشــه می خواهید بهترین عملکرد را داشته باشید ولی 
ســاخت یک گروه متحد برای قهرمانی ضروری است.« 
اما با این خرید ها کار به جایی رســیده کــه مخاطبان این 
جمله انتقام می گیرنــد. خوزه مورینیو، ســرمربی پرتغالی 
یونایتد در مصاحبه ای گفته که  به اینکه انســان ها عقیده 
خود را عوض می کنند تنها باید خندید. لیورپول با توجه به 
جذب بازیکنان گرانقیمت امســال تحت فشار خواهد بود 
و کلوپ دیگر بایــد این تیم را قهرمان کنــد. کلوپ هم در 
جواب مورینیو به تغییر دنیا و درنتیجه تغییر افکارش اشاره 
دارد: »یکی از بزرگ ترین اهداف من آوردن لبخند به لب 
مورینیو است زیرا همان طور که می دانید این اتفاق خیلی 
رخ نمی دهد. من این اتفاقات را جنگ های روانی ندانسته 
و کامال طبیعی قلمداد می کنم. اگر کسی سوالی از من در 
مورد شرایط منچســتریونایتد نکند، هرگز در خصوص این 

تیم صحبت نخواهم کرد. دو ســال و نیم پیش که من آن 
حرف را درباره پوگبا زدم، فکر نمی کردم این قدر دنیا تغییر 
کند. 1۰۰ میلیون برای یک بازیکن خیلی زیاد است. این 
ارقام دیوانه کننده اســت. من نمی خواهــم این طور پیش 
بروم و تیمم خریدی نداشته باشــد و در نهایت تیمم موفق 
نباشد تا فلســفه من پیش برود. من دوست ندارم که خرید 
زیادی داشــته باشــیم ولی از طرفی نیز دوست دارم تیمم 
موفق باشد. بله، من نظرم را درباره صحبتی که درباره پوگبا 
داشــتم تغییر دادم. من فکر نمی کنم اگر امسال قهرمان 
نشویم من اخراج خواهم شــد و به نظرم آینده من به سبک 
فوتبالی که تیمم ارائه می دهد بســتگی خواهد داشت.« 
کلوپ از فرصت خودش در کنفرانس خبری برای دادن یک 
پیام مثبت دیگر به تیمش استفاده کرد. از جوانانش تعریف 
کرد و از تعصب هواداران و به ابراز رضایت از آماده ســازی 

تیمش پرداخت.

هدف قهرمانی
از زمانی که یورگن کلوب به باشــگاه لیورپول آمده، 
این تیم در مجموع ۴۶5 میلیون یورو هزینه کرده است که 
نزدیک ۲۶۰ میلیون یوروی آن با فروش بازیکن جبران شده 
اســت، آیا این هزینه ها می تواند رویای قدیمی هواداران 
لیورپول را که قهرمانی در لیگ برتر اســت، محقق سازد؟ 
این تیم از سال 1۹۹۰ تاکنون نتوانسته به این رویا برسد. 

آیا تکمیل پازل کلوپ می تواند این مسیر را هموار سازد؟
شــاگردان کلوپ که فصل گذشــته تــا فینال لیگ 
قهرمانان پیش رفته بودند، این فصل ســعی دارند طلسم 
بزرگ قهرمانی لیگ برتر را بشــکنند. حضــور فابینیو، نبی 
کیتا و ژردان شقیری در خط میانی و همچنین آلیسون بکر 
در درون دروازه، می توانــد به رویای این تیم برای کســب 
قهرمانی لیگ جزیره جامه عمل بپوشــاند. همچنین دنی 
اســتوریج که اخیرا  قرارداد قرضی اش به پایان رسیده، به 
جمع شاگردان کلوپ اضافه شــده و بدین ترتیب لیورپول 
را می توان بهترین تیم در نقل و انتقاالت تابستانی دانست 
که بازیکنان مناســب را جذب کرده و خــود را برای هدف 
اصلی اش آماده کرده است. عملکرد خوب این تیم در بازار 
نقل و انتقــاالت، در عملکرد مثبت این تیــم در بازی های 
تدارکاتی و نمایش های خوب آنها بازتاب پیدا کرده است؛ از 
جمله پیروزی ۴-1 این تیم مقابل منچستریونایتد که بامداد 
امروز رقم خورد. تیم یورگن کلوپ بعد از یک فصل خوب در 
لیگ برتر و چمپیونزلیگ، حاال آماده است تا برای قهرمانی 
در چند جام مبارزه کند. شرایط این تیم احتماال برای سایر 
مدعیان نگران کننده شــده که مورینیو جنگ روانی را آغاز 
کرده و گفته که رسانه ها به دنبال قهرمانی لیورپول هستند. 
این نشانه مهمی برای این است که شاگردان کلوپ بیش 

