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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

گفتارها
نمونه واقعی فرانک آندروود
آیا  ترامپ روی توافق ثانویه کار می کند؟
مذاکره با موضع برابر
مسافرت خارجی کم است ولی...

خبرنامه
بی» تلگرام«
پایان روابط
حمله روحانی به ناامیدان
شایعه باالی سر محمود

سیاست
رو حانی بدون تلگرام و برجام چه می  کند؟
سه شنبه متفاوت
وزیری با مشت های باز نشده
دیگر توجیهی برای حمایت از روحانی نداریم

مثلث؛ هفته نامه ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادالنه 
از واقعیت ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره ای است به سه ضلع استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی. مرامش تقویت گفتمان انقالب اسالمی، چارچوبش 
اسالم، انقالب، امام و رهبری، آرمانش گســترش 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 سنت گفت وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، بر مرام مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب مان مستقر، بر آرمان مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

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

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

فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(
بازار: محمد شکراللهی )دبیر(

مشاور هنری:  نیما ملک نیازی  

تقویت نیروی جسمی و روحی
برای تقویت روح هم کرده اند و می کنند. وقتی این دو تا قوه 
با هم شدـ  قوۀ جسمانی و قوۀ روحانیـ  این ارزش خیلی پیدا 
می کند. قوۀ جسمانی برای خدمت و قوۀ روحانی هم برای 
هدایت. با قوۀ روحانی انسان هدایت کند خودش را و با قوۀ 
جسمانی خدمت کند. این دو قوه وقتی که مجتمع شد، یک 
انسانـ  به تمام معناـ  انسان می شود. همان طور که در یک 
جامعه یک قوای فعاله و یک قوای هادیه می خواهد، یک 
»جامعه را هدایت کن« الزم اســت، و جامعه هم باید به آن 
هدایت عمل بکند، وقتی هدایت هدایِت صحیح باشد و عمل 
عمل صحیح باشد، یک جامعه را راه می اندازد و یک جامعه 
را معتدل می کند، صحیح بار می آورد، در شخص هم همین 
طور است. شــخص هم مثل یک جامعه می ماند: یک قوۀ 
هادی می خواهد هدایت کنــد، و یک قوۀ عامله می خواهد 

از اینکه این جوانها از دســت شما رفته 
است و مصیبت واقع شده اســت من متأثرم 
لکن برای اســام و برای قرآن کریم ارزش 
دارد که همه از بین برویم. مــا همه زنده ایم 
برای احیای ســنت پیغمبر اســام و احیای 
قرآن کریم؛ و باید دین خودمان را به اســام 
ادا کنیم. من وقتی که شما جوانها را می بینم، 
ماشاءالّله  جوانهای برومند و پهلوان، خیلی 
خوشم می آید و افتخار می کنم به اینکه این 
جوانها عاوه بــر برومندی بدنــی، توجه به 
دیانت و اسام دارند و همان طوری که ورزش 
کردند برای تقویت بدن، ان شــاءالّله  ورزش 



46
- 5

7
58

-6
3

64
-6

9

شماره پیامک: 3000411711

ایران می تواند غنی سازی 
20درصدی را آغاز کند

گفت وگو با حسن بهشتی پور

معمای پسا برجام
گفت وگو با

سید رسول موسوی

کره شمالی، لیبی نیست
علی خرم

دیگر توجیهی برای
حمایت از روحانی نداریم
غالمرضا حیدری هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و  نود و پنج/ 15 اردیبهشت 1397/  84 صفحه /6000 تومان

نمونه  واقعی 
فرانک  آندروود

ما رکسیسم
 تجدید نظرطلب

حیات نباتی

تصمیم تهران

مصادره از نظر سیاسی 
بی طرف است

جمع جنگ طلبان در
کاخ سفید کامل می شود

چین و روسیه چه نقشی در
خلع سالح اتمی کره شمالی دارند

سرنوشت برجام چه می شود؟

ایران در مواجهه با آمریکا 
چه خواهد کرد؟

گفت وگو با مهران احمدی

تلگرام فیلتر شده و برجام زیر تیغ ترامپ قرارگرفته است. دو 
پدیده ای که در انتخابات 96 به یاری روحانی آمده بودند. با غروب 
این دو پدیده، روحانی در 3 سال  باقی مانده چه خواهد کرد. آیا 
سیاست خارجی می تواند روزنه ای جدید برای او مهیا کند؟

رو حانی
بدون تلگرام و برجام
چه می  کند؟

تسلیم
دولت روحانی باالخره دکمه 
فیلترینگ را فشار داد

طراح جلد: مصطفی مرادی

فرهنگ

ورزش

بین الملل

 گرافیک و صفحه آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
 افشین جم و محمد محمودی

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیال شاکری - امیر عزیزی، نرگس حاجیلو و فاطمه پورمهر
حروفچینی:  وجیهه قاسمی - علی حشمتی

مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 
سازمان آگهی ها: محمد شکراللهی  

بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو
امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 

انفورماتیک: شهرام زحمتی  
ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت اله ابراهیمی- دکتر عیسی رضایی 
  مهندس صدوقی حسین محمد پورزرندی - محمدابراهیم محمد پورزرندی 

حسین مجاهدی - حاج آقاتوکلی- علیرضا حسن زاده  - هادی انباردار 

سازمان آگهی ها:  تلفن: 0912-8505848  
چاپ: هنر سرزمین سبز  - پردازش تصویر رایان

توزیع: نشر گستر امروز 
 نشانی : تهران، خیابان شهید عباسپور)توانیر(، خیابان نظامی گنجوی، کوچه پناه، 

پالک 19
 تلفن : 88198207

که عمل بکند، یک عقل فعال می خواهد، یک عقل نظری 
می خواهد، و یک عقل عملی

می خواهد]که[ادراک کند به آن عقل نظری مطالب 
را، و هدایت کند همین انساْن خودش را به اینکه در راه آن 
مقصدی کــه دارد عمل بکند. همان طور کــه جامعه با این 
دو قوه اصاح می شــود، انســان هم با این دو قوه اصاح 
می شــود. و من امیــدوارم که همیــن طوری که شــما قوۀ 
جسمی تان بحمدالّله  ســالم و خوب است قوای روحی تان 

همین طور، باشد؛ و با این دو قوه به اسام خدمت بکنید.

    تمام مقصد، اجرای اسالم
اآلن وقتی اســت که ما بخواهیم این کشور را از این 
آشــفتگیهایی که دارد نجات بدهیم، بایــد همه وجهۀ نظر 

را به اسام بکنیم؛ تمام مقصد اسام باشد. اسام 
اســت که می توانــد ما را به ســعادت دنیــا و آخرت 
برساند. اسام است که برای ما آزادیـ  یک آزادی 
ســالم، آزادی صحیحـ  تأمین می کند. اسام است 
که می تواند ما را مســتقل کند. اســام اســت که 
می تواند روح مــا را قوی کند، و به تبع آن جســم ما 
هم قوی بشود. ما همه اآلن محتاج به این هستیم 
که در این آشــفتگیهایی که البته بعد از هر انقاب 
آشــفتگیها هســت و بحمدالّله  انقــاب ایران یک 
انقاِب کم آشــفتگی است آشفتگی هســت اما نه 
مثل آنها که در جاهای دیگــر، انقابات دیگر بوده 
است. انقاب روســیه و انقاب فرانسه ضایعاتش 

خیلی بوده است.



حمله روحانی به ناامیدان

قاضی زاده هاشمی، نوبخت و آخوندی از گزینه های  تغییر درکابینه هستند

ضلع اول

مثلث  |  شماره 8395



خداحافظی با بویینگ

شایعات دور سر محمود
از بازداشت تا تعلیق حکم
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  وزیر ممنوع التصویر
»آذری جهرمی ممنوع التصویــر شــد«؛ ایــن خبری 
عجیب بود که هفته گذشته در رسانه ها مطرح شد. انتشار 
خبر تصمیم مسئوالن سازمان صدا و سیما مبنی بر سانسور 
کردن وزیر دهه شــصتی ارتباطــات در حالــی در فضای 
رســانه ای و مجازی دســت به دســت شــد که کنایه های 
آذری جهرمی به قراردادهای صداو سیما همچنان در حافظه 
شــهروندان و عالقه مندان به اخبار مدیریت کشــور باقی 
مانده است. آذری جهرمی چندی پیش با یک توییت و یک 
مصاحبه با خبرگزاری ایرنا به موضوع صوت و تصویر فراگیر 
و افشای جزییاتی از قراردادهای صدا و سیما با پیمانکاران 
اعتراض کــرده بود. توییــت و مصاحبــه اعتراض آمیزی 
که گویا دلیل اصلی انتشــار خبر ممنوع التصویری او بود، 
هرچند ســاعاتی بعــد از ســوی محمدحســین رنجبران، 
مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و ســیما تکذیب شد. 
رنجبران در مصاحبه ای با ایسنا در واکنش به اینکه رئیس 
سازمان صدا و سیما در واکنش به اعتراض جهرمی نسبت 
به قراردادهای پیمانکاری صدا و سیما در ابالغی به معاونت 
سیاسی و بخش خبر، دستور داده تا هرگونه پخش اخبار از 
وزیر ارتباطات و وزارت ارتباطات صرفا با هماهنگی معاونت 
مربوطه صورت پذیرد، گفته است: »آقای آذری جهرمی از 

روزی که این اظهارنظر را انجام داد، یعنی سوم اردیبهشت 
تا امروز که یک هفته می گــذرد، تقریبا به صورت میانگین 
هــر روز در بخش های مختلــف خبری رادیــو و تلویزیون 
حضور داشــته اســت؛ شــاید معنی ممنوع التصویر فرق 
کرده اســت و ما خبر نداریم؟!« اما همزمان با تکذیب خبر 
ممنوع التصویــری آذری جهرمی از ســوی محمدحســین 
رنجبران، یک منبع آگاه در صدا و سیما این خبر را تایید کرد 
و به »اعتماد« گفت: »پس از افشاگری وزیر ارتباطات از 

خارجه جمهوری اسالمی اســت و فارغ از هر نوع نگرش و 
دید سیاسی چنین برخوردی با او برخورد با وزیر نظام است. 
او فردی است که حامی حاکمیت بر شمرده می شود. بدون 
شک اعتراض و انتقاد حق همه افراد جامعه است اما این 

نقد و اعتراض باید در قالب درست و پسندیده انجام شود. 

  احمدی نژاد
اواســط هفتــه بــه یکبــاره گفته شــد کــه محمود 
احمدی نژاد بازداشت شــده است. رسانه های معتبری هم 
در فضای مجازی به بازنشر این خبر اقدام کردند. در نهایت 
اما دفتر او خبر این بازداشت را تکذیب کرد.او در یک جشن 
سخنرانی انجام داد تا همه شایعات در مورد او پایان یابد. هر 
چه هست او این روزها بدون اسفندیار رحیم مشایی و حمید 

بقایی روزهای تقریبا ساکتی را طی می کند. البته گاهی از او 
جمالتی در قالب مصاحبه با برخی رسانه های نزدیک منتشر 

می شود که چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. 

  اصالح طلبان و روحانی 
شــاید تصور اولیــه این بــود کــه انتقــاد روحانی از 
کابینه اش به مذاق اصالح طلبــان خوش آید و او با موجی 
از همراهی ها مواجه شــود. صــرف نظــر از اینکه برخی 
چهره های این جنــاح از این موضع روحانــی تقدیر کردند 
اما اغلــب اصالح طلبــان گفتند کــه پیش تر بــه روحانی 
هشــدار داده بودند که باید در کابینه اش تجدید نظر کند. 
 در میان رســانه های اصالح طلبان نیز همیــن حال و هوا 

حاکم بود.
برای مثال ســایت اصالح طلب انتخــاب در مطلبی 
در این مورد نوشــت: در حالــی که هنوز یک ســال هم از 
دولت دوم روحانی ســپری نشــده، ســوالی که به اذهان 
متبادر می شود این است که چرا روحانی همه این »پاشنه 
ورنکشیده ها« را در دولت حفظ کرد و به عکس، افرادی با 
کارنامه مثبت را از کابینه خارج کرد تا مجبور شود در همین 
مدت کوتاه، به گالیه از اعضای دولت خود بپردازد؟ آیا از 
نظر روحانی، رحمانی فضلی و نهاوندیان و سلطانی فر با آن 
همه انتقاد کارشناسان به آنان، »پاشنه ورکشیده« بودند و 

امثال طیب نیا »پاشنه ورنکشیده«؟

قطعا مهمترین خبر هفته گذشته که فضای عمومی 
جامعه را به خود اختصاص داد فیلتر تلگرام بود. این ماجرا 
حاشــیه های زیادی داشت. یک شــبکه اجتماعی که در 
ایران 40 میلیون کار بر داشــت به یکباره از گوشــی های 
همراه و کامپیوتر ها حذف شد. آنقدر حرف و حدیث در مورد 
ماندگاری یا فیلتر تلگرام در این مدت زیاد بود که خیلی ها 
فکــر می کردند این بار نیــز این بحث هــا در ادامه مباحث 
پیشین است و بعید است اتفاقی جدی در این مورد رخ دهد. 
در این ماجرا البته یک خبر دیگر هم بود که برای چند 
ساعت رســانه ها را به خود مشــغول کرده بود.گفتند وزیر 
ارتباطات استعفا داده است و در یک جلسه با حسن روحانی 
در حال رایزنی در این مورد است. این استعفا رد شد و گفتند 
اصال چنین چیزی وجود نداشته است. خود وزیر هم گفت 
بحث های کارشناسی به معنای اســتعفا نیست. برخی در 

این مورد گفته اند گویا در دولت از وزیر ارتباطات خواسته 
شده بود که دراعتراض به فیلتر تلگرام استعفا دهد تا دولت 
فضای بیشتری برای مانور در این زمینه داشته باشد و اساسا 
جلوی وارد آمدن بیش از اندازه هزینه ها به دولت را در سطح 

جامعه بگیرد.
اینکه میان روحانی و جهرمی در آن جلســه طوالنی 
چه گذشته اســت اصال معلوم نیســت،اما اینکه روحانی 
حضورش را در افتتاحیه نمایشگاه کتاب لغو کرد تا دیدارش 
را با وزیر ارتباطات برگزار کند نشــان از اهمیت موضوعات 

مطرح شده دارد.
حاصل آن جلسه تکذیب اســتعفا بود و یک بیانیه نه 

چندان جدی دولت در مورد نقد فیلتر برجام. 

  ظریف
محمد جواد ظریف ایام سختی را پشت سر می گذارد. 
برجام گویا آخرین روزهای حیاتش را طی می کند و او تمام 
تالش هایش تا اینجای کار ناکام مانده است. جدا از سفرها 
و جلسات ســنگین محرمانه در مورد برجام او هفته گذشته 
به دانشــگاه امیر کبیر رفت که برای او پایان خوشــی را به 
همراه نداشــت. از قرار معلوم برخی افراد حاضر در محل 
سخنرانی به سمت ماشــین ظریف حمله کرده و با مشت و 
پا به ماشین او ضربه وارد کرده اند. این رویداد البته اتفاقی 
ناپسند و ناخوشایند تلقی می شود. محمد جواد ظریف وزیر 

بی»تلگرام«
فضایمجازیایرانشکلجدیدیبهخودگرفت

محمد جواد ظریف ایام سختی را پشت سر می گذراند. 
برجام گویا آخرین روزهای حیاتــش را طی می کند و او 
تمام تالش هایش تا اینجای کار ناکام مانده است. جدا 
از سفرها و جلسات ســنگین محرمانه در مورد برجام او 
هفته گذشته به دانشگاه امیر کبیر رفت که برای او پایان 
خوشی را به همراه نداشــت. از قرار معلوم برخی افراد 
حاضر در محل سخنرانی به سمت ماشین ظریف حمله 

کرده و با مشت و پا به ماشین او ضربه وارد کرده اند

روایت هفته
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ادامه خواهــد داد. مطهری البته در نیمــه دوم فروردین با 
ایسنا مصاحبه کرد و جزئیات خبری را که درباره رفع حصر تا 
پایان سال 96 گفته بود، بیان کرد: »مالقات هایی که در 
چند ماه پیش با برخی مسئوالن امنیتی و قضائی داشتیم، 
نشان می داد آنها نگاه شــان کامال به موضوع ادامه حصر 
عوض شده است و به ما می گفتند برنامه داریم که موضوع 
را حل وفصل کنیم و به آن خاتمه بدهیم. یکی از آنها گفت 
سعی داریم تا پایان سال 96 به حصر خاتمه دهیم و ما آن 
را به عنوان یک قــول تلقی کردیم و منتظــر بودیم محقق 
شــود. اگر از ابتدا هم مجوزی برای این کار وجود داشته، 
االن فلســفه وجودی خــود را از دســت داده اســت. اگر 
محصوران تخلفی هم کرده اند، هفت ســال حصر خانگی 
برای آنها مجازات بزرگی اســت و نبایــد بیش از این تحت 

مجازات باشند«.
گفتنی اســت عزت الله ضرغامی هم هفته گذشــته 
اظهارنظــر قابل توجهــی در این مورد داشــت. »حصر را 
خیلی به رهبــری وصل نکنید«. این جملــه را ضرغامی در 
جمع زندانیان سیاسی رژیم ســابق گفته و در کانال شبکه 
پیام رسان داخلی اش منتشر کرده است. ضرغامی پیش تر 
در برنامه جهان آرا گفته بود: »حصر به هیچ وجه ارتباطی با 
مقام معظم رهبری نداشــت و تصمیم شورای عالی امنیت 

ملی کشور بود«.
او در همان جمع زندانیان ســابق ادامه داده اســت: 
»مساله »حصر« یک مساله امنیتی است. همان طور که 
در ســال ۸9 با حضور آقای روحانی در جلسه شورای عالی 
امنیت ملی به تصویب رســید، هر وقت این شورا با ریاست 
رئیس جمهور بــه نتیجه جدیدی برســد قاعدتــا پیگیری 
می شــود«. اخیرا محمدرضــا تابش، نماینــده مجلس و 
خواهرزاده رئیس دولت اصالحات، از قول رئیس جمهور 
پیشــین ایران گفته بود: »همان طور که آقای خاتمی هم 
چند روز پیش گفتند، ظاهرا مســاله رفع حصر در حد کالن 

آن از سوی مقام معظم رهبری با رویکرد حل به شورای عالی 
امنیت ملی ارجاع شده است«.

رئیس دولت اصالحات گفته بــود: »نظام و رهبری 
می خواهند این مساله حل شود و گشایش هایی هم ایجاد 
شده اما این کافی نیســت. باید این مساله حل شود. هیچ 
کس حق ندارد در ایــن زمینه بگوید رهبــری نمی خواهند 
این مســاله حل شــود«. او در ادامه گفته بود: »معتقدم 
وقتی تصمیم گرفته شــد یعنی رهبری و نظام می خواهند 
این مساله حل شود و آن تشکیالتی که باید آن را حل کند، 
سستی و ناتوانی می کند«. برخی اخبار از گوشه و کنار هم 
موید سخن رئیس دولت اصالحات است. اینکه کمیته ای 
که در مجلس برای پیگیری رفع حصر تشکیل شده تاکنون 

موفق به دیدار حسن روحانی نشده است!

  خداحافظی با بویینگ
مدیرعامــل بویینــگ در اظهارنظــری اعــالم کرده 
که جایگزینــی اماراتی برای هواپیماهایی کــه قرار بود در 
ناوگان ایران قرار بگیرند، پیدا کرده است و به این ترتیب، 
رویای بویینگ ایران ایر کــه قرار بود درســال 201۸ وارد 
ناوگان هوایی ایران شود، یک ســال به عقب رفت. حاال 
باید منتظر باشــیم تا مذاکرات ایران ایر و بویینگ تا ســال 

2019 بــه کجا ختم می شــود و آیا ایران خواهد توانســت 
فاینانســور برای خرید هواپیما بیاید یا به روش های دیگر 
تأمین مالی متوسل خواهد شد. حاال در این بین شرکت های 
هواپیمایی دیگــر که در دریافت مجوز اوفک به در بســته 
خورده بودند، راه دیگری را انتخاب کردند و دست به دامن 
همسایه شمالی شدند. امضای تفاهم نامه برای خرید 20 
فروند هواپیمای سوخو100 از سوی دو شرکت هواپیمایی 
آسمان و ایران ایرتور هم گواهی بر این ناامیدی است؛ اما 
آنچه ایجاد نگرانی کرده است، تالش برای یافتن راه حلی 
برای رهایی از مجوز اوفک از سوی شرکت های هواپیمایی 
ایران اســت. امضای این تفاهم نامه بر ایــن نکته صحه 
می گذارد که سوخو100 روسی دیگر قرار نیست با قطعات 
و موتور آمریکایی روانه آسمان ایران شــود و احتماال این 
قطعات روســی یا چند ملیتی خواهد بود. این را حتی دبیر 
انجمن شــرکت های هواپیمایــی هم تاییــد می کند. این 
نگرانی از آنجایی وجود دارد که آب وهوای ایران و آمریکا 
به سبب تنوع دما به یکدیگر نزدیک است و به همین دلیل 
موتورها عمدتا با قدرت باالتری ساخته می شوند؛ اما شرایط 
آب وهوایی روســیه به سبب ســردی هوا، نیازمند موتوری 
چندان قوی نیست؛ زیرا ســردی دما برای موتور هواپیما 
بسیار مطلوب اســت. این نکته می تواند هم از نظر ایمنی 
و هم از ُبعــد اقتصادی بر شــرکت های هواپیمایی خریدار 

اثر جدی بگذارد. 

جزییات برخی قرارداد های صدا و ســیما، معاونت سیاسی 
صدا و ســیما به خبرنگاران ابالغ کرده است برای پوشش 

اخبار این وزیر هماهنگی های الزم انجام شود.«

  ماجرای رفع حصر
دادســتان تهران در مورد خبــر یکــی از نمایندگان 
مجلس با موضوع »رفع حصر تا پایان سال« که در اسفند 
ماه بیان شده بود گفته است: »این خبر خالف واقع بود که 
حتی ارزش تکذیب هم نداشت؛ چراکه با فرارسیدن پایان 
سال، عدم صحت آن برای همگان محرز شد«. او با طرح 
این ســوال که چرا نشــریات این گونه اخبار خالف واقع را 
منتشر می کنند، عنوان کرد: »مرجع پیگیری مساله حصر، 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی اســت و برای بررسی 
صحت و ســقم اخبار در ایــن زمینه باید به مســئوالن این 
دبیرخانه مراجعه کرد. انتشار اخبار خالف واقع در رسانه ها 
امر مطلوبی نیست و وزانت علمی آن روزنامه را در میان مردم 
پایین می آورد«. نماینده ای کــه جعفری دولت آبادی به او 
اشاره کرد »علی مطهری« است. او 2۸ بهمن سال گذشته 
در جمع خبرنگاران گفته بود: »مسئوالن قضائی و امنیتی 
وعده رفع حصر تا پایان ســال را داده انــد. به ما قول هایی 
دادند و گفته اند زیاد در رسانه ها اظهارنظر نکنیم و در مقابل 

آنها به دنبال این هســتند که تا پایان ســال به این موضوع 
خاتمه بدهند. ما هم منتظریم که آیا آنها به قول شان عمل 
می کنند یا نه«. به گزارش ایسنا، مطهری گفته بود: »هنوز 
مسئوالنی که این موضوع به آنها مربوط است، اظهارنظری 
نداشته اند اما افراد غیرمســئول حرف هایی برخالف این 
تصمیم زده اند؛ اما چون مسئوالن حرف روشنی نزده اند ما 
روی قول هایی که داده اند حساب می کنیم تا ببینیم آیا این 
اتفاق تا پایان سال رخ می دهد یا نه؟ این قول در مذاکره و 
مالقات ها مطرح شده و مسئوالن امنیتی و قضائی هم آن 
را گفته اند که ما منتظر اقدامات آنها هســتیم«. 11 اسفند 
هم مطهری در کنگره حزب مردم ساالری اعالم کرد: »ما 
با بســیاری از افراد و مقامات و اعضای خبرگان درباره رفع 
حصر صحبت می کنیم و می گوییم حصر باید پایان بپذیرد. 
بســیاری از این افراد نیز می گویند نظر ما همین است که 
این رفع حصر باید اتمام برسد و به صالح کشور نیست ولی 
می گویند احساس می کنیم نظر حاکمیت بر ادامه این راه 
است«. اما چند روز مانده به پایان سال 96، او به ایلنا گفت 
که چندان امیدی درباره رفع حصر در این مقطع زمانی ندارد 
و تحقق نیافتن این مهم به  معنای خلف وعده خواهد بود. 
نایب رئیس مجلس گفته بود: »این وعده از ســوی برخی 
نهادهای امنیتی و اطالعاتی مطرح شــد که نمی خواهیم 
نامی از فرد یــا نهادی بیاوریم«. مطهــری همچنین گفته 
بود که همچنــان در زمینه رفع حصــر پیگیری های خود را 

شاید تصور اولیه این بود که انتقاد روحانی از کابینه اش 
به مــذاق اصالح طلبــان خوش آیــد و او بــا موجی از 
همراهی ها مواجه شــود. صــرف نظــر از اینکه برخی 
چهره های این جناح از این موضع روحانی تقدیر کردند 
اما اغلب اصالح طلبان گفتند که پیــش تر به روحانی 
هشــدار داده بودند که باید در کابینــه اش تجدید نظر 
کند. در میان رسانه های اصالح طلبان نیز همین حال 

و هوا حاکم بود
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حملهروحانیبهناامیدان
قاضیزادههاشمی،نوبختوآخوندی
ازگزینههایتغییردرکابینههستند

کابینه تغییر می کند؛ این مهم ترین نتیجه ای اســت 
که می تــوان از اعتراض های پی درپی حســن روحانی به 
کابینه اش گرفت. او تا دیروز از سکوت و همراه نبودن برخی 
اعضا گالیه می کرد، اما امــروز گفته برخی اعضای کابینه 
ناامید شــده اند، ناامید در دولتی که نام خود را دولت امید 
نهاده بود. ماجرا از این قرار است که رئیس جمهوری یک  
بار دیگر و کمتر از 10روز پس از سخنرانی اول اردیبهشت 
خود، دولتی ها را مخاطب قرار داد و این بار وزیران خود را به 
»امیدوار« و »ناامید« تقســیم کرد. حسن روحانی چندی 
پیش هم از »ســکوت« مدیران دولتی انتقــاد کرده بود. 
روحانی در مراسم گرامیداشت هفته کارگر فرصت را مغتنم 
شــمرد تا با ذکر خاطره ای از آیت الله هاشمی رفسنجانی، 
کنایه ای بــه برخی وزیران خود بزنــد. روحانی خاطره خود 
را این گونــه نقل کرد: »آیت الله هاشــمی مــرد امیدواری 
بود. وقتی به او می گفتم امید شــما زیاد است، ایشان که 
6 سال زندان بود، می گفت شبی نخوابیدم؛ مگر اینکه هر 
شب امید داشتم فردا آزاد می شوم. با این روحیه هفت سال 
در جنگ بودیم و ســختی ها زیاد بود، عملیات زیاد بود، از 
بیسیم معلوم بود چه می شــود. وقتی می گفتم به نظر من 
این عملیات موفق نیست، می گفت از حاال غصه عملیات 

را نخورید.«
رئیس جمهــوری انتقاد خــود از فضــای ناامیدی را 
این گونه توصیف کرد تا سپس انتقاد خود را علنی تر مطرح 
کند: »برخی با این تفکر که فردا روز بدی است و سال دیگر 
سال سختی است و روزبه روز در مشــکل قرار می گیریم، 

زندگی می کنند؛ درحالی که این تفکر ناصحیح اســت و با 
منطق اعتقادات و فرهنگ ما سازگار نیست. همیشه یک 
مومن و مسلمان باید معتقد به گشایش های روزهای آینده 
باشد. اصال فرض بگیریم سال آینده ســخت تر است، از 
حاال غصه بخوریم که ســال آینده و هفته آینده ســخت تر 
است؟ همواره باید به آینده با اتکا به خدا و توجه به الطاف 
الهی امیدوار باشیم.« حسن روحانی سپس اعالم کرد که 
در ذهنش، وزیران را به دو دسته تقسیم بندی می کند: »هر 
دو دسته پرتالش هســتند؛ یک عده از اول سال نوایشان 
نوای ناامیدی است. می گویند امســال بودجه کم است، 
نفت ارزان شد و نفروختیم و مالیات چه شد؟ تمام اول، آخر 
و وســط دولت سخن ناامیدی اســت. یک عده هم درباره 
باران حــرف می زنند و می گویند امســال وضع بد اســت و 
خشکسالی اســت. تالش کردم گوش من درباره اینها کم 
بشنود.« او ادامه داد: »عده ای همیشه امیدوارانه حرف 
می زنند و می گویند مشکل این اســت و باید بیشتر تالش 
کنیم و باید تشویق کنیم کشــاورزان فالن کار را کنند. هم 
پیشنهاد می دهند و هم امیدوارند این ناامیدی و غم و غصه 
چه خاصیتــی دارد؟ این چهــره عبوس از اول ســال برای 

اتفاقات بعدی است؟«
روحانی اول اردیبهشــت هم گفته بــود: »ما باید به 
مردم توضیح بدهیم مشــکل چیســت. اگر مردم اطالع 
کافی نداشته باشــند، دیگران می توانند مردم را تحریک 
کنند. ما با مردم کم حــرف می زنیم. مدیران دولتی ما روزه 
ســکوت گرفته اند. نمی دانم از چه می ترسند. هرکس در 

پست مدیریتی خود باید بداند طبق قانون اساسی و وظیفه 
شرعی، دارای توانمندی باالیی است و باید به وظیفه خود 
عمل کند و اگر می ترســد و از اخم ایــن و آن هراس دارد، 
باید کنار برود. واجب نیســت این افراد تا پایان چهار سال 
بر صندلی خود بنشــینند.« او برخی از مدیران را هم مورد 
طعنه قرار داده بود: »وقتی کســی از تلفن یا اخم یک نفر 
می ترسد و عقب نشینی می کند، این صندلی مدیریت بر او 
حرام می شود؛ بنابراین باید صندلی را رها کند و کنار برود. 
ما بر صندلی قانون نشســته ایم، باالترین قدرت در کشور 
قدرت اجرایی و باالتریــن بار، بار مســئولیت نیز بر دوش 
بخش اجرایی اســت؛ پس ما باید محکــم و قاطع راه خود 
را طی کنیم.« حســن روحانی از دستگاه های نظارتی هم 
انتقاد کرده و گفته بود: »هیچ دســتگاه نظارتی حق ندارد 
در کار اجرایی دخالت کند. اعالم نظر اشــکالی ندارد ولی 
مدیر باید کار خود را انجام دهد. یک دستگاه نظارتی نوشته 
بود باید فالن مدل هواپیما خریداری شــود. من نوشتم به 
تو چه ربطی دارد، تو چه کاره ای؟ دستگاه نظارتی هم باید 
طبق قانون عمل کند؛ نه بر مبنای عقل ناقص خود. عقل 
ناقص که مبنای عملکرد دستگاه نظارتی نیست؛ بلکه باید 
در چارچوب قانون حرف زد. مدیــران دولتی به تهدیدات 
اعتنا نکنند و اگر می ترســند به آنها جــواب بدهند، به من 
بگویند که جواب آنها را بدهم. عده ای کنار گود نشسته اند 
و پیشنهاد می دهند ولی نمی دانند در گود چه خبر است.« 
رئیس جمهوری در آن سخنرانی، برخالف روز گذشته، به 
چند وزیر هم اشاره کرده بود. او با اشــاره به اینکه مدیران 
دولتی باید با بیان و منطق درســت مردم را قانع کنند، گفته 
بود: »مردم بهتر از ما می دانند که در کشــور کم آبی وجود 
دارد. دولــت هم در جایگاهی نیســت که به مــردم بگوید 
خشکسالی داریم. نصیحت کار دولت نیست. علما و ائمه 
جمعه بلدند نصیحت کنند. مدیر اجرایی باید برنامه داشته 
باشد. وزیر نیرو، کشاورزی، صنعت و رئیس سازمان محیط  
زیست باید برنامه بدهند. به من گزارش داده اند که کشور 
در کم آبی است، مگر من نمی دانم؟ چرا توضیح واضحات 
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می دهید؟ باید برنامه ارائه کنید. توقع مردم از ما نصیحت و 
موعظه نیست. ما باید با برنامه ریزی درست و نظارت درست 
کاری کنیم که فساد ناممکن یا بسیار سخت شود. یکی از 
کارهای ممکن که انجام دادیم این بود که بر مبنای عملکرد 
به دســتگاه ها پول بدهیم. به وزارت اقتصــاد هم گفته ام 
پول هایی که به دستگاه ها می دهد باید منتشر شود تا مردم 

بدانند. مردم باید ناظر بر پول خودشان باشند.«

  چه کسانی می روند؟
حاال کــه روحانــی این ســخنان را بــه زبــان آورده 
گمانه زنی ها در مورد تغییرات آغاز شده است. اخبار رسمی 
در این مورد وجود ندارد اما شاید بتوان از نشانه ها و شواهد 

موجود در این مورد حدس هایی زد.

  پایان روزهای خوب نوبخت
روحانــی از ابتدای کار با چالش نابســامانی وضعیت 
اقتصادی مواجه بــود و در دولت دوم بیــش از قبل تحت 
فشار قرار گرفت. تغییر تیم اقتصادی یعنی کنار گذاشتن 
طیب نیا و تضعیف جایگاه اســحاق جهانگیــری نه تنها به 
کار نیامد، بلکــه اوضاع را بدتــر هم کــرد. از همین رو در 
هفته های اخیر شاهد چرخشی دوباره و بازگشت جهانگیری 
بودیم. معاون اول دولت روحانی که در یک ســال گذشته 
به واســطه کاهش نقش اقتصادی خود و مسائل سیاسی 
دیگــر در گروه های ناامیدهــا قرار گرفته بــود حاال قدرت 
بازگشــت و خیال ترک پاســتور را ندارد. تقویت او اما تمام 
ماجرا نیست زیرا پررنگ شــدن نقش جهانگیری به عنوان 
نماینده تکنوکرات ها در دولت با ضعف جایگاه بوروکرات ها 
همراه است. گروهی که تحت عنوان »اعتدال و توسعه« 
شناخته شده و در پست های قابل توجهی در کابینه دارند. 
از ریاست ســازمان برنامه و بودجه و ســخنگویی گرفته تا 
ریاســت دفتر. نتیجه روشــن اســت؛ اگر به این معادله، 
اختالفات واعظــی و جهانگیری که بعــد از انتخابات 96 
افزایش یافت را نیز اضافه کنیم، مهره اصلی اصالح طلبان 
در دولت یعنی جهانگیری به جایگاه اصلی خود بازگشته و 
کاپیتان تیم اقتصادی است. در مقابل از میزان اثرگذاری 
مهره اصلی اعتدالیون یعنی واعظی کاســته شده است. 
این موضوع شــاید به حذف واعظی از دولت منجر نشــود 
اما گریبان نوبخت را خواهــد گرفت. برای همین هم همه 
گمانه زنی ها در مورد تغییــرات احتمالی دولت با نام او آغاز 
می شود. اظهارات نوبخت در نشســت خبری اخیر نشان 
می دهد که او این قضیه را به انــدازه کافی جدی نگرفته و 
اصال توجهی ندارد که از اصولگرا تا اصالح طلب خواهان 
حذف او از دولت هستند؛ مشخصا کارگزارانی ها. شاهد این 
مدعا عالوه بر فهرست روزنامه سازندگی، حرف های حسین 
مرعشی با روزنامه اعتماد است. او در پاسخ به خبرنگار این 
روزنامه از ذکر نام فرد خاصی امتناع کرده، اما گفته است: 
»باتوجه به شــناخت و اطالعاتی که مــن در اختیار دارم، 
بخش عمده گالیه مندی بیشتر وزرا مربوط به سازمان برنامه 

و بودجه اســت زیرا معتقدند این سازمان از وزارتخانه های 
متبــوع هر وزیــر پشــتیبانی الزم را انجــام نمی دهد.« به 
این ترتیب به نظر می رســد با گام بعدی روحانی یعنی آغاز 
تغییرات احتمالی، با تنزل مقام محمدباقر نوبخت شــروع 
می شــود. از آنجایی که نوبخت عالوه بر ریاست سازمان 
برنامه و بودجه، سخنگوی دولت نیز هست، ناگزیر به پیاده 
شدن از قطار کابینه نمی شــود اما این وضعیت نیز چندان 
پایدار نخواهد بود. لوایح مربوط به اصالح ساختار دولت 
اکنون روی میز اعضای کمیســیون ویــژه ای در مجلس 
است و آن طور که علیرضا رحیمی،  عضو فراکسیون امید 
می گوید، روحانی برای شروع تغییرات مورد نظر خود منتظر 
تعیین تکلیف این لوایح می ماند. تفکیک وزارتخانه های 
»صنعت، معدن، تجارت«، »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« 
و »راه و شهرسازی« و نیز احیای سازمان های »جوانان«، 
»برنامه ریــزی« و »توســعه و تعــاون روســتایی« و البته 
احتمال تشــکیل وزارت »میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی« خیلی برای نوبخت مهم نخواهد بود، اما 
او بهتر از هر کســی می داند که از ابتدای دولت دوازدهم 
زمزمه هایی در مورد تعیین یک سخنگوی سیاسی در دولت 
وجود داشته اســت. تاکید بر حوزه اطالع رسانی سبب شد 
بررســی هایی برای ایجاد یک معاونت جدید تحت عنوان 
»روابط عمومی و اطالع رسانی ریاست جمهوری« آغاز شد. 
اکنون همزمان با طرح گمانه تغییر رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه خبرهایی نیز مبنی بر جدی شــدن ماجرای تعیین 
معاونت سیاسی به گوش می رسد. منابع خبری غیررسمی 
از مجید تخت روانچی به عنوان گزینه اصلی این سمت نام 
می برند و در صورت اجرایی شدن این ایده؛ نوبخت یک گام 

دیگر به عقب رانده می شود.

  روزگار سخت سیف
ولی الله ســیف، رئیس بانک مرکــزی دومین گزینه 
احتمالــی روحانی برای انجــام تغییرات در کابینه اســت. 
عملکرد او به شدت مورد انتقاد است و نوسانات اخیر در بازار 
ارز نیز برایش حکم ضربه آخر را داشت. حضورش در صحن 
علنی مجلس و آن درگیری تقریبــا فیزیکی با نمایندگان به 
تنهایی کافی اســت تا دریابیم که وضعیت او چقدر وخیم 
است. صدای شعاردادن های نمایندگان خواهان استعفای 
سیف دوباره بلند خواهد شــد اگر دولت تغییرات مورد نظر 
خود را آغاز کند. مجلسی ها تنها منتقدان او نیستند و فعاالن 
سیاسی نیز از ضعف عملکرد او گالیه دارند. چنانکه حسین 
مرعشی معتقد اســت: »پس از ســازمان برنامه و بودجه، 

بیشتر انتقاد ها و گالیه ها متوجه بانک مرکزی است.« 

  سرنوشت نامعلوم آخوندی و قاضی زاده
می توان از ســبک رئیس جمهور استفاده و تغییرات 
احتمالی دولت را تقســیم بندی کرد؛ »تغییرات سیاسی« 
و »تغییرات تخصصی«، کنارگذاشــتن افرادی همچون 
نوبخت و ســیف در گــروه اول قرار می گیــرد، زیرا ضعف 

عملکــرد آنهــا از جانــب دولــت قابل تحمــل بــود اگر با 
حاشیه سازی های سیاسی همراه نشــده و اهرم فشاری در 
دست مخالفان دولت نمی شــد. تغییرات تخصصی اما به 
وزارتخانه هایی مربوط می شود که کمتر حاشیه داشته اند 
یا حداقل این حاشــیه جان را به لب دولت نرسانده است. 
نکته دیگر اینکه در خود دولت اختالفاتی ایجاد شده و به 
نظر می رسد این کدورت ها نتیجه ای غیر از تغییر در کابینه 
نداشته باشد. قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشت، عباس 
آخونــدی، وزیر راه و شهرســازی و محمــود حجتی، وزیر 
کشاورزی گزینه های سوم، چهارم و پنجم دولت برای تغییر 
هستند. احتمال تغییر وزیر بهداشت به همان کدورت های 
داخلی دولت برمی گردد و شــاهدش افزایش غیبت های 
آقای وزیر در جلســات هیــات دولت اســت. قاضی زاده 
هاشــمی از دولت دلخور شــده و عدم رفع ایــن دلخوری 
که همزمان با تصمیم به  ترمیم کابینه اســت، می تواند به 
تغییر وزیر بهداشــت منجر شــود. هرچه باشد قاضی زاده 
هاشــمی یکی از ژنرال های دولت یازدهم بود و به واسطه 
اجرای موفقیت آمیــز طرح ســالمت رای قابل توجهی به 
سبد روحانی در اردیبهشت 96 ریخت اما مشکل اقتصادی 
یا هر عامــل دیگری موجــب کاهش بودجــه این طرف و 
شکست آن شده اســت. این وضعیت به هیچ وجه پاداش 
خوبی برای وزیر مردمی دولت روحانی نیســت و او را مکدر 
کرده است. شناختی که از روحیه حسن روحانی وجود دارد 
نیز گمانه دلجویی دولت از وزیر بهداشت را منتفی کرده و 
احتمال کنارگذاشتن او را جدی می کند. عباس آخوندی نیز 
با وجود تحریم های باقیمانده در قراردادهای بوئینگ و... 
موفقیت قابل توجهی حاصل نکرد. اقبال او این بود که در 
همین یک سال گذشته به واسطه حوادثی مثل سانچی و 
هواپیمای مسافربری در معرض انتقادات تند قرار گرفت. 
آخوندی در اسفند گذشــته استیضاح را از ســرگذراند اما 
نمی تواند مطمئن باشــد که از  ترمیم کابینه نیز جان سالم 
به در برد. آن طور که حاجی دلیگانــی، نماینده نزدیک به 
طیف پایداری مجلس در مصاحبه ای گفته، رســیدن آن 
خبر نامشخص به جلسه فراکسیون امید، او را نجات داده 
است. حال اگر زور اصالح طلبان به دولت نچربد، آخوندی 

نیز رفتنی خواهد شد.
محمود حجتی، وزیــر جهاد کشــاورزی هم یکی از 
ناامیدها و ناموفق های دولت است اما گویا بخت با او بیش 
از دیگران یار است. طرح نام حجتی در فهرست شهرداران 
بالقوه تهــران این فرصت را بــه او می دهد تا قبــل از آنکه 
روحانــی بگوید، دولت را بــا پای خود تــرک کند. موضوع 
استعفای انصاری الری نشان داد که احتمال شهردارشدن 
حجتی قوت گرفته است. به عبارت دیگر سرنوشت حجتی 
قبــل از روحانی در دســت اعضای شــورای شــهر تهران 
 اســت و باید منتظر ماند و دید که بهشت را به او می سپارند

 یا خیر.

ولی الله ســیف، رئیس بانــک مرکزی دومیــن گزینه 
احتمالی روحانی برای انجام تغییرات در کابینه است. 
عملکرد او به شدت مورد انتقاد است و نوسانات اخیر در 
بازار ارز نیز برایش حکم ضربه آخر را داشت. حضورش 
در صحن علنی مجلس و آن درگیری تقریبا فیزیکی با 
نمایندگان به تنهایی کافی است تا دریابیم که وضعیت 
او چقدر وخیم است. صدای شعاردادن های نمایندگان 
خواهان اســتعفای ســیف دوباره بلند خواهد شد اگر 

دولت تغییرات مورد نظر خود را آغاز کند

روحانی از ابتدای کار با چالش نابســامانی وضعیت اقتصادی مواجه بود و در دولــت دوم بیش از قبل تحت 
فشار قرار گرفت. تغییر تیم اقتصادی یعنی کنار گذاشتن طیب نیا و تضعیف جایگاه اسحاق جهانگیری نه تنها به 
کار نیامد، بلکه اوضاع را بدتر هم کرد. از همین رو در هفته های اخیر شاهد چرخشی دوباره و بازگشت جهانگیری 
بودیم. معاون اول دولت روحانی که در یک سال گذشته به واسطه کاهش نقش اقتصادی خود و مسائل سیاسی 
دیگر در گروه های ناامیدها قرار گرفته بود حاال قدرت بازگشت و خیال ترک پاستور را ندارد. تقویت او اما تمام ماجرا 
نیســت زیرا پررنگ شــدن نقش جهانگیری به عنوان نماینده تکنوکرات ها در دولت با ضعف جایگاه بوروکرات ها 
همراه است. گروهی که تحت عنوان »اعتدال و توسعه« شناخته شده و در پست های قابل توجهی در کابینه دارند
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مغرب روز سه شــنبه روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع و حزب الله و ســفارت ایران در 
الجزایر را متهم کرد که به نیروهای جبهه پولیساریو آموزش نظامی داده اند. سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در الجزایر با صدور بیانیه ای هرگونه رابطه با پولیساریو را رد کرد.  مغرب روز سه شنبه 
از زبان وزیر خارجه خود ادعا کرده بود ایران و نیروهای حزب الله لبنان از طریق سفارت ایران در 
الجزایر با جبهه پولیساریو در ارتباطند و به آنها آموزش و ســالح می دهند. جبهه پولیساریو این 
اتهامات مغرب را ســاختگی و دروغ خواند و اعالم کرد این جبهه با ایران همکاری ندارد. جبهه 
پولیساریو سازمان سیاسی - نظامی در صحرای غربی است.  صحرای غربی منطقه ای است در 
شمال غرب آفریقا و جنوب کشور مغرب که جبهه آزادی بخش پولیساریو و پادشاهی مغرب بر سر 
کنترل آن مناقشه دارند. اسپانیا در سال 1۸۸3 میالدی صحرای غربی را به قلمرو خود ملحق کرد 
و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 1973 جبهه پولیساریو تشکیل و این گروه نبرد با دولت 
مادرید را آغاز کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1975 میالدی از دیوان بین المللی 
دادگستری خواست درباره وضعیت صحرا رای صادر کند.  این دادگاه وجود روابط تاریخی بین 
صحرا با مغرب و موریتانی را تایید، اما وجود رابطه حاکمیت و سیطره قانونی میان آنها را رد کرد.  
در همین حال، توافق سه گانه مغرب، اسپانیا و موریتانی منجر به خروج اسپانیا شد. پس از خروج 
اسپانیا از صحرای غربی در سال 1975 میالدی، صحرای غربی به مغرب الحاق شد.  این امر با 
مخالفت شدید نیروهای جبهه پولیساریو روبه رو شد و درگیری های شدیدی میان طرفین درگرفت 
که در سال 1991 میالدی با میانجیگری سازمان ملل متوقف شد. جبهه پولیسارو در سال 1976 
از تشکیل کشوری به نام جمهوری صحرا به مرکزیت العیون خبر داد که این خود با درگیری هایی 
در منطقه همراه بود، زیرا مغرب و موریتانی مخالف این امر بودند. مغرب نوعی خودمختاری به 
صحرای غربی پیشنهاد داده، اما جبهه پولیساریو خواستار برگزاری همه پرسی با نظارت سازمان 
ملل برای استقالل جمهوری دموکراتیک عربی صحرا اســت. صحرای غربی واقع در ساحل 
اقیانوس اطلس، تنها منطقــه در قاره آفریقا بوده که پس از پایان یافتن دوران اســتعمار، هنوز 
وضعیت سیاسی آن نامشخص است. این اقدام مغرب، بالفاصله با استقبال عربستان و برخی 
دیگر از کشورهای منطقه ای  روبه رو شد. »انور قرقاش«، وزیر مشاور در امور خارجی امارات عربی 
متحده اولین نفری بود که به این موضوع واکنش نشان داد و حمایت خود را اعالم کرد.  وی در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »در رابطه با حساسیت مغرب در خصوص مسائل ملی و مخالفت با 
دخالت های ایران در امور داخلی خود، در کنار مغرب هســتیم و سیاست و رویکرد حمایتی ما از 
مغرب یک میراث تاریخی است«.  پس از آن وزارت  خارجه امارات نیز بیانیه ای صادر و اعالم 
کرد: »امارات در کنار کشور برادر مغرب برای مقابله با هر آنچه امنیت، ثبات و وحدت اراضی اش 
را تهدید می کند، ایستاده است.«  در ادامه بیانیه مذکور تاکید شده است: »امارات حامی  اقدامات 
مغرب در خصوص هر آنچه امنیت و ثباتش را تضمین می کند، ایســتاده است که از جمله آنها، 
تصمیم مهم این کشــور در قبال مداخالت ایرانی اســت.«  »عادل الجبیر« نیز مانند همیشه 
اتهاماتش را مبنی بر اینکه ایران در راستای متشنج کردن کشورهای عربی و اسالمی گام می دارد، 
تکرار کرد.  وی در صفحه توئیتر خود نوشت: »آنچه ایران از طریق حزب الله در مغرب و آموزش 
نیروهای پولیساریو انجام می دهد، نمونه خوبی از مداخله ایران در امور کشورهای دیگر است. 
مقامات قطر نیز این اقدام مغرب را تایید کردند.«  بر اساس گزارش وبگاه »الشروق«، در بیانیه 
وزارت  خارجه این کشور آمده است: »قطر، همبستگی کامل و عمیق خود با کشور برادر مغرب 
برای حفظ وحدت اراضی در مقابله با تهدیدها را ابراز می دارد.« وزارت خارجه قطر افزود: »قطر 
همچنین بر اهمیت حفظ اصولی که روابط میان کشورها را تقویت می کند و در مقدمه آنها احترام به 
حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و حل اختالفات قرار دارد، تاکید می کند.« خالد بن 
حمد، وزیر خارجه بحرین نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: »در کنار مغرب ایستاده ایم همانگونه 
که همیشه کنار ما بوده است، به شدت از قطع روابط این کشور با ایران به خاطر حمایت تهران از 
دشمنان مغرب با همکاری حزب الله حمایت می کنیم؛ خداوند »محمد ششم« و ملت برادر مغرب 
را حفظ کند.« ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن نیز در واکنش به این موضوع در حساب توئیتری 
خود نوشت: »در کنار برادران خود در مغرب ایستاده ایم و به آنها در مقابله با هر تهدیدی که امنیت 
مغرب و ثبات و وحدت اراضی اش را تهدید کند، کمک می کنیم.« بهرام قاســمی، سخنگوی 
وزارت امورخارجه کشورمان اظهارات منتسب به وزیر امور خارجه کشور مغرب مبنی بر همکاری 

یکی از دیپلمات های ایرانی با جبهه پولیساریو را نادرست و موضوعی خالف واقع عنوان کرد. 

در حالی که رایزنی های فشــرده برای انتخاب جایگزین محمدعلی نجفــی ادامه دارد، 
برخی خبرها حکایت از آن دارد که همچنان برای محسن هاشمی البی هایی در جریان است.  
در تازه ترین تحول محسن هاشمی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه آیا همچنان به عنوان یک 
گزینه شهرداری تهران باقی هســتید یا خیر، گفت: »در این زمینه دیگر امیدی ندارم«.  این 
سخن رئیس شورای شهر تهران را می توان پایانی قطعی بر احتمال شهردار شدنش دانست.  
اگرچه هفت گزینه پیشنهادی شورا برای شــهرداری تهران چند روزی است مشخص و اعالم 
شده اما در برخی گمانه زنی ها همچنان احتمال شهردار شــدن هاشمی منتفی نشده بود و این 
احتمال که شاید در دقیقه 90 دوباره نامش به فهرست نامزدهای نهایی برگردد، وجود داشت.  
با این حال خود او روز گذشته در این باره این طور اظهارنظر کرد.  واقعیت این است که محسن 
هاشــمی با وجود همه مخالفت ها و موافقت ها و مباحث مطرح شده در مجموع بی میل نبود به 
شهرداری تهران برگزیده شود، به ویژه آنکه هم ســال ها تجربه کار در  این زمینه را دارد و هم به 
گواه افراد مطلع، تاییدیه های الزم را از مقاماتی که نظرشــان در رابطه با شهردار تهران شرط 

است، در اختیار داشت.
 با این حال مخالفت های صریح و بی پرده اکثریتی از اعضای شــورای شــهر و همچنین 
جریان های سیاسی اصالح طلبی که شورای پنجم حاصل اتحاد و لیســت واحد آنان بود، در 
نهایت تصمیم بر آن شد که هاشمی در همین سمت کنونی خود، یعنی ریاست شورای شهر باقی 
بماند.  به این مورد باید میثاق نامه امضا شده اعضای شورای شهر تهران پیش از انتخابات را هم 
در نظر داشت؛ هرچند هاشمی آن میثاق نامه را امضا نکرده بود اما توافق بخش مهم و نمادینی 
از اتحاد و کار جمعی منتخبان شورا به حساب می آید.  اظهارنظر روز گذشته رئیس شورای شهر 
تهران درباره انتخاب شــهردار پایتخت، البته به همین یک گزاره خالصه نشــد.  او همچنین 
در بخشــی دیگر از صحبت خود در جمع خبرنگاران این طور گفت: »شایعاتی که در خصوص 
انتخاب شهردار مطرح می شود و اینکه قرار است لیست جدیدی رو شود، صحت ندارد و آنها را رد 
می کنم«.  او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه گفته می شود حلقه خاصی در حال انتخاب شهردار 
هستند، گفت: »قطعا چنین چیزی صحت ندارد و اینها شــایعاتی است که در فضای مجازی 
عنوان می شود و به نظر من تخریبی است و اتحاد و انسجام شورا را تحت تأثیر قرار می دهد.  نظر 
همه افراد البته مهم است و پشت این موضوعات توطئه ای نیست«. هاشمی  همچنین اضافه 
کرد: »اعضای شورای شــهر به صورت جبهه ای معرفی شده اند و در موارد مختلف احزاب نیز 
نظرات خودشان را مطرح می کنند اما تصمیم گیری توسط شورا انجام می شود.« هاشمی درباره 
کمیته رایزنی با هفت گزینه نیز توضیح داد: »این افراد مسئولیت این را دارند که بدانند کاندیداها 
چقدر برای حضور جدی هستند که خوشبختانه تا امروز هفت کاندیدا به طور جدی اعالم آمادگی 
کرده اند و در این مالقات ها نیز تاکید شده برنامه ها بر اساس کلیات برنامه سوم شهرداری باشد.« 
او در پاسخ به پرسش دیگری در باره اینکه آیا به شما رجوع سه باره شده، گفت: »چنین اتفاقی 
نیفتاده است.  همچنین درباره اینکه آیا لیست پنهان دیگری وجود دارد، باید گفت هیچ لیست 

پنهانی در خصوص گزینه های شهرداری وجود ندارد«. 
در تازه ترین تحول در این مورد علی اعطا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا آقای حجتی 
از گزینه های شهرداری تهران انصراف داده است، گفت: »کسى انصراف نداده است.« وی 
در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور مخالف خروج آقای حجتی از وزارت 
جهاد کشاورزی هستند، گفت: »وی در حال حاضر وزیر آقاى روحانى است و حتما تصمیمى 
بدون هماهنگى با رئیس جمهور گرفته نخواهد شد.« همزمان سخنگوی دولت، محمود حجتی 
را وزیری الیق، شایسته، صادق و یکی از افراد آینده نگر و آشنا به بخش کشاورزی کشور توصیف 
کرده و گفته است: »طبیعی است دولت راضی نباشد که چنین فردی را از دست بدهد و باید توجه 

داشت تقویت شهرداری تهران باعث ضعف قوه مجریه نشود.« 

هاشمی  یا حجتی؟

پایان روابط

گزارش
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اولین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در حمله به مجلس 
شورای اســالمی و حرم مطهر امام راحل، هفته گذشته در شــعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی 
تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشــاران موکالن و نماینده دادستان به صورت 
علنی برگزار شد. پس از قرائت موادی از آیین دادرسی کیفری از سوی قاضی صلواتی، ریاست 
دادگاه، از نماینده دادستان خواسته شد در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست متهمان 
بپردازد.  نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست هشت نفر از متهمان این 
حادثه پرداخت و گفت: »در این جلسه کیفرخواست هشت نفر از این متهمان قرائت می شود که 
متهم اول به اتهام بغی به علت حضور در گروهک تروریستی داعش و ورود غیرمجاز به کشور، 
قاچاق مهمات و اسلحه جنگی، جعل سند و شناسنامه، حمل و نگهداری سالح جنگی، حمل و 

نگهداری گاز اشک آور در تاریخ 96/3/20 بازداشت شده است.«
او گفت: »متهم دوم به اتهام معاونت در افســاد  فی االرض و حمل و نگهداری ســالح 
جنگی سبک و سنگین در 96/3/19 بازداشت شده است.  متهم سوم به اتهام معاونت در افساد 
فی االرض مستوجب اعدام، جعل شناســنامه، خرید، حمل و نگهداری اسلحه، نفر چهارم به 
اتهام افساد فی االرض، نفر پنجم به اتهام بغی به علت عضویت در گروهک تکفیری داعش، 
نفر ششم به اتهام معاونت افساد فی االرض مستوجب اعدام، خرید و حمل سالح جنگی، نفر 
هفتم به اتهام معاونت در افســاد فی االرض تهیه و حمل و نگهداری سالح جنگی، استفاده از 
سند مجعول و نفر هشتم به اتهام افساد فی االرض مســتوجب اعدام، تهیه حمل و نگهداری 
سالح جنگی سبک و سنگین، مخفی کردن متهمان و اسکان تیم ترور برای آنها کیفرخواست 
صادر شده است.« نماینده دادستان افزود: » اواخر بهمن سال 95، یک تیم عملیاتی ترور با 
ترکیبی چهارنفره و به  صورت سازماندهی شده از کشور عراق به سمت کرمانشاه عزیمت می کنند.  
با ورود این افراد، این تیم پشتیبانی به سمت مرز ها رفته و آنها را در شهر های استان کرمانشاه 
اسکان می دهند و در مدت 74 روز اسکان این افراد با ارتباط گیری با عوامل خود، سعی کردند 
هسته سازی و یارگیری کنند.  در تاریخ 96/3/16 دو نفر از افراد جذب شده از ایران به همراه سه 
نفر از افراد واردشده به ایران با یک خودروی پراید عازم تهران شده که در تاریخ 96/3/17 اقدام 
به عملیات ترور می کنند که در نهایت منجر به شهادت 1۸ نفر و مجروح شدن 40 نفر می شوند.« 
او در ادامه به قرائت کیفرخواست هریک از متهمان به  صورت جداگانه پرداخت و گفت: »س.  
یکی از این متهمان اســت که در سال 94 از کشــور خارج و به داعش ملحق شده است.  او در 
سال 96 به همراه تیم تروریستی به  صورت غیرمجاز و با کمربند انفجاری به کشور وارد و با یک 
شناسنامه جعلی در یک خانه اجاره ای مستقر می شود.  بر اساس گزارش ها علت عدم همراهی 

این فرد با تیم عملیاتی به تهران، ادامه فعالیت ها برای سایر اقدامات بوده است.«
او افزود: »از این متهم سالح کمری، 140 عدد فشنگ، چندین عدد گوشی، مقادیری 
دالر، دینار، پول نقد ایرانی، لپ تاپ، دوربین عکاسی، خشاب اسلحه، کمربند انفجاری، اسپری 

گاز اشک آور و شناسنامه جعلی کشف شده است.« 
نماینده دادستان ادامه داد: »نامبرده تا مدت زمانی گرایش های تکفیری داشته و به آنها 
پایبند بوده و در جذب افراد دیگری به این اعضا، نقش موثری داشته است.  متهم در سال 91 به 

گروهک پیوسته و جزو این گروهک بوده است.« 
در ادامه قاضی صلواتی گفت: »در حال حاضر هشت نفر از 26 متهم این پرونده در جلسه 
حاضر هستند که فعال به اتهامات این هشت نفر رسیدگی می شود.« در ادامه قاضی صلواتی، 
رئیس شعبه 15 دادگاه انقالب تهران از خانواده شهدای مجلس خواست در صورت تمایل در 
جایگاه حاضر شده و مطالب خود را عنوان کنند.  پس از این موضوع داوود تیموری، برادر شهید 

جواد تیموری در جایگاه حاضر شد.«
در ادامه دختر شهید زارع در جایگاه حاضر شــد و گفت: »آقای قاضی من هم تقاضای 
اشد مجازات را برای این متهمان دارم.«  در ادامه یوســفی، کارمند اداره رفاه مجلس شورای 
اسالمی در جایگاه حاضر شد و گفت: »من به عنوان نماینده ای از مجلس شورای اسالمی در 

جلسه حاضر هستم و به صورت جدی پیگیر کار های شهدا خواهم بود.« 

چند روز از ماجرای انتشار یک فیلم در مورد گشت ارشاد در یکی از پارک های تهران گذشته 
است، اما همچنان واکنش ها به این موضوع ادامه دارد. تازه ترین خبرها حاکی از آن است که 
از ماموری که در این فیلم دیده شده بود، تقدیر شــده است. »در جلسه کمیسیون امنیت ملی 
با فرماندهان ناجا، در پاسخ به علت تأخیر ناجا در اطالع رسانی درباره حوادث مختلف، سردار 
اشتری اعالم کردند دو روز بعد از حادثه درگیری خانمی در پارک، مأمور ناجا در محل فرماندهی 
کل مورد تشــویق قرار گرفته و لوح تقدیر از ایشان دریافت کرد.« این توئیت علیرضا رحیمی، 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی است و به ماجرای ویدئویی اشاره می کند 
که در هفته های گذشته درگیری نیروهای گشت ارشاد با دختری را نشان می داد که در آن یک 
زن جوان به گشت ارشاد معترض بود و در مقابل، مأمور گشــت ارشاد با او برخورد کرد.  شدت 
تاثیر این ویدئو در اذهان عمومی به حدی بود که ناجا بالفاصله اطالعیه منتشــر کرد و وزارت 
کشور دستور پیگیری داد و اخباری نیز درباره در انتظار خدمت قرارگرفتن نیروی متخلف منتشر 
شــد؛ اما حاال و پس از اتفاقات دومینوواری که از هفته گذشــته در این بــاره روی داده، خبرها 
حاکی از تشــویق و اهدای لوح تقدیر به این مأمور گشت ارشاد اســت.  در یک واکنش به این 
ماجرا حجت االســالم علم الهدی، امام جمعه مشــهد، در خطبه های نمازجمعه در ســخنانی 
این طور عنوان کرد: »پلیســی در اجرای برنامه پلیســی خود خطا کرده و باید به آن رســیدگی 
شود.  حال یکباره همه دستگاه های کشور راه می افتند تا بعد از این کسی با بی حجاب برخورد 
نکند؛ یعنی چه؟ ندا بر ضــد قرآن و ندا بر ضــد فریضه امربه معــروف و نهی ازمنکر، آن هم در 
مجلس؟«. فرمانده ناجا، سردار حسین اشتری نیز در سخنانی گفت: »حتی اگر مورد هجمه 
واقع شــویم، کوتاه نمی آییم.« اشــتری افزود:  »در اجرای مأموریت ها، همواره بر »آموزش 
نیروها« و »استانداردســازی و تعالی رفتــار کارکنان« تاکید داریــم و از نیروهایی که بر مبنای 
وظایف قانونی ایفای نقش می کنند، حمایت می کنیم«. او با بیان اینکه دنبال اجرای وظایف 
ذاتی و قانونی خود هســتیم و فارغ از مصلحت اندیشــی های جناحی عمــل می کنیم، گفت: 
»اجرای طرح های امنیت اخالقی را با قوت دنبال می کنیم و باید این طرح ها با برنامه، مستمر، 
مقتدرانه و هوشمندانه اجرایی شوند«. در همین حال، فاطمه سعیدی، عضو فراکسیون زنان 
مجلس شورای اسالمی، در گفت وگو با »شرق« درباره اهدای لوح تقدیر به نیروی گشت ارشاد 
می گوید: »آنچه مردم از چهره نیروی انتظامی طلب می کنند، صراحت، جدیت و در عین حال 
سعه صدر و همچنین آرامش در حین برخورد با افراد متخلف است.  تحت هر شرایطی، نیروی 
خدوم انتظامی نباید رفتاری از خود نشان بدهد که به تشویش اذهان منجر شده و رابطه مردم و 
پلیس را مخدوش کند.  فیلم منتشرشــده از برخورد نیروی انتظامی با دختران، حتی در صورت 
صحنه سازی بودن، باعث جریحه دارشدن قلب مردم و بی اعتمادی احتمالی جوانان به گشت 
ارشاد می شود؛ بنابراین از پلیس انتظار می رود با مردم صحبت کند و جدای تقدیر از نیروی خود، 
سعی در دلجویی از جوانان کند.« همچنین علیرضا رحیمی، نماینده منتشرکننده خبر اهدای 
لوح به گشت ارشاد نیز تاکید می کند: »آنچه مهم به نظر می رسد این است که احترام به افکار 
عمومی، موضوع بسیار مهمی در کل حاکمیت محسوب می شود و خواست عمومی هم موضوع 
مهمی است که قاعدتا نباید احساسات جامعه را جریحه دار کرد و نکته درخور توجه این است که 
پلیس باید حافظ امنیت باشد و بخش شایان توجهی از امنیت را نیز امنیت روانی تشکیل می دهد. 
وقتی شهروندان احساس امنیت روانی بکنند، طبعا احساس خوبی نیز به پلیس خواهند داشت و 
اگر احساس ناامنی بکنند، احساسشان به پلیس مخدوش می شود و مخدوش شدن اعتماد به 
پلیس، بزرگ ترین خسارت هم برای پلیس و هم برای کشور است و قاعدتا یک پلیس حرفه ای، 
حتما باید به سمت تقویت اعتماد عمومی از طریق مسیر امنیت برای همه حرکت بکند.« او تاکید 
کرد: »به هرحال همه در برابر قانون یکسان هستند و اگر تخلفی از جانب مأموری اتفاق افتاده، 
آن تخلف باید رسیدگی شــود؛ به ویژه وقتی حادثه ای فراگیر شده و مردم از آن مطلع هستند و 
همه انتظار واکنش در قبال این حادثه را دارند.« رحیمی  در پایان خاطرنشان کرد: »نکته درخور 
 توجهی که ما در جلسه مشترک خدمت آقای اشتری گفتیم، این بود که واکنش رسانه ای پلیس 
به وقایع جامعه، بسیار ضعیف است و افکار عمومی انتظار دارند پلیس اطالع رسانی به موقعی 

داشته باشد و موضع گیری خود را در قبال اتفاقات مشخص کند.«  

گشت جنجالی

داعشی ها در دادگاه
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حمله به ظریف

کارت دعوت برای الریجانی

مراسم خصوصی

حمله به آخوندی

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هفته گذشته به مناسبت روز معلم در دانشگاه امیرکبیر حضور یافت. برخی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پس از پایان 
سخنرانی وزیر خارجه به اتومبیل ظریف حمله کرده اند.  یکی از دانشجویان گفت: »برخی با حرمت شکنی با مشت و لگد به خودروی وزیر آسیب رسانده اند. 
حضور رئیس دستگاه دیپلماسی موجب شــد برخی از دانشجویان منتقد عملکرد وزارت امور خارجه و دســتگاه دیپلماسی با در دست گرفتن پالکاردهایی 
نسبت به حضور وی در دانشگاه امیرکبیر اعتراض کنند. این دانشجویان در تابلوی نوشته های خود نوشته بودند: »روزه سکوت خود را نسبت به فلسطین 
بشکنید«، »مردم یمن یادتان هست؟«، »کوتاه آمدن مساوی است با گســتاخی آمریکا.« در یکی از این تابلو نوشته ها عکس قدم زدن ظریف و کری 
منتشر شده بود که در آن نوشته شده بود »آقای ظریف با من نیز قدم بزن«.  همچنین تابلونوشته هایی با مضمون اینکه: »آقای ظریف! ایران از حضورش 
در منطقه پشیمان نیست«، »همان طور که برجام هسته ای نتوانسته مشکالت اقتصادی مردم را حل کند برجام موشکی نیز گرهی نمی گشاید« ، »روزه 
سکوت خود را نسبت به مساله فلسطین بشکنید«،  »باید از بدحسابی های آمریکا در برجام تجربه آموخت«، »وزیر امور خارجه: برجام گچ را از پای شکسته 

ایران در برخورد با تحریم ها باز کرد«، »اقتصاد مقاومتی، دالر«، »سالح تهدید با اقدام و عمل بی اثر است نه با لبخند«. 

تازه ترین خبر که برخی رسانه ها آن را منتشر کرده اند، دعوت حسن روحانی از علی الریجانی برای پیوستن به جلسات چهارنفره در منزل رئیس جمهور 
است. برخی بر این باورند که این جلسه تالشــی برای تقویت ائتالف اصالح طلبان و اعتدال گرایان اســت، آن هم در آستانه نزدیک شدن به موعد برگزاری 
انتخابات مجلس.  در این میان برخی خبرها حکایت از این دارد که در صورت تداوم این جلسه، علی الریجانی نیز به جمع این ۴ نفر اضافه خواهد شد. محمد 
عطریانفر در گفت وگویی در این مورد اظهار داشته است که شاید در آینده آقای الریجانی به این جمع اضافه شود. در اظهارنظری دیگر در این مورد جعفرزاده، 
نایب رئیس فراکسیون والیی گفته است که جای الریجانی در این جلسات خالی است.  آقای الریجانی شخصیت بزرگی است که باید از وجودش استفاده کنند. 

اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری که چندی پیش به واسطه آیین نامه 
جدید وزارت راه وشهرسازی برای لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی، عباس آخوندی را فردی مستبد خوانده بود، این بار در گفت وگویی 
دیگر نه تنها بر این ویژگی آخوندی تاکید کرد، که ویژگی لجبازی را هم بر آن افزود.  ترکان در این گفت وگو این آیین نامه را نظر شخصی وزیر راه 
و شهرسازی خواند و آن را در هیبت آیین نامه قلمداد نکرد.  به گفته او، این نظر شخصی زمانی قانونی است که به تصویب هیات دولت برسد، اما 
مصوبه ای برای آن وجود ندارد.  ترکان در واکنش به اظهارنظر حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی که به نمایندگی از وزیر، از مخالفان 
این آیین نامه که آن را غیرقانونی می دانند، دعوت کرده بود به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند، خطاب به آخوندی گفت: »این درست است که 
ایشان قانون شکنی کند، به سراغ قوه قضائیه برویم.  این مشکل در داخل دولت قابل حل است.  پیشنهادم این است که آقای آخوندی، خودشان 

را عضو دولت بدانند و کارهایشان را با دولت حل کنند.«

در حالی که رسم است مراسم عمامه گذاری با حضور چند نفر از طالب برگزار شود و بعد آنها به صورت دسته جمعی ملبس به لباس روحانیت 
شوند، هفته گذشته در حسینیه جماران، این مراسم بر خالف سنت مألوف به طور یک نفره و اختصاصی برای سید احمد خمینی، فرزند سید حسن 
خمینی برگزار شد.  این مراسم، در لوای برگزاری جشن میالد امام زمان)عج( برگزار شد و در  انتهای آن مراسم، عمامه گذاری نتیجه امام خمینی بجا 
آمد.  در این مراسم که در آن چهره های سیاسی و بعضی از نمایندگان مجلس دیده می شدند.  از  دیگر چهره هایی که در این جمع حضور داشتند، 
می توان به محسن هاشمی و فرزندش عماد و نیز مهدی هاشمی اشاره کرد. سایت جماران در این مورد نوشت: »مراسم جشن نیمه  شعبان با حضور 
اعضای بیت امام، آیت الله سیدعلی محقق داماد، آیت الله موسوی بجنوردی و جمعی از علما و شخصیت ها در حسینیه جماران برگزار شد.  در این 
مراسم، جمعی از قاریان قرآن آیاتی از کالم الله مجید را قرائت کردند و چند تن از مداحان اهل بیت)ع( به مدح حضرت صاحب الزمان )عج( پرداختند.« 
در پایان نیز سیداحمد خمینی با حضور علما و روحانیون حاضر ملّبس به لباس روحانیت شد و آیین عمامه گذاری توسط آیت الله سیدعلی محقق داماد 
برگزار شد. احمد خمینی، فرزند ارشد سیدحسن خمینی و نوه مرحوم سیداحمد خمینی، فرزند امام خمینی، است.  او متولد سال 1377 است و 20 

سال دارد.  حسن خمینی به غیر از احمد، دارای دو دختر و یک پسر دیگر است.  همسر او، ندا بجنوردی، فرزند آیت الله موسوی بجنوردی است. 

چهره ها



هفته گذشته یک خبر فضای رسانه ای را درگیر خود 
کرد. سایت تابناک رســانه نزدیک به محمود احمدی نژاد 
مدعی شــد که محمود احمدی نــژاد دیگــر نمی تواند به 
جلسات مجمع تشــخیص برود. در روزهای هفته گذشته 
خبر تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام دست به دست می شد، اما صحت و سقم این 
موضوع در  هاله ای از ابهام قــرار دارد که برخی نمایندگان 
مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با احتیاط 

درباره آن اظهارنظر می کنند. 
هرچند مصطفی میرســلیم، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در پاسخ به سوالی در رابطه با صحت تعلیق 
عضویت محمود احمدی نژاد از مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تنها به گفتن »این خبر شــایعه اســت« اکتفا کرد و 
حاضر نشد توضیح بیشتری بدهد اما محمدعلی پورمختار، 
نماینده اصولگــرای مجلس دهم به صورت غیرمســتقیم 
احتمال این موضوع را دور از واقعیت ندانســت. او دراین 
رابطه با بیان اینکه از تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد 
خبری ندارم، درباره چرایی این شایعات گفت: »از آنجایی 
که احمدی نژاد رفتارهای غیرمنطقــی و غیرقابل قبولی از 
خود نشان داده اســت، نمی توان این رفتارها را در جهت 

مصلحت نظام و کشور دانست.«
 او ادامه داد: »امروز ما با انــواع تهدیدات داخلی و 
خارجی مواجه هستیم به صورتی که هجمه های بسیاری 
علیه ســه قوه به راه افتاده، وقتی فردی چون احمدی نژاد 
جلودار این موضوع می شــود واضح اســت که راه اشتباه 

انتخاب شده است.«
 او ضمن بیان اینکه احمدی نژاد با انواع سخنرانی ها 
و رفتارها تالش می کند مردم را تحریک کند، گفت: »البته 
نباید به شایعات خیلی توجه کرد به هر حال این موضوع به 
سیاست های کلی نظام بازمی گردد و بر اساس حکمت هایی 
که معاون قوه قضائیــه نیز پیش از این مطــرح کرده بود، 
تصمیم گیری می شــود.« یکی دیگــر از اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که خواست اسمی  از او برده نشود 
نیز گفت: »موضوع تعلیق عضویــت احمدی نژاد را برای 
اولین بار از زبان شما می شنوم و خبری در این رابطه ندارم و 

فکر می کنم تنها یک جو سازی باشد.« 
اما صبح سه شنبه کانال های نزدیک به اصولگرایان 
همچون »آخریــن  خبــر« و »خبرفوری« خبر بازداشــت 
احمدی نژاد را روی خروجی هایشان قرار دادند. در همین 
رابطه یک منبــع آگاه در گفت و گو با آنا ایــن خبر را تکذیب 
کرد و گفت: »این اخبار به هیچ وجه صحت ندارد و شایعه 
است.« این خبر در حالی در فضای مجازی دست به دست 
می شــود که در کانال تلگرامی  دولت بهار منتســب به تیم 
رسانه ای احمدی نژاد متنی به شرح زیر منتشر شده است: 
»صبح امروز خبر کذبی در یکی از رسانه های گمنام پیرامون 
دکتر احمدی نژاد منتشر شد که بالفاصله توسط رسانه های 
هر دو جناح سیاسی پوشش داده شد.   فارغ از انگیزه های 
پیدا و پنهان رســانه های متصل به جریان قدرت از انتشار 
این گونه خبرها، به نظر می رسد جریان های فاسد سیاسی 
بیشــتر آرزوهای خود را در قالب شایعات بیان می کنند، در 
شرایطی که پرسش های زیادی در افکار عمومی پیرامون 
عملکرد ناعادالنه قوه قضائیه در پرونده های سیاسی وجود 
دارد و دولت نیز ناتوان از عمل بــه وعده های انتخاباتی، 
بحرانی تریــن شــرایط را در افــکار عمومــی دارد، پخش 
این گونه شــایعات کذب کارکرد انحراف افکار عمومی از 
مطالبات اصلی و اساسی مردم را دارد که البته هرگز کارگر 

نخواهد بود.« هیچ یک از این شــایعات نتوانست مانع از 
برگزاری جشن و سخنرانی احمدی نژاد شود.  این مراسم در 
پارکینگ خانه ای در ضلع شــمال شرقی میدان 72 نارمک 

برگزار شد. 
خانه احمدی نژاد در بن بست هدایت واقع شده است، 
ضلع شــرقی میدان.  از پارکینگی که مولودی و سخنرانی 
احمدی نژاد در آن برگزار شــد تا خانه او کمتــر از صد قدم 
فاصله است.  در برخی از میدان های شرق تهران بنرهایی 
برای اطالع رسانی این برنامه به  چشم می خورد.  پلیس دو 
خیابان منتهی به میدان 72 را بســته بود و با فاصله مراقب 

برنامه بود.  باتوجه به محل مراســم، پلیس بیشتر در غرب 
میدان ایســتاده بود، جایی که مردم کمتر حضور داشتند. 
در میانه میدان و ســمت شمالی آن ســالمندان زیادی به 
چشم می خوردند که بیشــتر از اهالی همان منطقه بودند.  
متولیــان مراســم، ورود و خروج افــراد را به خانــه کنترل 
می کردند.  باتوجه به فضای مراسم، خانم ها نمی توانستند 
وارد پارکینگ شوند. عده ای جوان، مردانی که قصد ورود 
به پارکینگ داشتند را می گشــتند.  داخل موکت شده بود و 
مداحی، مشــغول مولودی خوانی بود و مــردم هم در حال 

فیلم گرفتن و گاهی هم دست زدن. 
بهمــن شــریف زاده، روحانــی نزدیــک به مشــایی 
و علی اکبــر جوانفکــر از دولتمــردان دوره ســکان داری 
احمدی نژاد بر مقام ریاســت جمهوری، از همراهان او در 
این مراسم بودند.  حدود ساعت 7 شب بود که رئیس دولت 
نهم و دهم آماده سخنرانی شــد. محور اصلی حرف های 
احمدی نژاد دربــاره امام زمان بــود.  او از موجی در جهان 
ســخن گفت که دیگر قابل بی اعتنایی نیست؛  موجی که 
به »پاس ایســتادگی ملت ایــران« به وجود آمده اســت. 
محمود احمدی نژاد به شــنوندگان گفــت: »اگر بخواهم 
خاطرات خودم را درباره این موج بگویم باید چهار ســاعت 

صحبت کنم«.
 او در ادامــه از مواجهــه خود بــا افــراد متفاوتی در 

سراســر جهان گفت که منتظر ظهور هســتند؛ از هر دین 
و ملتــی.  هرچند او می گفت »اســم« را نمی دانســتند اما 
وقتی شــرح می دادند که منتظر چه هســتند، نشانی امام 
زمــان را می دادنــد.  مرد عصبــی این روزهای سیاســت، 
هرچند به تندی مواضــع قبلی خود اظهارنظــری نکرد اما 
به حرف های پیشــین خود ارجــاع داد و به شــنوندگانش 
اطمینــان داد کــه »اتفــاق بزرگــی در پیش اســت«. او 
موضع گیری های تنــدی را که در دنیای امروز می شــود، 
نشانه ای »از خالی شدن زیر پای صاحبان قدرت و ثروت« 
دانست، »هرچند خودشان ندانند«. محمود احمدی نژاد 

 از جهانی گفت که همه راه ها را امتحان کرده و دیگر خسته 
شده است.  جهانی که به تعبیر او راست، چپ، میانه، باال 
و... را آزموده و به نتیجه نرسیده است. ساعت ۸ نشده بود 
که احمدی نــژاد صحبت های خود را به  پایــان برد و راهی 

خانه شد. 

  ماجرای حکم ارتداد 
روح اللــه احمدزاده کرمانی، معــاون احمدی نژاد و 
رئیس ســازمان میراث فرهنگی در دولت دهم، با انتشــار 
مطلب کوتاهی در کانال تلگرامی خود نوشت: »شنیده ها 
حکایت از اتهامات سنگین امنیتی در پرونده یکی از اعضای 
اصلی جریان انحرافی دارد. همچنین وجود برخی از اسناد و 
مدارک و اقاریر، احتمال صدور حکم ارتداد! را در خصوص 

این فرد، افزایش داده است.«
 وی بــا انتشــار مطلبی در کانــال خــود از ادعای دو 
رسانه که این موضوع را به مشایی نسبت داده بودند انتقاد 
کرد و نوشــت: »از این بداخالقی رسانه های به اصطالح 
اصالح طلب و اعتدالگرا و اذناب خارجی شــان به خدا پناه 
می برم که بدون آنکه از کســی نامی ببرم، ســریع مصداق 
معین می کنند تا خبرشان بیشتر بازدید بخورد، ولو به قیمت 
 بی آبرو کردن یک انسا ن که سیستم محترم قضایی در حال 

بررسی پرونده وی است.«

شایعاتدورسرمحمود
ازبازداشتتاتعلیقحکم
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تفسیر حداد عادل از وضعیت فضای مجازیمحسن رضایی به عربستان هشدار داده است

سبک زندگی یک مرجع تقلید

پیام به واشنگتن

روز خلیج فارس

محمدجــواد ظریــف، وزیر امــور خارجه کشــورمان تغییــر مواضع 
مایک پامپئو دربــاره برجام را با طرح پرسشــی زیر ســوال بــرد. در پیام 
توئیتری ظریف آمده است: »در 12 آوریل، مایک پامپئو ]در نشست ادای 
توضیحات کمیته روابط خارجی سنا[ اظهار داشت که نیازی نیست درباره 
ابطال ]خروج از[ برجام نگران بود، زیرا ایران »نه پیش از توافق به دنبال 
سالح هسته ای می شتافت« و نه پس از آن »به دنبال سالح ]هسته ای[ 
می شتابد«، اما هم اکنون می گوید »زمان ارزیابی دوباره این پرسش است 
که آیا می توان به ایران برای غنی سازی هرگونه ماده هسته ای اعتماد کرد 

یا خیر«. با این حساب کدام یک ]از این اظهارات[ را باید در نظر گرفت؟

محمدحسین مهدویان، کارگردان با تبریک روز ملی خلیج فارس در اینستاگرامش 
نوشــت: امروز روز ملی »خلیج فارس« اســت. دهم اردیبهشت ســال هزارویک هجری 
شمســی، نیروهای ایرانی با رهبری امام قلی خان، جزیره  هرمز را که در اشغال نیروهای 
پرتغالی بود، آزاد کردند تا خلیج فارس، برای همیشه فارس بماند. امروز شاید از شهدای 
این جنگ سخت که در برابر یکی از بزرگ ترین امپراتوری های آن زمان اتفاق افتاد، نامی  بر 
جا نمانده باشد اما شجاعت و مردانگی سربازان ایرانی که برای حفظ هویت و مرزهای این 
سرزمین پاک از جان شان گذشتند، تا همیشه مایه افتخار زنان و مردان ایرانی است. این 
سرمایه ای است که آسان به دست نیامده و آسان هم از دست نخواهد رفت. محمدحسین 
مهدویان همچنین نوشت: »عکس باال از ویکی پدیا برداشته شده و تزیینی نیست. این 
تصویر تابلوی قدیمی  یک خیابان در قاهره پایتخت مصر اســت که نام خلیج فارس را بر 

خود دارد.« 

فضای مجازی
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حرف روز 

اگه خودت وزیر ارتباطات بــودی، حاضر بودی 
به خاطر یه تلگرام بری زندان یا فقط از بقیه طلبکاری؟ 
وزرا و کارمنــدان دولت هم مجبورنــد از قانون پیروی 
کنند. قدرنشناســی نکنید تا همین االن هم که ســعی 
کردند فیلترش نکنند خوب بوده. مشکل اینجاس که 
یه مشت موجود مریض یا آدمای  بی ظرفیت درست از 
تلگرام استفاده نکردند، درگیری های دی ماه پارسال رو 
ایجاد کردند و کشورو به آشوب کشوندند، حاال به غیر 
از خالفکاری های دیگه ای که می کردند. حاال ما باید 

پاسوز اینا شیم، این دیگه تقصیر دولت نیست.

حاضرم قسم بخورم اگر اون جوان توسط پلیس 
مهار نمی شد، همین جماعت معتاد به هشتگ بازی 
تســلیت تســلیت راه می انداختند و کنار یک مثنوی 
انتقاد می فرمودنــد. همینه دیگه یــه امنیت بود که 
اونم نداریم. شاید هم خواستار 2030 برای جوانان 

می شدند، الله اعلم. 

این بازیگران چــون در فیلم هــا نقش های 
متفاوتی مثال دکتر و مهندس و... رو بازی می کنند، 
واقعا باورشــون می شــه مثال دکتر شــدند، گرچه 
ایــن عناوین به خودی خــود چیزی از انســانیت و 
فهم اجتماعی آدم اثبات نمی کند ولی این دســت 
هنرور های دست چندم واقعا دارند گند می زنند به هر 
چی امنیت و سالمت اجتماعی جامعه و یک عده هم 
این را باور دارند. خدا کند همه ما به راه راست هدایت 

شویم و ثابت قدم هم بمانیم. 

متاسفانه دولت روحانی برای این که برجام 
حفظ شود ، کلی تعهد اضافه هم دادند که سال ها 
,fatf ،برای کشور هزینه اش باقی است مثل پالرمو

فرانســه مهد دموکراســی تظاهرات صنفی 
کارگران را به شــدید ترین خشونت ها پاسخ میده، 
روشنفکرهای غربی زده حاال کجا هستن؟ خیلی 
دموکراسی کشــورهای غربی را به رخ می کشید، 
خوبه فقط تظاهرات صنفی بوده اگه قرار بود علیه 

کل حاکمه فرانسه تظاهرات کنند چه می شد.

ادامه حیات با این برجام که حتی با بودنش 
هم نمی شــود تجارت کرد و تکنولوژی وارد کرد و 
تبادالت فرهنگی و علمی و اجتماعی داشت ، در 
دراز مدت ایران را تبدیل به کشوری عقب مانده و 

ویرانه خواهد کرد

اگه ترامــپ برجام رو پــاره کنه، بیشــترین 
خدمــت رو بــه ایران کــرده و ملــت مــا رو از یوغ 

کاغذپاره برجام نجات میده. 

آقای ظریف چطوری قبول می کنی در مقابل 
این همه فشارهای دیپلماتیک در سطح جهان و 

منطقه فقط و فقط پیام توئیتری بدی !

سلبریتی کجایی ؟ فقط از تولید خارجی یعنی 
تلگرام دفاع میکنی ؟ پس جوان متخصص ایرانی 

چه ؟

متاســفانه درحالی کــه طرف مقابــل از آخرین 
تکنیک های جنگ روانی استفاده می کند تا منافعش 
را پیــش ببــرد، رســانه های ما بــه مســخره کردن و 
واکنش های سطحی بدون ارائه دلیل بازی را به آنها 
واگذار می کنند. در این برهه زمانی پاتک رســانه ای 
متمرکز با انتشار اطالعات طبقه بندی شده سالح های 
غیرمجاز آنها در کنار تصاویر آدم کشی های آنها امری 

ضروری است. 

با ســالم. از همون اول مذاکرات برجام نقشه و 
خباثت آمریکا و اروپا معلوم بود. می خواســتند تا آنجا 
که ممکن اســت با دســت خودمان برنامه صلح آمیز 
هسته ای را از بین ببریم و بعدش هر چی باقی ماند را 
در فشــارها و کلک های بعدی؛ البته برجام می تونه با 
مقاومت مردم و مثال دولت به مثابه شمشــیر دولبه بر 

ضد دشمنان ایران تبدیل بشه. 

با خروج ترامــپ از برجام ایــران باید از فرصت 
استفاده کند و حاال که همه دنیا و اروپا و چین و روسیه 
ترامپ را مقصر فروپاشی برجام می دانند ایران هم باید 
فوری از برجام و ان پی تی خارج شود و فیتیله بحران 
را تا حد ممکن باال ببرد و وقتی حسابی بحران تبدیل 
به مسئله اول دنیا شد و خطر جنگ هر لحظه انوقت 
مواضع صلح دوســتانه بگیرد. دقیقا مانند کاری که 

کره شمالی کرد.

اصوال اصالح طلبان هیچ وقت نتوانســته اند 
همگی با هم زیر یک سقف جمع شــوند! اما اینکه 
این مساله چه زمانی برای مردم ایران و تهران مایه 
عبرت و تنبه شود، مشخص نیست! مجلس ششم، 
دولت دوم خاتمی و عبور از خاتمی، شــورای اول و 

شورای پنجم.

جنایتی که توســط تلگرام انجام شــد، شاید 
داعش انجام نداد؛ از دادن امکانات به تروریست ها 

در انجام جنایت در ایران گرفته تا... 
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این مقالــه به این می پــردازد که عوامــل مختلفی کنار 

یکدیگر قرار گرفته اند که حکایت از تشدید تنش ها میان محور 

آمریکا، اسرائیل، عربستان و امارات علیه ایران داشته که این 

عوامل بعضا مربوط به مسائل سیاست داخلی آمریکا و برخی 

دیگر در ارتباط با اهداف عربستان و دیگر شرکای ایاالت متحده  

در منطقه هستند. فرد برای اینکه رفتار سیاسی  ترامپ را متوجه 

شود، نیازمند خیالی حاصلخیز اســت که هیچ گزینه ای را از 

ذهن خود دور نگه ندارد حتی اگر به دیوانگی متهم شــود. او 

باید احتمال هر چیز را بدهد حتی اگر گزینه ای باشد که با تمام 

معیارهای منطقی و عقلی سازگار نباشد... حتی گزینه ای به 

خطرناکی احتمال وقوع جنگ...

  طناب اتهامات بر گردن  ترامپ؛ نگاهی به 
سیاست داخلی آمریکا

روزی نیســت که بازرس ویژه رابرت مولر، ابعاد تازه ای 
از موضوع دست داشتن روسیه در انتخابات 2016  آمریکا را 
آشکار نکند، همه این رویدادها در اصل، طنابی بر گردن  ترامپ 
هســتند. اعضای گروه  ترامپ و نزدیــکان او امروز در جنگ 
هستند؛ این جنگ زمانی شروع شد که ابعاد تازه ای از پرونده 
مذکور در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفت. موضوع 
از این قرار بود که افراد بلندپایه ای از تیم  ترامپ در برج او با یک 
وکیل روس دیدار کرده و خواستار اسنادی علیه نامزد دموکرات، 
هیالری کلینتون شده بودند. این افراد را پسر  ترامپ، جونیور، 
داماد او جراد کوشنر و مدیر ستاد انتخاباتی او، پل مانافورت 
تشکیل می دادند. ستیف بنون، از مقامات سابق کاخ سفید 
پس از انتشار خبر رســوایی فوق، آن را »خیانت به آمریکا« 
توصیف کرد.  کوشــنر، خود ناظر بر تماس هایی نیز بوده که 
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، مایکل فلین با سفیر روسیه در 
واشنگتن برقرار کرده و فلین خود به گمراه کردن »اف  بی آی« 
در این خصوص اعتراف کرده است. این فهرست گسترده تر 
شده و افرادی چون ریچارد جیتس، یکی از مشاوران  ترامپ 
که خود متهم است پیش از این جاسوس روسیه بوده و اریک 
برنس، موسس شــرکت بلک واتر را در دربر می گیرد. برنس 
متهم اســت که با هماهنگی نماینده ولیعهد امارات، محمد 
بن زاید یعنی جورج نادر، با یک مسئول روسی در جزیره سیشل 
مالقات کرده است. ابعاد این رسوایی تا بدان جا گسترش پیدا 
کرد که برخی دست داشــتن شــخص  ترامپ در رویدادهای 
فوق را محتمل دانســته اند. برکناری جیمــس کومی، مدیر 
پیشــین اف  بی آی، با هدف تاثیرگذاری بــر روند تحقیقات، 
درخواست  ترامپ که توســط وکیل او ارائه شــده و خواستار 
عفو ریاست جمهوری برای مایکل فلین و پول مانافرت شده، 
شواهد این موضوع هستند. از طرفی شخص مولر هم بعید 
نیست که هدف خشم  ترامپ قرار بگیرد، چراکه  ترامپ، روند 
تحقیقات او را غیرعادالنه توصیف کرده بود. رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا، پل رایان، آشکارا  ترامپ را از هرگونه فشار بر 
مولر یا احتمال برکناری او، برحذر داشته است.  این تحقیقات، 
بر تخلفات  ترامپ و نزدیکان او نیز متمرکز شــده است. مولر 
خواستار دسترسی به اسناد مجموعه شرکت های  ترامپ که 
احتماال در روسیه سرمایه گذاری دارند، شده، همان طور نیز 
کاخ ســفید در خصوص احتمال برخورداری داماد  ترامپ از 
وام هایی برای شــرکت های خود به ارزش 509 میلیون دالر 
تحقیق کرده است.  هیچ کس نمی تواند در مقابل ضربه هایی 
اینچنینی مقاومت کند؛ ضربه هایی که اجازه نفس کشیدن به 
فرد را نمی دهند. شرایط برای او به گونه ای است که اگر حتی از 
محاکمه و برکناری جان سالم به در برد، باز هم احتمال انتخاب 

او برای دوره دوم ریاست جمهوری غیرممکن است. 

  فرار به جلو
در سریال معروف خانه پوشالی، کاراکتر رئیس جمهور 
آمریکا، فرانک اندروود، آنجــا که ابعاد رســوایی او در حال 
آشکارشــدن بود، اجازه داد که یک گروه تروریســتی، یکی 
از گروگان های آمریکایــی خود را گردن بزند، تــا با ظهور بر 
صفحه های تلویزیــون و اعالم اینکه آمریــکا »در وضعیت 
جنگی« قرار دارد، افکار عمومــی را از تخلفات داخلی خود 
منحرف کرده و برای مقابله با تروریسم خیالی جامعه را با خود 
متحد کند. این گونه بود که در سریال مذکور، اندروود با فرار به 

جلو از احتمال برکناری جان سالم به در برد. 
به نظر می رسد اوضاع امروز  ترامپ  بی شباهت به شرایط 
کاراکتر فرانک اندروود در سریال مذکور نیست. همان حربه 
همیشــگی، تحریک جنگ برای فرار از مشکالت داخلی با 
این تفاوت که در اینجا،  ترامپ متحدان جنگ طلبی در منطقه 
دارد مانند عربستان و اســرائیل اما اتهامات همان اتهامات 
است.ترامپ چه خشنود باشد یا ناراحت، هیچ وقت از حمله 
به ایران دست نکشــیده، او ایران را منشا افراط و شر منطقه 
می خواند و خواســتار انزوای آن و اعمال تحریم های بیشتر 
علیه تهران شده است. او هیچ فرصتی را برای حمله لفظی به 
ایران از دست نداده و آن را تهدید به خروج از توافق هسته ای 
کرده اســت.  ترامپ توافق را سرشــار از اشکاالت توصیف 
کرده و از ســازمان های اطالعاتی آمریکا خواســتار تحلیل 
فعالیت ها و اقدامات ایران شده و تاکید کرده که ایران به روح 
توافق هسته ای پایبند نبوده و می گوید با همکاری با متحدان 
در جهت مقابله با اقدامات  بی ثبات کننده ایران و حمایت این 
کشور از متحدان تروریستی آن در منطقه خواهد پرداخت. 
رئیس جمهور آمریکا، از اغتشاشــات در ایــران بهره برداری 
کرده و از آن به »فرصتی برای تغییر نظام« تعبیر کرده است؛ 
موضعی که ایران آن را تحریک کننده و نتیجه کینه  ترامپ علیه 
خود می داند.  ترامپ از این نیز فراتر رفته و شــخصیت های 
مخالف ایران را در دولت خود افزایش داده است. مشاور جدید 
امنیت ملی او، جان بولتون، مخالف شدید ایران بوده و توافق 
هسته ای را  بی فایده می داند و بر این باور است که ابقای گزینه 
نظامی روی میز ضدتهران ضروری است. وزیر دفاع پیشین 
اسرائیل، شاوول موفاز نقل کرده که بولتون پیش از این تالش 
کرده او را قانع کند که اســرائیل به ایــران حمله کند. مایک 
پامپئو، دیگر مقام مسئول در دولت آمریکاست که نقل شده 
زمانی که رئیس سازمان سیا بوده، پیام هشدارآمیزی را برای 
سردار سلیمانی ارسال کرده است؛ موضوع پیام فوق، مواضع 
آمریکا از سیاست های ایران در عراق است که واشنگتن آن را 
تهدید فزاینده تلقی می کند.  همه این تغییرات موجب شده تا 
ناظران، از شکل گیری »کابینه جنگ« در دولت  ترامپ سخن 
بگویند که هدف آن چیزی جز مقدمه سازی برای حمله به ایران 
نیســت. اگر بپذیریم که  ترامپ تالش دارد فرار به جلو کرده 
و از مشکالت داخلی بگریزد، در آن صورت، جایگاه دشمن 
شماره یک در اختیار ایران خواهد بود؛ ایرانی که این روزها، 
اغلب رژیم های عربی با آن در تنش بوده و بهترین هدف برای 

 ترامپ است. 

  ظالم باشد یا مظلوم، بحق باشد یا به ناحق، متحد 
خود، عربستان را یاری و به ایران حمله کن!!

فارغ از اظهارنظرها در مورد سیاســت خارجی  ترامپ و 
اینکه  ترامپ، اصال برخوردار از سیاســت خارجی منسجم و 
قابل تحلیل هست یا خیر، اما این سیاســت خارجی او یک 
ویژگی اصلی دارد. ویژگی سیاســت خارجی  ترامپ، اتحاد 
شبه مطلق او با عربستان سعودی و ولیعهد این کشور محمد 
بن سلمان و در درجه ای کمتر با امارات متحده عربی در کنار 
تایید کورکورانه اسرائیل است که  ترامپ هر از گاهی مراتب 
اطاعت و ارادت خود را نسبت به آن ابراز کرده است.  ترامپ 
که زبانی جــز زبان پول و ثــروت را نمی فهمــد اعجاب خود 
نسبت به بن ســلمان را مخفی نمی کند که حاکم بر کشوری 

ثروتمند بوده که می بایست بخشی از ثروت خود را به آمریکا 
ببخشد.  ترامپ شناختش از شخصیت بن سلمان را نیز پنهان 
نمی کند، بن سلمانی که در قراردادهای میلیاردی تسلیحاتی 
با آمریکا بخل نورزید؛ قراردادهایی که هزاران فرصت شغلی 
برای آمریکایی ها ایجاد می کند و این چیزی است که موجب 
شود آب دهن  ترامپ سرازیر شود تا آنجا که مقابل دوربین ها 
خطاب به بن سلمان بگوید که این پول ها برای شما پشیزی 
بیش نیست، بیشتر بخرید. متحد دیگر عربی آمریکا در فرآیند 
فوق، امارات و ولیعهد آن محمد بن زاید اســت. نام بن زاید 
به عنوان واسطه و نقشش در دوره انتقالی یعنی بین پیروزی 
درانتخابات تا تصدی رسمی سمت ریاست جمهوری آمریکا 
به کرات شنیده شد. نقش او، ایجاد مسیرهای مخفی برای 
برقراری تماس با کرملین اســت. رســانه ها از روابط عمیق 
 ترامپ با بن زاید نیز سخن گفته و نقش او را در ارتباط با سیاست 
آمریکا در خلیج فارس تاثیرگذار برشــمرده اند، اما مدرکی در 
این مورد وجــود ندارد. برخی منابــع می گویند دلیل برکناری 
رکس تیلرسون، وزیر خارجه پیشــین آمریکا توسط  ترامپ، 
گزارش هایی است که امارات در ارتباط با نرمش تیلرسون در 
تعامل با قطر در موضوع اختالفات  محوری عربی در اختیار 

رئیس جمهور آمریکا قرار داده است.

  اسرائیل و تکمیل مربع دشمنان ایران
ترامپ، همچنین رئیس جمهور رویایی برای اسرائیلی ها 
نیز هست. او خطوط قرمز را برای کســب رضایت اسرائیل 
زیرپا گذاشته و دستور انتقال سفارت آمریکا به قدس را داده 
است؛ به اعتراضات کشورهای اســالمی در این خصوص 
توجهی نکرده و رویکردش نســبت به روند صلح فلســطین- 
اسرائیل، به شدت به ضرر طرف فلسطینی است، همان طور 

که مخالفتی با شهرک سازی اسرائیلی ها در فلسطین ندارد. 

  نتیجه گیری
سه متحد منطقه ای آمریکا، به مواضع خصومت آمیز 
خود علیه ایران پایان نمی دهند و خواستار تشدید سیاست های 
آمریکا علیه سیاست منطقه ای ایران شده اند، اما در این میان، 
بن سلمان، کینه و دشمنی خاصی نسبت به ایران نشان داده و 
در بیش از یک مناسبت، ایران را به آلمان هیتلری تشبیه کرده 
است. بن سلمان از آمریکا می خواهد شدت عمل بیشتری 
برای مقابله با ایران نشــان دهد و از آن فراتر رفته و می گوید 
دستیابی به نقطه نظرات مشترک با ایران غیرممکن است. 
او حتی تهدید کرده که منتظر نمی ماند که جنگ در عربستان 
صورت گیــرد، بلکه تالش خواهــد کرد جنــگ را به داخل 
ایران بکشاند. هیچ کنفرانس خبری یا دیداری بین  ترامپ و 
شخصیت هایی از سه بازیگر فوق روی نمی دهد، مگر اینکه 
در آن نامی از ایران برده شود.  پیش از این، جان کری، وزیر 
خارجه اسبق آمریکا گفته بود: »هرکدام از آنها به من گفت: 
باید به ایران حمله کنید... این تنها چیزی است که در تهران 
فهمیده می شود«. او با این جمله، پرده از تالش های مصر، 
عربستان و اسرائیل بین سال های 2009 تا 2013 برای اقناع 
واشــنگتن جهت حمله نظامی به ایران برداشت. آنها در آن 
برهه امید داشــتند که تنش میان آمریکا و ایران رو به تشدید 
نهد، اما در شرایط کنونی این آمریکاست که گویا چراغ سبز را 
به اسرائیل و دیگر دشمنان ایران نشان داده است. این سخن 
پس از تنش های روی داده در ســوریه طی دوماه گذشته به 
وضوح شنیده شد. با این تفاصیل، اگر بپذیریم که سیاست 
 ترامپ، کمک به متحدان است خواه بحق باشند یا ناحق، در 
آن صورت بعید نیست که برای نشان دادن پایبندی به اتحاد 
فوق به خصوص اگر پای منافع آمریکا در میان باشد، تنش ها 
در منطقه علیه ایران با همراهی دیگر متحدان منطقه ای در 

آینده رو به تصاعد بگذارد. 
https://www.sasapost.com/would-trump-declare-
war-on-iran/
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 آیا  ترامپ روی توافق ثانویه 
کار می کند؟

گزارش اکونومیست از تبعات خروج آمریکا از برجام 

متعاقب سفر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
و آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان به ایاالت متحده آمریکا 
و دیدار ناموفق آنها با دونالد  ترامپ بر سر برجام، بسیاری از 
رسانه ها و نشریات بین المللی عواقب و آثار خروج ایاالت 
متحده از توافق هســته ای با ایــران را مورد بررســی قرار 
داده اند. به عبارت بهتر، طی روزهای اخیر، احتمال خروج 
یکجانبه ایاالت متحده از برجام بیش از پیش تقویت شده 
و برخی رسانه ها نیز پیش فرض اصلی خود را بر مبنای این 
خروج یکجانبه گذاشــته اند. با این حال، برخی رســانه ها 
معتقدند که اعالم خروج ایاالت متحــده آمریکا از برجام، 
مکانیــزم تقابلی واشــنگتن و نظام بین الملــل را وارد روند 
پیچیده ای خواهد کرد و عملیاتی شدن دوباره تحریم های 
ثانویه ایاالت متحده آمریکا علیــه ایران، در تاریخ 12 ماه 
می  )22 اردیبهشت( رخ نخواهد داد. نشریه اکونومیست 
در یادداشتی به بررســی اجمالی تبعات خروج واشنگتن از 

برجام پرداخته است:
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه سفر سه روزه 
خود به ایــاالت متحده آمریــکا را به پایان رســاند. وی در 
پایان این ســفر اعالم کــرد کــه احتمــال دارد  ترامپ بنا 
بر دالیل داخلــی، از توافق هســته ای با ایــران )برجام( 

که در ســال 2015 میــالدی میــان ایــران و قدرت های 
جهانی به امضا رســید خارج شــود. به راســتی اگر  ترامپ 
 این اقدام را صورت دهد و از برجام خارج شود، چه اتفاقی

 رخ خواهد داد؟
در عرصه تئوری،  ترامپ به سادگی قادر به پایان دادن 
به برجام و توافق هســته ای نیســت: توافقی که توســط 
رئیس جمهور پیشــین ایاالت متحده آمریــکا یعنی باراک 
اوباما به امضا رسیده اســت. این یک توافق سیاسی بین 
ایران و شــش قدرت جهانی یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، 
آلمان، روسیه و ایاالت متحده آمریکا است. مطابق برنامه 
جامع اقدام مشــترک، تحریم های بین المللی و آمریکایی 
)تحریم های ثانویه آمریکا( که مربوط به برنامه هسته ای 
ایران بوده اند، در ازای اعمــال محدودیت هایی 10 تا 15 
ساله بر ســر فعالیت های هســته ای ایران لغو شده است. 
دولت های اروپایی به عالوه دو کشور چین و روسیه تصریح 
کرده اند که آنها نسبت به برجام ملتزم هستند. از سوی دیگر، 
بازرســان بین المللی نیز معتقدند که ایران تعهدات خود را 
وفق توافق هسته ای صورت داده است. بااین حال، اعمال 
مجدد تحریم هــای ثانویه ایاالت متحــده آمریکا، توافق 

هسته ای با ایران را از بین خواهد برد. 
دونالد  ترامــپ رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریکا 
این معاملــه )برجــام( را بدتریــن معامله قــرن می داند و 
مدت هاســت وعــده داده تا به ایــن توافــق خاتمه دهد.  
ترامپ به لطــف مهلت های تعیین شــده از ســوی کنگره 
)مهلت هایی که کنگــره آمریکا بــرای رئیس جمهور این 

کشــور برای تمدید تعلیق تحریم های ایــران یا عدم این 
اقدام در نظر گرفته اســت( فرصت و قــدرت مانور زیادی 
برای رد قــرارداد برجــام دارد. مهلت بعــدی، 12 ماه می  
خواهد بود.  ترامپ در روز 24 آوریل و در کنفرانسی مشترک 
با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که در واشنگتن 
برگزار شد، در عین اینکه از پیشــنهاد ماکرون برای ایجاد 
یک توافق بین المللــی جدید برای محدودکردن بیشــتر 
ایران )اعمال محدودیت های هسته ای و موشکی جدید و 
گسترش تعهدات برجامی  ایران( سخن گفت، اما مجددا 
 توافق هســته ای ایران را توافقی احمقانــه خواند و آن را 

محکوم کرد. 
با این حال هنــوز اطمینانی در ایــن خصوص وجود 
ندارد. به نظر می رســد که 12 ماه می  مهلت نهایی در این 
خصوص نخواهد بود. تحریم هــای آمریکا )تحریم های 
ثانویه ایاالت متحده آمریکا( عمدتا مربوط به صادرات نفت 
ایران و سایر معادن این کشور و همچنین با هدف تضعیف 
فعالیت های بانکی ایران و هدف قرار دادن آنها وضع شده 
است. از این به رو نظر می رسد مهلت اصلی در اواسط ماه 
جوالی است. زمانی که  ترامپ باید تحریم هایی که طیف 
وسیعی از بخش ها از جمله صنعت هواپیمایی ایران را هدف 
قرار می دهد، بررســی کند. مقامات ایــران تاکید کرده اند 
که اگر  ترامپ برجــام را ترک کند و به تعهــدات خود وفق 
توافق هســته ای عمل نکند، از برجام خارج می شوند. در 
بدترین و سختگیرانه ترین حالت، ایران می تواند کار روی 
تولید سالح هسته ای را آغاز کند. با این حال آنها می توانند 
به دنبال گســترش تجارت خــود با شــرکای غیرآمریکایی 
باشند. با این حال شــرکت های بزرگ بین المللی احتماال 
از  ترس خروج از بازار ایاالت متحــده آمریکا )که متعاقب 
اعمال تحریم هــای ثانویه آمریکا علیه ایــران رخ خواهد 
 داد(  ترجیح می دهند فعالیت های تجــاری خود با ایران را 

متوقف کنند. )1( 
از ســوی دیگــر، در بهتریــن حالت ممکــن  ترامپ 
می تواند )به جــای خروج از توافق هســته ای بــا ایران( 
بــا طرف هــای اروپایــی در خصــوص توافقنامه هــای 
چندجانبه ای که قصد محدودکردن برنامه موشــکی ایران 
را دارنــد کار کنــد. توافقنامه هایی کــه می تواند موضوع 
سیاست های ایران در منطقه خاورمیانه را با هدف جلوگیری 
از مداخله ایران در منطقه و ایجاد محدودیت های دائمی 
 برای توســعه ســالح های هســته ای از ســوی ایــران را 
نیز در بــر بگیرد. بــا این حال به نظر می رســد بــدون مبنا 
 قــراردادن توافــق هســته ای فعلی بــا ایــران )برجام(، 

انجام چنین معامالتی سخت باشد.