از همیشه چهره یک تیم مدعی را دارند.
برمی گردیم به سوال اصلی با تکمیل پازل آیا کلوپ 
قهرمان می شــود؟ با بازیکنانی که دارد، امیدوار اســت. 
شــروع شــکیری نویدبخش بود، محمد صالح و ســادیو 
مانه در نخستین بازی تابســتانی خطرناک بودند، کالس 
ویرجیل فان دایک آشــکار اســت و آدام الالنا همان طور 
که خودش گفتــه می تواند خرید جدیدی بــرای تیم تلقی 
شود. فابینیو یک خرید هوشمندانه است که بهتر می شود 
و نبی کیتا که در این مســابقات نبود، فوق العاده است. به 
اینها اضافه کنید روبرتو فیرمینو، جوردن هندرسون، دژان 
لوورن، ترنت الکساندر آرنولد و آلیســون بکر، گران ترین 

دروازه بان جهان را.
لیورپول اگر اشتباه نکند، مستعد کارهای بزرگ است 
و باید فصلی تماشایی داشته باشد. درد جام جهانی را شش 
تیم تراز اول انگلیس به خصوص یونایتد، سیتی و تاتنهام 
بیشتر احساس می کنند، بنابراین لیورپول فرصت یکه تازی 

دارد و اینکه در هفته های اول خودش را از بقیه جدا کند.
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آن است شیوه حکومت 
چاپ دوم ترجمه نامه امام علی)ع( به مالک اشتر 

خواندنی

کتاب »آن اســت شــیوه حکومت« اثر سیدمهدی 
شجاعی به چاپ دوم رســید. این کتاب، ترجمه شجاعی 
از عهدنامه یا همان نامه معــروف حضرت امام علی)ع( به 
مالک اشتر است که در نهج البالغه نیز  آمده است. شجاعی 
در این کتاب نظر به اهمیتی که برای این فراز از نهج البالغه 
به عنوان منشور و آیین نامه حکومت اســالمی قائل بوده 

است، آن را به صورت مجزا در قالب کتابی آورده است.
شــجاعی در صفحات ایــن کتاب متن فارســی و به 
دنبال آن و در کنــارش، متن عربی این نامــه را قرار داده و 
سعی کرده با استفاده از ســاده ترین و شیواترین عبارات از 
عهده ترجمه این اثر برآید. نکته قابل توجه در این ترجمه، 
آهنگین بودن آن و تالش برای ارائه متنی است که بی آنکه 
به دنبال روایتی شــاعرانه در ترجمه باشد، توانسته آهنگی 
حماسی به خود بگیرد و به شــکلی خاص عبارات را در پی 
هم و به منظور ترجمه قرار دهد. شــجاعی که پیش از این 
نیز در حوزه ترجمه، آثاری همچون ترجمه برخی از ادعیه را 
در قالب کتاب عرضه کرده است، در این اثر تازه به تناسب و 
اقتضای محتوا سعی کرده تا اثری را پدید بیاورد که همانند 

متن عربی آن، صالبت یک نامه و در عین حال شورانگیزی 
توصیه های دنیوی و اخروی آن را در خود دارا باشد. یکی 
دیگر از نکات قابل توجه درباره این کتاب مقدمه ای است 
که شــجاعی برای این اثر تالیف کرده است. او در مقدمه 
خود به نوعی هدف از حکومت در اســالم و آنچه به عنوان 
خالفت و حکمرانی در این آیین بر مســلمانان رفته را مرور 
و در ادامه از زبــان خود درباره منشــور حکومــت علوی و 
اسالمی که برگرفته از نهج البالغه است و در نامه حضرت 
امام علی)ع( به مالک اشتر متبلور می شود، نکاتی را بیان 
کرده است. شجاعی در بخشی از مقدمه خود می نویسد: 
»قوانین حضرت امیر)ع( برای حکومت و باید و نبایدهای 
او در اداره مملکت، بهترین ترازو یا سرمشــق و الگوســت 
برای اینکه جزء جزء گفتارها و رفتارهای حکومت اسالمی 
را بــا آن مقابله کنیم و بــه عیار اصلی و بدلی بــودن آن پی 
ببریم و از آن مهم تر اینکه عملکرد این حکومت اســالمی 
را عینا عملکرد مقرر و مطلوب اسالمی تلقی نکنیم و آن را 
مبنای قضاوت در مورد اسالمی و فرامین آن قرار ندهیم.« 
شجاعی در بخش دیگری از مقدمه خود بر کتاب با اشاره به 