پی نوشت
1- از ســال 2015 میــالدی تاکنــون نیز بســیاری 
از شــرکت ها، بانک هــای بــزرگ و کمپانی هــای تجاری 
در ایــاالت متحــده آمریــکا و کشــورهای اروپایــی بــه 
ســبب اعمال فشــارهای مزمن حقوقــی و اقتصــادی از 
ســوی وزارت خزانــه داری ایــاالت متحده، از دادوســتد 
و همکاری بــا ایران اجتنــاب کرده اند. ایــن موضوع هم 
در دوران ریاســت جمهوری باراک اوباما و هــم در دوران 
ریاست جمهوری دونالد  ترامپ کامال ملموس بوده است. از 
این رو برخالف آنچه از متن یادداشت منتشر شده در مجله 
اکونومیست برداشت می شود، هم اکنون نیز دادوستدی 
میان ایــران و شــرکت های تجــاری و کمپانی های بزرگ 
صورت نمی گیــرد؛ موضوعی که بارها منجــر به اعتراض 
نمایندگان ایران در جلســات کمیســیون مشترک بررسی 

برجام شده و البته تاکنون نیز  بی نتیجه مانده است.
https://www.economist.com/blogs/
economist-explains/ 04 /2018/ economist-
explains-17
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خروج دوجانبه
روایت راشاتودی از اتحاد برجامی  در قاره سبز

مقامات اروپایی و خصوصا مقامات سه کشور آلمان، 
انگلیس و فرانسه طی ماه های اخیر بارها از تعهد خود نسبت 
به توافق هسته ای با ایران سخن گفته اند.  با این حال، این 
کشــورها در رویکرد و اقدامی  دوگانه، مشغول رایزنی های 
فشرده بر سر تامین خواســته های غیرقانونی و فرابرجامی  
دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بر ســر 

برجام هستند. 
از سوی دیگر، چنانچه منابع خبری و تحلیلی اعالم 
کرده اند ســفر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه و 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان به واشــنگتن و دیدارهای 
آنها با  ترامپ بر سر حفظ برجام  بی نتیجه بوده است. با این 
حال مقامات سه کشــور اروپایی همچنان رویکرد دوگانه 
و پارادوکســیکال خــود را در قبال برجــام ادامه می دهند. 
بیانیه اخیر مقامات ســه کشــور اروپایی انگلیس، فرانسه 
و آلمان در همین راســتا قابل تجزیه و تحلیل اســت. این 
بیانیه مشــترک، بــه ابتــکار نخســت وزیر انگلیس صادر 
شده اســت.  اگرچه  ترزا می،  نخســت وزیر انگلیس سعی 
دارد در ســفر نمایشــی پیش روی خود به ایــاالت متحده 
آمریکا، خــود را به عنــوان ناجی اصلی توافق هســته ای 
معرفی کند، اما نباید فرامــوش کرد که باور کردم این بازی 
تصنعی، به قیمت تحدید »توان موشکی ایران« و »اجازه 
بازرســی از اماکن نظامــی«، »تحدید قــدرت منطقه ای 
 ایران« و »دائمی شــدن محدودیت های برجامی  ایران«

 تمام خواهد شد.
  ترزا می  به همراه امانوئل ماکــرون و آنگال مرکل در 
حال چینش پازل های برجامی  از پیش تعیین شــده توسط 
خود و ایاالت متحده آمریکا هستند.  در این معادله، نه تنها 
نباید تفکیکی بین بازی کاخ ســفید و  تروئیــکای اروپایی 
قائل شد، بلکه باید در قبال پیوســتگی و همپوشانی بازی 

برجامــی  این دو بیــش از پیش حساســیت به خــرج داد. 
»راشا تودی« گزارشی را در خصوص بیانیه اخیر سه کشور 
اروپایی در خصوص برجام منتشر کرده است که به مرور به 

آن می پردازیم:
انگلیس، فرانسه و آلمان از توافق هسته ای با ایران 
)برجام( دفــاع کرده اند، این در حالی اســت کــه ایاالت 
متحده آمریکا همچنان بر خروج از برجــام یا اعمال تغییر 
در آن تاکید می ورزد.  رهبران سه کشــور آلمان، انگلیس 
و فرانســه توافق کرده اند تا از معاهده هســته ای با ایران 
دفاع کنند، در حالی که آنها راه هایی را برای جلب امتیازات 
بیشــتر از ایران بررســی می کنند. ســران این ســه کشور 
اعالم کرده اند که معاملــه صورت گرفته در ســال 2015 
میالدی، بهترین راه بــرای جلوگیری از دســتیابی ایران 
به سالح هســته ای محسوب می شــود. اخیرا در تماسی 
تلفنی  ترزا می،  نخســت وزیر انگلیس بــا دو همتای خود 
یعنی آنگال مرکل، صدراعظم آلمــان و امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه، رهبران اروپایی امضاکننده برجام در 
خصوص اینکه توافق هســته ای با ایران بهترین راه برای 
 خنثی کردن تهدید ایران مســلح به سالح هسته ای است 

موافقت کردند.  
اســرائیل  در  فرانســه  اخیــرا ســفیر  همچنیــن 
)سرزمین های اشغالی( هشــدار داد که در صورت از بین 
بردن توافق هسته ای توسط دونالد  ترامپ، احتمال جنگ 

میان ایران و اسرائیل وجود دارد.  
از ســوی دیگر، ســه کشــور اروپایــی دغدغه های 
رئیس جمهــور آمریــکا در خصــوص »اصــالح توافــق 
هســته ای« را نیز مدنظر قرار داده و در تالش هســتند تا 
ایران را بابت پذیرش تعهداتی بیشــتر در خصوص توسعه 
برنامه هسته ای خود ملزم کنند.  آنها در عین تاکید بر اهمیت 
حفظ برجام، خود را متعهد بر ادامه همکاری ها با یکدیگر و 
ایاالت متحده آمریکا بر ســر مقابله با طیف گسترده ای از 

چالش های مربوط به ایران دانسته اند.  
این موارد عبارتند از برنامه موشــکی ایران )خصوصا 
در خصوص موشک های بالستیک( و نقش رو به گسترش 
و رشــد ایران در منطقه خاورمیانه و تعییــن یک چارچوب 

سعید سبحانی

مترجم

رسمی برای پس از ســال 2025 میالدی. در سال 2025 
میالدی، تعهدات ایران وفق برجام پایان می یابد، از این رو 
مقامات اروپایی به دنبال دستیابی به توافقی جدید با ایران 
هستند که فعالیت های هسته ای ایران )محدودیت های 
فعالیت های هســته ای( را بــرای پس از ســال 2025 نیز 
پوشــش دهد،  البته این در صورتی خواهد بــود که برجام 
طی روزهای آتی از ســوی دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا از بین نرود.  این پیشنهادات توسط 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه و در جریان سفر 
اخیر وی بــه ایاالت متحــده و دیــدارش با  ترامــپ ارائه 
شــد.  ماکرون و مرکل هر دو در دیدارهای خــود با  ترامپ 
خواستار بازگشــت  ترامپ از مواضع خود و رسیدن به یک 
توافــق محدودکننده دیگــر در خصوص ایران شــده اند، 
 اما ظاهــرا موفق به متقاعدکــردن رئیس جمهــور آمریکا 

در این خصوص نشده اند.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه جدید ایاالت متحده 
آمریــکا در جریان ســفر خــود به فلســطین اشــغالی، به 
وضوح توافق هســته ای با ایران را توافقی ناقص خواند. 
این اظهارات نشــان می دهد کــه رئیس جمهــور آمریکا 
به دنبال عقب نشــینی و خــروج از برجام در تاریــخ 12 ماه 
می  اســت. پمپئو تاکید کــرده که واشــنگتن می خواهد 
توافق هســته ای با ایران را اصالح کند و اگر نتوانیم این 
 موضــوع را حل کنیــم، قصد داریــم از توافق هســته ای

 خارج شویم. 
 همچنین مایک پمپئو در سفر شنبه خود به عربستان 
سعودی، خواستار تحریم بیشتر و گسترده تر ایران و افراد 
مرتبط با برنامه موشکی این کشور شد و مدعی شد که این 
موضوع میان ایاالت متحده آمریکا و متحدان اروپایی آن 

نیز مورد بحث قرار گرفته است.  
از سوی دیگر، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در 
واکنش به اقدامات ماکرون )برای اعمال محدودیت های 
فراتر از برجــام علیه ایران(، تاکید کــرد که برجام ظرفیت 
غنی سازی هســته ای ایران را در ازای تعلیق تحریم های 
اقتصادی کاهــش می دهــد و هر گونه تجدیــد نظری در 
آن غیر قابل توجیه اســت. روحانی تاکید کرده اســت که 
ایران هیچ گونه محدودیتی را فراتر از تعهداتش در برجام 
نخواهد پذیرفت.  تهران پیشــتر اعالم کرده است که اگر 
دونالد  ترامپ مجــددا تحریم ها را علیه ایــران اعمال کند 
و از توافق هســته ای خارج شــود، ایران نیز از این توافق 

خارج خواهد شد.  
https://www.rt. com/news/425496-europe-
defends-iran-deal/
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مذاکره با موضع برابر
پیونگ یانگ به چین اجازه می دهد که نقش میانجی فرزانه را 

ایفا کند 

اگر در پی آن هستید که سفری به کره جنوبی داشته 
باشــید، انتظار ملتی را در ذهن نپرورانید که آماده اند برای 
جنگی قریب الوقوع بســیج شــوند. در فرودگاه اینچون، 
دروازه ورود به سئول، تنها ســوالی که مامور امنیت از شما 
می پرسد این خواهد بود که: »آیا با شتر تماس داشته اید؟« 
از قرار معلوم، مســافرانی کــه از خاورمیانه بــه کره جنوبی 
بازگشــته اند، میکروب هایی را با خــود آور ده اند که باعث 
نوعی آنفلوآنزای ریوی می شــود. اینکه بســیاری از مردم 
کره جنوبی بــرای محافظت در برابر بیماری های تنفســی 
ماســک به دهان می زنند –البته زنان مدگرا ماســک های 

مشکی رنگ را  ترجیح می دهند- نشان از این دارد که مردم 
این کشور بیشتر از بیماری های واگیردار می ترسند تا حمله 
میکروبی پیونگ یانگ. عالوه بر این، از نظرگاه ســئول، 
کره شمالی در فاصله بســیار دوری قرار دارد. تازه از منظر 
روانی این فاصله بیشتر هم هســت. درست است که مرز 
مین گذاری شده میان دو کشور در فاصله 40 کیلومتری از 
پایتخت کره جنوبی قرار دارد، اما انگار فرسنگ ها میان دو 

کشور فاصله افتاده است . 
آنچه میــان مردم این دو کشــور فاصلــه انداخته نه 
موقعیت هــای جغرافیایی، بلکه تاریخ اســت. 40 ســال 
پیش که به این کشور سفر کردم، جنگ و آتش بس میان 
خانواده ها فاصله انداخته بود. میل به الحاق میان دو کره 
در آن زمان بسیار قدرتمند بود. دو نسل از آن زمان گذشته 
است. بسیاری دیگر مطمئن نیســتند که آشنایان شان در 
آن ســوی مرز هنوز زنده اند یا نه. در نتیجــه، بی تفاوتی بر 

مردم ســایه انداخته. مرز باعث شــده تا دو نوع متفاوت از 
مردم شــکل بگیرد که از قرار معلوم، عالقه ای به زندگی با 
یکدیگر ندارند. الاقل در طرف جنوبی شبه جزیره که چنین 
تمایلی وجود ندارد. در کره شمالی، کسانی که زندگی خود 
را به خطر می اندازند و به چین یا کره جنوبی پناه می برند، در 
بیشتر مواقع برای فرار از فقر چنین می کنند. اما باقی مردم 

نگونبخت این کشور چطور؟
مــردم کره جنوبــی حــس وطن پرســتی بیشــتری 
نسبت به همســایه های شــمالی خود دارند؛ این مردمان 
به سختکوشی شــان که آنهــا را  به یکی از شــکوفاترین و 
خالقانه ترین ملل جهان تبدیل کرده است، معروف هستند. 
سامسونگ، هیوندای و موسیقی پاپ کره ای البته چندان 
نمایانگر سنت های کره ای نیست، اما هواخواهان بسیاری 
در سراسر جهان دارد. مردم کره جنوبی به آزادی بیان خود 
نیز می نازند. گرچه این آزادی بیشــتر در اینترنت مشــهود 

است تا نشریات محافظه کار این کشور. در نهایت ساکنان 
کره جنوبی به دموکراســی خود، با تمام نقایصی که ممکن 
است داشته باشد، نیز افتخار می کنند. گرچه زندانی کردن 
سیستماتیک تمام روســای جمهوری این کشور را چندان 

نمی توان به حساب آزادی های دموکراتیک گذاشت. 
ایــن روزهــا توجه تمــام دنیــا بــر مذاکــرات میان 
کیــم جونــگ اون، رهبــر کره شــمالی، دونالــد  ترامپ، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده و رهبران کره جنوبی متمرکز 
است. اما در این میان مردمان کره جنوبی چندان وقعی به 
این مسائل نمی گذارند و نفس در ســینه حبس نمی کنند. 
بیشــتر نگرانی مردم در اینجا بیــکاری اســت، به ویژه در 
میان جوانــان. غول های صنعتی کره جنوبــی یا کارآمدند 
یا فعالیت های خود را به خارج از کشــور انتقــال داده اند و 
برای همین جذب نیروی اندکی انجام می دهند. مشــاغل 
آینده در این کشور بیشتر در بخش های خرده پای تجاری و 

استارتاپ ها یافت می شود ؛ مشاغلی که عایدی چندانی هم 
البته ندارند، البته همین مشاغل هم به سختی گیر می آیند، 
چراکه شرکت هایی چون سامسونگ و هیوندا بیشتر فضای 
استخدامی  را به تصرف خود درآورده اند. در پرسش نامه ای 
که مدتی پیش در دانشــگاه های سئول میان دانشجویان 
پخش کردم، متوجه شدم که دغدغه اصلی جوانان کار و 

استخدام است.
کره شــمالی، کــه چنیــن آمریــکا را نگــران کرده، 
مدت هاســت که دیگر مــردم کره جنوبی را نمی ترســاند. 
آنان به رویکردهای تهدیدآمیــز پیونگ یانگ خو کرده اند 
و نفرت شــان را از سلســله نخ نمای کیم پنهان نمی کنند. 
آنان از حمله نظامی نمی هراسند، چراکه معتقدند در چنین 
سناریویی این کره شــمالی اســت که همه چیز را از دست 
می دهد. عالوه بر این، ما اغلب از یاد می بریم که ساختار 
سالح هســته ای بازداری از حمله اســت: توان هسته ای 
کره شمالی نه در راستای بمباران آمریکا یا کره جنوبی، بلکه 
برای حفظ استقاللش است. کره جنوبی برای حفظ وضعیت 
موجود بیشــتر به چینی ها اعتمــاد دارد تــا آمریکایی ها، 
البته تمام احــزاب درگیر در مســاله نیز این امــر را  ترجیح 
می دهند و احتماال نتیجه بهتری را هم در پی داشته باشد. 
هواخواهان کره جنوبی عالقه ای به اتحاد با پسرعموهای 
فقیر خود ندارند. در حقیقت، آنان –به ویژه جوانان- از این 
هراس دارند که چنین اتحادی برایشــان گران تمام شود. 
تا آنجایی هــم که به چین مربوط می شــود، کره شــمالی 
متحدی اســت که ممکن اســت کاربردهای بسیاری پیدا 
کند و زمانی کــه بی ثباتی منطقه ضروری باشــد، می تواند 
به کار بیاید. پیونگ یانگ بــه چین اجازه می دهد که نقش 
 میانجی فرزانــه را ایفا کنــد و ایاالت متحده را در حاشــیه

 قرار دهد. 
در شــمال شــبه جزیره کره، مقام های رسمی زندگی 
راحت و شــادی دارند. از ایــن هم نمی توان گذشــت که 
به شــکرانه ژســت های ناشــی از برنامه هســته ای، کیم 
جونگ اون از دلقکی صرف  به چهره ای جهانی تبدیل شده 
و ســر زبان مقام های دنیا افتاده اســت و حاال هم که قرار 
اســت  در موضعی برابر، با رئیس جمهــوری آمریکا و چین 
دیدار و گفت وگو کند. ژاپنی هــا هم البته عالقه چندانی به 
ایده کره متحد ندارند، چراکه این امر باعث ایجاد هماوردی 
اقتصادی و نظامی در منطقه می شــود ؛ آن هم با قابلیت و 
توان هسته ای. دســت آخر، از دیدگاه مقام های آمریکا، 
وضعیت فعلی شبه جزیره کره حضور دائمی  واشنگتن را در 
کره جنوبی توجیه می کند. در چارچوب قوانین بین المللی، 
حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی نمایانگر حضور سازمان 
ملل متحــد در منطقه اســت، آن هم تحــت توافق میان 
کره جنوبــی و آمریــکا در راســتای مقابله با تهدیــد تجاوز 

کمونیست ها.
در این معنا، دونالد  ترامپ با گشودن در مصالحه میان 
دو کشور، وضعیت منطقه را بی ثبات می کند. براساس این 
قرارداد صلح که کره شــمالی آن را پیش کشــید و همسایه 
جنوبی اش هــم از آن حمایت کرد، ایــاالت متحده دیگر 
بنیانی برای ماندن در کره جنوبی ندارد ؛ امری که ماجراهای 
ویتنام را به یــاد آدمی  مــی آورد. در آن زمــان، همین که 
آمریکایی ها ویتنــام را ترک کردند، نیروهای کمونیســت 
در شــمال ویتنام بخش هایی را به اشــغال خود درآوردند. 
مقام هــای کره جنوبــی از این ماجــرا آگاهی دارنــد و این 
خیال را در سر می پرورانند که مذاکرات میان  ترامپ و کیم 
جونگ اون به چیزی ورای ادعای پیروزی و خشــنودی از 
سوی طرفین منتهی نشود. از این منظر، بهترین نتیجه ای 
که می توان انتظارش را داشــت که رهبــران هر یک از دو 
طرف به وطن خود بازگردند و مورد تحسین مردمان خود قرار 
بگیرند و وضعیت فعلی پا برجا بماند و تنها تغییراتی ظاهری 

در نام ها اتفاق بیفتد. 

کامران برادران

مترجم
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مسافرت خارجی کم است ولی...
 راستی آزمایی سخنان رئیس کل بانک مرکزی 

درباره میزان گردشگر اعزامی  از کشور به خارج از کشور

ســخنان ولی الله ســیف، رئیس کل بانک مرکزی، 
در برنامه نــگاه یک شــامگاه هشــتم اردیبهشــت درباره 
وضعیت ارزی کشور، هنوز هم حاشیه ساز است. منتقدان 
به خصوص در مورد آن بخش از ســخن آقای سیف حرف 
دارند که در مورد مســافرت خارجی ایرانیان صحبت کرده 
اســت: »ســفرهای خارجی در ایران بیش از حد معمول 
اســت و این روند باید متعادل شــود. بازار ارز ما وابستگی 
جدی به وجه نقد ارز خارجی دارد و به علت نبود کارت های 
اعتباری بین المللی و حجم مسافران به خارج از کشور که 
نیاز به اسکناس ارز دارند، اگر در تامین آن مشکلی به وجود 
بیایــد، بالفاصله اثر شــدید می گذارد.« آیا این ســخنان 
درســت اســت؟ آیا واقعا ایرانی ها خیلی به خارج از کشور 
سفر می کنند و آیا این میزان ســفر در وضعیت ارزی کشور 
موثر اســت؟ بیایید از طریق آمار به راستی آزمایی سخنان 

آقای سیف بپردازیم. 
1- رقم مطلق گردشگر خارجی )اعزامی(

طبق آمار اعالمی معاونت گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، هنرهای دســتی و گردشگری کشــور، در سال 

1395، 9 میلیون و 196 هزار ایرانی به خارج از کشور سفر 
کردند. طبق آمارهای بانک جهانی، در سال 2015 نیز بالغ 
بر 6 میلیون و 620 هزار نفر و در ســال 2014 نیز ۷ میلیون 
و 69۸ هزار ایرانی به خارج از کشور سفر کرده اند. ذکر یک 
نکته برای دقیق  شدن این آمار اهمیت دارد. چنین آمارهایی 
در واقع تعداد افرادی است که از مرزهای رسمی کشور، در 
طول یک سال خارج شــده اند و نمی توان آن را به معنای 
واقعی کلمه به گردشــگری ارتبــاط داد. در واقع چه عدد 
9 میلیون نفری که داخلی اســت و چه 6 میلیون نفری که 

خارجی است باید با دو نکته اصالح عددی شود:
الف( افرادی که از کشــور خارج می شوند اما مقصد 

آنها توریسم نیست. 
ب( افرادی که به دفعات از کشور خارج می شوند. 

با این حال، دسترسی ما به چنین آماری ممکن نیست 
و از این رو طبق نــرم بین المللی همین رقــم را مورد توجه 

قرار می دهیم. 
2-  مقایسه رقم مطلق گردشگر خارجی

اما وضعیت در کشــورهای دیگر به چه شکل است؟ 
چین در سال 2015 با 116 میلیون نفر، در صدر کشورهای 
فرستنده گردشــگر در جهان ایستاده اســت. بعد از چین 
هنگ کنگ و آلمان قرار دارند کــه این رقم در مورد آلمان، 
۸3 میلیون نفر است. در منطقه خاورمیانه، عربستان با 20 
میلیون گردشــگر خروجــی در رده اول منطقه و چهاردهم 

جهان ایستاده اســت. ترکیه هم ۸ میلیون و ۷50 هزار نفر 
گردشگر خروجی دارد. ایران هم با همان رقم 6 میلیون و 

620 هزار در رده سی وهفتم جهان است. 
3- رقم نسبی گردشگر خارجی )جمعیت( 

روشن است که نمی توان صرف رقم مطلق را مالک 
مناسبی برای ارزیابی کم بودن یا زیاد بودن گردشگر خارجی 
دانست و از این رو باید این رقم را با برخی المان های دیگر 
سنجید. نخســتین موضوع جمعیت کشــور است. به طور 
مثال چین در ســال 2015، یک میلیارد و 3۷1 میلیون نفر 
جمعیت داشــته اســت و از این رو حدود ۸/5 درصد از کل 
جمعیت این کشور، به خارج از کشور سفر کردند. این رقم 
در مورد آلمان با ۸2 میلیون نفر جمعیت، تقریبا نزدیک به 
صددرصد است. در عربستان 31 میلیون نفری، حدود 65 
درصد از مردم توانســته  اند به خارج از کشور سفر کنند و در 
ترکیه ۸2 میلیون نفری، این میزان کمی بیش از 10 درصد 
است. در ایران اما با احتساب جمعیت ۸0 میلیون نفری در 
سال 2015، کمی بیش از ۸ درصد مردم توانستند به خارج 

از کشور بروند. 
4- رقم نسبی گردشگر خارجی )درآمد سرانه( 

با این معیار می خواهیم وضعیت اقتصادی کشورها 
را نیز در آن آمار دخیل کنیم. در چین، درآمد سرانه 14 هزار 
دالر، در آلمان 49 هزار دالر، در عربستان 55 هزار دالر، در 
ترکیه 23 هزار دالر و در ایران، حدود 1۸ هزار دالر اســت، 
بنابراین در چین با وجود درآمد ســرانه کمتر نسبت به همه 
کشورها، اوضاع معیشــتی مردم یعنی دخل و خرج چنان 
مناسب است که مردم امکان ســفر خارجی دارند، ولی در 
ایران با 4 هزار دالر درآمد بیشــتر، وضعیت در رقم نســبی 

گردشگر به جمعیت کل کمی پایین تر از چین است. 
در مقایســه عربســتان و آلمــان، فرضیــه جالب تری هم 
می توان داشت. عربستان با وجود اینکه درآمدی بیش از 
آلمان دارد و جمعیتش هم 50 میلیــون نفر کمتر از آلمان 
اســت، ولی احتماال به دو دلیل  ترجیحات فرهنگی مردم 
و نیز توزیع مناسب درآمد در آلمان، رقم نسبی گردشگر به 

جمعیت کل بسیار باالتر از عربستان سعودی است. 
5- آیا سیف درست نگفت؟

با در نظر داشــتن همه ایــن موارد به نظر نمی رســد 
ســخنان رئیس کل بانک مرکزی صحیح باشــد ولی باید 
یک نکتــه را در اینجا در نظر داشــت. ظاهرا آقای ســیف 
یک قید مهــم را در ســخنان خود بــه کار نبــرده و همین 
باعث شده که جمله ای تا این اندازه از واقعیت دور باشد و 
انتقادبرانگیز شود. آن قید، شرایط کشور ماست. حقیقت 
این اســت که کشــور ما، با قــرار گرفتن در جبهــه مقابل 
آمریــکا و رژیم  صهیونیســتی در جهان، شــرایط ویژه ای 
دارد. اگر بگوییم که در چنین شــرایط ویژه ای که تقریبا از 
ابتدای انقالب به طور کم و زیاد در کشــور وجود داشــته؛ 
این حجم از گردشــگر خارجی، متناســب بــا وضعیت ما 
نیســت؛ پربیراه نگفته ایم وگرنه چنین میزان گردشــگری 
 برای یک کشــور با شــرایط عادی زیاد که نیســت هیچ؛ 

کم هم هست. 
برای اینکه در اینجا هم با عــدد و رقم صحبت کنیم، 
خوب است بدانید که در بهار ســال 1395 و طبق گزارش 
مرکز آمــار، خانوارهای ایرانی یــک هــزار و 336 میلیارد 
تومان خرج سفر خارجی خود کردند که با احتساب قیمت 
دالر 3500 تومان در آن زمــان باید مدعی هزینه کرد ارزی 
بیش از 350 میلیون دالری در یک فصل شد. این موضوع 
برای کشوری که همین االن هم به سختی در جهان جنس 
می فروشــد و ارز را مبادله می کند رقم متناســبی نیست. از 
این روست که باید گفت اگرچه سخن سیف درست نیست 
ولی دغدغه او درست است. میزان گردشــگر جامعه ما با 
سیاست های دیگر کشور در حوزه سیاست خارجی و بالطبع 

نتایج آن در اقتصاد تناسبی ندارد. 

مصطفی آرانی 

روزنامه نگار

یادداشت
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سیاست

روحانیبدونتلگراموبرجامچهمی کند؟

آیاسیاستخارجیمیتواندروزنهایجدیدبرایروحانیمهیاکند

مثلث  |  شماره 26395



وزیریبامشتهایبازنشده
آذریجهرمیاصالحطلباستیااصولگرا

آلترناتیو
کدامشبکههایاجتماعیجایگزینتلگرامشدهاند؟
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روحانیبدونتلگراموبرجامچهمیکند؟
آیاسیاستخارجیمیتواندروزنهایجدیدبرایروحانیمهیاکند

نه صداها خوب است و نه نشانه ها؛ اوضاع برای حسن 
روحانی چندان خوب نیست. 

او با وضعیت دشواری مواجه شده؛ هم در داخل و هم 
در خارج از کشور. او از اساس با مشکل مواجه شده است. 

شــرایط اکنون او اصال شــبیه زمانی نیســت که تازه 
رئیس جمهور ایران شــده بود. او در حــال حاضر با برجامی 
 مواجه است که از قرار معلوم ترامپ بنای از میان برداشتنش 

را دارد.
بــا جامعــه ای از طرافدارانــش مواجــه اســت کــه 
نتوانســته برای آنها مهم ترین وعده هایــش را عمل کند؛ 
بااهمیت ترینش همین تلگرام که در هفته گذشــته توقیف 

شد.
در اقتصاد با شوکی عجیب مواجه بوده و برای اولین بار 
ایران دالر قیمت باالی 6 هزار تومان را تجربه کرده است، 
حتی در کابینه هم شرایط برای او نامساعد شده است. برای 
چندمین بار اســت که انتقاد می کند از اعضای دولت. فعال 
هم که کابینه را به دو بخش تقسیم کرده است؛ ناامیدان و 
امیدواران. کار برای او سخت شده؛ این ساده ترین تفسیر از 

شرایط این روزهای او است.

  در میانه دو جناح
این از هوش سیاسی حســن روحانی بود که توانست 
در انتخابات ســال92 یک ســامان جدید در سیاست ایران 
پدید آورد. خوب می دانست که برای دوران پسااحمدی نژاد 
نمی توان یک کاراکتر راســتگرا را بار دیگر بــه جامعه ارائه 
کرد، این را هم خوب می دانست که به موجب آنچه در سال 
88 گذشته بود، قدرت رسمی فعال روی خوشی به چپگرایان 
نشــان نخواهد داد. فضــا را خوب شــناخت، راهش را هم 
خوب پیدا کرد. چپ ها که چاره ای نداشــتند و با محمدرضا 
عارف به جایی نمی رسیدند. او تنها باید با آنها از روزهای بهتر 
سخن می گفت. کار سخت او با راستگرایان بود؛ آنها که از 
احمدی نژاد عبور کرده و هر یک نسخه ای مخصوص خود 
داشتند، برای رســیدن به صندلی ریاست جمهوری. زیرکی 
حسن روحانی همین جا رخ نمایی کرد. او در میانه ایستاد و 
در لحظه تعیین شده پروژه خود را اجرایی کرد. این پروژه یک 
ایده مرکزی داشت؛ »تمرکز بر سیاست خارجی«. روحانی 
که در خرداد 92 سیاست داخلی، اقتصاد و سیاست خارجی 
را به هم گره زد و رقبا را پشــت سر گذاشــت، همه تالشش 
این بود که با برجام پنجره های تــازه باز کند، برای آن مثلث 
تعیین کننده. وقتی گفت »من ســرهنگ نیســتم.« طبقه 

متوسط و روشنفکران را امیدوار به توسعه سیاسی کرد و وقتی 
خطاب به عابدینی، مجــری گفت وگوی ویژه خبری توصیه 
کرد تا بیانیه سعدآباد را »سه بار بخواند« و بعد از آن همنوا با 
دکتر والیتی شــد و محصول آن نوع از مذاکــرات در دوران 
احمدی نژاد را فقر و تنگدســتی و ایستادن چرخ کارخانه ها 
عنوان کرد به خوبی اقتصاد و سیاست خارجی را به هم پیوند 
داد تا مردم و طبقه پایین هم راضی شوند و او را بلد راه بدانند.

  چرا روحانی؟
حسن روحانی اکنون کجای سیاســت ایران ایستاده 
بود کــه رئیس جمهور شــد. برخــی تحلیلگــران معتقدند 
ظهور احمدی نژاد در سال 8۴ محصول رخدادهای دوران 
اصالحات و اشتباهات اصالح طلبان است، این گزاره را برخی 
از چهره های اصالح طلب هم می پذیرند. اگر این رویه تحلیل 
پدیده های سیاست ایران را روال کنیم، باید این را هم قبول 
کنیم که پدیده پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 96 
هم محصول رخدادهای دوران احمدی نژاد اســت، پس با 
این نگاه می توانیم ماجراهای سال های نخستین دهه 9۰ را 
این گونه تحلیل کنیم که رفتار سیاسی محمود احمدی نژاد در 
دوران صدارتش اگر چه در ابتدا موجبات تقویت تشکیالتی 
اصولگرایان را پدید آورد و می شــد چهره هایــی از آنان را در 
کابینه و بدنه حاکمیتی دولت دید اما با گذر زمان، شکاف های 
موجود میان محمــود احمدی نــژاد و اصولگرایان آنچنان 
نمایان  شد که کوچ اجباری و غیر اجباری نیروهای اصولگرا 
با موجی قابل توجه پدیدار شد. به یک معنا »زمان جدایی« 
فرارسیده بود. حاال محمود احمدی نژاد و حواریون اطراف 
او خود را تافته ای جدابافته از جریان اصولگرا می دانستند. 
دیگر زمان »همانی انگاشتن« به پایان رسیده بود. اقدامات 
محمود احمدی نژاد و دولت او به گونه ای نبود که اصولگرایان 
قبول کنند هزینه آن را بپردازند و درســت همین جاســت که 
رقبای پیشین یعنی چپ و راســت همصدا می شوند و به نقد 
سیاست های دولت مستقر می پردازند و درست همین جاست 
که در میــان اصولگرایان و اصالح طلبان هــم در این مورد 

کند روی و تند روی پدید می آید.
به این معنــا که برخــی اصولگرایــان باورشــان این 
می شود که انتقاد مشــخص از محمود احمدی نژاد کمک 
شایان توجهی به اصالح طلبان خواهد کرد و جایگاه و سرمایه 
اجتماعی اصولگرایان را در جامعه خواهد کاســت، پس در 
این جناح برخی با سکوت و انتخاب گزینه »تحمل، صبر و 
مدارا«، نقطه استقرار خود را در جناح حفظ می کنند اما برخی 

دیگر با انتقاد و اعتراض به وضع موجود به »شیفت سیاسی« 
و »همنشینی« با رقبای سابق پرداختند.در جناح مقابل هم 
چنین شرایطی حکمفرما بود. برخی می گفتند انتقاد از محمود 
احمدی نژاد باید به انتقاد از او و جریان سیاسی اش خالصه 
شود و نباید انتقاد از وضع موجود به انتقاد از اصولگرایان یا 
حاکمیت تعمیم داده شود. چنین تصمیمی  بر این پایه استوار 
بود که تعمیم انتقاد موجبات دفــاع از محمود احمدی نژاد 
را فراهــم خواهد کرد. به بــاور این طیف، از شــکاف میان 
حاکمیت و دولتمردان وقت با بهره گیری سیاسی می شد به 
ائتالفی برای گذار از شرایط ســخت رسید. طیف دیگر اما 
باور شان بود که در حرکتی رادیکال باید حساب اصولگرایان، 
احمدی نژاد و حاکمیت را یکی کرد تا میزان سرمایه اجتماعی 
را در ســمت مقابل به صورت مشــهودی کاهــش داد. در 
چنین شرایط سیاسی آشفته ای بود که حسن روحانی وجهه 
سیاســی خود را نمایان ســاخت و در یک ائتالف تاکتیکی 
میان نیروهایی از دو جناح به فردی فراجناحی و »نیاز جامعه 

امروز« مشهور شد.

  تغییر موقعیت
حتما این طور است که حسن روحانی نه در نسبت سابق 
با نیروهای سیاسی قرار دارد و نه این گونه است که سرمایه 
اجتماعی اش به او مانند سابق نگاه کنند. شاید اگر او سطح 
مواضع خود را با شناختی که از ســاختار قدرت در ایران دارد 
تنظیم می کرد، بدنه او هم انتظار باالیی از او پیدا نمی کردند. 
او آنچنان برجام را بزرگ کرد و حتی آن را به خیابان ها 
آورد که امروز نمی تواند انتظار داشته باشد، حتی ساده ترین 
مردمان شــهر هم در مورد برجام و عهدشکنی طرف مقابل 

مانند یک کارشناس سخن بگویند. 
در اقتصاد او همه امیدش را به برجام بست و اصال کاری 
نداشت کسانی که می گویند غرب و آمریکا چندان قابل اعتنا 

نیستند حرف هایشان را از تجربه های قبلی می گویند.
نسبت او با خیلی از مولفه ها تغییر کرده است حاال باید 

دنبال پاسخ این سوال بود. او از این پس چه خواهد کرد؟
مذاکرات جدید؟

به نظر می رســد او نخواهد گفت که شکســت  خورده 
اســت. او راهی دیگر برخواهد گزید. دوباره مذاکره؛ دوباره 

غرب.
این همان خط قرمزی است که اگر او از آن عبور کند 
دیگر چیزی برایش نمی ماند. او برای مذاکره جدید چه درباره 
موشک و چه درباره منطقه نه مردمی را دارد که در زمان برجام 
حامی اش بود و نه حاکمیتی که به او در این زمینه اعتماد کند.

روحانی باید تصمیم بگیرد؛ یک تصمیم مهم. نقد های 
این روزهایش به کابینه را فعال می گذاریم به حســاب بازی 

روانی با سرمایه اجتماعی برای گذران این چند روز. 
همه می دانیم اردیبهشت و خرداد مهمی  برای روحانی 

خواهد بود.

گزارش
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تسلیم
دولتروحانیباالخرهدکمهفیلترینگرافشارداد

حســن روحانی اگرچه تاکنون مواضع تندوتیزی در 
مورد فیلترینگ تلگرام داشته، اما هر چه هست، او نتوانست 
مقابل فیلترینگ تلگرام ایستادگی کند و درنهایت مجبور به 

تسلیم در مقابل مخالفان تلگرام شد.

  روایت چند سخنرانی جنجالی 
»تو راحت خوابیدی ۴۰ میلیون نفر گرفتار بودند، 1۰۰ 
هزار نفر شغل شان را از دست دادند« این یکی از مهم ترین 
جمالت حســن روحانی درمورد فیلتر تلگرام بعد از حوادث 
دی بود که باالخره با فشــار های او رفع فیلتر شد. بعد از آن 
نیمه فروردین بود که نماینده اصالح طلب مجلس از موافقت 
حســن روحانی با فیلتر تلگرام به خاطر تهدیدات امنیتی و 
اقتصادی آن خبر داد. داوود محمــدی در گفت وگویی در 
تشــریح دیدار نوروزی جمعی از نماینــدگان مجلس که با 
حسن روحانی رئیس جمهور انجام شــد، اظهار کرد: »در 
این نشســت درباره موضوع فیلترینگ تلگرام هم مباحثی 
مطرح شد و موضوعات جدی از سوی رئیس جمهور مطرح 
شد. رئیس جمهور تاکید کرد ما باید متکی به خود باشیم و 
حرکت های الزم را در بخش فضای مجازی، خودمان انجام 
دهیم و درعین حال باید از مضرات تلگرام جلوگیری کرد.« 
وی در پاسخ به این سوال که درمجموع رئیس جمهور موافق 
فیلترینگ تلگرام است؟ خاطرنشان کرد: »بله! البته در این 
جلسه عنوان شد همه مزایا و مضرات این پیام رسان باید در 
کنار هم دیده و درعین حال باید همه مسائل در نظر گرفته 
شود.« حدود دو هفته بعد از ســخنان این نماینده مجلس 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی از تالش های روحانی برای 
فیلتر تلگرام از ماه ها قبل خبر داد. ابوالحســن فیروزآبادی 
گفت: »اقدامات وســیعی بنا به دســتور رئیس جمهور در 
دی 96 انجام شد که فرمودند کشور باید از پیام رسان غالب 
)تلگرام( خارج شــود.« چند روز بعــد از آن نیز رئیس دفتر 
روحانی ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه روحانی 
مخالــف فیلتر تلگرام اســت را بی اســاس خواند. محمود 
واعظی  درباره ادعای حاجی دلیگانی، نماینده اصولگرای 
مجلس که گفته بود رئیس جمهور شخصا مانع فیلتر تلگرام 
اســت، اظهار کرد: »آقای دلیگانــی حرف های مختلفی 
می زنند و  هیچ یک از آنهــا هیچ پایه و اساســی ندارد؛ این 
هم یکی از اینهاست.« با این وجود اما چند روز قبل حسن 
روحانی متنــی را در صفحه اینســتاگرام خود قــرار داد که 
برخــی آن را به مثابه مخالفــت وی با فیلتر تلگــرام عنوان 
کردند. روحانی در این متن نوشت: »رفع انحصار و کمک  
به تقویت پیام رســان های داخلی به معنای محدودسازی 
سایر شبکه های اجتماعی نیست. مردم حق انتخاب دارند 
و می توانند توامان در شبکه های مختلف اجتماعی فعالیت 
داشــته باشــند. دولت دوازدهم از فضای مجازی و امکان 
دسترسی و برقراری ارتباط مردم، حراست خواهد کرد.« این 
پیام روحانی در حالی بود که چند روز قبل اسحاق جهانگیری، 
معاون اول روحانی از پایان فعالیت هایش در کانال شخصی 
خود در تلگرام و کوچ به پیام رسان های داخلی خبر داده بود. 
پیام جدید روحانی اما با واکنش های مختلفی همراه شــد. 
هرچند برخی این موضع گیــری را به مثابه مخالفت با فیلتر 
تلگرام توســط روحانی عنوان کردند اما بسیاری از کاربران 
و چهره های رســانه ای به اقدامات مشــابه و سابقه حسن 
روحانی اشــاره کردند و گفتند نمی توان بــه ادعای های او 
اعتمادی کرد. آنها دلیل این عدم اعتماد را رفتارهای دوگانه 
و غیرصادقانه روحانی دانســتند که تاکنون بارها به منصه 

ظهور رسیده است. کاربران فضای مجازی نوشتند روحانی 
این موضع علنی در رابطه با فیلترینگ را در حالی اتخاذ کرده 
که در حوزه عمل رویکرد وی متفاوت است و اقداماتی خالف 
این انجام می دهد، حتی اصالح طلبان هم نتوانستند ادعای 
روحانی مبنی بر مخالفت با فیلتر تلگرام را باور کنند تا جایی 
که محمدعلی ابطحی در توئیتی دراین خصوص نوشــت: 
»روحانی گفته رفع انحصار و کمک به تقویت پیام رسان های 
داخلی به معنای محدودســازی سایر شبکه های اجتماعی 
نیست. خدا کند معنایش فیلترنکردن تلگرام باشد. نمی دانم 
چرا فکر می کنم روحانی می خواهد بگوید اگر فیلتر شد، ما 
مخالف بودیم. خدا کند اشــتباه کنم و معنایش جلوگیری از 

فیلتر تلگرام باشد.«

  واکنش متفاوت به سخنان روحانی
ســخنان دو پهلــوی روحانــی البته بــا واکنش های 
متفاوت رسانه ها هم مواجه شد. برخی از مخالفت روحانی 
با فیلترینگ نوشــتند و برخی دیگر بر طبل عملکرد ضعیف 
دولت دوازدهم در حمایت از پیام رسان های داخلی کوبیدند.
روزنامــه ایران دراین بــاره زیر عنوان رفــع انحصار به 
جای فیلترینگ اعالم کرد: »در پی چند روز نگرانی از آنچه 
قطعی شدن مسدود سازی دسترسی به تلگرام خوانده شد، 
رئیس جمهوری تاکید کرد هدف از ایجاد و تقویت نرم افزارها 
و پیام رسان های داخلی فیلتر یا مسدودکردن دسترسی ها 
نباید باشــد، بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام رسان ها 
انجام شــود.«محمدامین قانعی راد، جامعه شناس هم در 
یادداشتی که در روزنامه ایران منتشــر شد، ضمن اشاره به 
فیلترینگ، سیاســت شکســت خورده گفت: »این موضع 
به خصــوص از آن جهــت قابــل ارزیابی و تامل اســت که 
تجربه های پیشین در مورد فیلترینگ قرین موفقیت نبوده 
است، کمااینکه همین اآلن هم فیلتر برخی سایت ها انجام 
می شود اما به موازات آن رجوع به فیلترشکن هم بسیار زیاد 
شده به گونه ای که فیلترکردن عمال بی معنا شده است. در 
حقیقت این سیاست هزینه ای را برای حاکمیت ایجاد کرده 
بدون آنکه نتیجه رضایت بخشــی هم در پی داشته باشد. 
درمورد فیلترکردن تلگــرام هم می توان همین پیش بینی را 
داشت.« تلگرام فیلتر نمی شود هم عنوان نخست روزنامه 
آرمان بود که در این گزارش اعالم شــد: »نوروز ســال 96 
شاید کمتر فردی تصور آن را داشت که در کمتر از یک سال 
کلمه ای با 6 حرف به چالشی تبدیل شود که در یک سوی آن 
دولتمردان به دفاع از آن پرداخته و در سوی دیگر برخی که 
بقای خود را در فیلتر و محدودکردن جامعه می دانند بر حذف 
آن تاکید کنند. این کلمه 6 حرفی یک پیام رســان خارجی 
است که به ســرعت جای خود را در میان ایرانیان باز کرد به 
نحوی که حتی تبدیل به شغل و وســیله امرار معاش برخی 

خانواده ها شد.
نکته قابل توجه آنکه دیگر تفاوتی میان اصالح طلبان 
و اصولگرایان در اســتفاده از آن نبود و همه به نوعی در آن 
عضویت داشتند و دارند اما زمانی که درصدد فیلترکردن آن بر 
آمدند چنین وعده دادند که پیام رسان داخلی جایگزین تلگرام 
خواهد شد که در این راستا ســروش و ایتا را به راه انداختند 
که استقبالی از آن نشــد و کماکان تلگرام در صدر استفاده 
ایرانیان قــرار دارد. رئیس جمهور هم مخالــف فیلترکردن 
تلگرام اســت و البته مخالفتــی با فعالیت پیام رســان های 
داخلی ندارد اما نه به ارزش فیلترکــردن تلگرام بلکه معتقد 
به حرکت موازی پیام رسان هاســت. محمدرضا خباز، فعال 

سیاســی اصالح طلب هم در یادداشــتی در روزنامه آرمان 
ضمن اشاره به اینکه دوران فیلتر گذشته، جایگزین  کنیم، 
گفت: در عصر رســانه ها و زمانی که به اعتقاد کارشناسان 
این رسانه های فردی هستند که از قدرت تاثیرگذاری قوی 
برخوردارند، ســخن گفتن از فیلتر چندان مطلوب نیست. 
فیلترکردن یکباره شبکه های اجتماعی به مصلحت نیست 
زیرا موجبات نارضایتی و ناراحتی مردم به خصوص افرادی 
که از این طریق ارتزاق می کنند را فراهم می کند، البته در این 
مسیر ابتدا باید به تولید شبکه های اجتماعی داخلی توجه 
کرد و طی برنامه ریزی زماندار مردم را تشــویق به استفاده 
از شــبکه های اجتماعی داخلی  کنیم و در مرحله بعد برای 
رویکرد مثبت تر مردم به این رســانه های داخلــی آنها را در 

شرایط رقابت با شبکه های قدرتمندتر قرار دهیم.«
روزنامه شــهروند نیز کام مردم را تلــخ نکنید را عنوان 
نخســت قرار داد و اعالم کــرد: »روحانی در ایــن دیدار و 
در واکنش به خبرهای مطرح شــده درخصــوص احتمال 
فیلتر تلگــرام گفته، بنای نظــام بر رفع انحصــار از فضای 
پیام رسان ها بوده نه فیلتر و بستن فضای مجازی. کام مردم 
را با این گونه حرف ها تلخ نکنید، در فضای بحران بیکاری 
تیشه به ریشه اشتغال نزنید.« در این میان، روزنامه کیهان 
زیر عنوان شیون برای تلگرام عبور از نسخه نجات اقتصاد 
اعالم کرد: »جماعت درمانــده در وعده ها  ترجیح می دهد 
به جای پاسخگویی درباره نرخ دالر، به تلگرام پیله کند! به 
جای آنکه بگوید چه کار کرده که یورو 62۰۰ تومان است، 
می گوید ما با ســرکوب آزادی ها و فیلتر تلگرام مخالفیم و 
نمی گوید که مگر مردم عادی در یک پیام رسان چه می کنند 
که در دیگری نمی توانند!؟ حساب مفســدان و بزهکاران 
و روسپی ها هم که جداســت، آیا به خودتان شک دارید!؟ 
جماعتی که آن همــه دروغ در هنگامه برجــام و انتخابات 
گفت، طبیعی است که نتواند حقیقت آشکاری به اسم ارزش 
اطالعات را بپذیرد و درک کند که دشمنان قسم خورده ایران 
و ایرانی، با بهره گیری از داده هایی که برخی مقامات داخلی، 
سخاوتمندانه و به رایگان در اختیار قرار می دهند، چه خوابی 

برای ایران دیده اند.

  ولی تو قول داده بودی!
کاربران اینستاگرام با پیام گذاشتن زیر آخرین پست 
صفحــه رئیس جمهوری در این شــبکه اجتماعی نســبت 
بــه فیلترینگ تلگــرام و وعده های محقق نشــده دولت او 

اعتراض کردند.
 در حالی کــه حدود پنج روز از آخرین پســت حســن 
روحانی، رئیس جمهوری در اینستاگرام می گذرد، اما بعد از 
دستور قضایی برای فیلترینگ تلگرام، این پست به جایگاه 
و پایگاه اعتراض مردم نســبت به این محدودیت ها تبدیل 
شد. کاربران اینستاگرام که اتفاقا برخی اعالم کرده اند صرفا 
برای اظهارنظر در همین مورد اکانت رئیس جمهوری را دنبال 
کرده اند، به اشکال مختلفی اعتراض خود را بیان کرده اند. 
برخی به طنز و برخی با هجو و برخی هم با جدیت تمام در زیر 
پستی پیام گذاشــته اند که به آخرین سفر رئیس جمهوری 
و زمان بازگشــتش از تبریز مربوط می شــود. زیر این پست 
بیش از 21 هزار و سیصد پیام از طرف اقشار مختلف مردم 
گذاشته شده و آن را به یکی از پرمخاطب ترین پست های 
این اکانت تبدیل کرده اســت. پیام هایی که به نظر می آید 
حدود ســاعت 2 تا ۳ بامداد ارسال آنها آغاز شــده و البته به 
اســتناد برخی از همان  کاربران کســی هم آنها را نخواهد 
خواند و به آنها توجهی نمی کنــد، اما به هرحال برای برخی 
تنها راه رساندن صدایشــان به گوش رئیس جمهوری بوده 
که 29 اردیبهشت سال گذشته پروفایلشــان را به خاطر او 
بنفش و متن »تا 1۴۰۰ با روحانی« را روی آن حک کرده اند. 
اظهارنظرهــا عمدتا در قالب اعتراض نســبت به شــخص 
حسن روحانی و دولتی است که به واسطه آن قول داده بود 
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سهشنبهمتفاوت
تلگرامچگونهفیلترشد؟

صبح سه شنبه میلیون ها ایرانی متوجه شدند که این بار 
تصمیم برای فیلترینگ تلگرام جدی است. آخرین پیام های 
روی گوشی آنها ساعت یک بامداد را نشان می داد و این یعنی 
با دستور قضایی روز دوشنبه سرانجام اپراتورها اقدام به انجام 

این خواسته قضایی کرده اند.
اما از صبح دوشــنبه یک خبر در رســانه ها توجه همه 
را به خود جلب کــرد. این خبــر حکایت از اســتعفای وزیر 
ارتباطات داشــت. رســانه ها در خبری شــبیه به هم نوشته 
بودند: »محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات که گفته می شود اســتعفای خود را اعالم کرده از 
صبح امروز در دفتر حسن روحانی، رئیس جمهور حضور یافته 
تا برای ادامه راهش از او کسب تکلیف کند.  طبق گفته روابط 
عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، تایید یا تکذیب 
استعفای وزیر زمانی مشــخص خواهد شد که او از جلسه با 
رئیس جمهور بیرون بیاید. این در حالی اســت که روحانی 
قرار بود صبح امروز در مراســم افتتاح نمایشگاه بین المللی 
کتاب به ســخنرانی بپردازد که در این مراسم حضور نیافته 
اســت. روحانی هنوز تصمیمی  درباره رد یا قبول اســتعفای 
آذری جهرمی  نگرفته است. جلسه روحانی و آذری جهرمی 

 پشت درهای بسته هنوز ادامه دارد.«
این خبــر البته ســاعتی بعد بــا این اظهارنظــر وزیر 
ارتباطات مواجه شــد: »نبایــد اعالم نظرات کارشناســی 
را اســتعفا تفســیر کنیم. در مورد فیلترینگ ما بارها اعالم 
کرده ایم کــه فیلترینــگ تنها راه حــل نیســت و در مورد 
چالش های آن نیز نظرات را مســتدل و مســتند به مراجع 
مربوطه اعالم کرده ایم. شــواهد حاکی از بروز مشکالتی 
در فیلتر تلگرام در روسیه نیز هست و ممکن است اینگونه 
مشکالت در ایران هم رخ دهد. در هر حال به نظر می رسد 
فراتر از بحث امــروز باید سیاســت گذاری و قانون گذاری 
کشور در مورد رسانه های نوین را سریع تر به نتیجه رساند تا 

دیگر شاهد این گونه چالش ها نباشیم.«
او قبل از آن نیز در نوشــتاری در واکنش به فیلترینگ 
تلگرام نوشــته بود: »1- دسترســی شــهروندان بــه منابع 
اطالعات، توقف ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم افزار 
متوقف شــود. نرم افزارهای بدیل، شناســایی و جریان آزاد 
اطالعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت 

و الزمه دسترسی آزاد به اطالعات در عصر ارتباطات است.
2- فناوری به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه 
منحرف؛ این بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم یا 
فساد در فضای زندگی مجازی را  ترویج می کند؛ چندان که 
در فضای واقعی نیز چنین می کند که امری است گریزناپذیر 

و علی حده.
۳- توســعه فناوری نیز پیوســته و توقف ناپذیر است، 
چراکه مکث در این مســیر پرجنب و جــوش الیتناهی، آن 
هم در روزگار ســرعت تکنولوژی، بس سخت و مستصعب 
است و خود تحریمی از دنیای نوین عقب ماندگی را به دنبال 

خواهد داشت.
۴- سیاســت گذاری بــرای رســانه های نویــن و 
بــه رسمیت شــناختن آنها در جهــت پاسداشــت حقوق 
شهروندان، نیازمند اقدامی عاجل است که تعارض کشور 
با شبکه های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی 
و مانع ســلب اعتماد خواهد شــد.5- در این میــان نباید 
از عدم وجود اســتانداردی جهانی بــرای حفظ حاکمیت 
کشــورها در نرم افزارهای فضای مجازی گذشــت، این 
تعارضی است که برای اکثر کشــورها وجود دارد. زمانی 

دستش روی کلید فیلترینگ نمی رود. بیشتر این کاربران به 
امیدی که برای رای دادن به دولت تدبیر و امید داشته اند، 
اشــاره و تاکید کرده اند که به حســن روحانی رای دادند تا 
بســیاری از اتفاقاتی که اخیرا رخ داده مانند افزایش قیمت 
دالر و کاالهای اساسی، فیلترینگ تلگرام و محدودیت در 
فضای مجازی و … اتفاق نیفتد. برخی هم به میزان نفوذ 
دولت اشاره کرده و ناتوانی رئیس جمهوری برای جلوگیری 
از فیلترینگ را نشانه نداشــتن قدرت و سستی دولت تعبیر 
کرده اند. کاربر دیگری این ناتوانی را به از بین رفتن اعتماد 
مردم نسبت به دولت تعبیر کرده و آورده است: »آقای روحانی 
از فیلترشدن تلگرام ناراحت نمی شیم اون با فیلترشکن باز 
میشه، ما از اعتمادمون به شما ناراحتیم.« دراین میان البته 
کاربرانی هم بوده اند که راه چاره و التیــام زخم های خود را 
در استعفای رئیس جمهوری دانسته اند. یکی از آنها گفته 
اســت: »جناب رئیس جمهور بهترین کاری که می توانید 
انجام دهید اعالم استعفاست!« کاربری هم نوشته است: 
»اســکار غمگین ترین جمله االن میرســه به »ولی آقای 
روحانی تو قــول داده بــودی.« کاربر دیگری امــا به تاثیر 
فیلترینگ تلگرام بر حل مشکالت مردم اشاره و تاکید کرده 
است: »خداروشــکر که تلگرام فیلتر شد و مشکل بیکاری 
جوونا حل شــد، آمار اعتیاد، طالق، تن فروشی به حداقل 
رسید، دیگه هیچ پدری شرمنده خانواده اش نیست، دیگه 
هیچ جوونی از بیکاری و بی پولی خودکشی نمی کنه، دیگه 
غم و افسردگی معنا نداره، مردمم دیگه نمی تونن اختالس 
کنن که در دولت فشار و سختی باشه، مشکل وام و مسکنم 
که نداریم خداروشکر، قتل و اسیدپاشی و دزدی هم همش 
زیره سر آمریکا و تلگرام بوده که اینام حل شد…« البته برخی 
هم به فیلترینگ تلگرام و سیاست های دولت برای  ترغیب 
مردم به نصب پیام رسان های داخلی هم واکنش منفی نشان 
داده  و تاکید کرده اند که هرگز »سروش« یا پیام رسان داخلی 

دیگری نصب نمی کنند. 