مواجهه با تکنولوژی غرب
اندیشمندان از برخورد ایرانی اسالمی می گویند 

سرگذشت دیکتاتور 
فراز و فرود زندگی پهلوی اول 

کتاب »ایران اســالمی در مواجهه با تکنولوژی غرب« تالیف محمدحسین بادامچی 
با آثاری از سیدحسین نصر، مهدی گلشنی، عبدالحسین خسروپناه، حمید پارسانیا، ابراهیم 
فیاض و... منتشر شد. فصل اول به کهن  ترین سنت فلسفی ایران، یعنی »فلسفه اسالمی«، 
اختصاص یافته است که چهره  های شاخصی چون سیدحسین نصر و حضور استادانی چون 
مهدی گلشنی، حجت  االسالم خسروپناه و جمیله علم  الهدی و بیش از همه با ارائه و مقاله 
بدیع حجت  االسالم پارسانیا ظهور ُپررنگی داشتند. فصل دوم به سنت معاصر ُپرنفوذ دیگری 
اختصاص یافته که در سال  های پس از انقالب مهم ترین پرچم دار بحث از معضل تکنولوژی 
در ایران معاصر بوده است. ســنت »تکنولوژی به مثابه گشتل« که با جدی گرفتن تأمالت 
فیلسوف آلمانی نیمه اول قرن بیســتم، مارتین هایدگر و اندیشمندانی چون احمد فردید در 
ایران، تکنیک را فی  نفسه یکی از مهم ترین مسائل و مشکالت عمیق مواجهه ایران اسالمی 
با مدرنیته و جهان غربی قلمداد می  کنند. فصل ســوم اما به رویکرد نه  چندان ُپرسروصدا اما 
ـ فلسفی ایده  آلیسم آلمانی و به  ویژه جورج  ُپرسابقه  ای متعلق است که با عنایت به سنت تاریخی  
ویلهلم فردریش هگل به مساله تکنولوژی به منزله یکی از مصادیق »معضل تاریخی تجدد 
ایرانی« می  نگرند. محمدعلی مرادی و ابراهیم فیاض، که عمدتا از این منظر به مسائل ایران 
می  نگرند در این فصل به این مبحث پرداخته اند. فصل چهارم به مهم ترین رویکرد آکادمیک 
مطالعات تکنولوژی، یعنی »فلسفه تکنولوژی« تعلق دارد که با حضور  علی پایا،  مصطفی 
تقوی و همچنین حجت  االسالم  پیروزمند سهم مهمی از بحث فرهنگی تکنولوژی را در ایران 
به خود اختصاص داده  اند. فصل پنجم کتــاب نیز به وجهه عملی بحث از تکنولوژی، یعنی 

دانش »سیاست گذاری تکنولوژی« در ایران اختصاص دارد.

کتاب »سرگذشت دیکتاتور« که توسط موسسه فرهنگی-هنری مرکز اسناد انقالب 
اسالمی منتشر شده است، در قالب دانســتنی های انقالب اسالمی برای جوانان با بیانی 
ساده و روان به فراز و فرود زندگی پهلوی اول می پردازد. این کتاب در قالب چهار فصل به 
بررسی تاریخی زمانه و اقدامات رضا پهلوی پرداخته است. در مقدمه این کتاب  آمده است: 
»آشنایی با شخصیت رضاخان و مراحل زندگی اش تصویر اسفبار ایران در رژیم شاهنشاهی 
به مخاطب ارائه می دهد. فصل اول کتاب به بررسی زندگی شخصی رضاخان از دوره تولد 