  روایت عجیب از روحانی
در میان اظهارنظرهای مختلف در این مورد حسینعلی 
حاجی دلیگانی می گویــد: »من اطــالع دارم که روحانی 
سفت و سخت مقابل فیلترینگ تلگرام ایستاده و حتی برای 
این مسأله گوش بعضی ها را هم پیچانده است! در حالی  که 
ابوالحســن فیروزآبادی، دبیر شورای  عالی فضای مجازی 
نسبت به موضع گذشته خود نرم تر به نظر می رسید، اعالم 
کرد که شهروندان حق دارند از هر پیام رسانی استفاده کنند، 
به شرط اینکه تابع قوانین کشور باشد. این در حالی است که 
این مقام مسئول، چهاردهم فروردین سال جاری در برنامه ای 
تلویزیونی گفتــه بود: »تلگرام مثل شــرکت هرمی در حال 
بلعیدن اقتصاد کشور است؛ خروج از انحصار پیام رسان ها 
دستور رئیس جمهوری است.« این اظهارنظر فیروزآبادی 
بدون پاسخ نماند و بالفاصله حسن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران در خصوص مطرح شــدن بحــث فیلترینگ تلگرام 
صراحتا اعالم کرد که بنای نظام بــر رفع انحصار از فضای 
پیام رســان ها بوده است نه فیلتر و بســتن فضای مجازی. 
حاال فیروزآبادی از عدم انسداد قطعی تلگرام خبر داده و البته 
تاکید کرده هنوز احتمال فیلترینگ تلگرام وجود دارد. همین 
تغییر موضع این شائبه را به وجود آورده که سایر دستگاه های 
ذیربط عــزم خود را بــرای فیلتر تلگــرام جــزم کرده اند اما 
می خواهند توپ را در زمین دولــت بیندازند. واقعیت ماجرا 
اما چیست؟ چرا این روزها موضوع فیلترینگ تلگرام به یکی 
از موضوعات مهم کشور تبدیل شــده و نه وزارت ارتباطات 
صراحتا درباره آن نظری می دهد نه شــورای عالی مجازی 
در عمل کاری انجــام می دهد؟ حاجی دلیگانــی، نماینده 
اصولگرای مردم شاهین شهر در اصفهان درباره علت این 
تناقض ها توضیح می دهد: »ماجرا از این قرار است که آقای 
رئیس جمهوری به خاطر مخالفت اکید با فیلترینگ تلگرام 

به دستگاه های ذیربط فشار می آورد تا جایی که حتی به وزیر 
ارتباطات خود دستور داده که خیلی در این حوزه ورود نکند! 
همه این کشــمکش ها در حالی رخ می دهد که این روزها 
تبلیغات پیام رســان ســروش به طور جدی در کشور شیوع 
یافته اســت و حتی برخی نهادها مانند آموزش و پرورش به 
زیرمجموعه هایشان دستور داده اند که از پیام رسان سروش 
استفاده کنند. پیام رسانی که تقریبا هر روز سیلی از انتقادات 
به تیم پشتیبانی آن برای عدم حفظ حریم شخصی کاربران 
وارد می شود. حذف کانال طرفداران محمود احمدی نژاد 
از پیام رسان ســروش موضوعی بود که در فضای مجازی 
حاشیه ساز شد و به مقابله این پیام رسان با آرا و افکار مختلف 
تعبیر شــد. پیش از این شــماره تلفن ادمیــن صفحه وزیر 
ارتباطات هم در این پیام رسان هک شده بود. گرچه سروش 
تمام این موارد را به نوعی رد کرد و آن را ضد تبلیغ برای خود 
دانست. من به شخصه با فعالیت بی چون و چرای تلگرام در 
ایران موافق نیستم، اما می دانم که شخص رئیس جمهوری 
سفت و سخت مقابل فیلترینگ تلگرام ایستاده است. همه 
می دانیم زادگاه تلگرام روســیه اســت و امروز خود روسیه 
تلگرام را فیلتر کرده اســت. این اقدام به ما این ســیگنال 
را می دهد که به علت عدم مماشــات تلگرام بــرای انتقال 
سرورهایش هر کشوری ممکن است روبه روی این پیام رسان 
بایستد. مسئوالن کشور ما مذاکرات بسیاری برای به تفاهم 
رسیدن با تلگرام جهت رسیدن به چارچوب مشخصی داشتند 
اما در نهایت به نتیجه ای نرسیدند. با این حال شخص آقای 
روحانی به مسئوالن ذی ربط ازجمله وزارت ارتباطات تاکید 
کرده است که مواضع شــان مخالفت با فیلتر کردن تلگرام 
باشد. اگرچه تلگرام، پیام رسان مورد تاییدی نیست اما در 
حال حاضر پیام رسان های داخلی هم توانایی مقابله با آن را 
ندارند؛ چراکه زیرساخت های الزم برای توسعه و گسترش 

آنها فراهم نیست.«

  دولت موافق بود؟
»در این میان اما معاون دادســتان کل کشور در امور 
فضای مجازی می گوید: تمام نهادها و قوای ســه گانه در 
زمینه مقابله با فعالیــت بی ضابطه و مسدودســازی تلگرام 
متحد و یکپارچه هســتند و همکاری کم نظیری بین دولت، 
مجلــس، قوه قضاییه و مرکــز ملی فضای مجــازی در این 
رابطه وجود دارد. عبدالصمد خرم آبادی در پاسخ به سوالی 
درخصوص قانونــی بودن مهاجــرت نهادهــای دولتی از 
تلگرام به سایر پیام رسان های خارجی اظهار کرد: »خطرات 
و تبعات فعالیت در ســایر پیام رســان های خارجی، کمتر از 
خطرات تلگرام نیســت.«معاون دادســتان کل کشور در 
امور فضای مجازی افزود: »استفاده تمام نهادهای دولتی 
و حاکمیتی از پیام رســان های خارجی اکیدا ممنوع است و 
تخلف محسوب می شود و با متخلفان وفق مقررات برخورد 
خواهد شد.« خرم آبادی ادامه داد: »ممنوعیت استفاده از 
پیام رســان های خارجی برای نهادهای دولتی و عمومی به 
موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، بخشنامه مرکز 
افتای ریاســت جمهوری و نامه دادستان کل کشور به تمام 
دستگاه ها ابالغ شده است. عالوه بر این در اجرای دستور 
معاون اول قوه قضاییــه تمامی  مراجع قضایــی، نهادها و 
سازمان های وابسته به قوه قضاییه از هرگونه استفاده اداری 
و اطالع رسانی از تلگرام و سایر پیام رسان های خارجی منع 
شده اند. همه دســتگاه ها باالخص وزارت ارتباطات در این 
برهه حســاس باید تالش کنند با فراهم کردن زمینه ارتقای 
کمی و کیفی پیام رســان های داخلــی، موجبات مهاجرت 
مردم از پیام رســان های خارجی بــه داخلی فراهم شــود. 
الحمدلله تمام نهادها و قوای ســه گانه در زمینــه مقابله با 
فعالیت بی ضابطه و مسدودســازی تلگرام متحد و یکپارچه 
هستند و همکاری کم نظیری بین دولت، مجلس، قوه قضاییه 

و مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه وجود دارد.«

گزارش
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که مقررات کشورها محترم شــمرده نشود، عکس العمل 
حاکمیت ها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نمی کند.« اما 
یک نکته جالب در مورد تلگرام این اســت که امروز یک 
خبر به نقل از وزیر ارتباطات منتشر شده که موضع او را در 
مورد فیلترینگ نشان می دهد: »من با فیلترینگ تلگرام 
موافقم اما در شــورای ملی فضای مجازی فقط یک حق 

رای دارم.«

  تنگناهای وزیر جوان 
اما همچنان که تلگرام برای برخی کاربران فیلترشده و 
برای برخی نشده بود؛ خبر از استعفای وزیر جوان می رسد. 
خبرهای غیررسمی حکایت از آن داشت که جهرمی  برای بیان 
استعفای شــفاهی راهی دفتر رئیس جمهور شده و بعد از رد 
استعفا ناگزیر است حاشیه های ایجادشده را جمع و جور کند. 
در همین حال موجی از انتقادات روانه آقای وزیر شد و بسیاری 
از کاربران شبکه های اجتماعی این اقدام او را »نمایشی« 
خواندند. این انتقادات صرفا بــه وزیر اتباطات محدود نبود 
و شــخص رئیس جمهور با لحن طنز و جدی مورد اعتراض 
واقع شد. بســیاری به روحانی یاد آوری کردند که در همین 
چند ماه قبــل )اجالس حقوق شــهروندی در آذر 96( گفته 
است: »وزیر ما اینجاســت و به مردم قول می دهد دستش 
روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.« کاربــران صراحتا از 
روحانی خواستند که به پشتوانه رای 2۴ میلیونی پشت آنها 
را خالی نکرده و مانع از فیلتر تلگرام شود. با این وجود به نظر 
می رسد پرونده تلگرام بسته شده و کار تمام است. روحانی در 
همین چند روز گذشته در چند سخنرانی خوش درخشیده و 
تاکید کرده که پای وعده هایش ایستاده است. حال باید دید 
که وعده های او و وزیر ارتباطاتش از حد حرف فراتر می رود یا 
خیر. جهرمی  که از همان روزهای اخذ رای اعتماد پرحاشیه 
بود، این روزها همه تالش خود را به کار گرفته تا از یک سو 
به پیام رسان های داخلی فرصت رقابت دهد و از سوی دیگر 
مقابل فیلترینگ تلگرام بایستد. حتی حاجی دلیگانی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اذعان می کند: »من 
اطالع دارم که روحانی ســفت و ســخت مقابل فیلترینگ 
تلگرام ایستاده و حتی برای این مساله گوش بعضی ها را هم 

پیچانده است!« 
وزیر ارتباطــات حتــی از ارائه گزارش ایــن وزارتخانه 
درخصــوص رفع فیلتر توئیتــر به مرکز ملــی اطالعات خبر 
داد. او به همین جا اکتفا نکرد و سعی کرد گامی  نیز در حوزه 
قانون گذاری بردارد؛ قانونی بــرای اطمینان در حوزه امنیت 
کاربران. او گفت: »فتوای مقام معظم رهبری در خصوص 
حفظ حریــم خصوصی و تاکید بــر حرام بودن سرکشــی به 
اطالعات مردم بسیار راهبردی است. در حال پیگیری هستیم 
تا با مجلس مصوبه ای داشــته باشــیم و حوزه ورود به حریم 
خصوصی را تبیین کنیم و به قانون مجازات اسالمی افزوده 
شود که قوه قضاییه نیز همکاری خوبی در این عرصه دارد. 
مخصوصا بعد از فتوای مقام معظم رهبری فضا بسیار آماده تر 
شده تا این قانون تبیین شود و یک بسته حمایتی برای مدیران 
پیام رسان ها در برابر حفاظت از حریم خصوصی کاربران شان 
باشــد.«  جلســه اخیر جهرمی  با جوانان حزبی اما اوضاع را 
متفاوت کرده است. این طور که فارس و تسنیم نوشته اند او 
در این جلسه اعالم کرده است که با فیلترینگ تلگرام موافق 
بوده اما در شورای فضای مجازی تنها یک رای دارد. خودش 
اما در پاسخ به یکی از کاربران توئیتر این موضوع را تکذیب 
کرد. با این وجود انتشار گزارش دیدار جهرمی و جوانان موتلفه 
همزمان با استعفایی که نمایشی تلقی شد، وزیر جوان را بیش 
از قبل در تنگنا گذاشته است. حال باید منتظر ماند و دید که 
در ماجرای فیلتر تلگرام زور چه کســی می چربد؟ فیلترینگ 
گام به گام ادامــه یافته و نهایتــا همه ناگزیر به کــوچ از این 
پیام رسان می شوند یا مسئوالن کوتاه آمده و برای رفع انحصار 

در این حوزه فکر بهتری کنند؟

  تکذیب یک خبر درباره تلگرام
به رغم انتشار خبری از مدیر تلگرام که در آن به نقل از 
»دوروف« آمده بود تلگرام تا ۷2 ساعت با استفاده از »بالک 
چین« ارائه می شــود و غیر قابل فیلتر خواهد بود، بررســی 
توئیتر و تلگرام وی نشــان می دهد وی تا این لحظه چنین 

پستی را منتشر نکرده است.

  ماجرای یک دستور قضایی
در کنار تمامی  اما و اگرهای مختلف در خصوص فیلتر 
احتمالی تلگرام آن هم در ایام تعطیلی نوروز رئیس جمهوری، 
در دیدار با جمعی از مدیران ارشــد کشــوری، در واکنش به 
خبرهای مطرح شده درخصوص احتمال فیلتر تلگرام اعالم 
کرد:»بنای نظام بر رفع انحصار از فضای پیام رسان ها بوده 
اســت نه فیلتر و بســتن فضای مجازی و نباید با فیلترینگ 
تلگرام کام مــردم را تلخ کرد.« چندی بعــد  از این اظهار اما 
و اگر در خصــوص فیلترینگ تلگرام ادامه داشــت تا طرح 
کوچ مقامات دولتی به پیام رســان های داخلی در راســتای 
حمایت از محصــوالت ایرانی کلیــد خورد. با ایــن اتفاق و 
آمارهایی که از ســوی مدیران پیام رسان های داخلی اعالم 
می شد بســیاری پیش بینی کردند که با شکســت انحصار 
تلگرام دیگر نیاز به فیلترینگ تلگرام نیســت.اما سرانجام 
کوچ دولتی ها به پیام رسان های داخلی و تمام تالش های 
دولت بــرای جلوگیری از مسدود ســازی تلگــرام به نتیجه 
نرسید، چرا که روز دوشنبه )1۰ اردیبهشت( خبرگزاری میزان 
وابســته به قوه قضائیه خبر از دســتور قضایی در خصوص 
مسدود ســازی پیام رســان تلگرام را داد. براساس این خبر 
تمــام ارائه دهندگان خدمات دسترســی به اینترنت کشــور 
به خصوص شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن 
همراه و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف 
بودند تا تاریخ 1۰اردیبهشت نسبت به اعمال مسدود سازی 
کامل وب سایت و اپلیکیشن این پیام رسان اقدام کنند. در 
نهایت هم از شــامگاه روز سه شنبه ســه اپراتور همراه اول، 
ایرانسل و رایتل دسترسی به تلگرام را از طریق دیتای موبایل 
به روی کاربران بستند. در نخستین ساعات صبح روز سه شنبه 
محمد جواد آذری جهرمی  در توئیتر و اینستاگرام خود نسبت 
به این مسدود سازی واکنش نشان داد. او در توئیتر و در رشته 
توئیتی نوشت: »دسترسی شهروندان به منابع اطالعات، 
توقف ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم افزار متوقف 
شود. نرم افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطالعات، 
مجددا فعال و در گردش خواهد بــود. این خاصیت و الزمه  
دسترســی آزاد به اطالعات در عصر ارتباطات است.« این 
اظهارنظر وزیر ارتباطات در شــبکه های اجتماعی فرصتی 
دســت کاربران داد تا به صورت مستقیم نسبت به این اقدام 
واکنش نشــان دهند. هشــتگ های مختلفــی تاکنون در 
اینستاگرام و توئیتر نسبت به مسدودسازی تلگرام به راه افتاده 
که از مورد توجه ترین آنها می توان به »روحانی بایست«، »نه 
 save our« ،»به فیلترینگ تلگرام، نه به پیام رسان داخلی

telegram« و... اشاره کرد.
هفته گذشته در حالی که اخبار ضد و نقیضی در مورد 
وضعیت »تمامی  ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت 
کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیرســاخت و اپراتور های 
تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف 
هســتند از تاریخ 9۷/2/1۰ نســبت به اعمال مسدودسازی 
کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام 
نمایند.« بند پایانی این دستور نیز به این شرح است: »متذکر 
می گردد اعمال مسدودســازی باید به  نحوی اجرا شود که 
محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری )اعم از فیلترشکن و 
نظایر آن( در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این 
دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.«به هرحال به 
نظر می رسد ماجرای تلگرام را می توان یک مساله تمام شده 

تلقی کرد.

  موضع دولت و مجلس
اما این ماجرا بازخوردهای زیادی داشت و نمایندگان 
مجلس نیز نسبت به این مسدود سازی واکنش نشان دادند. 
برای نمونه محمدرضا بادامچی، نماینده تهران و نایب رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با جماران اعالم 
کرد:»انتظار نداشتیم تلگرام در دولت روحانی فیلتر شود. 
آقای روحانی قول داده بود فضای مجازی هیچ گاه محدود 
نشود. با این قول ما انتظار نداشتیم تلگرام فیلتر شود. نباید 
از فضای مجازی اینقدر وحشــت داشت و تبلیغات علیه آن 
صورت گیرد.« از سوی دیگر محمد کاظمی،  نماینده مالیر 
و عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیــز با اعالم اینکه 
مخالف تلگرام است گفت: »مردم را باید به سمت استفاده 
از پیام رســان های داخلی تشــویق کرد، ولی در عین حال 
این ممنوعیت ها نمی تواند مفید باشــد.« همچنین پروانه 
سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان در گفت و گو با دیده بان 
ایران نیز با اعالم اینکه فیلتر تلگرام راه حل درستی نیست، 
تاکید کرد: »باید گفت که آیا مقام قضایی صالحیت دستور 
فیلترکردن را دارد یا خیر. مسأله مهمی همچون فیلترکردن 
تلگرام نباید به صورت تشنج آور در جامعه مطرح شود و چالشی 
جدید را برای مردم ایجاد کند.« از دیگر نمایندگان معترض 
به فیلتر تلگرام محمود صادقی بود. او در توئیتر خود نوشت: 
»محدودســاختن گردش آزاد اطالعات راه مناســبی برای 

تأمین امنیت نیست.«
بــا باالگرفتن حجــم  انتقادات نســبت بــه دولت در 
خصوص فیلتر تلگرام در نهایت عصر روز سه شنبه دبیرخانه 
شــورای اطالع رســانی دولت اطالعیــه ای را در خصوص 
محدودیت های اعمال شده بر تلگرام منتشــر کرد. در این 
اطالعیه ضمــن تاکید همیشــگی بر تالش دولــت برای 
دسترسی آزاد به اطالعات ارزان و آسان به عنوان یک حقوق 
شــهروندی به دخالت دیگر نهادهــا در تصمیم گیری های 
دولت اشاره شده اســت. در بندهایی از این اطالعیه تاکید 
شده که تشــخیص تهدید امنیت ملی، سیاســت گذاری و 
اقدام متناسب، صرفا برعهده شورای عالی امنیت ملی است 
و دیگران موظف بــه هماهنگی با این نهاد عالی هســتند. 
در ادامه این اطالعیه تصریح شــده که تعیین تکلیف امور 
عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر 
از شهروندان اســت، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و 
تصمیم موردی قضایی باشد. همچنین در اطالعیه دولت در 
خصوص فیلترینگ تلگرام با اشاره به تداخل محدوده وظایف 
نهادهای مختلف گفته شده: »متأسفانه وجود اختالف نظر 
در مورد حدود صالحیت ها و تشخیص مصالح عمومی منجر 
به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا 
متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه ها و شبکه های 
اجتماعی شده است.« در پایان اطالعیه دولت در خصوص 
فیلتر تلگرام تصریح شده که هر گونه سیاست گذاری در حوزه 
فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و 
با رعایت مالحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های 

اجتماعی اتخاذ شود.

ازصبحدوشنبهیکخبردررســانههاتوجههمهرابه
خودجلبکــرد.اینخبــرحکایتازاســتعفایوزیر
ارتباطاتداشت.رسانههادرخبریشبیهبههمنوشته
بودند:»محمدجــوادآذریجهرمی،وزیــرارتباطات
وفناوریاطالعاتکهگفتهمیشــوداســتعفایخود
رااعالمکــردهازصبحامروزدردفترحســنروحانی،
رئیسجمهورحضوریافتهتابــرایادامهراهشازاو

کسبتکلیفکند
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وزیریبامشتهایبازنشده
آذریجهرمیاصالحطلباستیااصولگرا

شــاید کســی فکر نمی کرد یک روز در ایران تا این 
حد وزیر ارتباطات مورد توجه و در معرض اخبار باشــد. در 
واقع این روزها شاید آذری جهرمی، مهم ترین عضو کابینه 
روحانی باشد، که هر روز هم خبرهای مهمی می دهد و هم 

حرف های مهمی  در مورد او می زنند.
حاال که تلگرام در نهایت فیلترشــده او به شدت زیر 
ذره بین رسانه ها و جامعه قرار گرفته است. کار حتی تا آنجا 
پیش رفته که هفته گذشتند اخباری در مورد استعفای او نیز 
در رسانه ها منتشر شد. سوال این است که این عضو کابینه 
دقیقا چه نسبتی با جریان های سیاسی دارد؟ او اصالح طلب 
اســت یا اصولگرا؟ ذات سیاســی او البته در چهره ای که 
تالش می کند تنها حرف های فنی بزند پنهان شده اما شاید 
بتوان از البه الی اخبــار و مواضش بــه اطالعاتی در این 

مورد دست یافت.

  جهرمی  کیست؟
محمدجواد آذری جهرمی  در ســال 1۳6۰ در شــهر 
جهرم به دنیــا آمده و خانواده وی یک شــهید و یک جانباز 
تقدیم جمهوری اســالمی کرده اســت. او پــس از پایان 
تحصیالت متوسطه وارد دانشگاه صنعت آب و برق می شود 
و مدرک کارشناسی مهندسی برق قدرت را دریافت می کند. 

وی متأهل است و سه فرزند دارد.

  بازجو یا کارشناس؟
محمدجواد آذری جهرمی  در ســن 2۴سالگی اولین 
فعالیــت کاری خود را بــا عنوان کارشــناس فنــی وزارت 
اطالعات در وزارت اطالعات شروع کرد و در دوران فعالیت 
وی وزیر اطالعات غالمحسین محسنی اژه ای بود و تا سال 
1۳88 در این حــوزه فعال بود. همچنیــن از وی به عنوان 
بازجوی فنی از برخی زندانیان سیاسی نام  برده می شود که 
او درخصوص این شــایعه روز پنجشــنبه، 26 مرداد 96 در 
توئیتر خود نوشت: »هیچ گاه شغل بنده بازجویی یا مشاوره 
فنی آن یا تفتیش منازل نبوده است؟« و این شایعه را رد کرد 
و آمادگی خود را برای جلسه حضوری با کسانی که گفته اند 

از آنها بازجویی کرده، اعالم کرد.«
او در مصاحبه با روزنامه ایران اطالعات بیشتری در 
این مورد در اختیار قرار داده اســت. جهرمی  گفته است: 
»خبرهای زیــادی درخصوص اینکه من در بخش شــنود 
وزارت اطالعات کار کرده ام در شــبکه های مجازی دیده  
می شود. یک بار هم اعالم کردم که اصال وزارت اطالعات 
بخشی به نام شــنود ندارد. در ســال 8۴ هم بنده در وزارت 
اطالعات مدیرکل نبودم. عنوان من در سال 8۴ در وزارت 
اطالعات کارشــناس حوزه فنی بود. درواقع عنوان شفاف 
بنده هم در سال 88 مدیرکل امنیت سیستم های ارتباطی 
در ســازمان تنظیم مقررات بود. تمام خبرهایی که در این 
چند هفته درخصــوص فعالیت هــای بنده بــا به کاربردن 
عبــارات خاص منتشرشــده هــدف کامال رســانه ای و در 
راســتای تخریب دارد. چارچوب و ضوابط شنود در کشور 
براساس قانون مشخص شده است. باید نگاه کنید، ببینید 
در چارچوب این قانون جایگاه و سلسله مراتب شنود چیست 
و کجاســت؟ آیا در شــنود، خود وزارت اطالعات نقشــی 
دارد؟ البتــه وزارت اطالعــات و دیگر نهادهــای امنیتی، 
پلیس و بخش هایی که برای امنیت مردم تالش می کنند 
قطعا نیاز بــه کنترل براســاس قانون دارند تا ســرنخ های 
الزم را کشــف کنند، اما در خصوص موضوعی، خود این 

نهاد ها هم رأســا اقدام نمی کنند. هر فعالیتی در این زمینه 
طبق آیین نامه در قوه قضائیه و اداره کل دادگســتری کل 
استان ها و براساس قانون انجام می شود، بنابراین انتساب 
این حرف ها به صورت کلی به من کامال غلط اســت. من 
در وزارت اطالعات کار کــرده ام اما متأســفانه رویکردی 
ایجاد شــده که هر فردی در این وزارتخانــه کار می کند بد 
است. اگر این وزارتخانه بد اســت پس برای چه به وجود 
آمــده اســت؟ وزارت اطالعات یکــی از نهادهــای مهم 
برای برقراری امنیــت در جامعه اســت. وزارت اطالعات 
بر اســاس مأموریت  هایش بــرای حفظ امنیت مــردم گام 
برمی دارد. کارکنان این وزارتخانه برای حفظ امنیت مردم 

جان خودشــان را آن هــم در گمنامی  از دســت می دهند، 
البته ممکن است در هر دستگاهی عده ای اشتباه کنند این 
شرایط دلیل نمی شــود که کل یک مجموعه  را زیر سوال 
ببریم. به جای تخریب عده ای خاص و یک مجموعه باید 
اقدامات اشتباه در آن مجموعه را زیر سوال برد. آن چیزی 
که بد است و من هم قبول دارم این است که کسی با دیدگاه 
امنیتی محدودساز در یک مجموعه توسعه ای مشغول به 
کار شود. اما در سه ســالی که من در مجموعه زیرساخت 
فعالیت کرده ام آیا رویکردی امنیتــی و محدود کننده برای 
حوزه داشــته ام؟ مگر هر فــردی کــه در وزارت اطالعات 
بوده است باید بیاید توضیح دهد که مشــغول به چه کار و 
مأموریتی بوده است. خود وزارت اطالعات اگر مصلحت 
ببیند همه چیز را توضیح می دهد. درخصوص فعالیت من در 
این وزارتخانه این بحث مطرح می شود که فالنی در سال 
88 در این وزارتخانه فالن کار و فالن کار را کرده اســت. 
مجموعه فنی وزارت اطالعات که من در آن مشغول به کار 
بودم یک مجموعه کامال مهندسی است و اتفاقا باالترین 
نگاه توسعه ای کشور در این مجموعه فنی دیده می شود. 

تکنولوژی هایی کــه در ایــن وزارتخانه به کار برده  شــده 
به تازگی به صورت پایلوت درآمــده تا در حوزه های تجاری 
مورد اســتفاده قرار بگیرد. وزارت اطالعات مجموعه ای 
است که در لبه تکنولوژی حرکت می کند. اما اینکه مجموعه 
فنــی وزارت اطالعات کار سیاســی انجــام می دهد یا کار 
دستگیری و سرکوب انجام می دهد حرف هایی کامال اشتباه 
است. چنین مأموریت هایی در این مجموعه اصال تعریف 
نمی شــود. کار معاونت فنی وزارت اطالعات کاری کامال 
توســعه ای در حوزه تکنولوژی اســت. در کل نه هرچیزی 
که مردم می گویند را من به دلیــل محدودیت های موجود 
می توانم اثبات کنم و نه هرچیزی که من بگویم را دیگران 
قبول می کنند. یک فضای مناسب برای تخریب ایجاد شده 
و من هم تا حد کفایت توضیحات الزم را ارائه کرده ام. در 
سال 92 و زمانی که آقای واعظی به عنوان وزیر ارتباطات 
دولت یازدهم انتخاب شدند با آقای علوی، وزیر اطالعات 
چندین بار صحبت کردند و باتوجه به شناختی که از مجموعه 
فعالیت های بنده داشتند درخواست کردند تا مأموریت های 
خود در این وزارتخانه را واگذار و به فعالیت های توسعه ای 
در وزارت ارتباطــات کمک کنم. در نهایــت با اصرار آقای 
واعظی و موافقــت وزارت اطالعات بــه مجموعه وزارت 
ارتباطات پیوستم.« اما نکته مهم درمورد آذری جهرمی  این 
است که او هم مخالفان قابل شماری در میان اصولگرایان 
و هم مخالفان قابل توجهــی در میان اصالح طلبان دارد. 
زمانی الیاس نادران در توئیتی درمورد او نوشته بود: »آقای 
روحانی! با نصب معاون فنی... که وظیفه ذاتی اش شنود 

بود، می خواهید فضای مجازی را آزاد کنید؟« 
همین توئیت؛ نام محمدجواد آذری جهرمی  را بیش از 
گذشته بر سر زبان ها انداخت جالب آنکه جهرمی  نیز درباره 
این توئیت آرام ننشست و در واکنش به این ادعای نادران 
پاسخ داد: »وزارت اطالعات اداره کلی به نام شنود ندارد، 
امور سیاسی هم در معاونت فنی پیگیری نمی شود. از آقای 

نادران انتظار حمایت از دولت دارید؟«
امــا در واکنشــی دیگر بــه انتخاب جهرمی  توســط 
روحانی، »محمد کیانوش راد«، از فعاالن اصالح طلب و از 
نمایندگان مستعفی مجلس ششم به تازگی طی یادداشتی در 
روزنامه آرمان امروز و در کنایه به آقای جهرمی، جوان ترین 
وزیر پیشنهادی رئیس جمهور روحانی )که سابقه مدیرکلی 
در وزارت اطالعات را هم دارد( نوشته بود: »به نظر نمی رسد 
مجموعه فعاالن و اشخاص مرتبط با دو وزارتخانه آموزش 
و پرورش و ارتباطــات رضایت چندانی از وزیر پیشــنهادی 
داشته باشند. صرف نظر از بحث پیرامون شخصیت افراد، 
همان گونه که به کارگیری شخصی نظامی بر مسند سیاسی 
به علت تفاوت های حرفه ای امر نظامی با فعل سیاســی، 
چندان شایسته نیســت و همان گونه که حسن روحانی در 
کارزار انتخاباتی سال 92 به درستی بر این نکته تاکید داشت 
که من حقوقدان هســتم نه ســرهنگ، حضور شخصی از 
بدنه ارگانی دیگر، بر وزارت ارتباطات، حساســیت زا و مایه 
نگرانی جامعه است. این موضوع باعث  تردید نمایندگان در 
رای اعتماد به وزیر ارتباطات شده و به نظر می رسد انتخاب 
دیگری برای این وزارتخانه مفیدتر باشد.« به نظر می رسد 
آذری جهرمی  تالش کرده اســت تا خود را در میانه دو جناح 
نگه دارد و دســت خود را برای تحلیلگرانی که می خواهند 
ذات سیاســی او را کشــف کنند بــاز نکنــد.  او حتی گاهی 
فاصله هایی با حسن روحانی هم ایجاد می کند. نمونه اش 
در ماجرای فیلترینگ بود که او حتی به سرعت در رسانه ها 

ظاهر شد و گفت: »من استعفا نداده ام.«

  وزیر جوان
در مردادماه 1۳96 محمدجواد آذری جهرمی  به عنوان 
وزیر پیشــنهادی ارتباطات و فناوری اطالعــات در دولت 
دوازدهم به مجلس پیشنهاد شد و توانست اعتماد مجلس 

گزارش
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را جذب کند و به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
انتخاب شود. او اولین وزیر جوان جمهوری اسالمی ایران 
اســت که تاریخ تولد وی پس از پیروزی انقالب اســالمی 
اســت و آیت الله ســید علی خامنه ای درمورد انتخاب وی 
به عنوان وزیر بــا ابراز خرســندی از انتخاب یــک »وزیر 
جوان«، خطــاب بــه وی گفتنــد: »خداوند ان شــاءالله 
کمک تان کند. ان شــاءالله آمدِن شــما در دولت، تجربه 
موفقی باشــد. واقعا تشــنه همین تالش جوانانه جوان ها 

هستیم.«

  موافق فیلتر؟
درمورد آذری جهرمی  سخنان متناقضی بیرون می آید 
که هیچ کدام معلوم نمی کند که او باالخره موافق فیلترینگ 
بوده یا مخالف آن. چند اظهارنظر او درمورد تلگرام به این 

شرح است: 
»- اما اینکه آیا تلگرام فیلتر می شــود یا خیر؟ جواب 
این اســت که بله باالخره وقتی گروه های سیاسی و افراد 
صاحب نظر در کشــور اظهارنظر می کنند یعنــی اینکه در 
مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر کشور این مباحث مطرح 
است، یعنی نمود مطالب جلسات در مظان افکار عمومی 
قرار می گیرد. این مسائل وجود دارد. اما خب باید طی یک 

جمع بندی باید به یک روال قانونی تبدیل شود.
- من هیچ گاه کانال شــخصی در تلگرام نداشته ام. 
من اصوال به رسانه یکســویه اعتقاد ندارم. از روز اولی که 
شروع به فعالیت رسانه ای نوین کردم، صفحه ای در شبکه 
اجتماعــی اینســتاگرام راه  انداختم و در توئیتــر هیچ گاه 
در تلگــرام کانال نداشــتم. چرا؟ چون برای من مســئول 

برخورداری از رسانه یکطرفه اثرگذار نیست.
- شبکه اجتماعی خود تولیدکننده محتوا نیست، بلکه 
این کاربرانش هستند که محتوا تولید می کنند. حاال ممکن 
است در شــبکه اجتماعی داخلی کاربر محافظه کار باشد، 
ولی اصل و ذاتش عوض نمی شود. برخی همین انتقادات 
داخلی را هم برنمی تابند، بنابراین تا ما سیاستمان را در برابر 
رســانه های نوین مشــخص نکنیم همواره با این اختالف 

مواجه خواهیم بود.
- ما به عنوان وزارت ارتباطات در حوزه ارتباط و فناوری 
اطالعات، در زمینه ارتباطات تکلیف مان معلوم است. قانون 
گفته که شما به اپراتورها مجوز می دهید و اپراتورها زیر نظر 
شما باید کار کند. سروش از چه نهادی مجوز گرفته است؟ از 
ما مجوز گرفته؟ آی گپ مگر از ما مجوز گرفته است؟ اصال 
اسنپ یا تپسی مگر از ما مجوز گرفته اند؟ قانون به ما والیت بر 
سرویس های فناوری اطالعات را ابالغ نکرده است. کارگروه 
تعیین مصادیق حکم داده که توئیتر در ایران نباید فعالیت 
کند. توئیتر هم در ایران فعالیت نمی کند و حکم هم نداده، 
من به عنوان شهروند ایرانی نمی توانم وارد توئیتر شوم. این 
یک قاعده حقوقی مهم اســت و به شوخی به آن پرداختند، 
ولی اگر این مســاله را ببینیم، خیلــی موضوعات دیگر هم 
حل می شود. نکته در اینجاست که برخی با فیلترشکن وارد 
توئیتر می شــوند. آیا دورزدن فیلترینگ ممنوع است یا نه. 
برخی معتقدند که ممنوع است برخی هم معتقدند که چنین 
نیست. آن چیزی که برداشت است از ماده 21 قانون جرایم 
رایانه ای که برخی تعبیر می کنند دورزدن فیلترینگ جرم است 
و برخی تعبیر می کنند جرم نیست که البته من توضیح داده ام 
که اصال فیلتر را دور نزده ام که مبتال به این مساله شده باشم. 
من از اینترنت بدون فیلتر استفاده می کنم با مجوز قانونی، اما 
اینکه عده ای از مسئوالن از توئیتر استفاده می کنند، احتماال 

به دلیل این است که به کارکردهای مثبت آن معتقدند.
- همواره این چالش وجود دارد که عده ای تالش کنند 
محدودیت های اعمال شده توسط حاکمان را دور بزنند الی 
ماشاءالله فیلترشکن در دنیا وجود دارد و فقط هم برای ما 

توسعه داده نشده است. 
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آلترناتیو
کدامشبکههایاجتماعیجایگزینتلگرامشدهاند؟

اکنون که تلگرام فیلتر شــده اســت، پیام رســان های 
داخلی با یکدیگر در حال رقابت هســتند تا هرکدام امکانات و 
ویژگی های خود را به کاربران فضــای مجازی معرفی کنند و 
میزبان کوچ بزرگ ایرانیان از پیام رسان پرمخاطب تلگرام باشند 
اما آنچه این روزها یکی از دغدغه های اصلی کاربران ایرانی در 
این حوزه است، این است که پیام رسان ها توسط چه اشخاصی 
و چگونه اداره می شوند؟ »ســروش«، »آی گپ«، »ایتا«، 
»گپ« و »ویســپی« پیام رسان هایی هســتند که این روزها 
نامشان زیاد شنیده می شود؛ آن هم به عنوان جایگزینی برای 

»تلگرام« که ایرانی ها چند سالی هست با آن خو گرفته اند.

  »آی گپ«
در بخش معرفی این پیام رســان آمده است که آی گپ 
یک ارتباط امن و مطمئن را بین شــما دوستان و خانواده تان 
برقرار می کند و با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری منحصر 
به فرد در جابه جایی همه داده های شما، امنیت را برای حفظ 
حریم خصوصی شما فراهم آورده اســت. پیام رسان آی گپ 
از گوگل پلی، کافه بازار یا مایکت قابل دریافت  یا به روزرسانی 
است. بر این اســاس کاربران می توانند در آی گپ به صورت 
دونفره یا گروهی به گفت وگو بپردازند، کانال بســازند و در آن 
عضو بگیرند و اطالعات خود را بین میلیون ها کاربر دیگر نیز به 
اشتراک بگذارند. همچنین می توان هر فایلی را با هر پسوند و 
حجمی  انتقال داده یا در بستر ابری خود ذخیره کرد. مدیرعامل 
»آی گپ« شخصی به نام محمدرســول کاظمی  است. این 
پیام رسان توسط شرکت »روی خط مدیا« پشتیبانی می شود 
که در سال 1۳9۴ تاسیس شده است. فعالیت های این شرکت 
در حوزه طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی نرم افزارهای ارتباطی 
و رسانه ای روی تلفن های همراه متمرکز است. محمدرسول 
کاظمی  مدعی اســت: »تخصص بنده در زمینه رایانه است 
و با تکیه بر همین موضوع اقدام بــه رفع یکی از دغدغه های 
همیشگی ام که ساختن پیام رســانی بومی  با قابلیت جهانی 
است، کرده ام و در این مسیر یک ریال حمایت از جایی دریافت 
نکرده ام. تمام کسانی که می گویند داخلی ها توان پاسخگویی 
به نیاز و تعداد کاربران ایرانی را ندارند به  صراحت می گویم که 
آی گپ قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای ۴۰ میلیون کاربر 
ایرانی اســت.« کاظمی  چندی پیش نیز اعالم کرده بود که 
هرکس بتواند »آی گپ« را هک کند، به او جایزه یک میلیارد 

تومانی پرداخت می کند.

  »بله«
»بله» یک شبکه اجتماعی پیام رسان است که بنا بر آنچه 
از سوی مسئوالنش اعالم شده، باتوجه به امکاناتی که برای 
اشخاص و کسب وکارها فراهم کرده، می تواند تبادالت مالی 
و غیرمالی آنها را تسهیل کند. در بخش معرفی آن هم آمده که 
کاربران می توانند از بله برای انتقال پول، پرداخت قبوض، خرید 
شارژ، استعالم قبض موبایل، پرداخت عوارض خروج از کشور، 
گرفتن موجودی و نیکوکاری در کنار ارتباط با کسب وکارهای 
مختلف اســتفاده کنند. بنا بر اعالم، پیام رسان »بله« توسط 
بانک ملی ایران ضمانت شــده و کاربــران می توانند با خیال 
راحت به انجام  تراکنش های خود اقدام کنند و از امنیت سرویس 

کارت به کارت هم مطمئن باشند.
همچنین افــراد می توانند فایل هایی تا ســقف »1۰۰ 
مگابایت« را ارسال کنند، با نوشتن بخشی از نام کانال در بخش 
»جست وجو« از تب »گفتگو«، اقدام به جست وجوی کانال 
مورد نظر خود کنند. طبق آنچه اعالم شده، شماره تلفن کاربران 
تنها به اشخاصی نمایش داده خواهد شد که شماره موبایلشان 
در دفترچه تلفن همراه آن شخص ذخیره شده باشد. همچنین 
در صورتی که فــردی شــماره موبایل تــان را از طریق گزینه 
»افزودن مخاطب« اضافه کرده باشد، نیز قابل نمایش است.

  »بیسفون« )بیسفون پالس(
طبــق اطالعــات منتشرشــده رویــای پیام رســان، 
بیسفون پالس نتیجه تجربه بیسفون و حاصل یک برنامه برای 
تجربه یک ارتباط آسان،  ارزان و ســریع برای کاربران است. 
بیسفون پالس در کافه بازار و گوگل پلی و همچنین اپ استور 
در دسترس است و همچنین از طریق تب دانلود در نوار باالیی 
صفحه اصلی سایت بیسفون می توان این نرم افزار را دانلود و 
نصب کرد. همچنین قرار بود که نسخه وب و دسک تاپ این 

پیام رسان به زودی در دسترس کاربران قرار گیرد.
بنا بر اعــالم، در حــال حاضــر امــکان مکالمه بین 
دارندگان بیسفون به صورت رایگان فراهم است و به زودی 
این امکان برای کاربران فراهم می شود تا حتی با تلفن های 
ثابت در هر نقطه از دنیا نیز تماس گرفته شود. با راه اندازی 
این ســرویس حتی افرادی که بیسفون را روی گوشی خود 
نصب نکرده اند بســته به مقصد تماس، بــا هزینه ای کمتر 
از تعرفه هر اپراتــور دیگری می توانند با آن شــماره تماس 

بگیرند. همچنین در بیسفون پالس امکان ارسال فایل های 
مدیا، متنی بــدون محدودیت حجم وجود دارد. بیســفون 
ادعا می کند که کانال، ابداع این پیام رسان برای نخستین 
بار در دنیا بوده و دیگر پیام رســان ها با فاصله ای یک ساله 
این ایده بیسفون را اجرایی کردند. ثبت کانال  در بیسفون به 
این شکل است که باید از طریق منوی موجود در سمت چپ 
ایجاد کانال را انتخاب کنید، برای کانال خود اسم  و آی دی 
بسازید، برای کانال خود هشــتگ تعریف کنید و از امکان 
اختصاصی بیسفون، یعنی نمایش کانالتان در دسته بندی ها 
و  امکان ســرچ بدون الزام به عضویــت در کانال، برای هر 
کاربر بیسفون استفاده کنید. همچنین کانال شما می تواند 

دارای چند  ادمین باشد.

  »سروش«
سروش هم یک نرم افزار پیام رسان ایرانی است که اعالم 
شده با سرعت و امنیت باال و دارای قابلیت های متعددی نظیر 
ارسال پیام متنی، ارسال پیام صوتی، امکان برقراری تماس 
صوتی، ارســال عکس و فیلم، ارســال فایل های مختلف، 
تشــکیل گروه، کانال های عمومی متعدد و غیره است. بنا بر 
اعالم، تمامی  خدمات سروش از جمله تماس صوتی رایگان 
است و در هر ثانیه تماس صوتی 9 کیلوبایت از حجم اینترنت 
شما مصرف می شود. ســرویس آب و هوا، خرید شارژ آسان، 
پرداخت قبــوض، تماس صوتی رایگان، ایجــاد کانال های 
تعاملــی و انواع نظرســنجی، گفت وگوی فــردی و گروهی و 
ســایر امکانات از جمله پرداخت درون کانالی، ارسال تصویر 
و ویدئو، موزیک، پیام صوتی، طراحی بات های هوشــمند، 
شخصی سازی تم اپلیکیشن و غیره نیز از دیگر ویژگی های این 
پیام رسان است. برای عضویت در سروش ابتدا باید نرم افزار 
را از وب ســایت آن یا از طریق کافه بازار دانلود و ســپس آن را 
در گوشــی خود نصب کنید. هنگام نصب، باید شماره موبایل 
خود را وارد کنید که ســپس از طریق پیامک، کد فعال سازی 
برای شما ارسال می شــود و با درج کد فعال سازی در قسمت 
تعیین شده، شما عضو سروش خواهید بود. ضمنا برای نصب 
و اســتفاده از این نرم افزار باید گوشی شما به اینترنت متصل 
باشد. نرم افزار سروش در بهمن 1۳9۴ نسخه آزمایشی خود را 
به بازار عرضه کرد و تا بهمن 1۳95 نزدیک به ۷۰۰ هزار کاربر 
فعال داشت. این نرم افزار تحت حمایت سازمان صدا وسیمای 
جمهوری اســالمی ایران گســترش یافته و بخش عمده ای 
از ســهام این شــرکت متعلق به صداوسیماست. »سروش« 
توسط شــرکت »توســعه فناوری رسانه ســروش« پشتیبانی 
می شود که مدیرعامل این شرکت شخصی به نام محمدرضا 
علی عسگری است و مدیریت پیام رسان سروش نیز بر عهده 
سیدمیثم سیدصالحی است. سیدصالحی، مدیرعامل شرکت 
داده پــردازی »فن آوا« بوده؛ شــرکتی که خدمــات اینترنت 
پرسرعت ارائه می کرده اســت. پیام رسان »سروش« مدعی 
است که اطالعات مخاطبان را ذخیره و از آنها استفاده می کند 
اما ایــن اطالعات را در اختیار شــخص یا شــرکت ثالثی قرار 
نمی دهد. این پیام رسان شــرایط و قوانینی را برای عضویت 
تنظیم کرده که در بند 5 آن آمده اســت: »سروش مجاز است 
در هر زمان که مشــخص شــد شناسه انتخاب شــده مغایر با 
مشخصات سازنده یا مدیران کانال است با/بدون اطالع قبلی 
شناسه کانال را تغییر یا کانال را غیرفعال نماید. مرجع تشخیص 
در این زمینه، ســروش اســت.« در بند 2 قوانیــن محتوای 
ردوبدل شده در سروش نیز آمده  است: »کاربران مجاز به انتشار 
محتوای خالف واقع، غیراخالقی و غیرقانونی نیستند و عواقب 

آن برعهده خود کاربر خواهد بود.«
در بند 5 قوانین شرایط استفاده آمده  است: »کاربر آزاد 
است تا در چارچوب قوانین این توافقنامه و قوانین جمهوری 
اسالمی ایران اقدام به استفاده از بخش های مختلف سروش 
کند. الزم است ذکر شــود عواقب تخطی از این بند، بر عهده 
خود کاربر است. در این خصوص سروش خود را توسعه دهنده 

گزارش
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سرویس دانسته و مسئولیت نحوه استفاده از این سرویس بر 
عهده کاربر اســت.« در بند 6 قوانین شرایط استفاده نیز آمده  
است: »سروش می تواند حساب کاربری کاربران ناقض قوانین 
و همچنین کاربرانی که بیش از یک ســال از آخرین فعالیت 
آنها می گذرد را با/بدون اطــالع قبلی به صورت موقت یا دائم 
غیرفعال کند.« طی روزهای اخیر صداوسیما در بخش های 
خبری خود ســعی دارد که مخاطبان را برای اســتفاده از این 
پیام رســان متقاعد کرده و در گزارش های خبری بر امنیت آن 

تاکید کند.«

  »گپ«
در بخش معرفی این پیام رسان هم آمده که می توان یک 
ارتباط سریع و مدرن را روی تلفن همراه، تبلت و رایانه شخصی 
تجربه کرد و کاربران در هر شرایطی تنها با دسترسی به اینترنت 
می توانند به حســاب کاربری خــود در گپ متصل شــوند؛ با 
دوستان خود در ارتباط باشند و از دنیای اطالعات، خدمات و 
سرگرمی های گپ بهره مند شوند. برای داشتن گپ روی تلفن 
همراه، باید ابتدا آن را از مارکت های معتبر ایرانی و بین المللی 
)گوگل پلی استور - اپل اپ استور - کافه بازار( دریافت و سپس 
نصب کنند. در این پیام رســان می توان به صــورت دونفره یا 
گروهی با دوستان چت کرد، همچنین می توان برای دوستان 
خود عکس، فیلم، استیکر و غیره ارسال کرد. کاربران همچنین 
می توانند فروشــگاه مجازی خــود را راه انــدازی و به فروش 
محصوالت و خدمات خود اقدام کنند. بنا بر اعالم کاربران با 
استفاده از کیف پول گپ می توانند حســاب خود را شارژ کرده 
و پرداخت های مختلفی را انجام دهند. خرید از فروشگاه ها، 
شرکت در جشنواره ها و مسابقات، استفاده از امکانات خاصی 
از بازی ها و صدها امکان دیگر همگی در کیف پول همراه آنها 
قرار گرفته است. همچنین با استفاده از امکان درخواست پول 
در بستر گپ، می توان در گپ صورتحساب ایجاد کرد و برای 
دوستان و خانواده فرستاد. در وب سایت این پیام رسان هیچ 
اطالعاتی درباره شرکت پشتیبان و گردانندگان اصلی آن وجود 
ندارد. گردانندگان »گپ« در اینستاگرام نیز فعالیتی ندارند و 
گویا  ترجیح دادند که در گمنامی به فعالیت خود ادامه دهند. در 
بخش »ارتباط با ما« و »درباره ما«ی وب سایت گپ عمال هیچ 
اطالعاتی وجود ندارد و آنها صرفا مدعی ارتباط آسان و مدرن 
هستند. آنها می گویند: »شرکت ها و افرادی که دارای محتوا 
و خدمات ارزشمند هستند، می توانند از طریق پیام رسان گپ 
خدمات و اطالعات خود را در اختیــار مخاطبان قرار دهند.« 
آذری  جهرمی،  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات سال گذشته 

به این پیام رسان پیوست.

  »ایتا«
مراحل طراحی و پیاده سازی نرم افزار ایتا توسط شرکت 
اندیشــه یاوران تمدن امروز که گفته می شــود یک شــرکت 
خصوصی اســت، انجام گرفته که این شرکت تحت حمایت 
دو شرکت طوبی و  هاتف فعالیت می کند. سوابق این شرکت ها 
در حوزه فناوری های مبتنی بر تلفن همراه اســت. ایتا مدعی 
است: »هیچ شخص، گروه و جریانی نمی تواند ایتا را مجبور 
به حذف اطالعات کاربران و فعالیت های آنها در نرم افزار کند. 
درعین حال ایتا تابع قوانین و مقررات رسمی جمهوری اسالمی 
ایران و احکام مراجع صالح قضایی اســت و نســبت به حذف 
روبات ها و کانال هایی که مطالب خشونت آفرین  و تروریستی 
را نشر دهند یا حاوی مطالب مســتهجن باشند، اقدام خواهد 
کرد. لطفا توجه بفرمایید که این شامل محدودیت های محلی 
در مورد آزادی بیان نمی شود. برای مثال اگر نقد کردن دولت 
در کشوری ممنوع باشد، ایتا هیچ گاه در این گونه سانسورهای 
سیاسی مشارکت نمی کند. تا به این روز ما به اندازه صفر بایت 
دیتا در اختیار اشخاص ثالث ازجمله دولت ها قرار داده ایم.« 
در وب سایت »ایتا« نام هیچ  شخصی به عنوان گرداننده اصلی 

نیامده است.

دیگرتوجیهیبرای
حمایتازروحانینداریم

آیااصالحطلبانحمایتازروحانیراپایانمیدهند؟

متأسفانه بعد از همه فرازوفرودها تلگرام فیلتر شد و 
این کار در افــکار عمومی نتایج خوبی نــدارد. اگر ما برای 
افکار عمومی احترام قائل هســتیم و به آن به عنوان یک 
شــاخص در ارزیابی عملکردهایمــان اهمیت می دهیم، 
بایــد بدانیم ایــن اقدامات تأثیر بســیار منفــی در کاهش 
اعتماد عمومی که یک ســرمایه اجتماعی اســت، دارد. 
رفتارهایمان موجب کاهش اعتماد مردم می شود و در روز 
مبادا خدای ناکرده موجب می شود که کم بیاوریم. اعتماد 
عمومی می تواند حالل بسیاری از مشکالت باشد. در مورد 
علت فیلتر تلگــرام باید بگویم چند ســناریو می توان برای 
چرایی فیلتر تلگرام عنوان کــرد؛ اول اینکه افرادی که در 
فیلتر تلگرام دخیل هســتند، فکر می کنند که منافع کشور 
با اســتفاده از تلگرام در خطر می افتد. سناریوی دیگر این 
است که تلگرام موجب باالرفتن آگاهی عمومی می شود و 
باالرفتن آگاهی عمومی را برای کشورداری مفید نمی دانند. 
ســناریوی ســوم اینکه آنها ازنظر فکری و مــدل ذهنی با 
تکنولوژی های روز خیلی سر ســازگاری نداشته باشند. در 
کشــورمان ابتدا با رادیو، بلندگو، تلویزیون و... مخالفت 
می شــد و در اوایل انقالب نیز ویدئو حــرام و قاچاق بود. 
روی اینترنت نیز در اوایل خیلــی بحث بود. دنیا لحظه ای 
پیشرفت می کند و در عصر دیجیتال هستیم و حتی عنوان 
می شود که از این عصر هم در حال عبور هستند، بنابراین 
به نظر می آید این مخالفت ها، درگیرشدن ها و ممانعت ها 
نتیجه عکس داده اســت. خدا کند که افراد تصمیم گیر با 
عقالنیتی در جهت بهره برداری هر چه بهتر، مناســب تر و 
آسان تر برنامه ریزی و سیاست گذاری کنند؛ بگیروببند مدل 
ذهنیت بسته اســت که مربوط به زمان کمونیسم شوروی 
است که آن  هم منسوخ شد. درخصوص اینکه عدم تحقق 
وعده رئیس جمهور مبنی بر اینکه دست مان بر روی دکمه 
فیلتر نمی رود، چه تبعات منفــی در جامعه دارد باید بگویم 
ســناریویی وجود دارد مبنی بر اینکه تمامــی این اقدامات 
برای مخالفت با رئیس جمهور اســت و می خواهند او را به 

شکست بکشــانند اما متأســفانه آقای روحانی وعده های 
دیگری هم داد. در زمان انتخابات وعده رفع حصر را دادند 
که یکی از مهم تریــن عوامــل در رأی آوری آقای روحانی 
بود و ما برای او ســینه زدیم. اما من به عنوان یک شهروند 
که همین االن هم خود را موظف می دانم که حامی ایشان 
باشــم باید بگویم خیلی وعده های خالف دادند. روحانی 
فرد باتجربه ای بوده و باید عمیق تر فکر کند و بضاعت خود 
و موانع را ببیند. ناجوانمردی اســت کــه موقع رأی گرفتن 
وعده دهند و درنهایت هیچ کدام از وعده ها به نتیجه نرسد. 
علی رغم فشارهایی که وجود دارد آقای روحانی باید خودش 
پاسخگو باشد. ما از بس از ایشان حمایت کردیم دیگر هیچ 
توجیه برای حمایت مان نداریم، چون قوه قضاییه در زمینه 
فیلترینگ تلگرام وارد شــده، رئیس جمهــور باید با رئیس 
قوه قضاییه صحبت کنــد و اگر به تفاهم نرســید با مذاکره 
با مقام رهبری که طبق قانون اساســی ســکان دار اصلی 
کشــور هســتند، موضوع را حل کند، چون فیلتر تلگرام از 
سوی قوه قضاییه انجام  شده، نمایندگان می توانند از وزیر 
دادگستری سؤال کنند که او نیز عنوان می کند من کاره ای 
نیستم. من به وزیر ارتباطات اعتماد ندارم و نمی دانم چقدر 
راســت می گوید، چون خودش  زمانی در سرچشمه همین 
مسائل بوده و حاال وزیر شده است، البته قضاوت نمی کنم 
اما اعتمادی ندارم. حق هر شــهروندی است که نسبت به 
یک فرد بی اعتماد باشــد و من تناقضاتی را در حرف های 
ایشــان می بینم. درخصوص فیلتر تلگــرام حکم قضایی 
صادر شده و فرایند خاص خود را دارد مجلس در شکستن 
حکم قضایی اختیار ندارد و فرایندش در داخل قوه قضاییه 
اســت. مجلس می تواند قانــون وضع کنــد و بگوید فیلتر 
ممنوع! که من احتمال تأیید آن از ســوی شورای نگهبان 
را بســیار کم می دانم، چون قانون اساســی صراحت دارد 
که شــکنجه و تفتیش عقاید مطلقًا ممنوع اســت و محول 
نکرده که قانون گذار حد و حدود تعیین کند، اما چقدر به آن 
عمل می شود؟ ضررهای فیلتر تلگرام بسیار بیشتر از فایده 
متصور افراد فیلترکننده است. دنیا، دنیای ارتباطات است 
و خداوند در کانون ارتباطات است اینکه ما ارتباطات را قطع 
کنیم، خالف نظام خلقت و قوانین الهی است. فیلتر تلگرام 
مغایر منافع ملی است و امیدواریم مقامات تصمیم گیر در 
این زمینه همه جوانب را دوراندیشانه مورد توجه قرار دهند.

غالمرضاحیدری

عضوفراکسیونامید

یادداشت
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سیاست خارجی

تصمیم تهران

ایران در مواجهه با آمریکا چه خواهد کرد؟
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طی روزهای اخیر، مقامات آمریکایــی و اروپایی به 
صورتی صریح از احتمال عــدم تمدید تعلیق تحریم های 
ثانویه آمریکا علیه ایران سخن می گویند. امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانســه و آنگال مرکل صدر اعظم آلمان نیز 
هر دو به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم اذعان کرده اند 
که نتوانســته اند تغییری در تصمیــم نهایی رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریــکا در قبال برجام به وجــود آورند. در 
چنین شرایطی احتمال خروج آمریکا از برجام و متعاقبا لغو 
توافق هسته ای افزایش یافته اســت. برخی کارشناسان 
و تحلیلگران مســائل بین المللی نیز معتقدند واشنگتن و 
تروئیکای اروپایــی در حال تالش برای قــرار دادن ایران 
بین دوراهی »لغــو برجام« یا »تغییر برجــام« بوده و بازی 
هدفمندی را در این خصوص با همراهی یکدیگر تکمیل 
می کنند. با این حال مسلما کشورمان، مذاکره مجدد بر سر 
برجام یا اعمال هرگونه تغییــری در مفاد آن )تحت عنوان 

توافق ثانویه یا الحاقیه( را نخواهد پذیرفت. 

  اولتیماتوم روحانی در تماس با ماکرون 
حسن روحانی عصر یکشنبه هفته گذشته و  در تماس 
تلفنــی امانوئل ماکرون اظهارداشــت: »پایــداری برجام 
موجب تحکیم امنیت و همکاری منطقه ای است. اساس 
روابط ما بر اعتماد است و برجام اولین پایه مهم برای اعتماد 
میان ایران و کشــورهای غربی اســت.« روحانی با بیان 
اینکه مواضع آمریکایی ها علیه برجام صریحا ناقض توافق 
میان هفت کشور اســت، گفت: »ایران در روزهای اخیر 
تصمیمات بسیار مهمی در زمینه روابط بانکی، ارز و دیگر 
مسائل اقتصادی اتخاذ کرده اســت و برای هر تصمیمی 
که آمریــکا در دوازدهم ماه می )22 اردیبهشــت( بگیرد، 
اقدامات متنوعی را طراحی کرده ایــم.« رئیس جمهور با 
بیان اینکه رفتار فعلی آمریکا، نقــض برجام و ایجاد ترس 
و ابهام برای کشــورهای مختلــف و بنگاه های اقتصادی 
برای رابطــه با ایران اســت، تاکیــد کرد: »حتــی اگر در 
22اردیبهشت آمریکا اعالم کند در برجام می ماند و شرایط 
دو سال گذشــته را بخواهد ادامه دهد، برای ما قابل قبول 

نیست.«
روحانی با تاکید بر اینکه آینــده برجام بعد از 2025 را 
مقررات بین المللی تعیین می کند و ایران هیچ محدودیتی 
را فرای تعهداتش نمی پذیرد، گفت: »برجام و هر موضوع 

دیگری به بهانه آن، به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.«
رئیس جمهور فرانسه نیز در این تماس تلفنی با تاکید 
مجدد بر ضرورت گسترش همکاری های تهران – پاریس در 
همه عرصه های مورد عالقه اظهارداشت: »اتحادیه اروپا 
و به ویژه فرانســه کامال از برجام دفاع کرده و ما صد درصد 
در برجام باقی مــی مانیم.«امانوئل ماکــرون پایبندی به 
برجام را باعث تقویت اعتمادسازی و ثبات امنیت در منطقه 
دانسته و تاکید کرد که  موضع مشخص فرانسه و اروپایی ها  
باقی ماندن در چارچوب برجام اســت و از شما )ایران(  هم 
می خواهیم که در این توافق بمانید. اتحادیه اروپا و فرانسه 

برجام را همان طور که هست قبول دارند.«

  روایت عراقچی از احتمال بازگشت 
به دوران قبل از برجام 

عضو ارشــد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان از 
احتمال بازگشت به دوران قبل از برجام )در صورت خروج 
آمریکا از توافق هســته ای( خبر داده اســت. سیدعباس 
عراقچی در این خصوص می گوید: »در هر دو صورت که 
آمریکا از برجام خارج بشــود یا نشــود، ادامه این وضعیت  
قابل تحمل نخواهــد بود و تدابیر ویــژه ای در نظر داریم. 
برای همه ســناریوها گزینه های خودمان را آماده کردیم. 
هر احتمالی ) از جمله بازگشت به دوران پیش از برجام( در 

این خصوص وجود دارد. 

  رایزنی ظریف و الوروف 
در خصوص مواجهه با آمریکا 

وزیر امور خارجه کشورمان در هفته گذشته و در سفری 
کوتاه و یکروزه به مسکو که جهت شرکت در نشست مشترک 
ایران،  ترکیه و روسیه در قبال ســوریه برگزار شد، با سرگی 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در خصوص نحوه مواجهه 
با اقدامات ایاالت متحده آمریکا )خروج احتمالی واشنگتن 

از توافق هسته ای( به رایزنی پرداخت.
وزیر امور خارجه ایران در پایان سفر چند ساعته اش 
به مســکو گفت که با الوروف، وزیر خارجه روســیه درباره 
اقدامات مشترک برای مقابله با حرکت های آمریکا در برجام 
هماهنگی و گفت وگو کرده اســت. همچنین محمدجواد 
ظریف در نشست خبری مشترک با همتایان روس و ترکیه ای 
خود در پاســخ به پرســش خبرنگاران در خصوص احتمال 
ارتباط برجام و مخالفت های آمریکا با ایران در سوریه افزود: 
»هیچ یک از این بحث ها ارتباطی بــا برجام پیدا نمی کند. 
آمریکا از ابتــدای دولت ترامپ در مخالفــت با یک توافق 
بین المللی و یک قطعنامه شورای امنیت که مورد تایید قرار 
گرفته و قطعنامه ای است که دولت ایاالت متحده نیز یکی 
از بانیان آن بوده و رای مثبت به آن داده است و این تعهد را 
برای خودش ایجاد کرده است، حرکت می کند.  آقای ترامپ 
نه تنها این قطعنامه را اجرا نکرده بلکه تعهدات دولت آمریکا 
را نیز نقض کرده اســت و امروز عالوه بر اینکه به تعهدات 
خود باز نمی گــردد، زیاده خواهی هایی فراتــر از برجام نیز 
دارد. این موضوع نه تنها برای مردم ایران بلکه برای سایر 
اعضای برجام و جامعه بین الملل هم غیرقابل قبول است.«

  روایت آتالنتیک از نقض علنی برجام
 توسط ترامپ

همچنین یک نشــریه معتبر آمریکایی در گزارشی با 
تاکید بر اینکه »ترامــپ نه به برجام پایبند بــوده و نه پایبند 
خواهد ماند«، نوشــت: »دولت ترامــپ در واقع پاراگراف 
2۹ برجام مبنی بر لزوم خودداری آمریــکا از اتخاذ هرگونه 
سیاستی در راستای تاثیر منفی بر عادی سازی روابط تجاری 
و اقتصادی ایران با جامعه بین الملل را نقض کرده است.«

نشــریه آتالنتیک با تاکید بر اینکــه »ترامپ تاکنون 
نیز توافق هسته ای با ایران را نقض کرده است«، نوشت: 
»مخالفان توافق هسته ای همواره اعالم می کنند که تهران 
به تعهدات خود در برجام پایبند نبوده است اما به نظر می رسد 
این واشنگتن است که این تعهدات را عملی نکرده. با همه 
حواشــی که در مورد تصمیم ترامپ در ۱2 می برای خروج 
از برجام یا مانــدن در آن وجود دارد، یــک موضوع کامال 
مشخص است و آن اینکه ایران به تعهدات خود در برجام 

پایبند بوده است.«
آژانس بین المللی انرژی اتمــی ۹ بار در گزارش های 
خود این موضــوع را مورد تایید قرار داده اســت. همچنین 
متحدان اروپایی آمریــکا و حتی جیمز متیــس وزیر دفاع 
ترامپ نیز بر این موضوع مهر تایید گذاشتند. در همین ماه 
جاری وزارت خارجه آمریکا گزارشی را منتشر کرد که در آن 

بر اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران تاکید شده بود.
در نشست ناتو که در اواخر ماه مه گذشته برگزار شد، 
ترامپ تالش کرد تا شــرکای اروپایی خــود را به جلوگیری 
از تجارت با ایران تشــویق کند. همچنیــن در ماه جوالی 
مدیر امور قانونگذاری کاخ ســفید در نشســت گروه 20 در 
آلمان اعالم کرد که دونالد ترامپ از کشــورها می خواهد 
که با دولت های حامی تروریســم به خصوص ایران مبادله 
تجاری نداشته باشند. این البی ها نشان می دهد که آمریکا 
در واقع در حال نقض پاراگراف 2۹ برجام مبنی بر جلوگیری 
از اتخاذ هرگونه سیاســت برای تاثیر منفی بر عادی سازی 
روابط تجاری و اقتصادی با ایران بوده است. دولت ترامپ 
همچنین ممکن اســت نقض هــای دیگــری را در رابطه 
با توافق هســته ای ایران انجــام داده باشــد. پاراگراف 2 
توافق به طور خاص آمریکا را ملزم می کند تا مجوز فروش 
هواپیماهای مســافربری و خدمــات مربوطه بــه ایران را 
صادر کند. بر اســاس قانون آمریکا، هر شرکت آمریکایی 
یا حتی شرکت خارجی که بیش از ۱0 درصد اجزای سازنده 
محصوالت خود را از آمریــکا دریافت می کنــد باید مجوز 
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 

)OFAC( را دریافت کند.

  سه گزینه ایران در صورت خروج آمریکا از برجام
محمدجــواد ظریــف در جریان ســفر اخیــر خود به 
ایاالت متحده آمریــکا در گفت وگو با نشــریه »نیویورکر« 
ســه گزینه ایران را در صــورت خروج واشــنگتن از برجام 
تشــریح کرده اســت. وزیر امور خارجه کشــورمان در این 
خصــوص می گوید: »این بــرای ایران مهم اســت که به 
منافع توافق هسته ای دســت پیدا کند. تهران سه گزینه و 
ســناریو در صورت خروج ترامپ از توافق هسته ای دارد؛ 
ســناریوی اول این اســت که ایران نیز از توافق هسته ای 
خارج شــود، به پایبندی خود به مفاد توافقنامه پایان دهد 
و غنی ســازی اورانیوم را از ســر بگیرد. آمریــکا هرگز نباید 
از این مســاله واهمه داشته باشــد که ایران به دنبال بمب 
 اتمی اســت ولی ما به شــدت به دنبال غنی سازی خودمان

 هستیم.«
ظریف افــزود: »گزینــه دوم از مکانیــزم اختالف و 
منازعه در توافق هســته ای استخراج می شــود که به هر 
طرف اجازه می دهد تا شکایت رسمی را در کمیسیونی که 
برای رسیدگی به نقض مفاد توافقنامه تشکیل شده، ارجاع 
دهد. ایران تاکنون ۱۱ شکایت را به این کمیسیون ارجاع 
داده است، همچنین به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا که رئیس این کمیسیون است، موارد 
نقض توافق هسته ای از سوی آمریکا را در 3 مقطع مختلف 
اعالم کرده اســت. هدف اصلی از این رونــد، بازگرداندن 

آمریکا به پایبندی به مفاد برجام است.«
وزیر خارجه جمهوری اسالمی تصریح کرد: »گزینه 
سوم که جدی ترین و شــدیدترین است آن است که ایران 
احتمااًل برای خروج از پیمان ان پی تی تصمیم گیری خواهد 

کرد. ایران از امضاکنندگان این پیمان به شمار می رود.«

گزارش

 یک نشریه معتبر آمریکایی در گزارشــی با تاکید بر اینکه »ترامپ نه به برجام پایبند بوده و نه پایبند خواهد 
ماند«، نوشت: »دولت ترامپ در واقع پاراگراف ۲۹ برجام مبنی بر لزوم خودداری آمریکا از اتخاذ هرگونه سیاستی 

در راستای تاثیر منفی بر عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی ایران با جامعه بین الملل را نقض کرده است.«
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تقسیم کار نه چندان پیچیده 
تهران اجازه عبور غرب از خطوط قرمز خود را نمی دهد

به طور کلی، روند تحوالت مربوط به پرونده هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران پس از انعقاد توافقنامه بین المللی 
برجام،  به نقطه بســیار حساســی رســیده اســت. در این 
میان،  چنیــن نکته ای حائز اهمیت اســت که در شــرایط 
کنونی، تصمیــم طرف های دخیل در انعقــاد برجام برای 
اســتمرار اقدامات مبتنی بر این توافقنامــه چگونه خواهد 
بود. در این خصوص نکاتی وجود دارد که الزم است مورد 
توجه قرار گیرد ؛ نخســت اینکه در فضای سیاسی کشور، 
تصوری نادرست در خصوص »طرف تصمیم گیر« در  باره 
برجام بــه وجود آمده اســت. بر این اســاس، برخی دائما 
به دنبال این هســتند که ایاالت متحده آمریکا چه برخورد 
و مواجهه ای با برجام خواهد کــرد. با این حال معتقدم که 
تصمیم گیرنده اصلی برای ادامه برجام یا توقف همیشگی 
این توافق جمهوری اسالمی ایران است. ایاالت متحده 
آمریکا با استناد به ابرازهای رسانه ای و تبلیغاتی و سیاسی 
خود و در قالب یک عملیات روانــی، از مدتی قبل فضای 
سیاســی کشــورمان را در قبــال تصمیم  ترامــپ در قبال 
برجام حساس کرده است. واشــنگتن سعی دارد شرایط را 
به گونه ای القا کند که گویا حال و آینده اقتصادی ایران در 
بعد داخلی و بین المللی، به تصمیم  ترامپ مربوط می شود. 
 اما موقعیت ایران به گونه ای اســت که تصمیــم نهایی را 
پیرامون برجام اتخاذ خواهد کــرد.  نکته دیگر، به نقش و 
نوع بازی کشــورهای اروپایی در این معادله باز می گردد. 
برخی تصــور می کنند از آنجا کــه کشــورهای اروپایی در 
جریان انعقاد برجام و پس از آن، نقش پلیس خوب را بازی 
کردند، می توانند بــدون نظر ایاالت متحــده آمریکا اروپا 
را در سبد جمهوری اســالمی ایران نگاه دارند. از این رو به 
نظر می رسد اقداماتی که اروپا صورت داده است، در قالب 

تاثیرگذاری بر تصمیم نهایی ایــران و متعاقبا، تاثیرگذاری 
در قبال توان دفاعی مطلوب کشــور )باالخص توانمندی 
بومی  موشکی( قابل تفسیر است. باید این نکته را مدنظر 
قرار داد، اروپاییان  در یک تفاهم مشترک با ایاالت متحده 
آمریکا به این نتیجه رسیده اند که واشــنگتن در توافقنامه 
برجام باقی بماند، به شرط آنکه ایران گفت وگوی خود را با 
کشــورهای اروپایی در خصوص توان دفاعی خویش آغاز 
کند.  این تفاهم مخالف امنیت ملی، منافع و مصالح کشور 
است. مواضع امام راحل  و مقام معظم رهبری و ملت غیور 
و شجاع کشــورمان در قبال مســائل دفاعی کامال واضح 
است. باید تاکید کرد که به هیچ عنوان، پذیرشی از سوی 
ایران برای ورود به گفت وگو بر سر توان موشکی کشورمان 
وجود نــدارد. توان و اقتــدار جمهوری اســالمی ایران در 
منطقه و نظام بین الملل و ظرفیت های موجود داخلی آن، 
به میزانی اســت که قادر خواهد بود بر اصول و ارزش های 
علمی  و دفاعی خود  تکیه کرده و آن طور که دیگر مخالفان 
و رقبای منطقه ای و بین المللــی ما می خواهند به ما دیکته 
کنند، عمل نکند. بررسی و تحلیل دقیق روند اقدامات اروپا 
در قبال پرونده هســته ای ایران و برجام به صراحت نشان 
می دهد که مقامات اروپایی نقش هنرپیشگانی در قبال این 
توافق ایفا می کنند. ســناریو و زمان و شیوه بازی هریک از 
بازیگران اروپایی را کارگردان نمایش یعنی ایاالت متحده 
آمریکا تعیین می کند. چــه در جریان انعقاد توافق برجام و 
چه در دوران پسابرجام، کشورهای اروپایی همان اهداف 
و مقاصد تعیین شده توسط ایاالت متحده آمریکا را دنبال 
می کنند. این قاعده هم در دوران ریاست جمهوری اوباما و 
هم در دوران ریاســت جمهوری  ترامپ صادق بوده است. 
اروپاییان تــالش می کنند با حفظ ظاهــری آرام و در قالب 
رفتارهای دیپلماتیک،  مقاصد کلی غرب را به پیش ببرند. 

در یک نگاه کلی تر، ما در قبال پرونده برجام شــاهد 
تقســیم کاری هســتیم که میان ایاالت متحــده آمریکا و 
اتحادیه اروپا شکل گرفته است. اروپایی ها در این معادله 
سعی کرده اند نقش یک بازیگر تعدیل کننده )به سود منافع 

غرب و آمریکا( را ایفــا کنند. در دوران پســابرجام، هم ما 
مشــاهده می کنیم که اروپایی ها باتوجه به اینکه احساس 
کردند از بازارهای ایران طی 30 ســال اخیــر بازمانده اند، 
تالش کردند این عقب ماندگی را به وسیله پرونده هسته ای 
ایران تا حدودی جبران کننــد.   با این حال تاکنون ارتباط با 
برخی کشــورهای اروپایی نتوانســته در خصوص موضوع 
برجام به جمهوری اســالمی کمکی کرده باشد. با نگاهی 
به روند ارتبــاط کشــورهای اروپایی با ایــران )قبل و پس 
از انقالب اســالمی( متوجه می شــویم که این کشــورها 
همواره به دنبال منافع خود و ایفای نقش استعماری دیرینه 
خود علیه کشــورمان بوده انــد. پس از پیــروزی انقالب، 
تعدادی از کشــورهای اروپایی کمک حال سیاســت های 
استعماری آمریکا در منطقه و علیه منافع ملی ایران بوده اند. 
در هر حال،  کشــورهای اروپایی )با حفــظ همین رویکرد( 
درصــدد بودند تــا رئیس جمهور ایــاالت متحــده آمریکا 
را در توافق هســته ای نــگاه دارند اما مواضــع متناقض، 
پارادوکسیکال و غیر حقوقی  ترامپ ثابت کرده است به هیچ 
عنوان نمی توان تا اعالم نظر نهایی وی در خصوص ماندن 
یا خروج از برجام قضاوت نهایی کرد. به نظر می رسد فایده 
توافقنامه برجام برای کشــورهای اروپایی بیش از ایاالت 
متحده آمریکا بوده است که متعاقب آن حاضر شده اند در 
این معادله نقش پلیس خوب را ایفا کنند.  درحقیقت ایاالت 
متحده آمریــکا و کشــورهای اروپایــی، در صورتی برجام 
را حفظ خواهند کــرد که قدرت دفاعی مشــروع جمهوری 
اســالمی ایران کاهش یافته و قدرت موشــکی کشورمان 
محدود شــود. به عبارت بهتر، ایاالت متحــده آمریکا در 
صورتی از برجام خارج نمی شود که ایران، کلید برنامه های 
موشــکی خود را به بازیگران غربی و امضا کنندگان غربی 
برجام تحویل دهد. تحقق این موضــوع،  به معنای ایجاد 
شکافی بزرگ در زنجیره دفاعی کشــورمان است. نباید از 
خاطر برد همه مقامات ارشــد کشــور در ایران اعالم کرده 
بودند ورود به مباحث دفاعی کشــور خط قرمزی پررنگ در 
حوزه امنیت ملی ما محسوب می شــود و در این خصوص 
هیچ مذاکره ای صورت نخواهد گرفت. از این رو، صراحتا 
می توان عنوان کرد که توافقات ایــاالت متحده آمریکا و 
اروپا، نمی توانــد به مبنایی برای حل پرونــده برجام تبدیل 
شود. جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه در حوزه منافع ملی 
خود، خصوصا در مباحث دفاعی حاضر به معامله سیاسی 
نبــوده و نخواهد بود؛ قاعــده ای که آن را بایــد به صورتی 

صریح و دقیق مدنظر قرار داد

سید رضا صدر الحسینی

کارشناس مسائل استراتژیک

یادداشت
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پاتک
واکنش ایران در صورت لغو برجام  چه خواهد بود؟

جمهوری اســامی ایران صراحتا اعــام کرده 
است که پاسخ کشورمان به نقض عهد ایاالت متحده 
آمریکا در برجام و خروج احتمالی از توافق هسته ای،  
قاطعانه خواهد بود. برخی مقامات کشورمان صراحتا 
اعام کرده اند کــه در صورت خــروج دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریــکا از برجام،  ایران نیــز از توافق 
هســته ای خارج خواهد شــد و دلیلی برای ادامه این 
توافق از ســوی ایران وجود ندارد. از ســوی دیگر،  با 
توجه به دیدارهای صــورت گرفته اخیر میان مقامات 
آمریکایــی و اروپایی در واشــنگتن، احتمــال خروج 
دولت ترامپ از برجام افزایش یافته اســت. نشــریه 
»فوربس« مطلبی را در  خصوص نحوه واکنش ایران 
نســبت به خروج احتمالــی ایاالت متحــده آمریکا از 
برجام منتشــر کرده است که توجه شــما خوانندگان 

گرامی را به متن آن جلب می کنیم:

مدت زمــان اندکی تا اعــالم نظر نهایی واشــنگتن 
در خصوص توافق هســته ای با ایران باقی مانده است. 
۱2 ماه می،  زمانی اســت که ایاالت متحده و اروپا ســعی 
کرده اند تا فــرا رســیدن آن، در خصوص برخی مســائل 
مانند محدودترکردن فعالیت های هسته ای ایران و مهار 
فعالیت های منطقه ای ایران به توافق برسند. محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیری که به ایاالت 
متحده آمریکا) نیویورک( داشت، سیاست های واشنگتن 
در قبال برجام را محکوم کرد. همچنین برجام اصلی ترین 
موضوع مذاکره امانوئل ماکرون و دونالد ترامپ در جریان 
ســفر اخیر رئیس جمهور فرانســه به واشــنگتن بود. طی 
نشستی که میان روسای جمهور ایاالت متحده و فرانسه 
برگزار شد،  امانوئل ماکرون معامله جدیدی را برای تکمیل 

و جایگزینی برجام پیشنهاد داد. 
در  را  اصلــی  دغدغــه  و  موضــوع  چهــار  او 
خصــوص برجــام و توافــق بــا ایــران مطــرح کــرد که 

شــامل نگرانی هــای بلندمدت مربــوط به مــدت اعمال 
تحریم های هســته ای علیــه ایران )بندهای موســوم به 
غروب آفتــاب(،  نگرانی هــای کوتاه مــدت در خصوص 
برجــام، نگرانــی در خصوص موشــک های بالســتیک 
و فعالیت هــای موشــکی ایــران و در نهایــت نگرانی در 
خصــوص فعالیت هــای منطقــه ای ایــن کشــور )مانند 
 فعالیت هایــی کــه ایــران در ســوریه صــورت می دهد( 

می شد.
اما دونالد ترامپ همچنان نسبت به توافق هسته ای 
با ایران رویکرد مثبتی ندارد و نسبت به آن و اجرایش ابراز 
دلسردی کرده است. رئیس جمهور فرانسه حتی در جریان 
دیدار با ماکرون،  این توافق را احمقانه خواند و نســبت به 
ادامه تعلیق تحریم های ایران )مطابــق اختیاراتی که از 
سوی کنگره به ترامپ داده شده اســت( ابراز تردید کرده 
اســت. تعلیق این تحریم ها، ایــران را قادر می ســازد تا 
 از مزایــای تجاری و مالــی مربوط به این مســاله بهره مند

 شود. 
  گام بعدی برای ایران سخت است

نوع پاسخ ایران نسبت به اعمال دوباره تحریم های 
ایاالت متحده آمریــکا )تحریم های ثانویــه آمریکا علیه 
ایــران( تا حــدود زیادی بســتگی بــه نحوه اعمــال این 
تحریم ها از سوی واشنگتن دارد؛ اینکه آیا ایاالت متحده 
آمریکا همه تحریم های ثانویه و قبلــی خود را علیه ایران 
وضع خواهــد کرد یا در خصــوص برخی از آنهــا بازنگری 
خواهد کرد. مقامات ایران تا کنون چهار گزینه مختلف را 
که به شدت  متفاوت هستند، در قبال خروج دولت ترامپ از 
برجام مشخص کرده اند. در حال حاضر،  تهران  می تواند 
گزینه هایــی را انتخاب کنــد که حداقل در ابتــدا منجر به 
محافظت از این کشور در برابر آثار وضع دوباره تحریم ها 
توسط آمریکا شود. این موضوع می تواند در قالب رایزنی با 
اتحادیه اروپا صورت گیرد. تاریخ نشان داده که اثرگذاری 
تحریم های ایاالت متحده آمریکا در قبال دیگر بازیگران، 

 بدون همراهی متحدان آن به شدت کم بوده است. 
 با این حال اولین گزینه - و شــاید جذاب ترین گزینه 
از دیــدگاه اتحادیه اروپا - این اســت کــه از مکانیزم حل 
اختالفات در برجام )JCPOA (استفاده شود. با این وجود 
چالش بزرگ برای ایران این است که مکانیزم حل اختالف 

در ماده 36 بر اساس این فرض اســتوار است که ایاالت 
متحده یا دیگر قدرت های غربی، نه ایران، باید آن را اجرا 
کنند. این مکانیزم به منظور مجازات ایران طراحی شده و 
اجازه می دهد تا ایاالت متحده و دیگران در صورت نیاز به 
تحریم ها علیه ایران مجددا اقــدام کنند. به عبارت بهتر، 
این ماده قانونی،  اساســا برای اقدام علیــه ایران طراحی 
شــده و نه اقدام علیه ایاالت متحده آمریکا! ظریف اخیرا 
خاطرنشان کرده است که ایران تا کنون ۱۱ بار به صورت 
غیررسمی شکایت خود را )در خصصو عهدشکنی آمریکا در 
برجام( به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اروپا 
و مسئول کمیته مشترک برجام ارائه کرده است. همچنین 
وزیر امور خارجه ایر ان اعالم کرده اســت که کشــورش 
می تواند در آینده به صورتی رسمی و متعاقب رفتار ایاالت 

متحده آمریکا، از این کشور شکایت کند. 
اما ایاالت متحده اگر چنین اتفاقی بیفتد، مجازات 
نمی شــود! اگر ایــران مــاده 36 را فعال کــرده و آن را به 
گردش دربیاورد، یک دوره بازبینی ۱5 روزه آغاز می شود  که 
کمیته مشترک بررسی برجام، پروسه حل و فصل شکایت 
صورت گرفته از سوی ایران را بر عهده خواهد گرفت یا آن 
را به جلسه وزرا )وزرای ایران و اعضای ۱+5( ارجاع خواهد 
داد. در صورتی که وزرا نتوانند این شــکایت و اختالف به 
وجود آمده ناشی از آن را حل و فصل کنند، کمیته مشترک 
برجام یک هیات مشــاوره ســه نفره را با حضور نمایندگان 
کشور شاکی )ایران(، کشور متهم )ایاالت متحده آمریکا( 

و یک عضو مستقل تشکیل خواهد داد.
 در نهایــت )در صــورت عــدم نتیجه بخــش بودن 
دیدارهای سه جانبه(، کشور شــاکی می تواند پرونده را به 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد ارجاع دهد. در  اینجا 
ایاالت متحده آمریکا می  تواند هر گونه قطعنامه ای را )در 
خصوص تمدید برجــام و تعلیق تحریم هــای ایران( وتو 
کند بدون آنکه دلیلی موجه بــرای آن ارائه نماید. در کل 
این روند،  حــدود 35 روز به طول خواهــد انجامید. در هر 
حال، ایران می تواند بالفاصله از برجام خارج شود و برنامه 
هســته ای خود را دوباره راه اندازی کنــد. همچنین ایران 
می تواند از معاهده منع گســترش ســالح های هسته ای 

خارج شود.
 با این حال،  به نظر می رسد اســتناد به فرآیند »حل 
اختالفات« در برجام نخســتین حرکــت و واکنش ایران 
در قبال خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق هســته ای 
باشد. این تصمیم به ایران اجازه خواهد داد تا حمایت های 
اتحادیه اروپا ، چین و روسیه را به دســت آورده و از اعتبار 
بین المللــی آنها برای مواجهــه با ایاالت متحــده آمریکا 

استفاده کند. 

حمید عزتی

مترجم

ترجمه
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ایران می تواند به سرعت 
غنی سازی 20 درصدی را آغاز کند 

دکتر حسن بهشتی پور در گفت وگو با مثلث

  ایــاالت متحــده آمریــکا به صورت مشــخص 
از اروپــا خواســته اســت در ســه حــوزه اعمال 
بازرســی از اماکن نظامــی ایــران،  تحدید توان 
موشــکی کشــورمان و دائمی کردن مدت زمان 
محدودیت های اعمال شده علیه ایران در برجام، 
تغییراتی را در برجام صورت داده و خواسته های 
واشنگتن در این خصوص را تامین کنند. نظر شما 

در این خصوص چیست؟
   موارد جدیدی که اکنون از ســوی دونالد  ترامپ 
و دولت آمریکا طرح می شود، موضوعات تازه ای نیست. 
 اتفاقــا در مذاکرات منتهی بــه برجام نیز مطرح شــده بود 
که نتیجــه ای در بر نداشــت. در واقع اوبامــا و جان کری 
نیز خواســتار آن بودند که این ســه مــورد در توافق لحاظ 
شــود اما ایران زیر بار نرفت؛ چراکه این ســه درخواســت 
مانند آن اســت که ایران خواســتار غنی ســازی به میزان 
نامحدود شــود. با این حــال در توافق برجــام طرفین به 
حداقل رضایــت دادند تا توافــق حاصل شــود و اگر قرار 
 بود این ســه موضوع مورد توجه باشــد هیــچ گاه توافقی

 به دست نمی آمد.
 از ســوی دیگر این خود کشــورهای غربی بودند که 
تاکید داشتند فقط در موضوع هسته ای مذاکره می کنند و 
ایران هم از این پیشنهاد اســتقبال کرد چراکه موضوعات 

دیگر بسیار متنوع است. به طور مثال ایران راجع فشارها و 
تهدیدهای آمریکا و اسرائیل درباره کشورهای منطقه یا در 
مورد برخورد دوگانه غرب با موضوع حقوق بشر بحث دارد.

نکتــه دیگر اینکه دسترســی به ســایت های نظامی 
ایران هیچ توجیهی ندارد؛ چراکه اساسا فعالیت هسته ای 
در این سایت ها انجام نمی شود. آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  در ســال های 2004، 2005 و 20۱4 از سایت های 
نظامی ایران بازدید داشته و موضوع PMD را برای همیشه 
مختومه اعالم کرده اســت. بنابراین چنین درخواستی را 
نه تنها ایران نمی پذیــرد، بلکه منطق هــم نمی پذیرد. در 
خصوص بندهای موسوم به غروب آفتاب نیز همین گونه 
اســت. ایران با پذیرش پروتکل الحاقی محدودیت های 
 NPT دائمی  را دربــاره آنچه که در پروتــکل الحاقی پیمان
آمده است در صورت تایید نهایی مجلس ایران می پذیرد؛ 
اما اینکه این انتظار وجود داشــته باشد که تعهدات توافق 
شــده در برجام نیز از لحــاظ زمانی برای ایــران نامحدود 
باشد، نقض غرض است؛ چراکه بر اساس این توافق بعد از 
پایان مدت زمان تعیین شده که هشت سال است یا زمانی 
که آژانس بین المللــی انرژی اتمی  اعــالم کند، وضعیت 
 ایــران همچون ســایر اعضــای آژانس به شــرایط عادی

 تبدیل خواهد شد.
  در خصوص خروج احتمالی ایاالت متحده آمریکا 

از توافق هســته ای با ایران چه فرضیاتی وجود 
دارد؟ آیا امکان دارد دولت  ترامپ دیگر کشورهای 
دنیا را نیز از همــکاری و ایجاد ارتباط تجاری منع 
کند؟ در این صــورت واکنش کشــورهای دیگر 
نســبت به درخواســت رئیس جمهور آمریکا چه 

خواهد بود؟
   احتمال اول این اســت که آمریکا از برجام خارج 
شــود ولی برای روابط با اتحادیه اروپا، هند، ژاپن، چین و 
کره جنوبی با ایران مانع تراشــی نکند . یعنی در واقع خروج 
خودش را با منع دیگران برای ارتباط با ایران همراه نکند، 
اگر چنین باشــد ایران چون خــودش با آمریکا مناســبات 
خاص اقتصادی ندارد خیلی دنبال این نخواهد بود که کال 
تمام مقررات برجام را نادیده بگیرد اما اگر آمریکا دیگران 
را مجبور کند و بگوید یا باید با آمریکا مبادله داشته باشید یا 
با ایران و تحریم های ثانویه را فعال کند، آن وقت اتحادیه 
اروپا و ســایر کشــورها نظیر چین و هند قطعا طرف ایران 
نمی ایستند چون بیشترین مبادالت شان را با آمریکا انجام 
می دهند. اما چنان که اشــاره کردم صــرف نظر از مواضع 
 ترامپ در 22 اردیبهشــت آینده نباید فرامــوش کرد که از 
یک ســو آن رژیم حقوقی که آمریــکا در دوره اوباما به آن 
اتکا داشته دیگر وجود ندارد و آمریکا االن دیگر نمی تواند 
انتظار چنین حمایتی از اتحادیه اروپا، هند یا چین و روسیه 

شواهد و مستندات موجود نشان می دهد که دونالد  
ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا قصد 
خــروج از توافق هســته ای و عــدم تمدید تعلیق 
تحریم های ثانویه علیه کشورمان را دارد. از سوی 
دیگــر،  تروئیــکای اروپایی اعــام کرده اند که به 
رایزنی های خود با واشنگتن با هدف آنچه »حفظ 
برجــام« می خوانند ادامــه می دهند. به راســتی 
واکنش جمهوری اسامی ایران در صورت خروج 
ایاالت متحده آمریکا از توافق هسته ای چه خواهد 
بود و نقش کشورهای اروپایی در این معادله چگونه 
قابل تفسیر اســت؟ در این خصوص گفت وگویی 
با دکتر حسن بهشــتی پور، تحلیلگر ارشد مسائل 
سیاست خارجی و روابط بین الملل صورت داده ایم 

که از نظرتان می گذرد.

گفت و گو
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داشته باشد، از ســوی دیگر آمریکا االن خودش با روسیه 
بر سر تحریم ها درگیر اســت، با چین سر تعرفه هایی که به 
فوالد بسته و این کشــور هم متقابال کاالهای آمریکایی را 
تحریم کرده و آمریکا مجددا یک ســری تعرفه های دیگر 
را افزایش داده، درگیر اســت، بنابراین عمــال اختالفات 
جدی بیــن چین- آمریــکا و همچنیــن روســیه - آمریکا و 
اتحادیه اروپا - آمریکا وجود دارد و فضا به شــکلی نیســت 
که آمریکا هر کار دلش خواست بکند. بنابراین باید منتظر 
 بود. فکر می کنــم ایران خــودش را برای هر ســناریویی

 آماده کرده است.
  به نظر می رســد عزم دولت دونالــد  ترامپ برای 
خروج از توافق هســته ای با ایران جدی باشــد. 
مقامات ســازمان انرژی اتمی  کشورمان صر احتا 
اعام کرده اند کــه در صورت ابطــال برجام، در 
عرض چند روز به سطح غنی ســازی ۲0 درصد و 
حتی بیشتر باز خواهند گشت. با این حال برخی 
معتقدند که باتوجــه بــه محدودیت هایی که در 
جریان عمل به تعهدات ما در برجام پذیرفته ایم، 
چنین موضوعی امکان پذیر نیست. نظر شما در 

این خصوص چیست؟
   در راســتای پاسخ دهی به این ســوال الزم است 
تعریف مشخصی از »غنی سازی« ارائه دهیم. غنی سازی 
طی فرآیندهای فیزیکی، معموال بر تفاوت کوچکی مبتنی 
اســت که در جرم اتم های اورانیــوم 23۸ و اورانیوم 235 
وجود دارد. یعنی در یک فرآیند غنی سازی همیشه اورانیوم 
با جرم 235 برای تولید انــرژی کاربــرد دارد و با جرم 23۸ 
کاربردی در این زمینــه ندارد. دانشــمندان طی فرآیندی 
ابتدا اورانیوم را به کیک زرد و بعد به گاز اگزوفلوراید تبدیل 
می کنند و بعد این گاز را به ســانتریفیوژ که ۱0 هزار دور در 
دقیقه می چرخــد، تزریق کرده و جــرم 235 را از 23۸ جدا 

می کنند و به تدریج مقدار 235 را افزایش می دهند.
 حــاال اگــر دو درصد غنی ســازی شــود، می شــود 
غنی ســازی دو درصــد، اگــر 5 درصد بشــود، می شــود 
غنی ســازی 5 درصــد و اگــر 20 درصد شــود، می شــود 
غنی ســازی 20 درصد. غنی ســازی 20 درصد یعنی از هر 
صد قسمت اورانیوم، 20 درصدش 235 است که می تواند 
تبدیل به انرژی شود. حاال این فرآیند در ایران بومی  است، 
یعنی دانشــمندان ما در عمل یاد گرفتند چگونه این کار را 
انجام دهند بنابراین ایران به راحتی می تواند ظرف روزهای 
محدودی دومرتبه همان غنی ســازی را با فرآیند 20 درصد 
تکرار کند یعنی مجــددا تولید را به 20 درصد غنی ســازی 
برساند، بنابراین نیازی نیست که یک فناوری پیچیده و جدید 
ایجاد شود، یعنی همان ســانتریفیوژها که فعال دارند کار 
می کنند و 3/6۷ غنی سازی می کنند می توانند به راحتی این 
فرآیند را تکرار و به بیشتر تبدیل کنند. ضمن آنکه می توان 
از ســانتریفیوژ هایی که االن در انبار گذاشته شده، مجددا 
اســتفاده کرد و هم ســانتریفیوژ »آی آر ۸« که آزمایشش 
موفقیت آمیــز بوده را به جریــان انداخــت، بنابراین وقتی 
آقای صالحی می گوید که ما می توانیم کمتر از چند روز این 
فرآیند را دو مرتبه آغاز کنیم، تمام مطلعین دانش هسته ای 
می دانند که این بلوف نیســت یعنی یک حرفی نیست که 

همین طوری بزند، بلکه می شود این کار را انجام داد.

رئیس جمهوری آمریکا اکنون قصد دارد تجربه غلط 
تاریخی مسئوالن گذشته آمریکا را تکرار کند و تصور می کند 
با این فشار ها می تواند مردم ایران را از حق مسلم خود که 
غنی سازی اورانیوم است محروم کند. ترامپ خوب می داند 
که با زیرپا گذاشــتن برجام همه طرف های این توافقنامه 
ضرر خواهند کرد زیرا این مساله ای نیست که تنها ایران در 
آن آسیب ببیند، بلکه همه طرف های برجام یعنی آمریکا، 
اتحادیه اروپا، چین و روسیه متضرر خواهند شد. اما همه 
این ضرر و زیان ها به یک صورت و یک اندازه نیست و اگر 
آمریکا از برجام خارج شود دور تازه ای  از مناسبات  در عرصه 

بین الملل آغاز می شود.
  طی یک سال اخیر،  مذاکراتی میان دیپلمات های 
اروپایی و آمریکایی بر سر برجام و نحوه مواجهه 
با آن در جریان بوده اســت. ایــن مذاکرات طی 
هفته های اخیر به نقطه اوج خود رسیده و شاهد 
سفرهای مکرر مقامات ارشد اروپایی به واشنگتن 
و دیدار آنها با  ترامپ بر سر این موضوع هستیم. 
رویکرد اروپا در قبال برجام را در برهه فعلی چگونه 

تحلیل می کنید؟
   به طور کلــی اروپا در قبال برجــام منافعی را دنبال 
می کند و در عین حال توافق هسته ای را چارچوبی مطمئن 
بــرای پیگیــری موضوع عدم اشــاعه ســالح هســته ای 
می داند . اروپا به دنبال آن است که با متقاعد کردن  ترامپ 
به مانــدن در برجــام مانع از فروپاشــی این توافق شــود. 
همــکاری اقتصادی تنگاتنــگ اروپا بــا ایران کــه بعد از 
برجام رونق گرفــت و متعاقب آن حل مســأله هســته ای 
به عنوان یکــی از مهم تریــن موضوعاتی که بــرای اروپا 
از منظــر امنیتــی حائز اهمیــت زیــادی بــود، دو عاملی 
اســت که کشــورهای قاره ســبز را به طور جــدی در صف 
حامیان ایــن توافق قرار داده اســت آن هم در شــرایطی 
که پایبندی ایــران به اجــرای تعهداتش زیــر نظر آژانس 
 بین المللی انــرژی اتمی به  عنوان مرجع ناظــر برجام بارها 

مورد تایید قرار گرفته است. 
با وجود ایــن، انتظار می رود به دلیل حجم گســترده 
مبــادالت اقتصادی اروپا بــا آمریکا درصــورت خروج این 
کشور از برجام و اجرای تحریم های ثانویه، اتحادیه اروپا و 
سایر کشورهای طرف ایران، از ادامه همکاری اقتصادی 
با ایران خــودداری کنند. امــا از آنجا که اروپا بــا آمریکا بر 
ســر موضوعات دیگر بین المللی از جمله توافقنامه آب و 
هوایی و اجــرای تعرفه های جدید گمرکــی آمریکا بر اروپا 
هم اختالف نظر دارد، این بار بر سر برجام و به دلیل اولویت 
امنیتی آن برای متقاعدکردن ترامپ برای ماندن در برجام 
تالش دوچندانی خواهــد کرد زیرا اتحادیــه اروپا فقط در 

تحقق چنین شرایطی است که می تواند منافع بلندمدت خود 
 را در ارتباط با آمریکا و ایران به صورت همزمان حفظ کند.
این در حالی اســت که  ترامــپ برای تحقق بخشــیدن به 
وعده خروج از برجام شروطی را مطرح کرده است که واجد 
منطق حقوقی و سیاسی نیســت. او با طرح خواسته هایی 
نظیر ایجاد ممنوعیت برای ایران جهت دسترسی به بمب 
اتم، دائمی کردن محدودیت برنامه های هســته ای ایران 
و همچنین ایجاد محدودیت هایــی پیرامون توان دفاعی 
و موشــکی ایران، عمال سایر کشــورهای طرف توافق را 
در موقعیت دشواری قرار داده است یعنی خواسته هایی را 
مطرح کرده که دولت قبلی آمریکا نتوانســت به آنها دست 
یابد و اینــک او می خواهد حداقل با طــرح آنها امتیازهای 

دیگری را به دست آورد.
در چارچــوب چنین خواســته هایی اســت که طرح 
حل و فصل موضوعات غیر هسته ای از جمله محدودسازی 
توان دفاعی و موشکی ایران که از جمله بهانه های  ترامپ 
برای نقض برجام است، در دستور کار کشورهای اروپایی 

قرار گرفته است. 
  بازیگــران اروپایی مدعی هســتند که مذاکرات 
با  ترامپ بر ســر شــروط چندگانه رئیس جمهور 
آمریکا، با هدف حفظ برجام صورت می گیرد. نظر 

شما در این خصوص چیست؟
   به سوال مهمی  اشاره شد. موضوع موشکی ایران 
ازجمله مهم ترین موضوع های مورد اختالف بین ایران و 
اتحادیه اروپا هم است اما پیگیری جدی آن از سوی اروپا 
و حتی طرح تحریم های جدید در چنین شــرایطی یکی از 
راه هایی اســت که اروپا برای حفظ برجــام در پیش گرفته 
است ؛ راهی که به نظر می رسد در موقعیت کنونی که اجرای 
برجام با کارشــکنی مواجه شده اســت و ایران را نسبت به 
پایبندی جهان غرب به یک توافق بین المللی بدبین کرده ، 
بی ثمر است. چنانچه اروپا می خواهد ســایر مسائل مورد 
اختالف با ایران را مورد پیگیری قرار دهد در درجه نخست 
باید  ترامــپ را به  ماندن در برجام و ســپس اجــرای کامل 
همه تعهدات این کشور  ترغیب کند تا ایران از مزایای آن 
به خوبی بهره مند شود. در چنین فضایی است که می توان به 
ادامه یافتن گفت و گوهای ایران و غرب درباره سایر مسائل 
هم امیدوار بود اما پیش از آن باید دید که اروپا قادر اســت 
در گام اول دولتمردان آمریکا را به حفظ توافق هســته ای 

راضی کند یا خیر.
امانوئل ماکــرون، رئیس جمهوری فرانســه، آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمــان و بوریس جانســون، وزیر امور 
خارجه بریتانیا آمریکا را  ترغیب می کنند که در برجام بماند 
زیرا در صورتی که برجام را از دست بدهند بار دیگر به نقطه 
صفر می رســند و باید همه تجربه های تلخ گذشته را تکرار 
کنند. آنها معتقدند با حفظ برجــام می توانند وارد گفت و گو 
با ایران در موضوعات دیگر نظیر موشــکی شــوند که این 
همان بازی اروپایی ها در مقابل بازی  ترامپ است که چهار 
شــرط برای حفظ برجــام تعیین کــرده و بر آن نیــز اصرار 
می کند. سیاستمداران ایرانی نیز دست طرف های غربی 
خود را خوانده اند و می دانند که آنها به جایی نخواهند رسید، 
بنابراین آمریکا و اروپا باید به سمتی بروند که برجام را به طور 

کامل اجرا کنند.

نشریه آتانتیک : مخالفان توافق هسته ای همواره اعام می کنند که تهران به تعهدات خود در برجام پایبند 
نبوده اســت اما به نظر می رسد این واشــنگتن اســت که این تعهدات را عملی نکرده. با همه حواشی که در مورد 
تصمیم ترامپ در ۱۲ می برای خروج از برجام یا ماندن در آن وجود دارد، یک موضوع کاما مشــخص است و آن 

اینکه ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است.

دسترسی به ســایت های نظامی ایران هیچ توجیهی ندارد؛ چراکه اساسا فعالیت هسته ای در این سایت ها 
انجام نمی شــود. آژانس بین المللی انرژی اتمی  در ســال های ۲004، ۲005 و ۲0۱4 از سایت های نظامی ایران 
بازدید داشته و موضوع PMD را برای همیشه مختومه اعام کرده است. بنابراین چنین درخواستی را نه تنها ایران 

نمی پذیرد، بلکه منطق هم نمی پذیرد
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که در این ارتباط به دســتگاه های تصمیم گیری در روسیه 
مشــورت می دهند؛ مثال در روســیه، اتــاق فکرهایی که 
به عنوان مراکزی در زمینه های هسته ای به دستگاه های 
مختلف روسیه مشــورت می دهد، وقتی که گزارش های 
آنهــا را مطالعه می کنیــد، می بیند که آنها هم بیشــتر این 
سوال را مطرح می کنند که ایران چه خواهد کرد، تا اینکه 
این را مطرح کنند که خودشان چه خواهند کرد. این یکی 
از ویژگی های این مرحله اســت.  در خیلی از موارد به نظر 
می آید که هم چین و هم روسیه بر اساس رسانه های شان 
و مطالبات رسانه ای شــان، ظاهرا رأس را گذاشته اند روی 
اینکه آمریــکا به نوعی از برجــام خارج خواهد شــد؛ البته 
با سیاســتی که آمریکایی ها در حال حاضــر دارند، به نظر 
می آید که آنها خارج نمی شــوند، ولی به دنبال  بی اثرکردن 
آن هستند، یعنی کاری می کنند که برجام هیچ نفعی نداشته 
باشــد، ولی همچنان تعهدات ایران پابرجا باشــد و چنین 
نقشی را دارند. آنچه ما می بینیم درخصوص اسناد رسانه ای 
و مراکز مطالعاتی دو کشور روسیه و چین، این است که آنها 
اصل را گذاشته اند که برجام تقریبا تاریخ مصرفش احتماال 
بگذرد و حاال بر اساس عکس العمل ایران می خواهند برای 
خودشان طراحی داشته باشند. من چیزی ندیده ام که آنها 
بخواهند در جهت عــدم وقوع چنین چیزی، پیشــنهادی 
به دستگاه های تصمیم سازی شــان بدهند. البته در اروپا 
که وضعیت آن متفاوت اســت؛ در اروپا بــه جهت فضای 
دموکراتیک باالخره یک مجموعه ای در این راستا حرکت 
کرده اند که بــرای حفظ برجــام توصیه می کننــد، حرکت 
می کنند و سعی می کنند که به شــکلی برجام را حفظ کنند. 
البته اروپایی ها در حال حاضر بیشتر به این سمت می روند 
که از ایران خواسته شود که حتی در صورت خروج آمریکا، 
ایران در برجام بماند، یعنــی آنها  چنین توصیه هایی انجام 
می دهند؛ هم به ایران توصیه می کنند و هم به مســئوالن 
کشور خودشــان. به مسئوالن کشــور خودشان می گویند 
راهی پیدا کنیــد برجام بمانــد. به ایران توصیــه می کنند 

سیاست صبر و حوصله را پیش بگیرد.
  چنین حرکت ها و تحرکاتی بین رسانه های روسی 

و چینی مشاهده نمی شود؟
    در روسیه در درجه اول و چینی ها که دیگر اساسا 
بسیار کم و محدود صحبت می کنند، ولی در اینجا هم عمدتا 
آنچه دیده می شــود، توصیه ای نیســت، بیشتر توصیف 
شرایط است و شرایط را هم به این صورت توصیف می کنند 
که یک اتفاقی که در حال وقوع است و پس از وقوع ما باید 
ببینیم که نســبت به چارچوب رفتاری ایران چه راه و روشی 

باید پیش بگیریم.
  به نظرتان دلیل سکوت چینی ها بیشتر این است 

برجام روزهای سرنوشت سازی را طی می کند. دو 
هفته دیگر تا سررســید اعام نظر  ترامپ در مورد 
برجام مانده اســت و تحــرکات بســیاری در مورد 
آن شــکل گرفته اســت. اما چیزی که کمتر به آن 
پرداخته شده است رفتار روســیه و چین در مورد 
برجام است. اگر  ترامپ دست به لغو برجام بزند و 
تعلیق تحریم ها را تمدید نکند، شرق چه تصمیمی 
 در مورد آن خواهد گرفت و مناســبات آنها با ایران 
به چه سمت و ســویی خواهد رفت؟ در این باره با 
سید رسول موسوی، دیپلمات سابق وزارت خارجه 
و کارشناس مسائل روسیه گفت وگو کرده ایم که از 

نظر می گذرانید.

نباید میراثی به نام برجام در بحث های خلع ســالح داشته 
باشد، البته موارد دیگری هم مطرح است که نقش اسرائیل 
و نقش عربستان به صورت کامال واضح در هدایت روندهای 
مربوط به برجام دیده می شود. در ابتدا لغو برجام مطرح بود، 
ولی این روزها می بینیم هرچه زمان می گذرد، بحث هایی 
تحت عنــوان اصالح و ضمائم پیش کشــیده می شــود. 
محتوای اصالح یعنی اینکه ایران ســخت تر مورد نظارت 

قرار بگیرد و به نوعی کمتر از منافع برجام بهره مند شود. 
  در این بین ایران تحرکی برای جلب نظر روسیه و 
چین نیز انجام داده که در هر صورت بتواند نظر 

مثبت آنها را داشته باشد؟
   اینکه مجموعه کشــورهای موثر در حفظ برجام 
چه کار می خواهند کننــد، بحث هایی هم بیــن مذاکرات 
مقامات کشور ما با مسئوالن مختلف ازجمله روسیه و دیگر 
کشــورها هم مطرح بود و این گونه موضوع طرح می شــد 
که مثال روسیه یا چین تصورشان این نباشد که برجام یک 
موافقتنامــه دوجانبه بین ایران و آمریکا اســت. نه، برجام 
موافقتنامه ایران و پنج کشور دائمی  شورای امنیت سازمان 
ملل به اضافه آلمان اســت، به اضافه اینکه برجام به دنبال 
قطعنامه 223۱ یک تاییدیه شــورای امنیت را دارد. اینکه 
حاال عضوی از این مجموعه اعضای شورای امنیت به هر 
دلیلی بخواهد یک مصوبه شــورای امنیت را کنار بگذارد و 
عکس العمل دیگر اعضای شورای امنیت چه خواهد بود، 
جای تامل اســت. به نظر می آید که رســانه های روسیه به 
این قسمت از قضیه نمی پردازند و همچنین در چین بیشتر 
سوال را متوجه ایران می کنند، یعنی از ایران سوال می کنند 
که چه کار خواهــد کرد. حــاال ایران قطعــا عکس العمل 
مناسب خودش را خواهد داشــت، ولی سوال اصلی را باید 
خود اینها جواب دهند؛ روسیه چه خواهد کرد؟ نه به خاطر 
ایران، به خاطر اینکه روسیه االن اگر ســند راهبرد امنیت 
ملی اش را نگاه کنیم، یا ســند تدبیر سیاســت خارجی اش 
را نگاه کنیم، یکی از بحث های کلیدی که روســیه مرتب 
مطرح می کند، تاکید بر حفظ حقــوق بین الملل در روابط 
بین المللی اســت. هیچ ســندی به صورت مشخص مثل 
برجام یک سند بین المللی که مورد تصویب شورای امنیت 
است، به این روشــنی وجود ندارد و قطعنامه ای است که با 
اجماع شورای امنیت به تصویب رســیده است؛ حاال بقیه 
اعضا باید موضع شان را در رابطه با این قضیه مشخص کنند 
که چگونه حقوق بین الملل می خواهد نادیده گرفته شود؟ 
برخالف اصل منشــور که باید از زور علیه هیچ کشــوری و 
تهدید به اعمال زور استفاده نشــود، ما شاهد این هستیم 
که در ارتباط بــا برجام تهدیــد به زور هم هســت. مطالعه 
ادبیات منتشرشــده درخصوص برجام تــا آنجایی که برای 
من امکان پذیر بود در روسیه و تا یک مقداری در چین، به 
نظر می آید که آنها نوعی عامدانه سکوت کردند. حاال من 
از محتوای مذاکرات رســمی بین مقامات ایران و روســیه 
اطالعی ندارم، ولی به عنوان کسی که اطالعات خودش 
را از مجموعــه مباحــث روزنامه ها، کانون های اندیشــه و 
مراکز مطالعاتی می گیرد، می توانــم این را مطرح کنم که 
روســیه در درجه اول و پس از آن چین بیش از آنچه به این 
بپردازند که چه خواهد شــد، بیشــتر منتظر هســتند ببینند 
ایران چه عکس العملی نشــان خواهد داد و بر اســاس آن 
خودشان را تنظیم کنند و ببینند چه کار خواهند کرد. مراکزی 

  بــه نظرتــان دو بازیگر شــرقی عضو شــورای 
امنیــت و امضاکننده برجــام چه رویکــردی را از 
زمان روی کار آمدن برجام داشــته اند؟ آیا آنها در 
 مورد لغــو یا ادامــه برجام همچنــان منفعل عمل 

خواهند کرد؟
   ابتدا باید این پرســش را مطرح کرد کــه آیا واقعا 
مساله، مساله هســته ای بوده و هســت یا چیزهای دیگر 
اســت. در حال حاضر یکی از تندروترین افراد مانند پمپئو 
که به تازگی به پست وزارت  خارجه منصوب شد، در جلسه 
بررسی صالحیت خود در سنای آمریکا بیان کرد اساسا ایران 
به دنبال هسته ای نظامی نبوده است. از این رو این نشان 
می دهد موضوعات مطرح شده در مورد ایران، غیرواقعی 
و چقدر جوســازی های علیه ایران بود. این مساله از سوی 
کســی که او را به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا خواهیم 
دید نوعی اعتراف به این است که ایران به دنبال تسلیحات 
هسته ای نبوده و بسیار مهم اســت. از این رو باید واقعیت 
را در جای دیگر بررسی کرد. مطلب این است که موضوع 
برمی گردد به قدرت ایران، نقش آفرینی ایران، جایگاه ایران 
و اینکه ایران بــه هر حال به عنوان یک قــدرت منطقه ای 
چه نقشی را می خواهد داشــته باشد. حاال اینکه این نقش 
در چه مجموعه های بین المللی قرار می گیرد، آنجاســت 
که هر کشــوری موضع خودش را مطرح می کنــد. اگر به 
بحث هســته ای بخواهیم برگردیم، خود روســیه در بحث 
فعالیت های ایــران جزو مخالفان بوده کــه ایران ظرفیت 
هســته ای نظامی اصال نداشــته باشــد و وقتی هم که به 
ظرفیت های هسته ای غیرنظامی می آمد، مخالفتی به زبان 
نمی آورد، ولی به اشکالی دیگر تحت این عنوان که اساسا 
ایران چه نیازی دارد این همه هزینه برای مسائل هسته ای 
داشته باشــد، آن را مطرح می کرد. اینها از این زاویه وارد 
بحث می شدند، بنابراین در یک فالش بک اگر به گذشته 
نگاه  کنیم، موضوع ایران هسته ای یک بحث یا بهانه ای 
شده بود بین قدرت های بزرگ و یک نوع اتفاقی بود که در 
کنار این قضیه اساسا ایران عرصه همکاری روسیه با غرب 
بود، یعنی موضوع ایران موضوعی بــود که در یک مقطع 
به یک موضوع همکاری تبدیل شــده بود. اما در مواقعی 
که در ســایر مباحث بین غرب و روسیه تفاوت هایی شکل 
می گیرد، موضوع ایران هم معنی دیگری می یابد. ما حتی 
در طول مذاکرات برجام یک بحث یکنواختی نمی بینیم. 
زمانی روســیه مخالف بخش هایی از مراحل تدوین برجام 
می شود، یک زمانی فرانسه و زمانی کشور دیگری مخالفت 
می کند. حتی در مقاطعی آمریکا به دیگران فشار می آورد 
که بعضی از سدهای مربوط به بحث بندهای برجام برداشته 
شود، به هر حال هرچه بود، ما با متنی روبه رو هستیم که در 
دوران ویژه ای روی آن توافق شــکل می گیرد. در آمریکا 
هم یک تحوالت داخلی پیش می آید، مثال رئیس جمهوری 
می آیــد روی کار که بــه برجام انتقــادات شــدیدی دارد. 
خیلی ها معتقدند که اساسا محتوای برجام نیست که مورد 
هجمه  ترامپ است، بلکه چون برجام نتیجه فعالیت های 
اوباماست، از آن جهت ترامپ با آن مخالف است. او  ترامپ 
هر سیاست و هر برنامه ای که اوباما داشته را کال کنار زده و 
موردی نیست که بگوییم ایشان بر فعالیت های اوباما مهر 
تایید گذاشته باشد؛ نه، یکی از دالیلی که برجام مورد هجمه 
 ترامپ است و خیلی هم جدی اســت، این است که اوباما 

معمای پسا برجام
گفت وگوی مثلث با سید رسول موسوی

گفت و گو
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فرض کنید که مثال آمریکا کاری کند که ایران برجام را نقض 
کند. اگر آژانس موضوع نقض برجام توسط ایران را اعالم 
کند، تحریم های شــورای امنیت اتوماتیــک برمی گردد و 
دیگر شورای امنیت الزم نیست که جلسه تشکیل دهد. آن 
موضوع اســنپ بک که قبال مورد انتقاد بود، همین است؛ 
یعنی نیاز نیست که شورای امنیت تشکیل جلسه دهد، یک 
چیزی را تصویب کند یا نکند. نه، اگر نقض برجام از ســوی 
ایران شکل گیرد، تحریم های شــورای امنیت اتوماتیک 
برمی گردد و کشورهای دیگر نقشی در این ندارند که بتوانند 
جلویش را بگیرند؛ ایــن یک بحث.  بحــث دوم که به نظر 
این ســناریو را آمریکا دنبال می کند، این اســت که اصال با 
تحریم های یکجانبه و گسترش آن به تحریم های ثانویه، 
برای ایران در بهره گیری از اقتصاد جهانی عمال مشــکل 
ایجاد می کند. حاال خود روسیه هم دچار این قضیه است، 
یعنی خود روسیه هم تحت این تحریم است. قانون کاتزا که 
همزمان علیه ایران و روسیه صادر شد و تعداد تحریم هایی 
که علیه روسیه اســت، به مراتب بیشــتر از تحریم ها علیه 

ایران است.
یعنی ایــران االن در یک وضعیتی قــرار می گیرد که 
لزوما هم تحریم های شورای امنیت باشد یا نباشد، به جهت 
فضایی که ایجاد می شود و عدم دسترســی ایران به منابع 
مالی، عدم دسترســی ایران به اســکناس و عدم دسترسی 
ایران به سرمایه گذاری شــرکت های دیگر، باعث می شود 
که شرکت های مختلف و بانک های مختلف اساسا با ایران 
کار نکنند، برای اینکه می بینند هزینه کارکردن با ایران بسیار 
باالتر است. در این خصوص به لحاظ عملیاتی هم روسیه 

کار خاصــی نمی تواند بکند، یعنی براســاس نــوع رفتاری 
که دارد اتفاق می افتد، نهایتا تحریم های شــورای امنیت 
برنمی گردد، ولی آثاری که االن با اقدامات آمریکا در پیش 
است، ایران را از بهره مندی از ظرفیت های پیش بینی شده 
در برجام محروم می کند. روسیه هم کار خاصی نمی تواند 
انجام دهد، وقتی که ایران مایل باشد، یک بانک اروپایی 
در ایران کار کند، ایران مایل باشد یک ایرباس بخرد یا هر 
چیزی، کاری که روســیه می تواند انجام دهد این است که 
هواپیمای خودش را بفروشــد، دیگــر کاری نمی تواند در 
زمینه خرید ایربــاس برای ایران انجام دهــد. چیزی که در 
حال شکل گیری اســت، بیش از آنچه به موضوع شورای 
امنیت برگــردد، در خارج از شــورای امنیــت در حال اتفاق 
است. این حتی اگر از مسائل مورد اعتراض روسیه باشد، 
ولی کاری نمی تــوان در مورد آن شــکل داد. همین اتفاق 
در ارتباط با ســوریه نیز افتاد، روســیه به دنبال مطرح شدن 
مسائل در شورای امنیت بود تا از امتیاز وتوی خود در صورت 
لزوم استفاده کند ولی غربی ها به نتیجه رسیدند که شورای 
امنیت به جهت وتوی روســیه فشــل و ناکارآمد است و کار 
خاصی نمی توانند پیش ببرند، از این رو در خارج از شورای 
امنیت تصمیم گرفتند. اتفاقی که در ارتباط با موضوع برجام 
در حال وقوع است، نه تنها ممکن اســت در درون شورای 
امنیت مطرح نشود، بلکه حتی در ارتباط با توافق آمریکا و 
اروپا هم مطرح نشود. آمریکا به صورت یکجانبه و تحمیل 
یک سلسله هزینه های کالن بر شرکای اقتصادی ایران، 
 تهدیدهایی را اعمال کند که عمال ایــران را از نفع بردن از 

فعالیت های خودش جلوگیری کند.