تا کودتای 1۲۹۹ و شکل گیری رژیم پهلوی پرداخته است.«
از جمله موارد مهم این فصل چگونگی ورود رضاخان بــه قزاقخانه، چگونگی نفوذ 
وی به الیه های حاکمیت، قراردادهای 1۹1۹ و 1۲۹۹، ســازماندهی کودتا و نهایتا تغییر 
سلطنت از قاجاریه به پهلوی است. در فصل دوم به عصر رضاخان پهلوی اشاره شده که به 
ابعاد مختلف حکومت از جمله ارتش و نهادهای نظامی و مواضع متقابل علما و رضاخان 
در قبال هم و سیاست های جاه طلبانه اقتصادی و جنایات ضددینی وی اشاره شده است. 
از جمله دیگر سیاســت های رضاخان در حوزه اقتصادی و عمرانی بــود که در کتاب بدان 
پرداخته  می شود. فصل سوم کتاب به بررسی دوران افول و سقوط سلطنت رضاخان پرداخته 
و عوامل داخلی و خارجی سقوط رضاخان را بررسی می کند. از جمله مهم ترین عوامل داخلی 
ســقوط رضاخان تضاد دولت رضاخان با جامعه ایران از جمله طبقه متوسط سنتی و طبقه 
متوسط جدید و روشــنفکران و طبقه کارگر بود که نهایتا این تنش ها با واقعه اشغال ایران 
مواجه شد و عامل خارجی نیز به مشکالت می افزود. در فصل پایانی کتاب نیز به فرجام رژیم 

دیکتاتوری رضاخان و مرگ وی در جزیره موریس اشاره شده است.

مقاومت

زندگینامه

اندیشه

فرمان امام علی)ع( به مالک اشتر می نویسد: »حاکمیت 
پس از ارتحال پیامبر، ناگزیر است که حتی االمکان ظواهر 
دین اسالم را در ویترین حکومت حفظ کند و اساس منبر و 
محراب پیامبر را داعیه اسالم و مسلمانی در اختیار بگیرد، 
هرچند قلبا و عمال کمترین اعتقاد و التزامی به آن نداشته 
باشد. پس پرده این نفاق و تظاهر در زمان حکومت یزید بن 
معاویه به آشکارترین شکل خود می رسد و یزید حقایقی را از 
این نوع حکومت اسالمی برمال می کند که نه قبل و نه بعد 
از او هیچ حاکمی جرأت و جسارت بیان آن را پیدا نمی کند.
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اکونومیست 

اشپیگلنیو استتیمن

اکسپرسماهنامه فیلم
هفته نامه اکونومیست  ســوژه ای تکراری را با روایتی 
تازه به عنوان سوژه اول خود انتخاب کرده است؛  این هفته 
با تیتر ســیاره چین به قدرت تجاری این کشــور خاور دور 
اشاره کرده و معتقد است که این کشــور با راه و کمربندی 
برای تجارت خود به دور کره زمین کشیده  و به یک ابرقدرت 

اقتصادی تبدیل شده است. 

 ایــن هفته نامــه تابســتان را بهانــه خوبی دانســته تــا بــه شــکلی نمادین به 
ماجراجویی های داغ این روزهای مردان سیاست و بازیگران جهانی بپردازد؛ بازیگرانی 
که این روزها دارند در فضای مهیا شده، تا آنجا که می شود موج  سواری می کنند اما خب 

شاید این موج سواری به غرق شدن بعضی منجر شود؛ همان طور که می بینید. 

هفته نامه اشپیگل در این شماره خود به بهانه خداحافظی های مسوت اوزیل از 
تیم ملی آلمان به یکی از مســائل  مهم این روزهای جامعه آلمان پرداخته است. این 
هفته نامه  تیتر بیگانگی را برای خود انتخاب کرده  و زیر این تیتر هم نوشته است  مسوت 

اوزیل و مساله ادغام  که به ماجرای مهاجران اشاره دارد.

 مجله فیلم که یکی از قدیمی ترین و نوستالژیک ترین 
مجله های این عرصه محســوب می شــود، برای شــماره 
مرداد ماه خود عکســی از فیلم »هزارپا« آخرین ســاخته 
ابوالحســن داوودی را روی جلــد خــود برده اســت. این 
هفته نامه به بهانه اکران این فیلم مصاحبه ای را بین سروش 

صحت و داوودی ترتیب داده است.  

الکســاندر بناال، دســتیار ارشــد امانوئل ماکرون و 
محافــظ شــخصی وی در جریــان کارزار انتخابــات 
ریاست جمهوری فرانســه، در پی انتشــار چندین ویدئو از 
رفتار خشــونت آمیز وی در روز جهانی کارگــر از کار تعلیق 
شده  است. این سوژه اکسپرس شده است تا از مشکالت 

ماکرون در این زمینه یاد کند. 

انگلستان

آلمانآمریکا 

فرانسهایران

پیشخوان
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