که از شرایط پیش آمده بعد از برجام با ایران و از 
روابطشــان مخصوصا در زمینه تجــاری با ایران 

راضی نیستند؟
   من جمع بندی ام این اســت که اینکــه چینی ها 
از روابط شــان با ایران به نوعی احســاس رضایت نداشته 
باشند، لزوما به برجام مربوط نیست. در برجام یک سلسله 
همکاری هایی با چینی ها پیش بینی شــده بود. بر اســاس 
آخرین گزارشی که وزارت  خارجه به مجلس در زمینه اجرای 
برجام داد، بــه نظر می آید کــه آن مواردی کــه در توافق 
برجام وجود دارد، در حال انجام اســت، ولــی در ارتباط با 
همکاری های اقتصادی، به نظــر می آید که بله، چینی ها 
انتظارشــان این بود که پــس از برجام یک نــوع همکاری 
بیشتری با ایران خواهند داشت، ولی انتخاب هایی که ایران 
انجام داد، تنوع ســازی ای که در ارتباط با روابط اقتصادی 
خودش تعریف کرد -که شاید خیلی هم به نتیجه مشخصی 
نرسید- به نظر می رسد که چینی ها از این نوع روابط رضایت 

الزم را نداشته باشند.
  باتوجه به اینکه قبل از شکل گیری برجام فضای 
سوریه شــکل نگرفته بود، روابط روسیه با ایران 
به این شکلی که االن است، نبود؛ همیشه گفته 
می شــد که روابط روســیه با ایران تحت الشعاع 
روابط روســیه با آمریکاســت؛ یعنــی آمریکا هر 
وقت با روسیه خوب است، روسیه از ایران فاصله 
می گیرد و هر وقت اینها بین شــان تنشی ایجاد 
می شــود، روســیه به ایران نزدیک تر می شود. 
االن باتوجه به اینکه این فضا با آن شــرایط فرق 
دارد، روسیه و ایران روابط شان نزدیک تر شده؛ 
مخصوصا در سوریه، به نظرتان االن اگر شرایط 
متشــنجی بین ایران و آمریکا پیش بیاید، یعنی 
اگر برجام لغو شود و یک سری تحریم های جدید 
شــکل بگیرد یا در شــورای امنیت ایــن موضوع 
مطرح شود، روســیه به نظرتان چه کار می کند؛ 
مانند گذشته بیشتر منفعل برخورد می کند یا نه، 
تجربه ای که یک بار در شــورای امنیت قطعنامه 

علیه ایران را وتو کرد، می تواند تکرار شود؟
   باید ببینیم اساسا چه سناریوهایی محتمل است. 

بحث دوم که به نظر این سناریو را آمریکا دنبال می کند، این است که اصا با تحریم های یکجانبه و گسترش 
آن به تحریم های ثانویه، برای ایران در بهره گیری از اقتصاد جهانی عما مشکل ایجاد می کند. حاال خود روسیه هم 
دچار این قضیه است، یعنی خود روسیه هم تحت این تحریم است. قانون کاتزا که همزمان علیه ایران و روسیه 

صادر شد و تعداد تحریم هایی که علیه روسیه است، به مراتب بیشتر از تحریم ها علیه ایران است.
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بحران شــبه جزیره کره که بعد از پایان جنگ جهانی 
دوم ایجاد شده بود با دســتیابی کره شمالی به سالح های 
هسته ای و موشک های دوربرد وارد مرحله جدیدی از تقابل 
سیاســی و نظامی میان کره شــمالی با آمریکا، کره جنوبی 
و ژاپن شده است. تهدیدات کره شــمالی مبنی بر نابودی 
اهدافی در آمریکا، ژاپن و کره جنوبی با اتکا به توان اتمی  
و موشکی خود موجب وحشت کشورهای منطقه از شروع 
یک جنگ خانمان ســوز یا اتمــی  شــد؛ در چنین فضای 
ملتهب سیاســی با روی کار آمدن دونالــد  ترامپ به عنوان 
رئیس جمهوری جدید آمریکا شاهد تشدید این تنش ها در 

منطقه بودیم.
مســاله حل بحران کره شــمالی از جمله شــعارها و 
وعده های انتخاباتی دونالد  ترامــپ بود؛ رئیس جمهوری 
آمریــکا، دولت های پیشــین خــود را به کوتاهــی و عدم 
اقدامات مناسب علیه زیاده خواهی های رهبران کره شمالی 
متهم می کرد و از روزی که وارد کاخ ســفید شــد، موضوع 
برخورد با کره شمالی جزو برنامه های اصلی سیاست خارجی 

وی بود.
جنگ لفظی بیــن  ترامپ بــا کیم جــون اون، رهبر 
کره شمالی در یک ســال گذشــته و اقدامات دو کشور در 
تهدیدهــای نظامی، اتمی  و موشــکی، موجب وحشــت 
کشورهای جنوب شرق آســیا به خصوص کره و ژاپن شده 
بود؛ چراکه هرگونه شــروع جنگ در منطقه شبه جزیره کره 
موجب توســعه بحران و جنگ به کل منطقه خواهد شد و 
تمام زیرساخت های اقتصادی منطقه را نابود خواهد کرد. 
روسای جمهور ســابق آمریکا از  ترس ایجاد چنین بحرانی 
در منطقه و جهان ســعی در مدارا با کره شــمالی داشتند؛ 
اما  ترامپ براســاس دکترین سیاســت خارجی خود که بر 
غالب بودن هژمونی نظامی و اقتصــادی آمریکا در جهان 
تاکید دارد، حل مساله کره شمالی را عاملی مهم در تثبیت 
موقعیت سیاسی خود در افکار عمومی آمریکا و مردم جهان 
می داند و به همین جهت تمام گزینه های الزم جهت برخورد 
با کره شــمالی را مطرح و در راســتای اجرایی کــردن آنها 

دستورات الزم صادر شده است.
در چنین شــرایط بحرانی چند عامــل مهم در منطقه 
نقش اساســی در حل بحران ایفا کرده اند که برخی موارد 

به شرح زیر است:
1- سیاســت های شــخص دونالد  ترامپ و تاکید بر 
حل مساله کره شــمالی و امنیت در شبه جزیره کره با هدف 
تســلط نظامی آمریــکا در کل شــبه جزیره کــره و حمایت 
 از هم پیمانــان و متحدین دیریــن ایاالت متحــده مانند 

کره جنوبی و ژاپن.
2- مذاکرات آمریکا با چین و روســیه به عنوان شرکا 
و متحدین کره شــمالی در خصــوص منافــع متصرفه در 
همکاری با آمریکا در حل مســالمت آمیز بحــران کره که 
موجب شد چین شریک اســتراتژیک کره شمالی، حاضر 
به شروع مذاکرات شود. در این خصوص سفر کیم جونگ 
اون، رهبر کره شــمالی به چین و مالقات با رهبران چینی 
و همچنین ســفر مایک پمپئو، رئیس وقت سازمان سیا و 
وزیر خارجه فعلی آمریکا در مالقات با رهبران کره شــمالی 
در پیونگ یانگ را نبایــد از یاد برد که در ایــن دو مالقات 
ضرورت مذاکره و رسیدن به یک صلح دائمی  در قبال ارائه 

مشوق های اقتصادی مطرح شد.
3-  مذاکــرات آمریــکا و روســیه و رســیدن به یک 
جمع بندی مشــترک درخصوص بحران هــای منطقه ای 
از مهم ترین دســتاوردهای سیاســت خارجی  ترامپ بوده 

است. مذاکرات دوجانبه  ترامپ و پوتین درباره موضوعات 
مورد عالقه در بخش های مهمی  به نتیجه رســیده اســت 
که یکی از آنها، توافقات حل مساله بحران شبه جزیره کره 
است. باتوجه به بحران های منطقه ای و فشار تحریم های 
اقتصادی آمریکا و اروپا علیه روسیه و درگیر بودن روسیه در 
بحران سوریه و اوکراین، موقعیت روسیه در افکار عمومی 
جهان تضعیف شده و مسکو بر آن شده است تا در راستای 
حل بحران کره عالوه بر گرفتن امتیازات اقتصادی از ژاپن 
و آمریکا دررابطه بــا تلطیف افکار عمومــی مردم منطقه و 
جهان نسبت به سیاست های آن کشور در اوکراین و سوریه 

اقدام نماید. 
4- باید توجه داشت که کره شمالی یک کشور مستقل 
در جامعــه جهانی اســت اما از معدود کشــورهایی اســت 
که سیاســت خارجی و اقتصاد وابســته شــدیدی به منافع 
روســیه و چیــن دارد. در واقع سیاســت های کره شــمالی 
بر اساس سیاست خارجی و نظامی روسیه و چین پایه ریزی 
شــده اســت و به همین جهت وقتــی عزم جــدی  ترامپ 
نســبت به حمله نظامی علیه کره شــمالی از ســوی پکن و 
مسکو تایید شــد، چین جهت ممانعت از بروز جنگ که به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم منافع آن کشور را نیز تهدید 
می کرد، بــا اســتفاده از اهرم هــای خــود در کادر رهبری 
 کره شــمالی زمینه مذاکرات را مهیا کرد و مانع شروع جنگ 

در منطقه شد.
 بد نیست که نگاهی به تاریخ شروع جنگ در دو کره و 
تقسیم این کشور به دو کشور کره شمالی و کره جنوبی داشته 
باشــیم؛ جنگ کره در 2۵ ژوئن 1۹۵۰ با گذشتن نیروهای 
تحت فرمان کیم ایل ســونگ، رهبر وقت کره شــمالی از 
مدار 3۸ درجه آغاز شد. دو روز بعد شورای امنیت ملل متحد 
به پیشــنهاد آمریکا قطعنامه ای را برای کمــک نظامی به 
کره جنوبی به تصویب رساند. شوروی سابق که در شورای 
امنیت صاحب حق وتو بود، در آن هنگام جلســات شورا را 
در اعتراض به وضعیت کرسی چین در این سازمان تحریم 
کرده بود. کرسی چین با وجود تصرف تمام خاک اصلی این 
سرزمین توسط جمهوری خلق چین به رهبری مائو در سال 
1 ۹4۹ همچنان در اختیار حکومت جمهوری چین تایپه بود 
و در نتیجه این قطعنامه بدون حضور شوروی به امضا رسید. 
در مجموع 3411 هزار ســرباز برای کمک به کره جنوبی به 
جنگ اعزام شدند که ۸۸ درصد آنان آمریکایی و بقیه از 2۰ 

کشور دیگر بودند.
نیروهای کمونیست کره شمالی که از نظر تجهیزات 
نظامی برتری مطلق بر همســایه جنوبی داشــتند، مراحل 
اولیه جنگ را با موفقیت طی کرده و تقریبا تمام کره به جز 
شبه جزیره بوسان در جنوب شرقی را اشــغال کردند، اما با 
ورود نیروهای ســازمان ملل که فرماندهی آنها راداگالس 
مک آرتور، فرماندار نظامی آمریکا در ژاپن بر عهده داشت، 
ورق برگشت. در1۵ ســپتامبر 1۹۵۰ نیروهای آبی-خاکی 
آمریکا در بندر اینچه اون 1۶۰ کیلومتر پشت خطوط ارتش 
کره شمالی پیاده شده و این شهر را به تصرف خود درآوردند 
و 1۰ روز بعد سئول دوباره به دست قوای کره جنوبی افتاد. در 

اول اکتبر قوای سازمان ملل از مدار 3۸ درجه گذشته و در 
1۹ اکتبر پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی، به تصرف آنها 
درآمد. نیروهای سازمان ملل سپس تا رود یالو در مرز چین و 
کره پیشروی کرده و تقریبا تمام شبه جزیره را اشغال کردند. 
اما در این مرحله ورود میلیون ها سرباز چینی، تحت عنوان 
قوای داوطلب، وضعیت را تغییر داده و نیروهای کره شمالی 
و چین مجددا تا سئول پیش رفتند. هرچند نیروهای سازمان 
ملل دوباره سئول را اشغال و نیروهای کره شمالی و چین را 
تا مدار 3۸ درجه عقب راندند. از ژوئیه 1۹۵1 جنگ به حالت 
مغلوبه درآمده و مذاکرات آتش بس بین دو طرف آغاز شد، 
این مذاکرات دو سال بعد، پس از شکست دموکرات ها در 
آمریکا و آغاز ریاســت جمهوری آیزنهاور در ژوئیه 1۹۵3 به 
پیمان آتش بس انجامید و مدار 3۸ درجه به عنوان مرز دو 
طرف تعیین شد. این پیمان هنوز اعتبار خود را حفظ کرده 
و معاهده صلحی میان دو کشور امضا نشده  است. بنابراین 
تاکنون در مرزهای دو کشور آتش بس موقت حاکم شده و 

صلح دائمی  امضا نشده است.
ســفر اخیر رهبر کره شــمالی به کره جنوبــی باهدف 
مذاکرات دوجانبه صلح و پذیرفتن امضای صلح دائمی  و 
نابودی تجهیزات و ســایت های اتمی  توسط مقامات کره 
شــمالی، یک پیروزی برای دونالد  ترامپ به شمار می رود. 
این شــرایط که مقامات کره شــمالی 1۸۰ درجه از مواضع 
قبلی خود عقب نشینی کرده اند، نشان دهنده وقوع اتفاق و 
معامله مهمی  در تقسیم قدرت بین روسیه، چین و آمریکا در 
شبه جزیره کره و منطقه جنوب شرقی آسیاست. در این میان 
می توان به حل مساله تایوان که چین طالب حل آن به نفع 
خود است و بحران شبه جزیره کریمه در اوکراین که روسیه 
عالقه مند به حل آن است اشاره کرد و باید دید در مقابل خلع 
سالح کره شمالی که با حمایت روسیه و چین بوده است آن 

کشورها چه امتیازاتی دریافت کرده اند.
در خصوص نتیجه نهایی این بحران، مالقات  ترامپ 
و کیم جونگ اون در هفته های آتی بســیار سرنوشت ساز 

است.
بــا وجودی که آمریکا بــر ادامه تحریم ها و فشــارها 
به کره شــمالی تا زمان رســیدن به نتیجه مطلــوب تاکید 
دارد اما رهبر کره شــمالی عــزم خود را جهت خلع ســالح 
اتمی  و موشــکی اعالم کرده اســت و در حال حاضر تمام 
سیاســتمداران و افــکار عمومــی جهان منتظــر مالقات 

تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی هستند.
در نتیجه مذاکرات و توافقات کره شــمالی و ایاالت 
متحــده آمریــکا، مبنای سیاســت های آتی دو کشــور در 
منطقه قــرار خواهــد گرفت و به نظــر می رســد  ترامپ در 
قدم دوم بعد از خلع ســالح اتمی  و موشــکی کره شــمالی 
موضوع اتحاد دو کره را پیگیری خواهد کرد، چرا که نیروی 
نظامی و ارتش قوی کره شــمالی اگر با قــدرت اقتصادی 
کره جنوبی ادغام شود، این کشــور می تواند نقش مهمی  
در سیاســت آتی آمریکا در منطقه جنوب شــرقی ایفا کند؛ 
 باید منتظر بود تــا نتیجه اولین مالقات رهبران دو کشــور 

مشخص شود. 

میرقاسم مومنی

مدیرعامل موسسه مطالعات 
بین المللی چشم انداز ابرار نوین

مذاکرات آمریــکا با چین و روســیه به عنوان شــرکا و متحدین کره شــمالی در خصوص منافــع متصرفه در 
همکاری با آمریکا در حل مسالمت آمیز بحران کره که موجب شد چین شریک استراتژیک کره شمالی، حاضر به 
شروع مذاکرات شود. در این خصوص ســفر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به چین و مالقات با رهبران چینی 
و همچنین سفر مایک پمپئو، رئیس وقت سازمان سیا و وزیر خارجه فعلی آمریکا در مالقات با رهبران کره شمالی 
در پیونگ یانگ را نباید از یاد برد که در این دو مالقات ضرورت مذاکره و رســیدن به یک صلح دائمی  در قبال ارائه 

مشوق های اقتصادی مطرح شد
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  مهم ترین دالیل و اهدافی که رهبر کره شــمالی 
را واداشته تا با همتای خود در کره جنوبی دیدار 

داشته باشد چیست؟
   در رابطه بــا اهداف رهبر کره شــمالی باید توجه 
داشت که برنامه هسته ای کره شمالی تقریبا تکمیل شده 
و از این پس، پیونگ یانگ به دنبال آن است که به برنامه 
هسته ای خود مشروعیت ببخشد و به نوعی به عنوان یک 
کشــور هســته ای به جامعه بین المللی بازگردد، بنابراین 
دلیل اصلی اقدامات کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی 
را می توان بازگشت به جامعه بین المللی بعد از رسیدن به 

اهداف هسته ای عنوان کرد.  
از دیگر سو مسائلی همچون فشارها و تحریم های 
شــدید بر کره شــمالی نیز بر این تصمیم کیم جونگ اون 
تاثیرگذار بوده اســت، البته کره شــمالی سال هاســت که 
تحت تحریم است و طی این ســال ها به رغم تحریم ها، 
برنامه های هســته ای اش را دنبال کرد. چرا کــه از ابتدا 
انتخاب اســتراتژیک پیونگ یانگ، دسترســی به سالح 
هســته ای بوده اســت و بــه همین دلیــل نیز فشــارها و 
تحریم هــا را تحمل کــرد. امروز ایــن برنامه هســته ای 
 تقریبــا تکمیــل شــده، بنابرایــن دلیلــی بــرای تحمل

 بیشتر فشارها وجود ندارد. 
  آیا دیدار رهبــر کره شــمالی و کره جنوبی باعث 

گشایش در روابط دو کره خواهد شد؟
   این دیدار و اجــالس می تواند نوعی زمینه چینی 
برای اجالس اصلی یعنــی مذاکرات میــان کیم جونگ 
اون و دونالد  ترامپ، رهبران کره شمالی و ایاالت متحده 
آمریکا تفســیر شــود. به بیان دیگــر مذاکره کننده اصلی 
با کره شمالی، آمریکاســت که هنوز خواســته ها و محور 
مذاکــرات واشــنگتن خیلی مشــخص نیســت و طبیعتا 

دســتیابی محور اصلی که آمریکایی ها دنبال آن هستند، 
یعنی خلع سالح کره شمالی به راحتی امکا   ن پذیر نیست. 
زیرا این مســاله نیازمند آن اســت کــه موازنه قــدرت در 
کل شــبه جزیره تغییر کند که این تغییــر موازنه قدرت نیز 
یک روند بســیار طوالنی و پیچیــده خواهد بــود، البته از 
این نظر کــه خانواده های جداافتــاده بتواننــد همدیگر 
را مالقــات کنند، فضای کم تنشــی در شــبه جزیره حاکم 
شــود، در آینده برخی طرح هــای اقتصادی اجرا شــود و 
 منطقه مرزی دو کشــور حالــت آرام تری به خــود بگیرد،

 این دیدار حائز اهمیت است. 
  به نظر شــما آیا غرب به ویــژه آمریکا می پذیرند 
که کره شمالی با وجود عدم خلع سالح به جامعه 

جهانی بازگردد؟
   اینکــه به کره شــمالی مشــروعیت داده شــود و 
برنامه هســته ای این کشور از ســوی غرب پذیرفته شود، 
خود یک مساله کلیدی اســت و پیچیدگی مذاکرات آتی 
احتمالی میان کره شمالی و آمریکا در همین رابطه است. 
زیرا مذاکرات هنوز شروع نشــده و آنچه تاکنون مشاهده 
کرده ایم مرحله پیشامذاکرات است. مرحله پیشامذاکرات 
با یک ســری وعده وعید و ادبیات مثبت شــروع می شود 
ولی مرحله مهم، مذاکرات رودررو اســت کــه باید ببینیم 
در آن مرحله طرفین چــه محورهای مذاکراتی را روی میز 
 خواهند گذاشت و رسیدن به یک توافق چقدر قابل حصول 

است.
 مرحله دیگــر کــه کار را پیچیده تر می کنــد اجرای 
قرارداد انعقادی میان طرفین است. درواقع اگر قراردادی 
امضا شود، اجرای آن همچون اجرای برجام یک پروسه 
بســیار پیچیده خواهد بود. در توافق هســته ای با ایران 
باوجودیکه قراردادی منعقد شده اما اجرای آن با مشکالت 
بســیاری همراه اســت، بنابراین در حال حاضــر در مورد 
کره شــمالی، طرفیــن در حــال امتحان کــردن همدیگر 
 هســتند و برای قضاوت کــردن درباره نتیجــه مذاکرات 

هنوز زود است. 
  با توجه بــه تحوالت فعلی در شــبه جزیره کره و 
ســناریوهای احتمالی، موضع گیری طرف های 

درگیر در این مساله را در آینده چطور می بینید؟
   مواضع مشــخص اســت؛ چینی ها و روس ها از 
این تحول اســتقبال کردند، زیرا طبیعی است که پذیرش 
کره شــمالی مجهز به سالح هســته ای از ســوی جامعه 
بین المللی یک پیروزی برای آنهاســت، بنابراین مشکلی 
با پیشرفت مذاکرات به این شــکل و تامین خواسته های 
کره شــمالی ندارند. در طرف دیگر ژاپن قرار دارد که مردد 
است؛ ژاپن تاحدی از مذاکرات اســتقبال کرده نسبت به 
این موضوع که کره شــمالی به صورت یک دولت مســلح 
 به ســالح هســته ای به جامعه بین الملل بازگردد، خشنود 

نیستند. 
زیــرا ایــن موضــوع علیــه منافــع ژاپــن اســت و 
آنهــا تــالش دارنــد کــه در مذاکــرات اصلــی موضــع 
ســخت تری دربــاره برنامه  هســته ای کره شــمالی اتخاذ 
شــود. کره جنوبــی نیز بــا قــدری تفــاوت، همراســتا با 
آمریــکا حرکت می کند. بحث خلع ســالح کره شــمالی یا 

غیرهسته ای شدن شبه جزیره، اولویت کره جنوبی است. 
 در این میان آمریکا هنوز به جمع بندی دقیقی راجع به نیات

 کره شمالی نرسیده اند. 
مهمترین مســاله برای آمریــکا در وضعیــت فعلی 
 خلع ســالح کره شــمالی اســت که دســت یافتن به این

 هدف بســیار بعیــد اســت.  بنابراین بایــد ببینیــم که در 
مذاکرات پیش رو چقدر بر ســر موضــوع اصلی که همان 
غیرهسته ای شدن شبه جزیره است، میان طرفین توافق 
حاصل خواهد شــد که این فعال یک مفهوم گنگ است و 
طرف های درگیر درخصوص این مســاله با جزئیات بحث 

نکرده اند. 
طرف آمریکایی نیز ایــن ابهام را به عنــوان یکی از 
چالش های پیش رو برشمرده است. حتی به نظر می رسد 
که اجالس پیش رو میان  ترامپ و کیــم جونگ اون یک 
آغاز برای یک مسیر طوالنی و دشوار در حل و فصل بحران 
شبه جزیره باشد البته اگر این نشست در همان نقطه آغاز با 

شکست مواجه نشود. 
  اگــر ایــن مذاکــرات بــه شکســت بینجامــد 
کــه احتمــال آن بــه گفتــه شــما زیاد اســت، 
 ســناریوی بعدی پیش رو برای کره شــمالی چه 

خواهد بود؟
   قطعــا تحریم های بیشــتری علیه کره شــمالی 
اعمال خواهد شــد؛ البتــه تحریم ها در حــد اعالی خود 
در مورد کره شــمالی اجرا شده اســت. منتها از یک طرف 
پیونگ یانگ ارتبــاط خیلی معنــاداری با جامعــه جهانی 
ندارد و مردم این کشور به نوعی به فقر عادت کرده اند و از 
طرف دیگر خود تحریم ها برای کره شمالی خیلی اهمیت 
ندارد و آنچه اهمیت دارد اجرایی شــدن این تحریم ها از 
طرف چین و روســیه اســت. اگر این دو قدرت اراده کنند 
می توانند تحریم ها را دور بزنند و باتوجه به همبستگی آنها 
با کره شــمالی و عضویت شان در شــورای امنیت، اساسا 
امکان سنجش اینکه تحریم ها دور زده شده یا خیر، چندان 

آسان نخواهد بود.
 از این رو به نظر می رســد بعد از شکســت احتمالی 
گفت وگوها میــان کره شــمالی و آمریــکا، تحریــم تنها 
گزینه غــرب خواهد بــود و آنها دســت به اقــدام نظامی 
نخواهند زد. چــرا که کره شــمالی یک دولت هســته ای 
اســت و حمله به یک دولت هســته ای کار آسانی نیست، 
بنابراین وضعیت در شــبه جزیره کره متشــنج می شــود و 
تحریم هــا افزایش پیــدا می کنــد منتها احتماال شــاهد 
 جنــگ بــا یــک دولــت دارای توانمنــدی هســته ای

 نخواهیم بود. 

برای اولین بار یک رهبر کره شمالی با عبور از منطقه 
غیرنظامی بیــن دو کره، پــا بر خــاک کره جنوبی 
گذاشــت تا بعد از ١١ ســال بار دیگر جهان شاهد 
گفت وگــوی رهبــران دو کــره باشــد. همچنین 
طرفیــن در بیانیه ای نســبت به غیراتمی شــدن 
شبه جزیره کره متعهد شدند. اکنون این پرسش 
مطرح اســت که  آیا پیونگ یانگ حاضر است که 
برنامه  هســته ای اش را به طور کلی کنــار بگذارد 
و ســناریوهای احتمالــی در خصــوص مذاکرات 
پیش رو میان واشــنگتن-پیونگ یانگ چه خواهد 
بــود؟ در ایــن خصــوص گفت وگویی با محســن 
شــریعتی نیا، اســتاد دانشــگاه شــهید بهشتی 

داشتیم که در ادامه می آید.

 آمریکا به دنبال خلع سالح 
کره شمالی است

استاد دانشگاه شهید بهشتی درگفت وگو با مثلث

گفتوگو
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صلح بعید است
آمریکا می خواهد اوضاع در شبه جزیره تحت کنترل باشد

دیدار رهبران کره شــمالی و کره جنوبی که به »دیدار 
تاریخی این و اون« شهرت یافته و همچنین زمزمه هایی 
مبنی بر احتمال خلع ســالح کره شــمالی از چند بعد قابل 
بررسی است. در واقع دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد؛ 
دیدگاه نخســت معتقد اســت کــه این چرخــش ناگهانی 
کره شــمالی به دلیل فشــارها و تهدید های آمریکا در دوره 
دونالد ترامپ صورت گرفته و کره شمالی را به این جمع بندی 
رســانده که بهتر اســت برای جلوگیری از افزایش ریسک 
برخورد نظامی آمریکا و متحدانش با این کشــور، به چنین 
چرخشــی روی آورد. دیدگاه دوم این است که کره شمالی 
فارغ از تهدیدهایــی که آمریکا انجام می دهــد و با علم بر 
اینکه ایاالت متحده اســتراتژی روشــن و مشــخصی جز 
لفاظی درباره کره شــمالی ندارد، تصمیم گرفته که با یک 
ابتکار عمل برای مدتی مذاکراتــی را آغاز کند که احتماال 
نتیجه آن به طور طبیعی و منطقی این خواهد بود که آمریکا 
و کره جنوبی آماده پذیرش شبه جزیره کره عاری از تسلیحات 

هسته ای نیستند. 
حال پرســش اینجاســت که به چه صــورت ممکن 
اســت چنین ایده ای بــه واقعیــت تبدیل شــود؟ درواقع 
درخواســت اصلــی کره شــمالی از آمریــکا و متحدانش 
همچون کره جنوبی این خواهد بود که در ازای خلع سالح 
هسته ای پیونگ یانگ، چتر اتمی  آمریکا از فراز این منطقه 
برچیده شود، احتماال بخشی از نیروهای نظامی آمریکا از 
کره جنوبی خارج شــوند یا حداقل تضمین هایی داده شود 
مبنی بر اینکه تهاجمی  در آینده نسبت به کره شمالی صورت 

نخواهد گرفت. 
همه اینها باید در کنار این مساله باشد که آمریکا تمام 

تحریم های مربوط به کره شمالی را نیز لغو کند. 

این گونه به نظر می رســد که آمریکا بالفاصله نسبت 
به ایــن چنین درخواســتی، مقاومت جدی از خود نشــان 
دهد. اگرچه ممکن است واشنگتن آماده باشد که بخشی 
از تحریم های کره شــمالی را لغــو کند اما بــرای برچیدن 
چتر اتمــی  از کره جنوبی یا خــارج کردن بخشــی از تقریبا 
3۰ هزار نیروی این کشــور در کره جنوبی  تردیدهای جدی 
 وجود دارد و احتماال آمریکا در این زمینه مقاومت بسیاری

 خواهد کرد.
علت این است که فلســفه وجودی این نیروها و چتر 
اتمی  اگرچه تا اندازه زیادی در ســال های اخیر مربوط به 
کره شــمالی بوده اما حداقــل در دو دهه اخیــر به چین نیز 

مربوط بوده است. 
درواقع این نیروها و پوشــش نظامی آمریــکا در آن 
منطقه با هدف مقابله بــا تهدیدهای نظامی بالقوه چین در 
آینده نزدیک نیز تفسیر و ارزیابی می شــود، بنابراین برای 
ایاالت متحده آمریکا بسیار دشوار خواهد بود که بخواهد 
چنین درخواستی را برآورده ســازد. به محض اینکه آمریکا 
دربرابر چنین درخواســتی مقاومت کند، طبعا کره شــمالی 

انگیزه ای برای خلع سالح اتمی  نخواهد داشت. 
اگر پیونگ یانگ تســلیحات خــود را تقدیم آمریکا 
کرده یا به کلی آنهــا را نابود کند، چــه تضمینی وجود دارد 
که آمریکایی ها در ســال های آینــده و در دوره های بعدی 
ریاســت جمهوری آمریکا خالف این تعهدات عمل نکنند 
و نســبت به کره شــمالی نیات جاه طلبانه دیگــری ازجمله 

درخصوص تغییر رژیم این کشور نداشته باشند؟ 
در نتیجه برای کره شــمالی اصال عاقالنه نیست که 
در ازای صرفا لغو تحریم ها آماده باشــد که تسلیحات خود 
را تقدیم آمریکا کند. بنابراین بعید به نظر می رسد که نهایتا 

چنین معامله ای صورت بگیرد. 
از ســوی دیگر این واقعیــت وجــود دارد که ممکن 
است ســئول و پیونگ یانگ به توافقاتی دست پیدا کنند؛ 
از جمله ایجاد مناطق حائل مــرزی در مناطق غیرنظامی، 
پایان دادن به وضعیــت آتش بس و دســتیابی به صلح در 
روابط دو کشــور بعد از جنگ 1۹۵3 در کــره، البته همین 

تحوالت به کره شــمالی کمک خواهد کرد تا وجهه خود را 
در آن منطقه و جهان تا حدی بهبود ببخشد و اتهام تهاجم 
کره شمالی به همسایگان خود را کاهش دهد. ولی به نظر 
می رسد که فراتر از این موارد، توافق مهمی  میان واشنگتن 
و پیونگ یانگ مبنی بر خلع ســالح هســته ای کره شمالی 

داشته باشیم. 
در این میان به نظر می رســد که واشــنگتن نیز مایل 
است که اوضاع در شــبه جزیره کره تحت کنترل باشد، به 
نحوی کــه آمریکا اطمینــان یابد که کره شــمالی به دنبال 
تهاجم علیه کشورهای همسایه همچون ژاپن یا کره جنوبی 
نیست. در واقع وقتی کره شمالی وارد یک فضای تنش آلود 
با کشورهای همسایه اش که اغلب نیز متحد آمریکا هستند، 
می شود، این انتظار را برای ایاالت متحده ایجاد می کند که 
باید کاری انجام دهد و این کشور را متوقف کند. در چنین 
شرایطی است که مشاهده می کنیم مانند امروز روابط آمریکا 
و کره شمالی وخیم تر می شود، بنابراین برای ایاالت متحده 
بهتر است به هر ترتیبی که شده روابط سئول و پیونگ یانگ 
را به سمت وضعیت ثبات استراتژیک سوق دهد. به همین 
ترتیب کاهش تنش در روابط میان کره شــمالی و ژاپن در 

دریای ژاپن نیز برای آمریکا اهمیت دارد.
فاکتــور دیگر چین اســت؛ چینی ها به شــدت مایل 
هستند ضمن آنکه از اتحاد دو کره جلوگیری می کنند )چون 
به نظر می رســد هنوز این منطقه آمادگی اتحــاد دو کره را 
ندارد(، در عین حال ریسک جنگ را از سر کره شمالی نیز 

کاهش دهد.
در جنگ احتمالی میان کره شــمالی و کره جنوبی به 
نحوی که آمریکا را درگیر کند، ناگزیر چین نیز وارد می شود. 
یعنی جنگ ناخواسته ای که پکن به هیچ وجه مایل نیست 
حداقل در این مقطع زمانی وارد آن شوند. درنتیجه چین و 
آمریکا به عنوان موتور محرکه پروســه حل اختالف میان 
کره شمالی و کره جنوبی عمل می کنند. اما به نظر نمی رسد 
دو کشور به بیش از یک توافق مســالمت آمیز که تاحدی 
صلح را در شــبه جزیره میان دو کره تضمین می کند، فراتر 
بروند و به خلع ســالح پیونگ یانگ به طور واقعی دســت 

پیدا کنند. 
در عین حال برخی به نقش آفرینی روسیه در خصوص 
مساله کره شــمالی نیز اشــاره دارند؛ اما باید توجه داشت 
روســیه در منطقه شــمال غرب آســیا یک قدرت درجه دو 
است و با حضور آمریکا و چین به عنوان دو قدرت اصلی یا 
ژاپن به عنوان یک قدرت اقتصادی که در آن منطقه مستقر 
هستند روســیه حرف زیادی برای گفتن ندارد ولی مسکو 
نگرانی هایی نســبت به این منطقه دارد؛ چــرا که احتمال 
درگیری میان دو کره یا تســری آن بــه قدرت های بزرگ تر 
مانند چین و آمریکا، پای روســیه را هم بــه نحوی به میان 
می کشد و می تواند پیامدها یی هم بر اقتصاد جهانی و هم 
بر امنیت شرق آسیا که روسیه مرزهای طوالنی آبی در آنجا 

دارد، باقی بگذارد.
 بنابراین روس ها نیز مایل هســتند که شکلی از ثبات 
پیش بینی پذیر بین دو کره و دیگر کشــورهای این منطقه 
با مشارکت آمریکا شــکل بگیرد، البته به نظر نمی رسد که 
روســیه هم تمایلی به خلع سالح کره شــمالی داشته باشد 
چون نگران اســت که تــوازن منطقه ای در آنجــا به زیان 
چین و البته روســیه برهم بخورد و اوضــاع را به نفع آمریکا 
تغییر دهد. مگر آنکــه این توافق احتمالــی، موازنه های 
موجــود را از طریق تضمین هــای امنیتی دســت نخورده 
باقی بگذارد. از طرف دیگر مسکو معتقد است که رسیدن 
به یــک توافــق منطقه ای بیــن دو کــره در نهایــت رژیم 
کنترل تسلیحات هســته ای را تقویت خواهد کرد و باعث 
می شــود تا حدی جاه طلبی های دولت  ترامپ که به دنبال 
 رسیدن به یک موفقیت چشمگیر در روابط خارجی است، 

کاهش پیدا کند.

دیاکو حسینی

عضو ارشد مرکز بررسی 
استراتژیک ریاست جمهوری

یادداشت
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پازل پیچیده
آیا کره شمالی سرمایه استراتژیک اش را واگذار می کند؟

دیدار رهبــران دو کره در 27 آوریــل 2۰1۸ عالوه بر 
اینکه یکــی از تحوالت جدید و مهم در روابط کره شــمالی 
و جنوبــی به شــمار می رود، همچنین توانســته اســت یخ 
بن بســت های اخیر فرآیندهــای دیپلماتیــک و مدیریت 
بحران های منطقه ای و بین المللی را تا حدودی شکســته 
و امیدواری نســبت به حل بحران های موجود منطقه ای و 
بین المللی را از طریق دیپلماسی و فرآیندهای دیپلماتیک 

کمی افزایش دهد. 
به بیان دیگر پس از ناکامی های تقریبا طوالنی مدتی 
که در حــوزه دیپلماســی و مدیریــت بحــران و همچنین 
پرونده های امنیتی مهم بین المللی شاهد آن بودیم و حتی 
برخی از »مرگ دیپلماسی« سخن گفتند، به نظر می رسد 
که دیــدار رهبران دو کره تــا حدودی این فضــا را تلطیف 
کرده و امیدواری ها را کمی افزایش داده اســت، البته این 
نکته را هم باید بیــان کرد که حوزه و دامنه این خوشــبینی 
و امیدواری ها بیشــتر منحصر به شــبه جزیره کره اســت و 
دیگر جوامع و تحلیلگران تالش داشــته اند تا با امیدواری 
توام بــا احتیاط به ایــن مســاله بنگرند. به عنــوان مثال، 
رسانه های کره شــمالی از این دیدار به عنوان »مهم ترین 
تحول در تاریخ این کشــور« و رســانه های کره جنوبی نیز 
از آن به عنوان »نقطه عطفی در سرنوشــت شــبه جزیره« 
یــاد کردند. نظرســنجی های انجام شــده توســط آژانس 
ســنجش افکار عمومی کره جنوبی نیز همین خوشــبینی 
و امیدواری را نشــان داده و بیــان می دارد کــه تقریبا 77 
درصد از جامعــه آماری مــورد نظرســنجی در کره جنوبی، 
 خوشبینی و امیدواری خود نســبت به آینده این مالقات ها

 و مذاکرات را بیان داشته اند.

بین المللی تعریف خاص خود را دارد که شرح آن از حوصله 
این نگارش خارج است، لیکن آنچه در ارتباط با بحران در 
شبه جزیره کره و رفتار بازیگران درگیر در این بحران می توان 
ادراک کرد، آن اســت که مدیریت این بحران هنوز در فاز 
اول یعنی فاز تسهیل گری است و هر کدام از این بازیگران 
تالش کرده اند تا از طریق ایفای نقش یک بازیگر تسهیلگر 
)facilator( بسترها و زمینه های الزم برای پیشبرد مذاکرات 
و نزدیکی بیشتر دو کره را فراهم آورند. طبیعتا هرچه زمان 
به جلوتر رفته و بازیگــران و قدرت های بزرگ درگیر در این 
بحران بخواهنــد دیگر نقش های برشــمرده شــده را هم 
ایفا کنند، ایجاد تعادل میان اهداف و خواســته های این 
بازیگران دشوارتر و مسیر حل وفصل بحران شبه جزیره کره 
نیز پیچیده تر خواهد شد. به عنوان مثال اگرچه متفکرین 
و تحلیلگران چینی همواره خوشبینی خود نسبت به فرآیند 
آغاز شده میان دو کره را اعالم کرده و بیان داشته اند که این 
مذاکرات می تواند در تخفیف تنش ها در شبه جزیره کره و 
نزدیکی دیدگاه های دو کشور در حوزه های مورد اختالف 
مفید و موثر باشد، لیکن همچنین معتقدند که مساله اصلی 
در شبه جزیره کره به روابط آمریکا و کره شمالی و چگونگی 
آینده این روابط برمی گردد. از منظر این تحلیلگران، آمریکا 
متغیر اصلی در بهبود وضعیت در شــبه جزیره کره است که 
به نظر نمی رسد دیدگاه این کشور نســبت به کره شمالی و 

غیرهسته ای کردن این کشور تغییر خاصی کرده باشد.
بنابراین در مجموع می توان گفت که هنوز راه طوالنی 
و پرپیچ و خمی  پیش روی چگونگــی حل وفصل بحران در 
شــبه جزیره کره اســت؛ چراکه اوال هنوز مشخص نیست 
که تغییر خاصی در نگاه کره شــمالی به موشــک به عنوان 
»سرمایه استراتژیک«، سرمایه ای که طی تقریبا دو دهه 
برای کره شــمالی محتوای اســتراتژیک تولیــد می کرده 
اســت، حاصل شــده باشــد و ثانیا بازیگران و قدرت های 
بزرگ درگیر در این بحــران به خصوص چین و آمریکا هنوز 
در مراحل اولیه ایفای نقش خود در چگونگی حل و فصل 
این بحران هستند و هرچه زمان به جلوتر رود، ایجاد تعادل 
میان اهداف و نیات این بازیگران دشوارتر از گذشته خواهد 
شــد. ثالثا قرارگرفتن نظم بین الملل در حالت گذار و فهم 
قدرت های بزرگ از این نظم، نه امکان حل و فصل کامل 
چنین بحران هایی را میســر می کند و نه امکان رسیدن به 

یک توافق پایدار را ممکن می کند.

محمد زارع

 پژوهشگر مسائل چین

همان گونه که بیان شــد، این تنها بخشــی از مساله 
و پــازل پیچیده بحــران در شــبه جزیره کره اســت و هنوز 
ابهامــات و موانع زیادی در چگونگی پیشــبرد این مســیر 
وجود دارد. به بیان دیگر مســاله و بحران شــبه جزیره کره 
هنوز وارد فاز دشــوار و پیچیده خود یعنی فــاز و مرحله ای 
کــه بازیگــران و قدرت های بــزرگ درگیر در ایــن بحران 
بخواهند نیات، تمایالت و اهداف خود را محقق ســازند، 
نشده است. طبیعتا این فاز دشــوارترین مرحله در آینده و 
چگونگی حل وفصل بحران در شــبه جزیره کره است و به 
نظر نمی رســد که ایجاد تعادل میان نیــات و اهداف این 
بازیگران به راحتی میســر باشــد. به منظور فهــم و تبیین 
بهتر این مسیر دشــوار و موانع پیش رو می توان سه نقش 
اساســی را در حوزه مدیریت بحران به شکل عام و بحران 
در شبه جزیره کره به صورت خاص برای بازیگران درگیر در 
این بحران برشــمرده و از یکدیگر تمییز داد. این نقش ها 
عبارتند از؛ الف( نقش بازیگران تسهیلگر )facilator( ب( 
نقش بازیگران شکل دهنده )shaper( و ج( نقش بازیگران 
دســتکاری کننده )manipulator(.  اگرچــه هــر کدام از 
این نقش هــا در حــوزه مدیریت بحران هــای منطقه ای و 

 هنوز راه طوالنــی و پرپیچ و خمی  پیش روی چگونگی 
حل وفصــل بحــران در شــبه جزیره کــره اســت؛ 
چراکه اوال هنوز مشــخص نیســت کــه تغییر خاصی 
در نگاه کره شــمالی به موشــک به عنوان »ســرمایه 
اســتراتژیک«، حاصل شده باشــد و ثانیا بازیگران و 
قدرت های بــزرگ درگیــر در این بحــران به خصوص 
چین و آمریکا هنوز در مراحل اولیه ایفای نقش خود در 

چگونگی حل و فصل این بحران هستند

یادداشت
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کره شمالی، لیبی نیست
پیونگ یانگ سیاست درهای باز چین را دنبال می کند

شــرایطی که طی بیــش از شــش دهه گذشــته بر 
کره شمالی حاکم بوده باعث شــد که این کشور به سمت 
ساخت سالح اتمی  و موشک های پیشــرفته گام بردارد. 
درواقع کره شمالی از ســال 1۹۵۰ تا سال 1۹۵3 در جنگ 
با آمریــکا و کره جنوبی بود که در آن مقطع از ســوی چین 
و روسیه حمایت می شــد. این در حالی اســت که از سال 
1۹۵3 تا امروز هیچ قرارداد آتش بســی میان کره شــمالی 
با آمریکا و کره جنوبی منعقد نشــده است. بنابراین همواره 
ایــن نگرانی وجود دارد کــه باز هم آمریکا به کره شــمالی 
حمله کند. به همین دلیل نیز کره شمالی به سمت ساخت 
ســالح هســته ای و موشــکی حرکت کرد و موفق شد به 
دستاوردهایی نیز دســت یابد. به ترتیبی که کره شمالی با 
موشک ها و کالهک های هســته ای اش حتی می تواند 

آمریکا را هدف قرار دهد. 
از این نظر می توان گفت که پیونگ یانگ به هدفی 
که مدنظر داشــت دســت یافته اســت. اما شــاید از این 
پس کره شــمالی بخواهد وارد گفت وگو با جهان و جامعه 
بین الملل شــود و به گفته رهبر این کشــور به سمت رشد 
اقتصــادی گام بردارنــد. کره شــمالی سیاســت درهای 
باز چیــن را مدل قــرار داده تــا در جهت ســرمایه گذاری 
خارجی و باز کردن درها بــه روی تکنولوژی گام بردارد و از 
کره شمالی یک کشور پیشرفته بسازد که بتواند با کره جنوبی 
قابل مقایسه باشــد. برای تحقق این هدف ممکن است 
کره شمالی مجبور شود به خلع ســالح روی آورد یا اینکه با 
تدابیری ضمن حفظ جایگاه موشکی و هسته ای، پیشرفت 
اقتصادی نیز داشته باشــد. باتوجه به این مسائل اکنون 

نمی توان به صورت صددرصد اعالم کرد که آیا کره شمالی 
می خواهد خلع سالح شود یا خیر؟

من بعید می دانم که پیونگ یانگ به سمت خلع سالح 
کامل برود، زیرا اگر چنین برنامــه ای مدنظر کیم جونگ 
اون، رهبر کره شــمالی بود، طی یک سال گذشته آن قدر 

تالش نمی کرد که سالح هسته ای به دست آورد. 
همچنین از ســخنان کیم جون اون چنین برنمی آید 
که قصد دارد تن به خلع ســالح بدهد، بلکه می خواهد با 
توان هســته ای و موشکی خود با آمریکا ســر میز مذاکره 
نشســته و از موضع برابر به عنوان یک قدرت هسته ای با 
رئیس جمهور آمریکا روبه رو شــود. آمریکا ســعی می  کند 
کره شمالی را نظیر لیبی معرفی کند که چاره ای جز تحویل 
تجهیزات غنی سازی و هســته ای خود ندارد. درحالی که 
جایگاه هســته ای و موشــکی کره شــمالی قابل قیاس با 
لیبی نیست. لیبی یک کشور غیرصنعتی و عقب افتاده در 
همه حوزه ها از جمله در حوزه هســته ای و موشکی بود و 
کره شمالی حداقل در این دو حوزه تا سطوح عالی توسعه 
یافته و قادر است صنعت هسته ای خود را در صورت لزوم 

دوباره بازسازی نماید.
 هدف دیگر پیونگ یانگ ممکن اســت این باشــد 
که به دلیل روی کار آمدن تندروها در آمریکا مانند دونالد 
 ترامپ، مایک پمپئو، جان بولتــون، نیکی هیلی و افراد 
دیگر بخواهــد صرفا مانوری انجام دهــد و زمان بخرد تا 
این دوران ســپری شود. یعنی مشــخصات اقتصادی را 
بپذیرد اما نه به قیمت از دســت دادن جایگاه هســته ای 
و موشــکی اش. آمریکایی هــا تــالش دارنــد این گونه 
تبیین کنند که کره شــمالی به دنبال هدف نخست است و 
می خواهد تمام سالح هایش را تحویل دهد. اما همچنان 
که اشاره شد کره شمالی با ســپری کردن روند خلع سالح 
به وضعیت لیبی دچار نمی شود؛ زیرا کره شمالی در بحث 
هسته ای و موشــکی دارای فناوری  بســیار پیشرفته ای 

اســت در حالی که لیبی اصال تجربه  و دستاوردی در این 
زمینه نداشت.

در واقع به نظر می رســد کــه پیونگ یانگ لیســت 
بلندباالیی را مدنظر دارد تا در مذاکره با طرف های مقابل 
به آنها دســت یابد. یکی از این موارد آن است که قرارداد 
آتش بس و عدم تعرض امضا شــود و آمریکا به این کشور 
تضمین دهد که حملــه ای علیه آن انجام نخواهد شــد. 
تحریم ها علیه این کشور نیز لغو شود تا بتواند وارد بازار دنیا 
شود.  همچنین کره شــمالی خواهان آن است که از رشد 
اقتصادی و تکنولوژیک برخوردار شود درنتیجه می خواهد 
این امکانات را در اختیارش قرار دهند. یکی از سخت ترین 
خواســته های پیونگ یانگ، خروج آمریــکا از کره جنوبی 
اســت، چرا که اگر آمریکا از کره جنوبی خارج شود از نظر 
واشنگتن به این مفهوم اســت که آنها شبه جزیره کره را به 
چین واگذار کرده اند. در حالی که برنامه ریزی آمریکا روی 
این بنا شده که در نیمه دوم قرن بیست ویکم بتواند جلوی 
چین بایســتد و به همین دلیــل نیز انتقــال نیروهایش از 
خاورمیانه به خاور دور را در دستورکار داده است. از این رو 
آمریکا احتماال از کره جنوبی خارج نخواهد شد و کره شمالی 
هم با هدف آنکه در تحقق اهداف و خواسته هایش موفق 
باشد چند سالی زمان می خرد و اگر در تحقق این امور موفق 

نبود شاید دوباره وضعیت قبل بازگردد.
بنابراین وضعیــت فعلی، یک وضعیــت بالتکلیف 
است و نمی توان یک تضمین و نتیجه گیری قطعی داشت 
که کره شمالی و آمریکا می توانند به توافق برسند اما آنچه 
اهمیت دارد اینکه پیونگ یانگ با توصیه چین، در مسیری 

گام نهاده که تنش ها فروکش کند. 
در این میان اگر کره شمالی واقعا در مسیر مذاکرات 
پیش برود، به دونالد  ترامپ و تندروها در آمریکا اعتماد به 
نفس خواهد داد و باقی کشــورها نیز بــا او همراه خواهند 
شد. به این ترتیب اولین نتیجه این مساله تشدید فشارها 
بر ایران خواهد بود. از دیگر سو تا امروز تمام فکر جهانیان 
به عنــوان خطــر اول روی کره شــمالی متمرکز بــود اما با 
زدوده شدن این خطر، با دامن زدن به ادعاها علیه ایران، 
این کشور به عنوان خطر نخســت در نظام جهانی مطرح 
خواهد شد. از این بابت ایران باید به دنبال مانور سیاسی و 
دیپلماتیک باشد تا کشورهای مخالف ایران نتوانند علیه 

این کشور وارد عمل شوند.

علی خرم

سفیر سابق ایران در چین و سفیر 
سابق اکردیته در کره شمالی 
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بینالملل

غروب برجام
سرانجام توافق هسته ای چه می شود؟ 

مثلث  |  شماره 52395



رئیس جمهور آمریکا که از کمپین انتخاباتی خود تا 
 امروز، دشمنی خود را آشکارا نسبت به توافق برجام اعالم 
کرده، هیچ عمل یا توصیه ای حتی از متحدین اروپایی و 
ســایر بازیگران بین المللی عزم او را در مخالفت با برجام 
کاهش نداده و همچنان عزمش بر جزم خروج پایدار است.

سوال کلیدی در این تحلیل این است که نیت اصلی 
دونالد  ترامپ از این مخالفت مداوم و عدم عقب نشینی از 

مواضع خود چیست؟ 
اگــر بخواهیم الیــه به الیــه در ایــن تحلیل پیش 
برویم، اولین دلیل این مخالفت را در روانشناختی  ترامپ 
باید جســت وجو کــرد.  ترامپ قبل از رســیدن به پســت 
ریاست جمهوری، یک فرد معمولی و در حد یک کار آفرین 
موفق بود؛ بنابراین در حوزه سیاســت های دولتی و روابط 
بین الملل نه تجربه و نه فرصت قانونی برای این کار داشت 
و از ایران نیز در حافظه تاریخی خود، یک کشور تهاجمی  
که جرات اشــغال ســفارت کشــورش و بــه گروگانگیری 
اعضای سفارتخانه آمریکا به مدت طوالنی را داشته، یاد 
می کند. باتوجــه به نگاه باال به پاییــن فرهنگ آمریکایی 
نسبت به سایر فرهنگ ها، این موضوع در  ترامپ نیز یک 
دید منفــی به عملکرد ایــران حتی در مــوارد مثبت ایجاد 

کرده است. 
دونالد  ترامپ از نظر روانشــناختی نه  به ملت ایران، 
بلکه نســبت به حکومت جمهوری اســالمی ایــران نگاه 
تیره ای دارد و تالشش این اســت که در مواضع خود این 

نگاه را عملی کند.
در الیه بعدی تحلیل عملکــرد  ترامپ، باید اصرار او 
بر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و رفتار متفاوت او 
با اوباما را مورد واکاوی قرار داد.  ترامپ سعی در اثبات این 
دارد که مســیر اوباما در اداره کشور و تصمیمات کشوری 
اشتباه بوده و سعی دارد عملکرد دولت قبلی را با تصمیمات 
جدید و گاهی اوقات کامال مخالف با آن به جامعه آمریکا 

ارائه دهد. 
می توان گفــت او در خیلی مــوارد نیــز از جمله لغو 
طرح بهداشت اوباما )اوباما کر( موفق هم بوده و در سایر 
مواردی کــه از حوصله این مقاله خارج اســت نیز ســعی 

داشته در جهت خالف دولت قبلی قدم بردارد.
در روابــط بین المللی مــا فقط در مــورد خاورمیانه و 

موردی، برجام را مورد کنکاش قرار می دهیم.
برجام، یکــی از دســتاوردهای موفق اوبامــا و تیم 
سیاست گذاری بین المللی آمریکا ست و به جرات می توان 
گفت یکــی از دیپلماســی های موفق جهانی اســت که 
می توانســت الگویی بــرای مذاکرات جمعی نیز باشــد. 
 ترامپ مخالفــت خود را با ایــن موضوع به طــور جدی از 
زمان به قدرت رســیدن دنبال کرده است چون این توافق 
را بدون ماهیت موضوع، دستاورد دولت اوباما می دانست 
و سعی در لغو آن داشت. به همین خاطر  ترامپ موازی با 
مخالفت با برجام، موضوع مذاکره با کره شمالی را به عنوان 
جایگزین طولی برای برجام به صحنه جهانی معرفی کرد و 
در مذاکرات سعی در مدیریت این مذاکره به طور گسترده 
با شــرکت دادن متحدیــن و جلــب توجه جهانــی به این 
موضوع داشت. گاهی شدت این مذاکره به قدری در این 
 نمودار مذاکره ای به پیش می رفت که تحلیلگران جنگ 
را پیش بینی می کردند و گاهی چنان دیپلماسی نرم دنبال 
می کرد که آن را با بحران موشکی کوبا مقایسه می کردند.
به هرحال ایــن مذاکره بــا مدیریت  ترامــپ به یک 
راه حل موفق منتهی شــده تا جایی کــه زمزمه های دادن 

جایزه صلح نوبل به  ترامپ و رئیس جمهور کره جنوبی برای 
رسیدن به صلح به گوش می رسد.

ســوال مطرح در اینجا این اســت که برجــام با این 
موضوع کــه آمریکا یکــی از مذاکره کننــدگان اصلی این 
توافق اســت و  ترامپ نیز نگاه کامال منفی به این موضوع 

دارد به کجا خواهد رسید؟
12 می، روز تصمیم گیری  ترامپ برای خروج از این 
توافق است که سه سناریو برای این موضوع متصور است:

1- آمریکا از توافق خارج نشود 
2- آمریکا از توافق خارج بشود 

3- آمریکا با اصالحات و تغییر در برجام بماند؛ یعنی 
در حقیقت برجام تغییر کند.

سناریوی اول که آمریکا خارج نشود و هیچ تغییری 
در برجام ایجاد نشود از نگاه تحلیلگران جز و سناریوهایی 
غیرممکن است؛ چون ترامپ با آوردن مایک پمپئو و جان 
بولتون که مخالفان جدی ایران و توافق هستند، تقریبا این 
موضوع را منتفی کرده و همچنان سناریوی ناممکن است 
ولی باتوجه به اینکه در عالم سیاست هیچ چیز غیرممکنی 
وجود ندارد، پس احتمــال تمدید دوباره تحریم ها و ارجاع 
تصمیم گیری به سه ماه بعد ممکن است. اگر این موضوع 
اتفاق بیفتد، ایران یک فرصت نفس گیری خواهد داشت.

سناریوی دوم، یعنی آمریکا از برجام خارج شود . 
این ســناریو، پیش بینــی اکثر تحلیلگــران در حال 
حاضر است و خود ترامپ نیز با عملکرد خود و حتی به طور 
واضح در سخنانش، این موضع را تا  امروز پایدار نگه داشته 
اســت. حتی بعد از ســفر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، این موضع خروج 
از برجام تغییر چندانی نکرده است. در بررسی این سناریو 
باید پیش بینی کرد که آمریکا از برجام خارج شود و دوستان 
اروپایی اش نیز خارج شوند، ولی به نظر نویسنده عمال در 
مواضع ایران تغییری ایجاد نمی شــود و روسیه و چین دو 
متحد ایران، در مســائل روابط بین المللی به این کشــور 
کمک خواهند کرد ولی نباید فراموش کرد که هر دو بازیگر 
کمک کننده، بازیگــران منفعت طلب هســتند و غیر قابل 
اعتماد و در بزنگاه های کلیدی، اگر منافع خود را در خطر 

ببینند ایران را رها می کنند. 
پس ایران در این ســناریو باید کامال سیاست داخلی 
خود را تقویت کند و ساختارهایی را با طرح اقتصاد مقاومتی 
و اصالحات اقتصادی و... نهادینه کند و خود نیز از برجام 
بدون ابا خارج شود. چون ماندن در توافقی که دستاوردی 
برایش نداشته باشد فایده ای ندارد و خروج با عزت بهتر از 

ماندن با ذلت است.
با خروج آمریکا از برجام، پرستیژ آمریکا در دیپلماسی 
جهانی ضربــه می بینــد. آمریــکا ســعی دارد در توافق با 
کره شمالی این پرســتیژ را اصالح کند که به نظر نویسنده 
ممکن نیســت. چون برجام یک توافــق چندجانبه و یک 
دیپلماسی جمعی موفق بود و نمی تواند یک توافق دوطرفه 

و دیپلماسی دونفره جای آن را بگیرد.
و مهم تر از این، موضوع اســرائیل اســت که سعی 
آشکار در البی گری و تالش برای  خروج آمریکا از برجام را 
دارد. این مســاله نگاه و دید جهانیان را نسبت به آمریکا و 
حمایت آشکار اسرائیل از مواضع آمریکا در خروج از برجام، 
باتوجه به رفتار سیاسی اســرائیل در منطقه متفاوت کرده 
و در عین حــال اعتماد جهانیان به سیاســت های جهانی 

آمریکا را سست می کند. 
سناریوی سوم این است که با انجام برخی اصالحات 
که مدنظر آمریــکا و متحدین اروپایی اش اســت برجام را 
حفظ کنند. این سناریو، سناریوی ممکن است ولی به نظر 
نویســنده برای ایران مناســب نیســت؛ به دو علت، اول 
اینکه ایران را به بازیگر منفعــل در منطقه تبدیل می کند. 
دوم اینکه این مســاله برای ایــران مطرح اســت که چه 
تضمینــی وجود دارد که بعــد از اصالحــات، آمریکا روی 
مواضع خود بماند؟ پس این دفعه اعتماد ایران نســبت به 
بازیگران بین المللی کم می شــود و شاید هم راهکارهای 

تهاجمی تری را  پیش بگیرد.
اصالحات مدنظر آمریکا و اصــرار متحدین آمریکا 
بیشــتر از اینکه موضوع برجام باشــد موضوعات عملکرد 

سیاسی و منطقه ای ایران است.
به نظر نویســنده، ایران بــا پایه یک کشــور دولت-
ملت سازی شده در منطقه و ژئوپلیتیک خاص، نیاز به یک 

عملکرد به عنوان بازیگر کلیدی و فعال در منطقه دارد.
هرچند ساختارهای اقتصادی در ایران ضعیف است 
و مدیریت اقتصادی قوی روی آن وجود ندارد ولی موضوع 
سیاست خارجی با سیاســت داخلی متفاوت است در عین 

حال این دو از همدیگر کامال تاثیر می پذیرند.
به امید اینکــه تصمیم گیران کلیدی کشــور عالوه 
بر اصالحات سیاســت داخلی در موضوعات اقتصادی، 
معیشتی و اجتماعی... تالش ویژه داشته باشند و پرستیژ 
ایران را به کشوری که دولت سازی و ملت سازی توانمندی 

دارد با حاکمیت خوب در دو حوزه اداره کنند.

سیده مسعوده میرمسعودی

سردبیر مجله ایرانی
 روابط بین الملل

سناریوی سوم این است که با انجام برخی اصالحات که مدنظر آمریکا و متحدین اروپایی اش است برجام 
را حفظ کنند. این سناریو، سناریوی ممکن اســت ولی به نظر نویسنده برای ایران مناســب نیست؛ به دو علت، 
اول اینکه ایران را به بازیگر منفعل در منطقه تبدیل می کند. دوم اینکه این مســاله برای ایران مطرح است که چه 
تضمینی وجود دارد که بعد از اصالحات، آمریــکا روی مواضع خود بماند؟ پس این دفعه اعتماد ایران نســبت به 
بازیگران بین المللی کم می شود و شــاید هم راهکارهای تهاجمی تری را  پیش بگیرد. اصالحات مدنظر آمریکا و 

اصرار متحدین آمریکا بیشتر از اینکه موضوع برجام باشد موضوعات عملکرد سیاسی و منطقه ای ایران است

12 می، روز تصمیم گیــری  ترامپ برای خروج از 
این توافق است که سه سناریو برای این موضوع 

متصور است:
1- آمریکا از توافق خارج نشود 
2- آمریکا از توافق خارج بشود 

3- آمریکا بــا اصالحات و تغییــر در برجام بماند؛ 
یعنی در حقیقت برجام تغییر کند

یادداشت

53 شماره 395   | مثلث  



حیات نباتی 
تحریم   های غیرهسته   ای و موشکی احتماال تشدید می   شوند 

دونالد    ترامپ، رئیس   جمهوری ایاالت متحده آمریکا 
در راســتای عمل به وعده   های انتخاباتی   اش،    جمعه 2۰ 
اکتبر 2۰17 )21 مهر 13۹۶(، استراتژی جدید واشنگتن 

علیه جمهوری اسالمی ایران و برجام را اعالم کرد.
ترامپ با اعالم اینکه، ایران با آزمایش   های موشکی 
و سیاست   های منطقه   ای و نقض حقوق بشر، جسم و روح 
برجام را نقض کرده اســت، از کنگره خواست که در مورد 

خروج از برجام یا اصالح آن، تصمیم   گیری کند.
اگر باراک اوباما، برجام را به   عنوان مهم   ترین »توافق 
کنترل تســلیحاِت قــرن« در قالــب یک فرمــاِن اجرایی 
می   دانســت، ترامپ با معاهده چندجانبه تلقی   کردن آن، 

کنگره را به روند تصمیم   گیری وارد کرد.
با اعالم عــدم پایبندی ایران به توافق هســته   ای از 
سوی    ترامپ، بنا به قانون، کنگره دو ماه فرصت داشت که 
در مورد بازگرداندن تحریم   های هســته   ای تصمیم گرفته 
یا قانونی برای تشــدید نظارت بر برجام و فشــار بر تهران، 
تصویب کند. رویکرد     ترامپ، با اعتراض سران قدرت   های 

اروپایی و اعضای برجام روبه   رو شد.
فدریکا موگرینی، مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، در واکنشی قاطعانه اعالم کرد که »برجام یک توافق 
دوجانبه نیســت و به هیچ کشــوری تعلق نــدارد، بنابراین 

رئیس   جمهور هیچ کشوری نمی   تواند به آن پایان دهد.«
به تعبیــر بهتر بهانــه   ای برای خــروج از برجام وجود 
نداشــت چراکه تا    امــروز 1۰ بار آژانــس بین   المللی انرژی 
اتمی، پایبندی تهران به تعهدات برجام را تایید کرده است. 
اما باید گفت که برخی از تحلیلگــران جهان و حتی 
کارشناســان ایرانی، همان روزهای  شــکل      گیری توافق 
برجام، خطراِت احتمالی آن را گوشــزد کرده و این توافق 
را معاهده   ای با عمر اندک و با دولــت فعلی آمریکا )دولت 
باراک اوباما( توصیف می   کردنــد، به این ترتیب که دولت 
بعدی ایاالت متحده، می   تواند توافق برجام را منحل کند.

اگر   چه برجام سندی است که ذیل قطعنامه مصوب و 
الزامی   2231 شورای امنیت سازمان ملل، امضا شده است و 
تعهد و باِر سیاسی و دیپلماتیک برای امضاکنندگان دارد، اما 
همین توافق، خروج و عهدشکنی طرفین را پیش   بینی کرده 
است. به تعبیر محمدجواد ظریف، »هر سطر و کلمه برجام 
بر   اساس بدبینی و    بی   اعتمادی متقابل نوشته شده است.«

جمهوری اســالمی ایــران، در همــان روزهای اول 
توافق، با کارشــکنی و تحریم   های آمریکا روبه   رو شد. در 
اولین روِز اجــرای برجام- دی مــاه ۹4- وزارت خزانه   داری 
آمریکا با صــدور بیانیه   ای از افزودن نام شــرکت   ها و افراد 
جدید به فهرســت تحریم   های ایران به واســطه ارتباط با 
برنامه موشــکی ایران خبر داد. این تحریم   هــا قرار بود دو 
هفته قبل اعمال شوند، اما واشنگتن به دلیل آنچه نگرانی 
از برهم   خــوردن توافق تبادل زندانیان اعالم شــد، از آنها 
عقب   نشینی کرد. تحریم   های جدید در آن مقطع و در دولت 
اوباما در حالی اعالم شــد که هواپیمای حامــل زندانیان 

آمریکایی )طبق توافق تبادل زندانیــان با دولت روحانی( 
در       آسمان کشور بیگانه بوده و ســاعتی قبل از آن، ایران را 

ترک کرده بود.
 دولت اوباما هم با این توصیف کــه برجام فقط یک 
توافق مرتبط با موضوع هسته   ای است، در همان دی ۹4، 
دو میلیارد دالر اموال بلوکه   شده ایران در بانک   های نیویورک 
را به   عنوان »پرداخت به قربانیان تروریسم« و به بهانه نقش 
ایران در بمب   گذاری مقــر نظامیان آمریکایــی در بیروت 
)1۹۸3( و انفجار برج   های الخبر عربستان )1۹۹۶( غارت 
کرد. اوباما قانون تحریمی    آیسا و تحریم سوئیفت را تمدید 
و قانون »محدودیت ویزا برای سفرکنندگان به کشورهای 
خاص از جمله ایران« را تصویب کــرد، البته این طرح در 
مجلس نمایندگان آمریکا و با 4۰7 رای مثبت و تنها در برابر 

1۹ رای منفی به تصویب رسیده بود.
بنابراین تحریم   ها و فشــارهای غیرهســته   ای حتی 
در دوران اوباما، مانــع بهره   مندی کامل ایــران از مزایای 
اقتصادی برجام شد. البته نمی   توان ُمنکر بهره   مندی ایران 

از مزایای برجام در زمینه سیاسی و امنیتی شد.
در بســیاری از مواقع، توافق برجام به   صورت مانِعی 
جدی در اجماع و وحدِت قطب   های قدرت علیه جمهوری 
اسالمی ایران عمل کرده اســت. بازیگری و فعالیت   های 
سه سال اخیر ایران در سوریه، عراق و یمن به   وسیله برجام 
و پشت   بند آن یعنی قطعنامه 2231 شورای امنیت، با مانع 

جدی روبه   رو نشده است. 
حال که فعالیت   های منطقه   ای ایران به بار نشســته 
و شاهد شکست داعش در عراق و ســوریه و نقش   آفرینی 
ایران در این کشورها هستیم و معارضین و نیروهای تحت 
حمایت عبری-عربی- غربی در ســرنگونی نظام بشار اسد، 
به نتیجه نرسیده   اند، از نقض روح برجام سخن می   گویند. 
به همان تعبیِر باراک اوباما از این واژه می   رسیم. اوباما در 
فروردین ۹۵ )مــارس 2۰1۶(، روح برجــام را »تغییر رفتار 

ایران« نامید.
شــاید این جمله    تاریخی »   جان کری«، وزیر خارجه 
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ســابق آمریــکا در دی ۹۵ و در روزهای پایانــی حضور در 
کابینه، روشــنگر باشــد. کری در یادداشــتی عنوان کرد: 
»مذاکرات با تهران برای عقب   نشــاندن ایــران از برنامه 
هســته   ای به نتیجه رســید و حاال دولت بعدی آمریکا باید 
ضمن ادامه اعمال فشــار بر ایرانی   ها، برای عقب   نشاندن 

برنامه موشکی ایران تالش کند.«
این پــروژه در دوره    ترامــپ، با نقــش پررنگ کنگره 
پیگیری شــد. اما باتوجه به    نبود اجمــاع در کنگره و کابینه 
علیه برجام، طرح »کاتن- کورکر« مبنی بر افزایش توانایی 
نظارتی آژانس بین   المللی انــرژی اتمی    و محدودیت   های 
بیشــتر برای چرخش ســانتریفیوژهای پیشــرفته ایران، 
بازگشت خودکار این محدودیت   ها و ضرورت اجازه بازرسی 

از تاسیسات نظامی و تحقیقاتی ایران، به نتیجه نرسید.
ترامپ 22 دی ۹۶ )12 ژانویــه 2۰1۸( هنگام تعلیق 
تحریم   های هسته   ای علیه ایران طبق تعهدات کشورش در 
برجام به کشورهای اروپایی    فرصت داد تا فرارسیدن موعد 
بعدی تعلیق تحریم   ها در 12۰ روز آینده، معایب این توافق 
را برطرف کنند. وی به کشــورهای اروپایی هشدار داد در 
صورت عدم برطرف شدن معایب، این آخرین   بار است که 

تعلیق تحریم   ها علیه ایران را تمدید می   کند.
در واقع بعد از پاسکاری   های متعدد برجام در کنگره و 
کاخ سفید، توپ به زمیِن متحدان اروپایی واشنگتن بازگشته 
است. حال که کنگره، از فرصتی که برایش ایجاد شده بود 
تا به تعبیر نیکی هیلی، »توافق اتمــی    با ایران را از دنیایی 
فانتزی که دولت اوباما ایجاد کرد به دنیای واقعی نشــان 
دهد«، این مسئولیت به امضاکنندگان برجام، واگذار شد.

حال دیگر از مواضــع قاطع موگرینــی در حمایت از 
برجام خبری نیســت   . از طرفی تغییرات مهمــی    در کابینه     
ترامپ صــورت گرفته اســت. افرادی کــه مخالف خروج 
آمریکا از برجام بوده   اند، دیگر سرکار نیستند و تیم ضدایرانی     
ترامپ، با حضور جان بولتون در سمت مشاور امنیت ملی 
و مایک پمپئو در ســمت وزیر امور خارجه، تکمیل شــده 
است. از حامیان حفظ برجام، فقط جیمز متیس وزیر دفاع 
در کابینه     ترامپ باقی مانده است که در مواضع ضدایرانی 
او هم شکی نیســت، بنابراین تغییرات اخیر در تیم امنیت 
ملی کاخ سفید، کّفه را به شکل قاطعانه   ای به سمت تمایل    
ترامپ به لغو برجام ســنگین کرده اســت. دونالد     ترامپ، 
خواستار بازنگری و اصالح سه یا چهار محور مهم برجام، 
از سوی متحدین اروپایی   اش است   ؛ محورهایی که تغییر 
آنها   ، به معنای نابودی کل برجام است. به تعبیر بهتر، خروج 
آمریکا از برجام و تغییر محورهای درخواستی     ترامپ، هر 
دو به یک نتیجه منجر می   شــود. ترامــپ در ادعاهایش، 
برنامه موشک   های بالســتیک جمهوری اسالمی ایران، 
فعالیت   هــای بی   ثبات   کننده تهران در منطقــه   ، به ویژه در 
ســوریه و یمن و محدودیت زمانی برای توقف غنی   سازی 
اورانیوم را که در برجام قید شده است )بندغروب( نقایصی 
می   داند که بدون اصالح آنها، منافع آمریــکا و به تعبیر او 

منافع جهان تامین نمی   شود.
او همچنیــن    جمعــه )4 مــی    2۰1۸   ( در جــواب به 
ســناریوهای محتمل ایــران و مواضع مســئوالن ایرانی، 
عنوان کرد: »به جمهوری اســالمی ایران اجازه نخواهم 
داد در صورت خروج آمریــکا از توافق اتمی، فعالیت برای 
 تولید سالح اتمی    را از سر بگیرد.« شاید تعبیر رهبر انقالب،
 واقــع گرایانه   ترین رویکرد تهران در رابطــه با اصل خروج 
   آمریکا باشد: »اگر آمریکا بخواهد، برجام را پاره کند، ما آن 

را آتش می   زنیم.«
به نظر می   رسد نباید امیدی به موضع مقتدرانه اروپا در 

مقابل    ترامپ و رویکرد واشنگتن داشت.
امانوئل ماکرون، رئیس   جمهوری فرانســه در اولین 
ســفر رســمی به آمریکا، با ترامــپ در خصــوص برجام، 
فعالیت   های منطقه   ای ایران، موضوع کره شمالی، روسیه 

و سوریه بحث و گفت   وگو کرد.
آنچــه دربــاره امانوئل ماکــرون در طول یک ســال 
ریاســت   جمهوری   اش می   توان گفت این است که وی در 
این مدت نتوانسته است سیاست خارجی مستقلی را برای 
فرانســه بازتعریف کند؛ امری که در همراهــی ماکرون با    
ترامپ در مساله ســوریه به   عنوان بهترین متحد آمریکا در 
این زمینه و همراهی وی با انگلیس در موضوع مسمومیت 
جاسوس روســیه مشاهده شــد. هرچند ماکرون در دوران 
مبارزات انتخابات ریاســت   جمهوری تالش کرده بود خود 
را در مسیر گل – میتران و به نوعی از فرانسوا اوالند و نیکال 
سارکوزی متمایز نشــان دهد اما در طول یک سال گذشته 
مجبور بوده اســت به   عنوان قدرتی متوســط با قدرت   های 
بزرگتر همراه شود. جدیدترین نشــانه این مدعا، مشارکت 
در حمله موشکی به سوریه است که بر   خالف انتقادهایش 
در طول مبارزات انتخاباتی از حمله آمریکا به عراق در سال 
2۰۰3 و حمله به لیبی در دوره ریاست   جمهوری سارکوزی، 

صورت گرفت.
شــاید مســاله برگزیت و خروج انگلیــس از اتحادیه 
اروپا، فرصت مناســبی اســت تا پاریــس بــا بازیگری در 
تحوالت خاورمیانه خاصه موضوع برجــام، به بازیگر اول 
اتحادیه اروپا، تبدیل شود   .    بی   شک برلین هم در این رقابت 
نمی   خواهد عقب بنشــیند. از این رو، بعد از سفر ماکرون، 
شــاهد ســفر    آنگال مرکل، صدراعظم آلمان به واشنگتن 
بودیم. موردی که از رسانه   های غربی درز کرده، این است 
که موضوع برجــام در اولویت گفت   وگوی مــرکل با    ترامپ 

نبوده است.
رئیس   جمهوری فرانسه هم در سخنرانی خود در کنگره 
آمریکا اعالم کرد: »با رئیس   جمهور    ترامپ پیشــتر درباره 
این صحبت کــردم که باید درباره    بی   ثبات   ســازی ایران در 
منطقه و برنامه موشکی آنها تالش کنیم و فشار بیاوریم اما 

   توافق   نامه هسته   ای باید اجرا شود.« 
فرانسه برای اینکه واشنگتن را برای ماندن در توافق، 
   ترغیب کند، فشــار در موضوع غیرهســته   ای و همچنین 
رایزنی در مورد مذاکرات موشکی را مطرح می   کند. به   نظر  
می   رســد    ترامپ و ماکرون بــه توافقی در این باره دســت 
یافته   اند. از این رو ماکرون بیان می   کنــد: »درباره ایران، 
هدف ما روشن است. جمهوری اسالمی ایران هرگز نباید 
به ســالح اتمی    دســت بیابد. نه االن، نه در      1۰ســال    و نه 

بعد   ، هرگز.«
در مورد موضع سایر کشورهای اروپایی هم باید گفت 
برخی کشــورها همچون اسپانیا، ســوئد، اتریش و ایتالیا 
که ماه گذشــته در برابر پیشــنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان 
مقاومت کرده بودند، برای وضع تحریم   های جدید بر تهران 
به اکثریت اعضای اتحادیه پیوسته   اند.    بی   شک بسیاری از 
تحوالت منطقه، همچون حلقه   های یک زنجیر، باهم در 
ارتباط بوده و اجماع علیه سیاســت   های تهران را آسان   تر 
کرده   اند. یکی از این تحوالت، ادعای حمله شــیمیایی به 

دوما   ی سوریه در 7 آوریل 2۰1۸ بود.
با توجه به وجود مخالفان دولت بشــار اســد در این 
منطقه، انگشــت اتهام غرب به ســوی دولت بشــار اسد و 

حامیان خارجی   اش از جمله ایران و روسیه نشانه رفت.
   شــانتاژ خبری رســانه   های غربی در موضــوع حمله 
شــیمیایی به دوما و واکنــش هیجانی و تنــد محور غربی 
در حمله به پایگاه   هــای نظامی ایــران، حزب   الله لبنان و 
دولت سوریه، حتی قبل از اعالم نظر بازرسان سازمان منع 
تسلیحات شیمیایی یا بازرسان سازمان ملل   ، از مقاومت این 

کشورها در برابر طرح تحریم    تهران کاسته    است.
نکته مهم اینکه، حمالت اخیر آمریکا و اســرائیل با 
علم به این است که تهران برای جلب نظر کشورهای غربی 
و برای اینکه بهانه   ای برای خروج آمریکا از برجام و تشدید 
تحریم   هــای غیرهســته   ای فراهم نکند، تالفــی تهاجم 

رژیم   صهیونیستی را حداقل به تعویق خواهد انداخت.
تحوالت اخیــر در شــبه   جزیره کره و دیــدار تاریخی 
»کیم جونگ اون«، رهبر کره   شمالی و »مون جائه این«، 
رئیس   جمهور کره   جنوبــی )27 آوریل- 7 اردیبهشــت( در 
مرز دو کشــور در روســتای پانمنجوم و اعالم پیش   دستی 
پیونگ   یانگ به خلع ســالح اتمی    کره و عاری   سازی اتمی 
   منطقه شبه   جزیره    و قوِل جونگ اون به تخریب سایت اتمی 
   و زیرزمینی معروف »پونگی یری« در شــمال شــرقی آن 
کشور که شش آزمایش اتمی    کره   شمالی در آن انجام شده 
است و تعهد به دعوت از کارشناسان و ناظران جهانی طی 

هفته   های آتی، ایران را در موضع ضعیف   تر قرار می   دهد.
نکته دیگــر اینکه    آمریــکا و متحــدان غربی   اش به 
این نتیجه می   رســند که تحریم   های فلج   کننــده، قابلیت 
تغییر رفتــار تحریم   شــونده را در بلند مــدت به   دنبال دارد. 
از طرفی، اگــر ماه   ها و هفته   های گذشــته از این صحبت 
می   شد که خروج آمریکا از برجام، سبب    بی   اعتمادی بیشتر 
پیونگ   یانگ به این کشور شده و جونگ اون را از توافق با 
آمریکا دور می   کند، ایده خلع سالح اتمی    کره، آن هم بدون 
پیش   شرط، دست آمریکا را برای خروج احتمالی از برجام و 

حتی فشار برای اصالح آن را باز می   گذارد.
حال باتوجــه به مطالب فــوق، ســناریوهای ذیل را 
می   توان به   عنوان رفتــار آمریکا و امضاکننــدگان برجام و 

رویکرد ایران، پیش   بینی کرد.
نخستین سناریوی محتمل این است که اروپا، تسلیم 
خواسته    ترامپ شده و برای اینکه واشنگتن را برای ماندن 
در برجام تشویق کند، تحریم   های موشکی و سیاست   های 

منطقه   ای علیه تهران را در دستور کار قرار دهد.
در این صــورت، برجام حیات نباتی خواهد داشــت. 
تالش برای افزایش هزینه   های تهران در سوریه و تمرکز بر 
خروج سپاه پاسداران از این کشور در اولویت قرار می   گیرد. 
تحریم ســپاه پاســداران عالوه بر کنگره آمریکا، ممکن 
اســت در پارلمان   های کشــورهای اروپایی بررسی شود. 
بازرســی   های آژانس از اماکن نظامی و تحقیقاتی کشــور 
افزایش یافته و ابعاد سیاسی فعالیت   های این سازمان، به 
جای ابعاد فنی، پررنگ می   شــود. از این رو، ممکن است 

برخی از تحریم   های سابق شورای حکام، احیا شود.
سناریوی دوم؛ اعالم خروج قطعی و کامل واشنگتن 
از توافق برجام اســت. ســخنرانی اخیر بنیامین نتانیاهو، 
نخست   وزیر اسرائیل در وزارت دفاع )دوشنبه 2۹ آوریل( و 
طرح ادعای فعالیت   های اتمی    مخفی ایران و انتقال مواد 
رادیواکتیو مربوط به برنامه تسلیحاتی به منطقه شورآباد در 
جنوب تهران، این پیام را به واشــنگتن فرستاد که برجام، 

قابل اصالح نیست.
از این رو دونالــد    ترامپ، ضمن موافقــت با نتانیاهو 
و ادعاهای مضحکــش بیان کرد: »در اینکــه رژیم ایران 
همچنان به   دنبال دســتیابی به ســالح اتمی    است، شکی 
نیست. فکر می   کنم که خروج از توافق ایران، پیام مثبتی 

به کره   شمالی بفرستد.« 
خروج آمریکا از برجام به دو صورت متصور است. در 

سناریوی سوم محتمل این است که آمریکا در برجام 
می   ماند، اما به اروپا و متحدینش، فرصت دوباره برای 
یافتن راه   حل بهتری که به تعبیرشــان منجر به تغییر 
رفتار ایران شــود، می   دهد. ایجــاد توافق   های مکمل 
و متمم یا به تعبیر بهتر، شــروع مذاکــره برای برجام 
موشکی و مذاکره درباره سیاســت   های منطقه   ای در 

دستور کار قرار می   گیرد.
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حالت اول واشنگتن، مانعی برای تبادل تجاری اروپا و سایر 
کشورها با ایران به   وجود نمی   آورد.

همان   طور کــه عباس عراقچــی، معاون سیاســی 
وزیر خارجه اخیرا تاکید کــرده      ، اولیــن راه، ادامه برجام، 
بدون آمریکا اســت که ایران در چنین وضعیتی در توافق 
هســته   ای باقی نخواهد ماند، البته رویکــرد قبلی وزارت    
خارجه کشــورمان این بود که اعالم می   کرد، حتی حاضر 
به ادامه برجــاِم منهای آمریکا هســتیم. تغییر این موضع 

عقالنی به نظر می   رسد.
طبــق تحلیل خبرگــزاری رویترز    »در صــورت خروج 
آمریکا از »برجام« و در راســتای حفــظ آن، اروپا و آمریکا 
می   توانند توافقی را امضا کنند تا از صدور تحریم   های ثانویه 
واشنگتن علیه شرکت   های اروپایی که خواستار تجارت با 
ایران هستند، جلوگیری کند. در این صورت آمریکا نیز در 
آینده قادر خواهد بود تا با تغییر دولت وارد »برجام« شود، 
البته این برنامــه در صورتی اجرایی خواهد بــود که ایران 
تمایل داشته باشد پس از خروج آمریکا از »برجام« در آن 

باقی بماند.« 
در حالــت دوم، خــروج آمریکا همــراه با بازگشــت 
تحریم   های هســته   ای، ثانویه و اقتصادی خواهد بود. در 
این صورت، نه   تنهــا متحدین اروپایی، بلکه کشــورهای 
شــرق آســیا هم توان مقابله با قوانین تحمیلــی آمریکا را 
نخواهند داشت. فروش نفت و گاز و انرژی در وضعیت بدی 
قرار گرفته و تبعات و شوک   های اقتصادی فراوانی متوجه 

کشور می   شود.
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه در گفت   وگویی 
با نشریه »نیویورکر« از سه گزینه پیش روی ایران در صورت 
خروج آمریکا از برجام سخن گفت که نخستین مورد، اقدام 
متقابل ایران برای پایان   دادن به تعهدات هسته   ای قید شده 
در برجام و ازسرگیری  غنی      سازی اورانیوم است. همچنین 
علی   اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی    عنوان کرد 
که این توانایی را داریم که در چهار روز، فردو را راه   اندازی 
کرده و به غنی   سازی 2۰ درصد برسیم. دومین گزینه ایران، 
توســل به مکانیزم حل اختالف اســت که به همه طرفین 
دخیل اجازه طرح شکایت رســمی در کمیسیون رسیدگی 
به موارد نقض برجــام را می   دهد. اما گزینه ســوم، خروج 
از ان   پی   تی اســت. گزینه   ای که این روزها از زبان »علی 
شمخانی«، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز شنیده شده 
است. او در روزهای گذشته گفته بود: »متاسفانه از روز آغاز 
اجرای تعهدات، طرف مقابل به    اشکال مختلف کارشکنی 

انجام داده است.
خروج ایران از NPT)ان   پی   تی( بنــا به ماده دهم آن 
امکان   پذیر اســت، البته خــروج ایــران از ان   پی   تی بهتر 
اســت همراه با اجرای داوطلبانه آن باشــد، چون خروج از 
 Nuclear Non معاهده منع گسترش سالح   های هسته   ای
Proliferation Treaty   –، در نگاه اول خاصه از سوی آمریکا 
و غربی   ها، به   عنوان شروع و از سرگیری ساخت تسلیحات 
اتمی    تحلیل خواهد شد، بنابراین اعالم اجرای داوطلبانه 

آن، تا حدی این خطر را از ایران دور می   کند.«
سناریوی سوم محتمل این است که آمریکا در برجام 
می   مانــد، اما به اروپــا و متحدینش، فرصــت دوباره برای 
یافتن راه   حل بهتری که به تعبیرشــان منجر به تغییر رفتار 
ایران شــود، می   دهد. ایجاد توافق   های مکمل و متمم یا 
به تعبیر بهتر، شروع مذاکره برای برجام موشکی و مذاکره 

درباره سیاست   های منطقه   ای در دستور کار قرار می   گیرد.
مسئوالن جمهوری اســالمی ایران باالتفاق مذاکره 
و گفت   وگو در مورد امــور دفاعی و موشــکی را غیرممکن 

دانسته   اند.
با همه این تفاسیر، ســناریوی اول یعنی حفظ برجام 
در عین تشدید تحریم   های غیرهسته   ای و موشکی، بسیار 

محتمل به نظر می   رسد.

با نزدیک شــدن به زمان تمدید تعلیــق تحریم های 
هســته ای ایران، صدراعظم آلمان،  آنگال مرکل و امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه جداگانه با دونالد  ترامپ دیدار 
داشتند. یکی از محورهای اصلی مذاکرات آنها آینده توافق 
هســته ای قدرت های جهانی با ایران بود. به نظر می رســد 
این دیدارها برای  ترغیب رئیس جمهور ایاالت متحده برای 

باقی ماندن در برجام و حفظ آن است. 
اروپا وآمریکا متحــدان یکدیگر بعــد از دوران جنگ 
جهانی دوم و بعد از دوران جنگ سرد هستند. ایاالت متحده 
در دوران جنگ سرد امنیت کشورهای اروپایی را در قالب ناتو 
برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی برعهده گرفته  و بخش 
اعظمی  از بودجــه نظامی برای حفاظت از این کشــورها بر 
عهده آمریکا بوده است. به همین جهت همیشه پیوندهای 
نزدیکی بین اروپا وآمریکا برقرار بوده. اما پس از فروپاشــی 
اتحاد جماهیر شوروی و اقدامات یکجانبه ای که آمریکا در 
دوران جورج بوش داشت، شکاف هایی در مناسبات اروپا و 
 ایاالت متحده ا یجا د شده است. به طوری که حمله یکجانبه 
واشنگتن به عراق باعث شده  بسیاری از دولت های اروپایی 
از جمله آلمان و فرانســه اعتراض کنند. در شرایط فعلی هم 
که دونالد  ترامپ قدرت را در آمریکا با شــعار ناسیونالیســم 
اقتصادی در دست گرفته و کمتر با شرکای اروپایی مشورت 
می کند ، به نظر می رســد کــه روابط کشــورهای اروپایی با 
واشنگتن ســرد و دشــوار اســت و در حوزه های مختلف با 
یکدیگر اختالف نظر دارنــد. در دوران ریاســت جمهوری 
اوبامــا، او تالش می کرد تا حــد امکان دربــاره تصمیمات 
بین المللی با کشورهای اروپایی مشورت کند و از این طریق 
بسیاری از اهداف و سیاســت هایش را در عرصه بین الملل 
پیش ببرد. در این قالب اتحادیه اروپــا، رهبری آمریکا را در 
نظام بین الملل می پذیرفتند. اما در حال حاضر دونالد  ترامپ 
کمتر با اروپاییان مشورت می کند و در برخی امور هم با آنها 
اختالف رای دارد. از اختالفات عمده ای که در دوران  ترامپ 
به اوج خود رســید، پیمان آب وهوایی و قرارداد تجارت آزاد 
کشورهای اروپایی و ایاالت متحده است. همچنین افزایش 
تعرفه فوالد و آلومینیوم که از چند مــاه دیگر اجرایی خواهد  
شــد و اختالف نظر برای افزایش بودجه نظامی کشورهای 
اروپایی به دو درصد تولید ناخالص ملی، از دیگر اختالفات 
میان آنها  ســت. اختالف نظر دیگر در رابطه با مساله برجام 
است. دونالد  ترامپ از زمانی که به قدرت رسیده و حتی پیش 
از آن در دوران رقابت های انتخاباتی، اظهارنظرهای تندی 
درباره برجام داشــت و مکررا تهدید به خروج از آن  می  کرد. 
در حال حاضر امانوئل ماکرون و آنگال مرکل ســفرهایی به 
واشنگتن داشتند و رایزنی هایی کردند. در این دیدار فرانسه 
طرحی را ارائه کرد و براســاس آن اروپا تمایل به حفظ برجام 
دارد. اما در ادامه  ترامپ و ماکــرون درمورد نفوذ منطقه ای 
ایــران در خاورمیانه، برنامه موشــکی ایــران و ادامه دادن 
محدودیت های برنامه هسته ای ایران بعد از 2۰2۵ گفت وگو 
کردند و احتماال این مباحث در دیدارهای صدراعظم آلمان با 
رئیس جمهوری ایاالت متحده هم طرح شده است. بنابراین 
اروپاییان تمایل به ماندن در برجام دارند و با گفت وگو با ایران 
در خصوص برخی موضوعات، رضایت آمریکا را هم به دست 
آورند. اما از طرف دیگر نوع ادبیات این ســه مقام، گواهی 

بر توافق میان آنها در خصوص برجام نیست. شاید هم این 
سیاست آنها باشد که دیدگاه شــان را در  آخرین فرصت ابراز 
کنند. با این حال به عقیده مــن باقی ماندن آمریکا در برجام 
پنجاه - پنجاه  اســت. دولــت ترامپ اســتدالل هایی برای 
خروج از برجام دارد که برخــی از محافظه کاران تندرو نیز در 
کابینه و مجلسین  آمریکا نیز قویا از این ایده  ترامپ حمایت 
می کنند. ضمن اینکه اسرائیل و عربستان هم در منطقه این 
موضوع را دامن می زنند. اما از طرف دیگر موانع دشــواری 
هم برای خــروج آمریکا از برجــام وجود دارد، یکــی از این 
موانع ناخشنودی متحدان اروپایی آمریکا بعد از خروجش از 
برجام است. همچنین خروج واشنگتن از برجام، واکنش تند 
جمهوری اسالمی ایران را به همراه دارد. از سوی دیگر دیدار 
آمریکا با کره شمالی نشان می دهد که ایاالت متحده به هیچ 
تعهدی پایبند نیست. این موضوع می تواند تاثیری منفی در 
افکار عمومی دنیا و آمریکا داشــته باشد که دولت  ترامپ به 
وعده هایی که دولت قبلی داده و به نوعی یک تعهد براساس 
حقوق بین الملل است که دولت ها براساس جانشینی تعهد 

دولت های قبلی را می پذیرند، پایبند نیست.
عالوه بر این باید گفت در وضعیت کنونی، آمریکا غیر 
از جنگ روانی و اهرم های تحریم های یکجانبه، ابزار موثر 
دیگری برای مقابله با جمهوری اسالمی  ایران در اختیار ندارد 
که این موضوع هــم یکی از چالش های پیــش روی دولت 
آمریکاست. از سوی دیگر  ترامپ تمایل دارد به عنوان یک 
تاجر، تصمیمات بســیار مهم را با هزینه   کم اتخاذ کند، اما 
برجام از موضوعاتی است که می تواند هزینه های سنگینی به 
همراه داشته باشد. بنابراین خروج واشنگتن از برجام می تواند 
عواقب بدی برای کاخ ســفید داشته باشد ؛ هم در مناسبات 
دوجانبه اش با جمهوری اسالمی ایران در قالب برجام، هم در 
روند تحوالت در منطقه خاورمیانه. به همین جهت این امکان 
وجود دارد که اروپاییان در دیدار اخیر با رئیس جمهور آمریکا 

این مشکالت را برای وی تبیین کردند.
 بنابراین به نظر می رســد دولت آمریکا همان گونه که 
در یک سال و نیم گذشــته از برجام به عنوان یک ابزار برای 
تاثیر گذاری بر اقتصاد ایران اســتفاده کرده و خوشــبختانه 
تاکنون جمهوری اسالمی در داخل با اتخاذ سیاست هایی 
این تاثیرپذیری را از بین برده اســت؛ و باتوجه به اینکه سه 
کشــور اروپایی در قالب یــک بیانیه مشــترک اعالم کردند 
که در برجام باقی خواهنــد ماند  و با علم به اینکــه خروج از 
برجام دستاوردهای کافی را ندارد، به احتمال قوی با اعالم 
تحریم هایی در برجام باقی بماند. اما در این بین این امکان 
وجود دارد که آمریکا، عربستان، اسرائیل و برخی کشورهای 
اروپایی به دنبال اعمال فشار بر ایران در رابطه با سیاست های 
منطقه ای باشند. از سوی دیگر اروپاییان تمایل دارند بدون 
هرگونه فشار و تهدیدی در این خصوص با ایران مذاکره کنند 
تا روابط با جمهوری اسالمی حفظ شود. درواقع باید گفت که 
اروپا عالقه ای به تغییر شرایط منطقه خاورمیانه ندارد، زیرا 
هر گونه تنش در منطقه می توانــد تاثیری منفی روی امنیت 
اروپا داشــته باشــد. تحوالت سوریه در ســال های گذشته 
منجر به گسیل مهاجران به اروپا، گسترش تروریسم در اروپا 
به ویژه در آلمان و فرانســه و جنگ و  بی ثباتی تاثیرات منفی 
بر اقتصاد آنها هم  شده است. در عین حال اروپاییان ضمن 
رضایت از روابط اقتصادی با ایران، تمایل به گســترش آن 
هم دارند، بنابراین به نظر می رسد گفت وگوهای سیاسی بین 
ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه در مورد مسائل 

منطقه ای در آینده هم ادامه پیدا کند.

جنگ روانی
اروپا نمی خواهد تعامالت با ایران را از دست بدهد

مهدی فتحی

کارشناس ارشد روابط بین الملل 
از دانشگاه تهران

یادداشت
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توافق واگرایانه
برجام تنش زدایی میان طرفین را در پی نداشت

اثر بخشــی و موفقیت یک معا هده بین المللی بیش 
از آنکه به خود معا هده  یا مفاد آن منوط و مشروط باشد، به 
وضعیت و مناســبات طرفین معا هده با یکدیگر از یک سو 
و موقعیت و شــرایط محیطی و زمانی که معا هده و توافق 
در آن صورت گرفته، بســتگی دارد. به زعم دیدگاه دیوید 
 میترانی، واعظ  نظریه نو کارکرد گرایی همگر ایی سیاســی 
شــرط الزم و ضروری موفقیت معاهد ات میان دولت ها در 
زمینه های فنی و اقتصادی به شمار می رود. وی ضمن نقد 
دیدگاه کارکرد گرایان که همــکاری و توافق در حوزه های 
فنی و غیر سیاسی را شرط دســتیابی به توافق، همکاری و 
همگر ایی سیاسی می دانند به طور کلی بر این عقیده است 
که صرف انعقاد چند معاهد ه فنی یا تجاری میان دولت ها 
حتی در صورت وابستگی متقابل میان آنها، تضمینی قابل 
اتکا برای شکل گیری همگر ایی سیاسی  یا رفع اختالفات 
نخواهد بــود، بنابرایــن اراده و تمایــل دولت های طرف 
یک معاهــد ه بین المللی به کاهش یا وانهــاد ن تنش ها و 
تعار ضات و مهم تــر از آن حرکت به ســمت یک همکاری 
و همگرایی  سیاســی-امنیتی اولویت بیشــتری نســبت به 
امضای توافقات  در ســایر حوزه هــا دارد. معاهد ات صلح 
ور سای )1۹1۹م( پس از پایان جنگ جهانی  اول با تسامح 
فراوان می تواند مثال خوبی  برای تبیین این مساله باشد. 
با وجــود توافقات گســترده میــان دو لت هــای حاضر در 
کنفرانس در خصوص تعیین مرزهای جدید و کشــورهای 
تولد یافته از امپراتوری های اتریش-مجارستان و عثمانی، 
اما اختالفات و تعارضــات  ایدئولوژیک و سیاســی چنان 
وســیع و پرد امنه بود که در نهایت در 1۹3۹م و آغاز جنگ 
جهانی  دوم این معاهدات  عمال به وادی نســیان ســپرده 
شــد. در مثالی دیگر، همکاری و توافقات میان آمریکا با 
شوروی  پیشین و روسیه فعلی در زمینه های مختلف تجاری 
و فنی نه تنها  نتوانســت همگر ایی سیاســی قابل توجهی 
را میان دو طــرف ایجاد کند، بلکه امــروز جهان باالترین 

ســطح تنش میان این دو قدرت را نظاره می کنــد. برنامه 
جامع اقدام مشــترک موســوم به برجام  میان ایران و گروه 
1+۵ نیز هرچنــد  یک توافق تاریخی به شــمار می رود، اما 
در شرایطی منعقد شــد که اراده ای جدی میان طرفین به 
منظور در پیش گرفتن رویکرد و راهبرد تنش زدایی سیاسی 
)دست کم در کوتاه مدت( به چشم نمی خورد. توافق میان 
ایران و گروه موسوم به 1+۵ بیش از آنکه حاصل یا برآمده از 
مقتضیات تنش زدایی فعال باشد، محصول صرافت طرفین 
به رهایی از چالش هسته ای بود. برای 1+۵ خصوصا آمریکا 
رهایی از تهدید اتمی  ایران به زعم خودشان و برای ایران 
نیز رهایی از تحریم ها و فشــار های آزاردهنده بین المللی 
اصلی ترین هدف و انگیزه در خلق بر جام به شمار می رفت. 
بر جام از یک سو با رویکرد تنش زدایی همراه نبود و از سوی 
دیگر شــرایط و مناســبات منطقه ای نیز در سخت ترین و 
پر تنش ترین وضعیت خود قرار دارد. تعار ضات جدی آمریکا 
و متحد ین منطقه ای آن با ایران در خصوص بحران های 
سوریه و یمن، عراق و تا حدودی بحر ین عمال مانعی جدی 
در مسیر تنش زدایی حتی به صورت محدود آن ایجاد کرده 
اســت. تنش های فزاینده نیز خود زمینه ساز مخالفت های 
داخلی  یا درون بلوکی )مانند مخالف های جدی و آشــکار 
اسرائیل و پنهان عربستان( با بر جام شد که ظهور  تر امپ و 
ورود افرادی مانند بو لتــون و پمپئو از  نمود ها و تاثیرات آن 

به شمار می رود.
بنابرایــن بــه نظر می رســد کــه مشــکالت و موانع 
پیش روی بر جام بیــش از آنکه نتیجه خود توافق باشــد، 
نتیجه اوضاع متشنج منطقه ای و تقابل فزاینده طرفین این 
معاهد ه خصوصا جمهوری اسالمی ایران و آمریکا است. 
باید توجه داشت که خأل قدرت منطقه ای که از سال 2۰۰3 
و با سرنگونی رژیم صدام حسین آغاز و با انقالب های عربی 
به اوج رســید، تعار ضات و رقابت میان ایران و عربستان را 
به شکل فزاینده ای گسترش داد. مساله عراق نیز از همان 
ســال 2۰۰3 به یک عرصــه و موضوع جدید بــرای تقابل 
جدی ایران و آمریکا تبدیل شد. در این میان شرایط منطقه 
به گونه ای پیش رفت که تنش زدایی دوره های پیشین را هر 
روز با اصطکاک و چالش بیشتری مواجه می کرد. افزایش 
توانایی موشــک های دو ربرد ایران نیز بــه عامل دیگری 

جهت افزایش تنش مبدل  شد . 
در حال حاضر خروج قطعــی و کامل آمریکا از بر جام 
 یا تحت فشــار قراردادن ایران به منظور پذیرش تعهدات 
و محدودیت های جدید )مانند محدودیت موشــک های 
دور برد( سناریو های احتمالی و پیش رو در آینده ای نزدیک 
اســت که در هر دو صورت نتیجه ای جــز افزایش تنش ها 
و تخا صمات نخواهند داشــت. خــروج آمریــکا از بر جام 
از ســرگیری مجدد تحریم هــای ثانویه علیه ایــران اما به 
صورت یکجانبه را به همراه خواهد داشت. در این  صورت 
مقاومت سه عضو اروپایی 1+۵ در درازمدت بسیار بعید به 
نظر می رسد اما روســیه و چین احتماال همچنان از بر جام 
و تداوم آن حمایت خواهند کرد. ســناریوی دوم نیز نه تنها 
با مقاومت جدی ایران، بلکه از ســوی روســیه و چین نیز 
مورد مخالفت قرار خواهد گرفت. در شرایط فعلی و پیش رو 
ایران می تواند با در دســت گرفتن ابتکار عمل در راستای 
تنش زدایی با کشورهای حاشــیه جنوبی خلیج فارس و نیز 
گسترش روابط با دولت های میانه رو تر منطقه مانند کویت، 
قطر و عمان از فشارهای غرب خصوصا آمریکا بکاهد. در 
این میان تنش زدایی با عربستان و نیز میانجیگری جهت 
برقراری صلح در یمن از جمله اقداماتی محسوب می شود 
که می توانند معادالت  منطقه ای و جهانی را به سود ایران 

تغییر دهند.
اما باید به یک مساله بسیار مهم توجه خاصی مبذول 
داشت. همان طور که گفته شــد همگر ایی در حوزه های 
فنی بدون همگر ایی در حوزه سیاســی میسر نخواهد  شد . 
امــا با این حال شــرط الزم و ضروری گســترش همگر ایی 
سیاسی خصوصا در جهان امروز وابستگی های اقتصادی 
و مراودات گسترده تجاری اســت. در واقع حضور فعاالنه 
و چشــمگیر طرفین یک معا هــده در بازارهــای جهانی، 
حجم باالی مبادالت با یکدیگر و نیز برخورداری از جایگاه 
واالی اقتصادی در سطح منطقه ای و جهانی از ملزومات 
اجتناب ناپذیر همگرایی های سیاسی و در نتیجه معاهدات  
میان یک دولت با دیگــر دولت ها در عصر جهانی شــدن 
اســت. به نظر می رســد کــه پایین بودن حجــم مبادالت 
ایران با کشورهای اروپایی عضو 1+۵ و آمریکا و در نتیجه 
نبود وابستگی متقابل قابل توجه میان آنها از عوامل مهم 
جهت به چالش کشیده شدن برجام  توسط آمریکا به شمار 
می رود. ســهم بســیار ناچیز ایران در صادرات غیرنفتی، 
عدم جذب ســرمایه گذاری خارجی به خصوص در دوران 
پســابر جام که فرصت مناســبی را پیش رو گذاشــته بود، 
موجب شد که آمریکا بتواند به راحتی در مورد خروج از توافق 

اظهارنظر کند.
در این میان ســه کشــور اروپایی بر خــالف ایاالت 
متحده آمریکا مراودات تجاری نســبتا بیشتری داشته و از 
خریداران عمده نفت ایران به شمار می روند. از سوی دیگر 
نیاز مبرم اروپاییان  به گاز و تمایل آنها به عدم وابســتگی به 
واردات گاز از روسیه می تواند از عواملی باشد که آنها بسیار 
بیش از آمریکا به بر جام پایبند بمانند. ســه کشور اروپایی و 
روســیه و چین معتقدند که برجام  در مهار قدرت هسته ای 
ایران عملکرد موفقی داشــته اما آمریکا آن را یک توافق 
بســیار بد می داند که می توانــد موجب افزایــش توانایی 
اتمی  ایران شود. سه دولت اروپایی به دنبال گسترش نفوذ 
خود در خاورمیانه هســتند. بنابراین ثبات در این منطقه را  
ترجیح می دهند. اما آمریکا خروج تدریجی از خاورمیانه و 
حرکت به سوی آسیا-پا سیفیک را دنبال می کند. در نهایت 
اروپاییان  به خوبی می دانند که وقوع درگیری و مناز عه جدی 
در خاورمیانه بیشــترین تهدید را برای آنها در پیش خواهد 
داشــت )مانند بحران پناهندگان و یا درگیری مســتقیم با 
روســیه(. به همین علت دو کشــور آلمان و فرانسه تالش 
زیادی را  برای متقاعدکردن آمریکا به ادامه برجام  و ممانعت 

از مناز عه با ایران به خرج داده اند. 

رامتین رضایی

کارشناس روابط بین الملل
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مصادره از نظر سیاسی فیلم بی طرفی است

نگاهی بر ماجرای مصادره در گفت وگو با مهران احمدی

فرهنگ
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  قبــل از اینکه مصاحبــه امــروز را ترتیب دهیم، 
مروری بــر مصاحبه های شــما دربــاره مصادره 
داشــتم. در یکی از این نشست ها دیدم که شما 
تغییر موقعیــت و تاثیــر آن بر هویــت یارجانلو 
را محور اصلــی داســتان مصادره دانســته اید. 
اســتارت پرداختن به ســوژه هویت و موقعیت، 
از کجا به ذهن شما رســید؟ هویت محور اصلی 
فیلم شماست؟ آیا این محور برای مخاطب هم به 

روشنی قابل دریافت است؟
   بلــه! من فکــر می کنــم پررنگ تریــن ویژگی و 
کانســپتی که در مصادره وجود دارد، بحث هویت اســت 
نه بحث سیاســی یا حتی اجتماعی که البته آنها نیز منظور 
ما بوده اســت. اما مــا پیرنگ کمرنگ تری مثل سیاســت 
یا مســائل اجتماعی را برای گفتن حرف اصلی که همان 
پرداختن به هویت است، در مصادره انتخاب و طرح ریزی 
کرده ایم. آقای علــی فرقانی زحمِت نــگارش فیلمنامه را 
داشــته اند و در نتیجه جرقه اصلی به ذهن ایشــان رسیده 
است. من بعدا به این تیم اضافه شــدم و به همراه ایشان 
بازنویســی فیلمنامه  را انجام داده و به این نتیجه رسیدیم. 
ما در کنار هــم کانســپت را قوی تر کرده و بــه »مصادره« 
رسیده ایم.درباره قسمت آخر ســوال شما باید به این نکته 
اشاره کنم که نباید در هیچ سینمایی از مخاطبان دسته های 
مختلف انتظار این را داشــته باشــید کــه الیه های پنهان 
مطلب یا یک فیلم را متوجه شــوند! هر فــردی از دیدگاه 
و اندیشه و ســواد خود، برداشــت می کند و در واقع همین 
زاویه نگاه است که برداشــت او از فیلم را شکل می دهد. 
مخاطب از همین داشــته هایش برای برداشته ها در برابر 
یک اثر هنری استفاده می کند. من وقتی با بسیاری از افراد 
و مخاطبان این فیلم صحبت می کردم، چنین برداشــتی 
داشتند. انسانی که به ناچار مجبور شده هویت اصلی خود 
را در کشورش جا بگذارد، ســال ها به دنبال آن تالش کند 

و باالخره در تالطم رسیدن یا نرسیدن به آن ناکام شود.
این محوریت برای مــن و فیلمنامه اولویت اصلی به 
حساب می آمد. ما دوست داشــتیم گفتاری درباره هویت 
انســانی داشــته باشــیم. من فکر می کنم اگر مصادره در 
آمریکا یا کشــورهای دیگری به اکــران درآید و مخاطبان 
به تماشــای آن بنشــینند، متوجه درد این فرد می شــوند. 
فردی که بنا به اجبارهایی وطنش را ترک می کند و به کشور 
دیگری می رود. در آن کشــور اســت که خواســته هایش 
 را پیــدا نمی کنــد و دوبــاره عــزم کشــورش را می کنــد.
همین کانســپت را می توان در یک  تراژدی بیان کرد. اما 
انتخاب ما برای روایت این داســتان، یک کمدی سیاه یا 
تلخ بوده اســت. به این دلیل که با کمدی می توان طیف 

مخاطب بیشتری را جذب کرد و پای فیلم نشاند.
  دلیل انتخاب ژانــر کمدی، همراهی بیشــتری 
مخاطبان است که شما نیز به درستی به آن اشاره 
کردید. اما ســوال من درباره دلیــل انتخاب این 
بستر سیاسی خاص است. شما نمی توانستید 
داســتان را در ســال های دیگر و دوران دیگری 

رقم بزنید؟
   نــه، دلیــل خاصــی نداشــت. مــا در کشــوری 
زندگــی می کنیــم کــه در نیم قــرن اخیــر، یا حتــی قبل 
از آن، جامعه سیاســت زده ای داشــته ایم. ما با سیاســت 
رشــد کرده ایــم و در این ســالیان اخیــر، سیاســت تاثیر 
زیادی در زندگی ما داشــته اســت. نمی توانیــم جدای از 
آن زندگــی کنیــم. در نتیجه روایــت فیلم نیــز در دورانی 

بیان شــده که پر از سیاســت و سیاســت زدگی است. اما 
داســتان فیلم مصادره با احواالت شــخصیت پیش رفته 
است. الیه سیاســی داســتان از ابتدای امر پررنگ است 
و رفته رفته رنگ می بــازد. رنگ آن تغییــر می کند، گاهی 
کمرنــگ و پررنگ و حتــی گاهــی از بین مــی رود. دلیل 
این تحــوالت، تغییــرات شــخصیت اســماعیل یارجانلو 
اســت. او در هر وضعیتی باشــد، مالک ما بــرای تعلیق 
 صحنه و وضعیت و افراد دیگر به روشــنی پیدا می شــود.

اسماعیل در وضعیت سیاسی قبل از انقالب تا وضعیتی که 
دچار تغییرات زیادی شــده به نمایش گذاشته شده است. 
بستر اصلی مصادره، احواالت شــخصیت اصلی داستان 
است. این گزاره هم درست است که پیرنگ سیاسی موازی 
نیز در مصادره دیده می شــود. اما من به شدت مخالف این 
هستم که نام سیاسی روی این فیلم بگذاریم. به همین دلیل 
است که گاهی از جریانات و گروه های مختلف واکنش های 
متفاوتی درباره فیلم دریافت می کنیم. گاهی آن وری ها به 
فیلم توهین می کنند و گاهی این وری ها. من برای دسته و 
گروه و حزب خاصی فیلم نساخته ام و چنین واکنش هایی 
به نظرمن طبیعی ارزیابی می شــود. قالب مصادره به هیچ 
دسته و گروه خاصی نمی گیرد و این هم تا حدودی ناشی از 
شخصیت من است. من در هیچ گروه بندی سیاسی خودم را 
ندیده و جا نداده ام و همواره سعی کرده ام که درباره سیاست 
مســتقل بیندیشــم. من فقط معتقد به یک قانون درست 
انسانی هستم که همه باید از آن پیروی کنند. در این قانون 
و وضعیت هیچ فــردی حق تجاوز به دیگــری را ندارد. هر 
فردی که دارای خصوصیاتی از این دسته باشد، برای من 
محترم به حساب می آید. فیلمی  که ساخته ام نیز از همین 
اندیشه مایه گرفته است. نگاه ما در مصادره به هیچ عنوان 
غرض ورزانه نبوده است. مصادره یک فیلم کامال بیطرف 
اســت. روایتگری اتفاقاتی که در سالیان زندگی ام دیده ام 
و در کنــار آن نیز از تحقیقات و واقعیات شــنیده ام، در این 

روایت گنجانده شده است.
  از واکنش طیف های سیاسی که در مصادره سوژه 
شده بودند، گفتید. کدام یک از این دو بیشتر از 

مصادره ناراحت شدند و واکنش نشان دادند؟یک 
نکته مهم هم این است که در واقع شما ساواک 
را زیر ذره بین قرار داده اید. این مســاله چقدر در 

ذهن شما مهم بوده است؟
   این نکته جالبی اســت کــه هر دو گــروه به این 
داستان واکنش های منفی و مثبت زیادی نشان دادند. اما 
واقعیت آن است که من دل در گرو هیچ یک از این دسته ها 
ندارم. مصادره با یک بودجه نســبتا متوسط توسط بخش 
خصوصی ساخته شده و هیچ کمک یا رانت حزبی و دولتی 
پشــت فیلم نبوده اســت. مصادره تنها دغدغه انسانیت و 
هویت را داشــته و سیاســت در محوریت آن جایی نداشته 
است. ما فکر می کنیم ســوءتفاهماتی که برای گروه های 
خارجی با ملت ایران به وجود آمده، منجر به این شده که آنها 
این طور فکر کنند که در ایران همان فضای دهه های پنجاه 
و شصت حاکم اســت. این در صورتی است که بسیاری از 
امور دچار تغییرات فراوان شده اند. من ارزش گذاری برای 
این تغییر ندارم، حرف من واقعیت این تغییر اســت. شما 
فضای آن دوره را به خاطــر نداریــد. در آن زمان اتفاقات 

عجیبی رخ می داد که واقعا می توان به آنها پرداخت.
از ســوی دیگر خیلی از دوســتان ما که بــه خارج از 
ایران می رفتند، به هر دلیلی هنوز درباره ایران همان گونه 
می اندیشــند. در حالی که چنین تصوری درســت نیست و 
واقعیت ندارد. همچنین ایرانی هایی که درباره کشورهای 
دیگر تصورات واهی دارند، باید به آنها بگوییم که در خارج از 
ایران خبری نیست. ما ایرانی هستیم و کشورمان را دوست 
داریم. حتی حاضریم که جان مان را برای کشــور بدهیم. 
به شرطی که همه چیز در کشور بر اساس درستی و صلح و 
صداقت و امنیت پیش برود و در پایان هم بگویم که امان 

از اختالس.
  فضای سیاســی و هویتی که در مصادره دیدم، 
تا حدود زیادی من را به یاد فیلم ســن پترزبورگ 
انداخت. هر دو روایتگر یک مساله اجتماعی است 
که در بستر سیاسی مشابهی رقم می خورد. هر دو 
هم البته دارای نقاط ضعف و قوتی بودند که شاید 
سخن گفتن از نقاط ضعف منشا اثرات بیشتری 

در سینمای مهران احمدی به حساب آید.
   نکته اول اینکه من سن پترزبورگ را ندیده ام. تنها 
لحظاتی از این فیلــم را دیده ام و اما دربــاره آن، این گونه 
شنیده ام که اثر بسیار خوبی است. اما دوست دارم از نقاط 

ضعف مصادره بشنوم.
  یکی از این موارد، نارسایی در القای پیام شکست 
هویتی است. شــما در یکی از مصاحبه ها به این 
اشاره کرده بودید که اسب شدن یارجانلو منصه 
بروز این شکست هویتی اوســت. این در حالی 
است که فضای سالن سینما و اکران ها ما را به این 
سمت و سو رهنمون می شود که شاید بسیاری از 

مخاطبان این پیام را دریافت نکرده اند.
   به نظر شما چهل ســال زمان کمی برای بروز این 

شکست است؟
  خیر! نمایش روند شکست به خوبی مخاطب را 

همراه خود نکرده است.
   اینکه یارجانلو چهل سال به دنبال زمینش است و 
نمی تواند آن را بازپس بگیرد. دوستی که طی این سالیان 
به او امید داده، در اواخر داســتان به آمریکا می آید و امید 
بازگشــت یارجانلو را ناامید می کند. خامندی به او می گوید 
که تو هویت ایرانی نداری. باید ایران را فراموش کنی. ناِم 
تو اســی و نه اسماعیل اســت. وارد بازی های سیاسی ای 
شــده ای که اگر به ایــران بازگردی برای تو حاشــیه های 
زیادی به همراه مــی آورد. تمام امید اســماعیل به فردی 
است که او را با ناامیدی کامل مواجه می کند. می گوید که 
عکس حضور تو در تجمعات اپوزیسیون منتشر شده و اگر 

گفتوگو
نفیسه رحمانی

خبرنگار

مهران احمدی؛ بازیگر سینما و تلویزیون، دستیار 
کارگردان، برنامه ریز و مدیر تولید است که در آثار 
سینمایی و تلویزیونی زیادی هنرنمایی کرده است. 
ســابقه حضور او در عرصه بازیگری به بیش از دو 
دهه می رســد و در همین راستاســت که این روزها 
احمدی پا به عرصه کارگردانی نیز گذاشــته است. 
مصادره نام نخســتین اثر ســینمایی اوست که به 
تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی  و مشاوره نرگس 
آبیار روی پرده سینماها، آخرین روزهای اکران خود 
را می گذرانــد.در این مصاحبه از اندیشــه احمدی 

برای پرداخت به این سوژه و این فیلم شنیده ایم.

 فکر می کنــم پررنگ تریــن ویژگی و کانســپتی که در 
مصادره وجود دارد، بحث هویت است! نه بحث سیاسی 
یا حتی اجتماعی، که البته آنها نیز منظور ما بوده است. 
اما ما پیرنــگ کمرنگ تــری مثل سیاســت یا مســائل 
اجتماعی را برای گفتن حرف اصلی که همان پرداختن به 
هویت است، در مصادره انتخاب و طرح ریزی کرده ایم
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در ایران با تو مواجه شــوند، حتما بازداشــت و مجازات در 
انتظار توســت. در همین راستاست که اسماعیل شروع به 
آتش زدن نمادهای هویتــی اش می کند. یارجانلو کابوس 
شــبانه ایــران و زمین هایــش را در صحنه های بســیاری 
می بینــد و مخاطــب نیز در ایــن لحظات همراه اوســت. 
همســرش را از دســت می دهد. تباهی فرزنــدش را پیش 
روی خود می بیند و حتی توان تامین هزینه دانشــگاه او را 
ندارد. ما نود دقیقه برای روایــت یک فیلم وقت داریم. در 
 این نود دقیقه باید چه اتفاقاتی بیشــتر از ایــن رخ بدهد؟

آیا اینها برای نمایش شکست هویتی کم به نظر می رسد؟ 
شــما فکت های نقدتان را روشن تر بگویید، همان طور که 

من فکت هایم را بیان کردم.
به نظر من انتقاد از یک اثر هنــری، حتما باید همراه 
با فکت و نشانه باشد. اگر تنها سلیقه در انتقادها وارد شده 
باشــد، ما نیز می توانیم به منتقد این طور پاســخ دهیم که 
شما نیز می توانید به جای تماشــای مصادره، به تماشای 
اکسیدان یا خالتور بنشــینید. اما وقتی دالیل دراماتیک، 
شخصیت پردازانه، تکنیکی و تاکتیکال در نقد بیان شود، 
می توان کامــال منطقی درباره یک اثــر صحبت کرد. این 

زاویه نگاه حتی درباره نقاط قوت نیز صادق است.
  به هرحال سلیقه مخاطب نیز تا حدی در نقد موثر 

واقع می شود.
   بلــه، مثال مــن وقتــی می گویم که فــالن فیلم 
آقای کیارســتمی  مطابق با سلیقه من نیســت، اما در واقع 
فیلم خوبی اســت. من آثار اجتماعی روز را شــاید بیشتر از 
فیلم های قدیمی  بپسندم. این نکته مهمی  است که باید در 
نقد به آن توجه کرد. نقاط ضعف دیگری که درباره مصادره 

به آن اشاره می کنید، کدامند؟
  این سوال من از شما بود. مهران احمدی در مقام 
یک منتقد، مصادره را چطــور ارزیابی می کند؟ او 
فکر می کند که در کدام بخــش موفق نبوده و به 

ایده آل ذهنی اش نرسیده است؟
   ما در یک کشور سوم، آمریکا را بازسازی کردیم. 
گویا این بازســازی هم بد از آب درنیامده اســت. بازسازی 
که تاریخ و جغرافیا در آن همراه بوده و به نظر من واقعا کار 
سختی بوده است. همین نکته دست و پای ما را می بست. 
اگر می توانســتیم به اصل لوکیشــن برویم، حتما نماهای 
بازتر و النگ شــات های بیشــتری از آمریکا داشــتیم. در 
نتیجه شلوغی و ازدحامی  که یارجانلو را محاصره کرده بهتر 
به نمایش درمی آمد. جامعه ای که تنها و تنها باید در آن کار 
کرد و به هیچ چیز دیگری فکر نکرد، جامعه ای متشکل از 
ملیت های مختلفی که اسماعیل در میان آنها گم می شود.
گم شــدن یارجانلو در گســتره بزرگ آمریکا شاید به 
میزان ایــده آل من به نمایش درنیامده اســت. وقتی ما در 

مصادره
دغدغه مند است
چند و چون  ساخت و حمایت 

از »مصادره« در گفت وگو با 
تهیه کننده این فیلم

مروری بر ســابقه شــما در تهیه آثار ســینما یی 
نشان از آن دارد که حضور چندانی در عرصه طنز 
نداشته اید. حضور یکباره شما در مصادره دلیل 

خاصی داشت؟
   واقعیت امر این اســت که در تولید و تهیه فیلم، 
هیچ وقت برای خودم چارچوب ژانر تعریف و تعیین نکردم. 
نه من، بلکه فکــر نمی کنم هیچ تهیه کننده ای در ســینما 
خودش را فقط در یک ژانر و یک جور فیلم ساختن محدود 
کند. همیشــه برای من چه در فیلم هایی مثل شــیار143 
چه در نفس و چه فیلمی  مثل آبجی دغدغه  مندی و حرفی 
که در فیلم وجود دارد، در اولویت و اهمیت اســت. وقتی 
بحث تولید فیلم مصــادره پیش آمد، دیدم جــدا از اینکه 
فیلمساز این دغدغه را دارد، دغدغه خودم من نیز هست، 
چون فیلمساز دست روی موضوع مهم، به روز و اثرگذاری 
گذاشــته که هم نیاز امروز جامعه ماست و هم اینکه واقعا 
در این زمینه اثر زیادی یا حتی درخوری تولید نشده است. 
وقتی دیدم حرف فیلم مهم است و هدفی که دنبال می کند 

هدف بزرگی ، به سمت تولیدش است.
 ورود به عرصــه تازه و همراهی بــا آقای احمدی 
در نخســتین اثر ســینمایی ایشــان در کسوت 
کارگردان، آیــا برای یک تهیه کننده ریســک به 

حساب نمی آمد؟
   ببینیــد، تقریبــا همــه تجربــه تهیه کنندگی من 
در ســینما کار کردن بــا کارگردان  های فیلم اولی اســت؛ 
از فیلم »اشــیا از آنچه شــما می بینید به شــما نزدیک تر 
است« اولین کار خانم آبیار که تهیه کننده اش بودم و هم  
فیلم »آبجی« اولین فیلم خانم »مرجان اشــرفی زاده«. 
با تمــام احترامی  که برای فیلمســازان با تجربه قائلم ولی 
در طــول این مــدت دریافتم کــه فیلمســازان فیلم اولی 
همیشه پرانرژی تر و باجسارت تر هستند. نگاه و حرفشان 
یک تازگی به خصوصی دارد که در فیلمســازان فیلم های 
پرسابقه شاید کمتر یافت شود. در مورد مهران احمدی نیز 
همین جریان صادق اســت. باید بگویم من از زمان فیلم 
»شیار 143« مهران را می شناختم. بعد از آن هم در نفس 
این ارتباط نزدیک تر شــد و در فیلم مصادره هم که با هم 
همکاری بسیار رضایت بخشــی را تجربه کردیم، به تمام 
توانایی هایش اعتماد و اعتقاد داشتم. می دانم چقدر آدم 
دغدغه مندی اســت و واقعا مطمئن بودم کــه پس از این 
همه سال کارکردن در ســینما اولین فیلمی که بسازد حتما 
فیلم خوب و تاثیر گذاری خواهد بــود. باید بگویم مهران 
قبل این کار شش فیلم کوتاه هم ساخته که من تهیه کننده 
یکی از آنها بودم و در همان کار بــه توانایی هایش ایمان 
آوردم. االن هم کــه خب خدا را شــکر از نتیجه همکاری 
بسیار راضی ام و مطمئن هستم مهران در سینما حرف های 
زیادی برای زدن دارد که با مصادره استارتش را زده است.

محبوبه شریف حسینی

خبرنگار

ارمنســتان کار می کنیم، دســت و پای ما در انتخاب لنز و 
نماهای مختلف بسته تر می شــود. همین طور ما فرصت 
محــدودی در اختیار داشــتیم که الحمدلله توانســتیم به 
بهترین شکل از این گروه خوب اســتفاده کنیم. شاید اگر 
فرصت های بیشــتری در اختیارمان بود و می توانستیم با 
آرامش بیشتری کار کنیم، نتیجه بهتری داشتیم؛ امری که 
ربطی به تهیه کننده ندارد. سینمای ما در بخش خصوصی 
با این مساله روبه رو است. از یک جایی به بعد تنها باید ادامه 
اثر را گرفت و از لوکیشــن بیرون زد. همین موارد است که 

منجر به نقصان در مواردی می شود.
شاید امروز و در شرایط فعلی، هیچ کس به اندازه من 
نمی داند که نقاط ضعف فیلم کجاســت. دانسته هایی که 

امیدوارم در فیلم های بعدی مورد اصالح واقع شود.

  شــما به عنوان یک کارگردان دغدغه مند، حتما 
تصور ذهنی کاملی از طنــز اجتماعی دارید. یک 
نمونه اعال که سعی می کنید به آن نزدیک شوید 
چیست و نسبت مصادره با این نمونه چگونه است؟
   در سالیان اخیر، کمدی های ما به سمت کمدی 
بزن و بکوب پیش رفته است. کمدی هایی که نه داستان 
چندانی دارند و نــه دغدغــه اجتماعی. آنها تنها ســاخته 
می شوند تا یک صورت ســرگرم کننده داشته و مخاطب را 
از جهت فکاهــی راضی نگه دارند. برای به دســت آوردن 
این رضایت نیز هــر قیمتی چه در کالم و چــه در نمایش، 

پرداخت می کنند.
جای خالی یک سینمای کمدی داستان گو، که در آن 
مخاطب سبک مغز از سینما بیرون نیاید و اندکی سنگین تر 
از سالن خارج شود، بسیار محسوس است. این به نظر من 
بد نیســت که برخی از مخاطبان در پایان فیلم با حال بدی 
از سالن خارج شده اند. بسیاری از آنان واژه کمدی سیاه را 
درباره فیلم به کار برده اند که به نظرم جای خوشحالی دارد. 
طنز تلخ را هر مخاطبی نمی شناسد. این طنز حائز اتمسفری 
است که می تواند منشــا تغییرات زیادی در سینمای ایران 
باشــد. البته که من مبدا چنین ســبک و اتفاقــی در ایران 
نبوده ام و قبل از من آثار بسیار خوبی در این ژانر ساخته شده 
است. اما در سالیان اخیر فضای این کمدی ها کمرنگ تر 
شده است. کمدی های ســیاهی که می تواند مسائل روز 
اجتماعی را با لحن طنــز خود به صورتی برنــده بیان کند. 
مسائلی که خط قرمزهای ما اجازه پرداخت به آن را نمی دهد 
و همچنین مخاطــب نیز اســتقبال چندانــی از آن در ژانر 

غیرطنز نخواهد داشت.
امیدوارم بازهم موفق به ســاخت کمدی های ســیاه 
شوم؛ فیلم هایی با سوژه های خوب و بکر که هم مخاطب و 

هم فیلمساز را راضی کند.

گفتوگو
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نیســت و در همه جای دنیا ســینمای کمــدی مخاطبان 
بســیار زیادی دارد. در مورد ســینمای ایــران هم دالیل 
اجتماعی، سیاســی و خیلی وقت ها اقتصــادی دارد. به 
هر حال مــردم به ســینما به نوعــی به عنوان ســرگرمی  و 
تفریح نگاه می کنند و دوست دارند وقتی به سینما می روند 
شــاید برخالف امــورات روزمــره زندگی شــان در جامعه 
ساعات خوشی را داشته باشند. یکی از دالیلش هم شاید 
تولید بیش از انــدازه فیلم هــای تلخ و اجتماعــی در این 
 سال ها باشد ولی به هر حال همیشــه مخاطبان کمدی را 

دوست دارند.
 جنس کمدی در مصادره شاید با هم طرازان خود 
فرق های زیادی داشته باشد. چه از این حیث که 
نویسنده و کارگردان در پی یک دغدغه اجتماعی 
هستند و این مســاله را با زبان طنز بیان می کنند 
و چه از این جهت که بســیاری از خطوط قرمز در 
فضای مصادره درنوردیده شده و شاید نوستالژی 
ساز و آوازهای این فیلم، بسیاری از مخاطبان و 
گیشه را همراه خود کرده است. نظر شما درباره 

جنس کمدی مصادره چیست؟
   من خیلی به فیلم هایی که به اسم کمدی ساخته 
می شــوند کاری ندارم. ما در تولید مصادره سعی کردیم از 
یک استاندارد پیروی کنیم؛ چه در بخش فیلمنامه که وقت 
خیلی زیادی دوســتان برایش گذاشــتند، چه در انتخاب 

بازیگران و چــه در کارگردانــی و تولید. نخواســتیم یک 
کمدی سردستی و بگیر و برو تولید کنیم. برای انتخاب و 
فیلمبرداری لوکیشن مدنظر به چند کشور سفر کردیم. در 
جزئیات تولید از دکور و گریم گرفته تا طراحی فضا و لباس 
واقعا کم نگذاشــتیم. برای همین فکر می کنم می شــود 
هم یک فیلم کمدی خوش ســاخت ســاخت که منتقدان 
جدی ســینما از آن راضی باشــند و هم اینکه عموم مردم 
فیلم را دوست داشته باشــند. ما در تولید فیلم »مصادره« 
سعی کردیم در این مســیر پیش برویم. »مصادره« یک 
کمدی شــریف و برای تمامی  خانواده های ایرانی ساخته 

شده است. 
همان طور که شــما هــم گفتید مــا فیلم های خیلی 
خوب و مهمی  در ســینمای ایران داریم که در ژانر کمدی 
تولید شــده اند. همه آنها آثــار موفق و ماندگاری شــدند. 
فیلم هایی مثل »لیلی با من اســت«، »اجاره نشین ها«، 
»مارمولــک«، »مهمان مامــان« و »مومیایی3«. همه 
این آثار با یک استاندارد باالیی ساخته و در تاریخ سینمای 
 ایران هم ماندگار شــدند و مخاطبان هم همیشه به خوبی

 از این فیلم  ها یاد می کنند.
 یکی از مهم ترین مواردی که در نقد مصادره به 
آن اشاره شــده، حضور عطاران و کمدی سازی 
به سبک عطاران اســت. اینکه شاید اگر بازیگر 
دیگری به جــای او روی پرده ســینما بود، مردم 
این میزان استقبال از فیلم را نداشتند و از سوی 

دیگر نیز مصادره به این میزان دیده نمی شد...
   حسن بزرگ و عامل موفقیت عطاران در این است 
که با تمام وجود خودش را وقف فیلم می کند و به اصطالح 
در اختیار فیلم و کارگردان است و همه انرژی اش را برای 
نقشی که دارد، می گذارد. شاید خیلی از فیلمسازان نتوانند 
از ظرفیت بازی و شخصیت عطاران استفاده کنند. عطاران 
یک نمونه منحصر به فرد در ســینمای کمــدی و بازیگری 
اســت. عطاران ســعی کرد بازی اش در این فیلم با دیگر 
فیلم هایش متفاوت باشد که قضاوت در این باره را می توان 

به ناقدان و اهالی سینما سپرد.

حمایت از فیلمســازان اول ۲ ویژگــی دارد؛ ویژگی 
اول آن اســت کــه شــاید ایــن کار ریســک محســوب 
شــود که بســیاری از همکاران بنــده به ایــن قضیه فکر 
می کنند و بــه همین علت در پــی حمایت از فیلمســازان 
اول نمی رونــد امــا ویژگــی دوم ایــن اســت کــه ایــن 
 حمایــت می توانــد نویددهنــده اثــری خالقانــه باشــد.
فیلمســازان اول بکر و با اســتعداد هســتند و باید مرتبا در 
سینمای کشور حضور داشته باشند. متأسفانه شرایط تولید 
فیلم برای فیلمســازان اول بســیار سخت اســت و آنها از 
حمایت های کمتری نسبت به ســایر فیلمسازان برخوردار 
هستند اما ما باید یادمان بیاید که پیشکسوتان سینما هم 
یک روز فیلمساز اول بوده اند و از همین جا شروع کرده اند 
و کسی بوده تا به آنها اعتماد کند. بنده معتقدم باید فضا به 

جوانان داده شود.
 با این زاویه دید، شــما جوان گرا یی در سینما را 
به شدت قبول دارید و سعی می کنید که نسِل نو 

نفس را یاری کنید...
   ما کشوری هستیم که اگر نوگرایی و جوان گرایی 
نداشته باشیم با مشــکالت روبه رو می شویم و از همین رو 
همواره باید از ظرفیت ها و پتانسیل حضور نیروهای جوان 
در تمامی  عرصه ها و به خصوص عرصــه مهم فرهنگی و 
هنری بهره مند شویم. خوشبختانه تجربه ثابت کرده که در 
اغلب اوقات اعتماد به جوانان بازخوردهای خوبی را برای 
جامعه به ارمغان آورده و از ایــن رو امیدوارم که این روند رو 

به رشد باشد.
چند ســالی اســت در ســینما جوانان اتفاقات خوبی 
ایجاد کرده اند. این اتفاق بسیار خشــنودکننده است و ما 
باید در پی ایجاد راهکارها و تمهیداتی باشیم تا فیلمسازان 

اول بیش از پیش دیده شوند و مورد حمایت قرار بگیرند.
مصــادره در ســطح خوبی دیــده شــده و مردم 
استقبال گرمی  از فیلم داشــتند. دلیل استقبال 

مردم از این فیلم به نظر شما چیست؟ 
   اســتقبال مردم از ســینمای کمدی دالیل خیلی 
زیادی دارد، البته این اســتقبال مختص ســینمای ایران 

 وقتی بحث تولید فیلم مصادره پیش آمد، دیدم جدا از 
اینکه فیلمساز این دغدغه را دارد، دغدغه خودم من نیز 
هست، چون فیلمساز دست روی موضوع مهم، به روز 
و اثرگذاری گذاشــته که هم نیاز امروز جامعه ماست و 
هم اینکه واقعا در این زمینه اثر زیادی یا حتی درخوری 

تولید نشده است

 اکران نوروزی ســال 1397، با چند فیلم پرحاشیه 
و پرطرفدار کار خــود را آغاز کرد. مصــادره یکی از 
مهم ترین این  آثار بود که در میان مخاطبان سینما 
نیز توانســت به خوبی جای خود را باز کرده و سهم 
بیشتری از گیشه را در مقایسه با رقبا از آن خود کند. 
محمدحسین قاسمی،  تهیه کننده فیلم سینمایی 
مصادره که در سی و ششــمین جشنواره فیلم فجر 
حضور داشت و در بخش داوری مورد بی مهری های 
زیادی قرار گرفــت، در رابطه با این اثر ســینمایی 
می گوید:  »مصــادره اثــری دغدغه مند اســت که 
احترام ســینما و مخاطب را حفظ می کند و به ورطه 
لودگی و ابتذال گرفتار نشده و به همین دالیل قطعا 

مخاطبان آن مبلغان اصلی اش خواهند بود.«
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کمدی نسبتا محترم
روایِت مصادره چگونه روایتی است؟

داستان مصادره از این قرار اســت که فیلم ماجرای 
زندگی پر فراز  و  نشیب اســماعیل یارجانلو -رضا عطاران- 
کارمند خرید ســاواک را روایت می کند که در کمال تعجب 
و به شــکلی کامال کمیــک، هیچ اطالعــی از کم و کیف 
سازمانی که در آن کار می کند، ندارد. اسماعیل تفریحش 
رفتن بــه کاباره و تماشــای اجرای موســیقی یــک گروه 
آمریکای التین، به  ویــژه خواننده زن زیبــای این گروه و 
خرید اعانه ملی است. یک بار شانس در خانه اسماعیل را 
می زند و بلیتش برنده می شود و اسماعیل با پول آن زمین 
بزرگی در عباس آباد می خرد. در ادامه، ازدواج اســماعیل 
با کلمنته، خواننده زن گروه موســیقی و تولد فرزندشان به 
انقالب سال ۵۷ منتهی می شود و اسماعیل که از همه جا 
بی خبر است، راهی اداره شده و در آنجا به جرم مشارکت در 
شکنجه گری های ساواک به اعدام محکوم می شود اما با 
کمک دوستش جالل خاوندی )بابک حمیدیان( از زندان 

فرار می کند و با خانواده اش راهی آمریکا می شود. 
نیمه دوم فیلم به شرح مشقت های زندگی اسماعیل 
در آمریــکا می گــذرد؛ وی هر شــب بــا فکــر زمین های 
بی صاحبش در ایران سر به بالین می گذارد و هر روز پیرتر و 
شکسته تر می شود و تا مرز جنون نیز پیش می رود. آن سوی 
اســماعیل، فرزندش قرار دارد که در آمریکا بزرگ شــده و 
ملغمه ای اســت از فرهنگ و زبان ایرانی و آمریکایی که با 
دیدن حــال  و   روز وخیم پدرش تصمیــم می گیرد به ایران 
بازگردد و تکلیف زمین های مصادره شده شــان را شخصا 
مشخص کند. اساسا فیلم از ورود زکی به ایران و  ترسش از 

تصویری که از ایران در ذهنش ساخته اند شروع می شود و 
با یک فالش بک، زندگی و گذشته اسماعیل و روندی که 

پسرش را روانه ایران کرده است، مرور می  کند.
در جریان این روایت اما یک بستر داستانی انتخاب 
شــده کــه مهم تریــن مایــه آن پرداخت های سیاســی و 
طعنه های  بی پــروا به جریانات مختلف سیاســی اســت. 
فیلم از یک ســو و در جریان بازداشــت و بازجویــی زکریا، 
طعنه های زیادی را به جریان سیاسی خاصی وارد می سازد 
که شــاید نماد طبقه حاکم در ایران امروز اســت. زکریا در 
شــرایطی بازداشت شــده که دلیل درســتی برای این کار 
به مخاطبان ارائه نمی شــود. همچنین زمانی که او برای 
شــکایت بــه دادگاه ایران مــی رود و قاضــی او را صاحب 
حق تشــخیص می دهد، زکریا با پرهیز از شــنیدن صدای 
قاضی و تنها شلوغ کاری سعی می کند که فضا را به سمت 
و ســوی رفتار برخــی از جریانــات سیاســی مخالف نظام 
سیاســی ایران و انقــالب ببــرد. او در این دادگاه دســت 
بــه هوچی گری هایی می زنــد که ریشــه در مخالفت های 
 کورکورانه دارد و همین مســاله منجر به فرورفتن بیشتر او

 در این جریان می شود.
از ســوی دیگر نیز در میانه داســتان مصادره شاهد 
همراهــی ناخواســته یارجانلو بــا جریان ســلطنت طلبی 
می شــویم که اقدام به راه اندازی یک شــبکه ماهواره ای 
برای ابراز مخالفت های سیاسی خود کرده است. یارجانلو 
که در آمریکا به صورت تصادفی همــراه رئیس قدیم خود 
در اداره ســاواک شده، ناخواســته در بازی های سیاسی و 
تجمعاتی حضور داشته که انگ مبارزه سیاسی را به پیشانی 
او چســبانده و به این راحتی نمی تواند از این ماجرا بیرون 
بیاید. از همین روست که در صحنه هایی مثل سرودخوانی 
دسته جمعی در این شبکه ماهواره ای یا پرتاب گوجه فرنگی 
به ماشین رئیس جمهور ایران در جریان سفرش به آمریکا، 

شاهد نقش اول بودن یارجانلو هســتیم. عنصری  بی عقل 
و کم مایه که کارهای او از افراط و تفریط نشــات گرفته و 
نمی توان همراهی قلبی یا پایبنــدی ایدئولوژیک خاصی 
در آنها پیدا کرد. اســماعیل تنها در پــی یافتن راهی برای 
بازگشــت به ایران و رســیدن به اموالش اســت. راهی که 
ســرانجام از رســمی ترین مجرای ممکن به آن می رســد 
و اتفاقا ســند زمین هایش نیز بــه راحتی در اختیــار او قرار 
می گیــرد. این در حالی اســت که مخاطب طی داســتان 
مصادره، در فضای ذهن خود به این سمت و سو نمی رود و 

چنین حدسی نمی زند.
مصادره نیز مانند بسیاری از کمدی های دیگر سوژه 
تکراری  ای را انتخاب کرده است، اما توانسته با کمی سر و 
شکل دادن فرنگی به آن و خرج کمی خالقیت آن را با دیگر 
آثار متفاوت کند. ما هنگام تماشــای مصادره یاد و خاطره 
بسیاری از آثار مشابه در ذهن مان زنده می شود. آثاری شبیه 
ســن پترزبورگ و مکس که اگرچه در بطن داستان و سوژه 
با مصادره تفاوت زیادی دارند اما به  خاطر استفاده از یک 
بستر داستانی مشــابه و انداختن داســتان در فضای روز، 
مخاطب را به قیاسی ناخواســته وامی دارد و در این قیاس 

شاید مصادره با قامتی کوتاه تر از رقبای خود دیده شود.
شــوخی های مصادره اما همان اســت کــه در دیگر 
فیلم های رضا عطارانی شــاهد بوده ایــم! از طرفی دیگر 
شوخی های ناجور )که مردم در هر حالتی به آن می خندند( 
در فیلم کــم نیســت، البته خوشــبختانه میــزان این نوع 
شوخی ها در این فیلم در مقایسه با دیگر فیلم ها کم است 
و ســکان کشــتی را دســت خود نگرفته اســت. نکته ای 
دیگر که باعث ضعف فیلم شــده و از نظر گیشــه ســطح 
کار را بــاال برده، رضا عطاران اســت. رضا عطــاران دیگر 
تبدیل به یک شخصیت شناخته شده در ایران شده است، 
می توان گفت یک برند که هر کاری بکند همه می خندند. 
حضور او در فیلم، تضمینی برای فروش آن فیلم اســت. 
اساســا رضا عطاران در نقش های طنز خود درجا می زند و 
قصد تغییر نــدارد. همه چیز مانند فیلم های قبلی اســت، 
همان اکت، همان میمیک، همــان لحن. درواقع همین 
باعث جذابیت رضا عطاران شده است و همین شخصیت 
شناخته شــده اش اســت که مردم بابت آن پول می دهند. 
اما این شخصیت رضا عطاران نویســندگان و کارگردانان 
را تنبل کرده و به دنبال خلق شــخصیتی متفاوت نیستند. 
این همان اتفاقی اســت که گویی درباره هومن سیدی نیز 
تکرار می شود. او در چند کار آخر بسیار تکراری نقش خود 
را ایفا کرده، با همان اکت های بامــزه ای که مخاطبانش 
را به دنبــال خــودش می کشــاند. هرچــه او در کارگردانی 
 پیشرفت محکمی  دارد اما متاسفانه در بازیگری پیشرفتی 

از او شاهد نیستیم. 
مصادره ســعی کرده به مخاطب خود احترام بگذارد 
و این قابل احترام اســت. اما باز نتوانسته احترام مخاطب 
ایرانی را آن طور که باید حفظ کند زیرا جدا از کمدی فیلم، 
قصه دچار شــتابزدگی شــده و هر جا نکته ای بامزه وجود 
داشــته، توقف کرده و به آن پرداخته است. قصه کشش 
همراه کــردن مخاطب را نــدارد و اگر طنــزی در پِس این 
قصه نبود به دلیــل پرداخت نامناســب، مخاطبین با فیلم 
همراه نمی شــدند. مصادره، شوخی سیاســی کم ندارد و 
بدون شــک نمی تواند بــدون درگیری با ارشــاد به مرحله 
اکران برسد. متاسفانه قصه نکات غیرمنطقی زیاد دارد که 
از نظر باورپذیری مخاطب را پس می زند. مصادره نســبت 
به فیلم های طنِز باب شــده این روزها، کمدی محترم تری 
اســت، اما نتوانســته دغدغه اجتماعی و هویتی خود را به 
درستی و روشنی به مخاطب تحویل دهد. چه از این رو که در 
بسیاری از صحنه ها و سکانس ها، مخاطب مجال بیشتری 
برای موشکافی و فکر می طلبد که شاید نتوان از مخاطب 

عمومی چنین انتظاری داشت.
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روایت های چند پاره
 نگاهی به فیلم »مصادره« و نقد موقعیت های آن

نخســتین فیلم بلند ســینمایی مهران احمدی یعنی 
»مصادره« را می توان یک اثر در خور توجه به حساب آورد. 
به این معنا که داستان اصلی مصادره از طریق یک روایت 
غیرخطی فالش بک گونه، به نحوی اتوبیوگرافیک، در گذر 
از موقعیت ها و پیشــامدهای زمانی مختلف، با محوریت 
تاثیر موقعیت ها و رویدادهای زمانــی و تاریخی بر زندگی 
شخصیت های اصلی ما تعریف می کند؛ در واقع همان ایده 
روایی مرکزی فیلم »نهنگ عنبر« سامان مقدم، با شرکت 
»رضا عطاران«ی که می توان گفت خود به تنهایی،  به یک 
ژانر منحصربه فرد در آثار کمدی سینمای بدنه ما تبدیل شده 
است؛ با همان شمایل و شناسه های همیشگی و متعارفش 
در قالب دست انداختن و مخالفت طنازانه و تمسخرآمیزش 
با گفتمان رســمی، ناتوانی در بیان منظــور دوگانه اش به 
طرف مقابل، تضــادی که به لحاظ رفتــاری در چیدمان و 
جنس و لحن موقعیت و بیان حالت ایجاد می کند، دوگانه و 
مخلوط حرف زدن اش )که در این فیلم، مشخصا از تلفیق 
انگلیسی و فارسی صحبت کردنش استفاده شده است( و 
البته شــوخی با موقعیت هایی همچون سالم کردن به زن 
یک سیاهپوســت متعصب آمریکایی و غیره، که فیلم نیز 
عمدتا از طریق همین شیوه ها، تولید کمدی اغلب کالمی 

 و گاه موقعیتی می کند.
از ســوی دیگر امــا می تــوان مصــادره را از دریچه 
نقــد نگریســت. بــه ایــن معنــا کــه یکــی از مهم ترین 
نقصان هــای فیلــم »مصــادره«، در همیــن نــوع تولید 
کمدی نهفته اســت؛ اینکه فیلم، کمدی اش را نه از بستر 
موقعیت هــا و رفتارهــا، کــه از لطیفه هایــی می گیرد که 
اغلب، موضوعیتــی در داســتان اصلی ندارنــد و به نظر 
می رســد صرفا به عنــوان طعنه های  اجتماعی-سیاســی 
خام و سوژه مندنشــده در داســتان، به نحــوی، ال به الی 
اوقات ُمــرده موقعیت ها گنجانــده شــده اند؛ لطیفه ها و 
طعنه هایی که نه با پرداخت در سیر و بستر داستانی کمیک 
فیلم، بلکــه به صورت گــذرا و موضوعــی در فیلم مطرح 
می شــوند و همین نرسیدن شــان از مرحله »موضوع« به 
مرحله »پرداخت«، موجب می شــود تا ارتباط تماتیک و 
درونمایه ای با خط ســیر اصلی داســتانی نداشته باشند و 
در واقع، صرفا به کلیت فیلم، وصله پینه شوند  و این یعنی 
 یک کمــدی کالمی  خنثی کــه ارتباط داســتانی الزم را با 

خط سیر روایی فیلم نمی یابد.
ایــن کمــدی کالمــی  خنثــی، البتــه محصــول 
 بی خاصیت بودن موقعیت ها و پیشــامدهای داستانی نیز 
اســت؛ پیشــامدها و موقعیت هایی که مانند خواب های 
اســتعاری جدافتاده از درام شــخصیت اصلی یا مســابقه 
فوتبال  ایران-آمریکا یا فعالیت به صورت ســرودخوانی در 
آن شبکه ضدانقالب و سلطنت طلب و غیره، آن قدر خنثی 
و علی الســویه و علی البدلند که وجود یا عدم وجودشان، 
نه کارکــردی در داســتان دارد، نــه تغییــری در آن ایجاد 
می کند و نه حتــی حرکت داســتانی به وجود مــی آورد؛ تا 

جایی کــه فیلم بعــد از دچار شــدن به مدت زمــان زیادی 
خأل داســتانی و ســرگردانی روایی ناشــی از تعدد بیش از 
اندازه البته بالاستفاده، دوباره ســراغ موضوع زمین های 
شــخصیت اصلی در ایــران بــرود؛  بی آنکه معلوم شــود 
اگر داســتان اصلی فیلم، حول چنین موضوعی اســت، 
اوال چرا فیلم، ایــن موقعیت مرکزی خــود را از کمی بعد از 
پایان پــرده اول داســتانی اش تا تقریبا انتهــای پرده دوم 
داســتانی اش، نیمه کاره رها می کند و به جای پیشبرد این 
خط ســیر داســتانی در پرده دوم خود، بــه موقعیت های 
متفرقه ای همچون آمریکاگردی، عاشق شــدن کاراکتر 
هومن ســیدی، در »بار« کارکردن کاراکتر رضا عطاران، 
دوســتی کاراکتــر هومن ســیدی بــا »خورخــه« و غیره 
می پــردازد؟ ثانیــا ارتباط این داســتان اصلــی )که حول 
موضــوع زمین های شــخصیت اصلی در ایران اســت( با 
حدود نیمی  از فیلــم که در آمریــکا می گــذرد و به زندگی 
 شخصی شخصیت اصلی و همسر خارجی و دوست پسرش 

و غیره می پردازد، چیست؟!
در واقع، به نظــر می رســد متولیان فیلم کــه ظاهرا 
از کم متریال بودن داســتان اصلی بایســته فیلم آگاهند، 
کوشیده اند با افزودن موقعیت های گوناگون داستانی، از 
دچار شدن فیلم به خأل داستانی جلوگیری کنند؛ کوششی 
که عمال به چندپارگی روایت منجر شــده اســت اما سوای 
این چندپارگی روایت، در ســاحت پایان بنــدی نیز ناگهان 
کالهبــردار از آب درآمدن »جالل خاونــدی«  بی چرایی و 
بدون چگونگی اســت؛ هیچ گونه پیش زمینه و پشــتوانه 
روایی و نمایشــی جز نمایش چند عکس، ندارد و »جامپ 
کات« داستانی است که به نظر می رسد بیشتر برای ارجاع 
فرامتنی به اختالس ها و قضیــه »محمود خاوری« )دقت 
کنید به تشابه اسم ها( و البته سرهم بندی کردن آبرومندانه 
چندضلعی نامرتبط و ناموزون داستانی اثر، در فیلم گنجانده 
شده اســت؛ پایان بندی ای که با زمین گذاشتن بسیاری از 
خطوط و موقعیت های داســتانی، عمال  بی پایان  است و 
در واقع، معنای نیمه کاره رها کردن داستان اصلی و استعفا 

از ادامه روایت آن را می دهد.
اما گذشــته از اینها، فیلم حتی در فضاسازی هایش 
نیز مشــکل دارد . حاال اگر از نوع ظاهرسازی آمریکایی ها 
و التین تبارهای فیلم که حتی نمی توانند به زبان خودشان 

درســت صحبت کننــد )نمونــه اش نحــوه صحبت کردن 
کاراکتر معشــوقه هومن ســیدی با کاراکتر هومن سیدی 
در فیلــم( بگذریــم، حتی شناســه های زمانــی و تاریخی 
موقعیت ها مانند وضعیت شهر در زمان حکومت شاه و بعد 
از انقالب و پوســترها و دیوارها و... نیز بســیار باسمه ای 
و ســاده انگارانه ظاهرســازی  شــده اســت؛ شناسه های 
زمانی و تاریخی کــه یادمان نــرود از ملزومات یک روایت 
اتوبیوگرافیک در گذر زمان اســت؛ به همراه تعریف کردن 
قصــه زمان کــه در آن نیــز همین گونه ظاهرســازی های 
ساده انگارانه مشــاهده می شود؛ شناســه ها و قصه زمانی 
که اگرچه شــخصیت اصلی و چگونگی ســیر حرکتی اش 
در زندگی را بــه مخاطب معرفی می کند اما باز هم نســبت 
به اغلب خطوط داستان اصلی و موقعیت های آن، خنثی 
 و  بی کارکرد اســت و بود یا نبودنش، تاثیــر چندانی بر درام 

مرکزی نمی گذارد.
عالوه بر اینهــا، ســاختار روایت داســتان نیز دچار 
نقصان اســت؛ وقتی روایت فیلم، روایتــی اتوبیوگرافیک 
اســت کــه بــا فالش بــک از کاراکتــر هومن ســیدی به 
ابتدای ماجرا شــروع می شــود؛ قاعدتا راوی داستان باید 
اول شــخص و کاراکتــر هومن ســیدی باشــد . در حالی 
که برای شــیرین تر و طنازانه ترشدن نریشــن ها، از راوی 
سوم شــخص و ناصر طهماسب استفاده شــده؛ امری که 
موجب ایجــاد راوی دوگانه متناقض ســاختار روایت برای 
فیلم شــده اســت . به گونه ای که آخر ســر هم مشخص 
نمی شــود راوی اصلــی فیلــم، راوی ســوم شــخص در 
قالب نریشــن های ناصر طهماســب اســت یا راوی اول 
شــخص و کاراکتر هومــن ســیدی؟! چراکه اگــر راوی 
اصلی، راوی ســوم شــخص در قالب نریشــن های ناصر 
طهماسب است، آن هنگام ســاختار روایی اتوبیوگرافیک 
فیلم، نقض شــده و عمال بــا ســاختار بیوگرافیکی مواجه 
می شــویم که دیگر راوی بودن کاراکتر هومن ســیدی در 
فیلــم، موضوعیتی نــدارد  و اگر هم ســاختار روایی فیلم، 
اتوبیوگرافیــک و مبتنی بر راوی اول شــخص اســت، آن 
 هنگام روایت سوم شخص ناصر طهماســب در فیلم، چه 

موضوعیتی دارد؟!
مسلما هیچ اشــکالی در اینکه مهران احمدی، فیلم 
کمدی از نوع سینمای عامه پسند آمریکایی بسازد نیست؛ 
مشــروط به اینکه عناصر روایی و موقعیت سازی هایش را 
بیشتر در راســتای داســتان اصلی اش قرار دهد، ساختار 
روایی اش را واحد و متمرکز کند، بیشــتر به ســمت کمدی 
موقعیت بــرود تا کمــدی کالمی، کمدی اش چــه از نوع 
موقعیــت و چه از نــوع کالمی  را ســوژه مند و در راســتای 
خط ســیر روایی قرار دهــد و در میان این همــه، احیانا از 
»بی مووی«هــا نیــز الگوی روایــی و نمایشــی نگیرد؛ یا 
 دســت کم، ســراغ نمونه هایــی ماننــد پــل فیــگ برود

 تا جود آپاتاو.

کاوه قادری

خبرنگار

وقتی روایت فیلم، 
روایتی اتوبیوگرافیک است 
که با فالش بک از کاراکتر 
هومن سیدی به ابتدای 
ماجرا شروع می شود ، 
قاعدتا راوی داستان باید 
اول شخص و کاراکتر 
هومن سیدی باشد
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ورزش

کرانچار؛ با 250 هزار دالر

استیلی از مربی ایرانی عبور کرد

وقتی از تیم ملی امید ســخن به میــان می آید اولین 
چیزی که به ذهن متبادر می شود حسرتی چهل وچهار ساله 
اســت؛ حســرتی بیش از چهار دهه برای حضور امیدهای 
ایــران در مســابقات المپیک، چیــزی فراتــر از ناکامی. 
بااین حال فدراســیون فوتبــال با انتخاب ســرمربی جدید 
امیدهای ایران امیدوار است به طلسم ناکامی  پیرامون این 
تیم پایان دهد. فدراســیون فوتبال به همین دلیل به سراغ 
مربی ای رفته است که خودش فوتبال را از سن نوجوانی آغاز 
کرده و به سطح باالیی از مربیگری در فوتبال دنیا دست پیدا 

کرده؛ زالتکو کرانچار. 
کرانچار در سن ۱۱ ســالگی به تیم پایه دینامو زاگرب 
و در ۱۷ ســالگی به تیم اصلی دینامو زاگرب پیوست. او در 
خالل سال های ۱۹۶۶ تا سال ۱۹۸۳ در ۵۵۶ بازی برای این 
تیم بازی کرد و توانست ۹۸ گل برای این تیم به ثمر برساند. 
وی همچنین سابقه بازی در تیم های راپیدوین و سنت پولتن 
را نیز دارد و به همراه راپیدوین به مقــام نایب قهرمانی جام 
برندگان جام اروپا در ســال ۱۹۸۵ نیز رسید. کرانچار یکی 
از بازیکنانی بود که پس از فروپاشی و تجزیه یوگسالوی و 
تشکیل کشور کرواسی در نخســتین بازی تیم ملی فوتبال 
این کشــور برابر آمریکا در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۰ به میدان رفت و 
نخســتین کاپیتان تاریخ تیم ملی فوتبال کرواسی به شمار 

می آید. 
این تاریخچه کوتاه از دوران بازیگری او نشان می دهد 
که او بازیکن باقابلیتی بوده و البتــه دوران مربیگری او نیز 
کم از دوران بازیگری اش ندارد. او پــس از خداحافظی از 
بازیگری، پای به دنیای مربیگری فوتبال نیز گذاشــت. او 
سال ۱۹۹۱ به جرگه مربیگری وارد شد و مربیگری را از یک 
تیم باشــگاهی اتریشی آغاز کرد. وی ســابقه مربیگری در 
تیم های زیادی از جمله دینامو زاگرب را دارد. او همچنین 
مربی تیم های ملی فوتبال کرواســی و مونته نگرو نیز بوده 
است. وی موفق به راهیابی تیم ملی کرواسی به عنوان تیم 
اول و بدون باخت از گروه ۸ به جام جهانی ۲۰۰۶ شــد و در 
جام جهانی ۲۰۰۶ سکان هدایت این تیم را در دست داشت. 
او در فوتبال ایران نیز دوران قابل قبولی را پشت سر گذاشته 
است. کرانچار در ســال ۸۸ به عنوان سرمربی پرسپولیس 
انتخاب شد اما در همان سال برکنار شد و علی دایی به عنوان 
جانشین وی در سمت سرمربیگری پرسپولیس انتخاب شد. 
او در سال ۹۰ به عنوان سرمربی سپاهان انتخاب و موفق شد 
تیم فوتبال سپاهان را در لیگ برتر ۹۱-۱۳۹۰ و جام حذفی 
۹۲-۱۳۹۱ به مقام قهرمانی برساند. کرانچار در سال ۹۳ از 
هدایت تیم سپاهان استعفا داد. او در سال ۹۵ برای دومین 
بار به عنوان سرمربی سپاهان انتخاب شد و یک سال بعد با 
توافقی دوطرفه از سپاهان جدا شد. کرانچار در مجموع در 
۱۶۸ بازی رسمی هدایت تیم های سپاهان و پرسپولیس را 
بر عهده داشته است. او ۱۴۷ بار روی نیمکت سپاهان و ۲۱ 
بار روی نیمکت پرسپولیس نشسته است. نکته قابل توجه 
اینکه زالتکو کرانچار هرگز در فوتبال ایران مربی حاشیه ساز 
یــا جنجالی نبوده اســت. پیوســتن او به تیم هــای ایرانی 
همان قدر حرفه ای صــورت  گرفته که جدایــی اش از این 
تیم ها. اگرچه در کارنامه او ناکامی هم دیده می شود اما شاید 
همین روحیه حرفه ای از او انتخابی مطمئن برای فدراسیون 
فوتبال ساخت تا باالخره پس از کشــمکش های فراوان، 
حمید اســتیلی به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال امید، اعالم 
کند زالتکو کرانچار به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال امید 
ایران انتخاب شده و با وی تا سال ۲۰۲۰ توافق شده است. 
حمیــد اســتیلی از انتخــاب کرانچار این طــور دفاع 
می کند: »به دنبال این هســتیم تــا بتوانیم بــا کرانچار در 
بازی های آسیایی جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ به نتایج خوبی 
دست پیدا کنیم. او از رزومه بسیار خوبی برخوردار است و ما 
با وجود چنین مربی ای می توانیم نتایج خوبی کسب کنیم. 
در حال حاضر وجود کرانچــار همانند کی روش در تیم ملی 
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زودی حاشیه هایی را باعث خواهد شد که عمدتا به روحیات 
سرمربی تیم ملی بزرگســاالن برمی گردد. تنش ها البته در 
صورتی ادامه دار خواهد بود که کرانچار نیز بخواهد به شیوه 
کی روش برخــورد کند اما عده دیگری هم هســتند که رای 
دیگری دارند. این عده اعتقاد دارند کرانچار پس از ناکامی 
 در سپاهان به دنبال بازســازی خود در فوتبال ایران است و 
هرگز از تنش ها یا حاشــیه های احتمالی استقبال نخواهد 
کرد، به خصوص اینکه فدراسیون فوتبال هم بعد از راهیابی 
مقتدرانه تیم  ملی بــه جام جهانی عالقه مند اســت افتخار 
موفقیت تیم ملی امید در بازی های آسیایی جاکارتا را نیز به 
نام خود به ثبت برساند. با همه اینها آخرین اظهارنظرهای 
کی روش و کرانچار درباره یکدیگر مسئولیت سخت مدیران 
فدراسیون را نشان می دهد. آنجا که کرانچار وقتی سرمربی 
سپاهان بود بابت غیبت های طوالنی مدت کی روش در ایران 
و ندیدن بازی های باشگاهی گالیه هایی را مطرح کرده بود 
اما در عوض کی روش با بیانیــه ای تاکید کرده بود اگر طی 
مدت ۷ سال من را نشــناخته ای، از این به بعد هم فرصت 
شناختن من را از دســت خواهی داد. آیا انتقال کرانچار به 
تیم ملی امید مقدمه ای اســت بر قطع همکاری با کارلوس 
کی روش در پایــان رقابت های جام جهانی؟ آیا قرار اســت 
هموطن کرانچار در آینده ای نزدیک جای کی روش را بگیرد 
تا جمع کروات ها در تیم های ملی فوتبال ایران تکمیل شود؟ 
این سوال ها در حالی فعال  بی پاسخ مانده که موضوع اصلی 
در شرایط کنونی احتمال موفقیت یا عدم موفقیت کرانچار 
همراه با تیم ملی امید اســت؛ آیا کرانچار می تواند به دور از 
هر گونه حاشــیه یا تنشی، به طلســم ناکامی های تیم ملی 

امید پایان دهد؟
فعال در گام نخســت ایــن زالتکو کرانچار اســت که 
نسبت به بروز هر گونه حاشیه ای هشدار داده و در حرکتی رو 
به جلو هر گونه اختالف با کی روش را تکذیب کرده است. 
کرانچار گفته است: »از اعتمادی که به من توسط مسئوالن 
فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک شد، 
کمال سپاس را دارم. پس از حدود ۶ سال حضور در ایران، 
احساس مسئولیت سنگینی در قبال نسل آینده فوتبال این 
کشور دارم. خوشبختانه شــناخت جامعی از شرایط فوتبال 
ایران دارم. امیــدوارم بتوانم مجموع تجاربــم را در اختیار 

مردان آینده ساز فوتبال ایران قرار بدهم.«
سرمربی تیم ملی امید گفته است: ما در فوتبال ایران 
بازیکنان جوان و بااستعداد زیادی داریم که می توانند نسل 
درخشانی را بسازند. همه هدف ما این است پاسخ مناسبی به 
توقعات مردم بدهیم. طبعا در حال حاضر همه نگاه جامعه 
به تیم ملی دوست داشتنی بزرگساالن ایران است که تحت 
هدایت شایســته کارلوس کی روش قرار دارد و به طور حتم 
همه به همراه هم در کنار اعضای تیم ملی بزرگساالن هستیم 

برای موفقیتش دعا می کنیم.«
او ادامه داده: »خیلی سریع پس از حضورم در ایران، 
برنامه ریزی برای تدویــن برنامه های اردویی برای تیم ملی 
امید ایران آغاز شــد و ســعی می کنیم طی روزهــای آینده 
برنامه های مان را اعالم کنیم. جلسات متعدد و فشرده ای 
با حضور آقایان محصص، کالنی، معینی و استیلی داشتیم 

که در این باره همه موارد را زیر نظر بگیریم.« 
کرانچــار همچنین تاکیــد کرده: »متاســفانه برخی 
داستان ســرایی ها درباره رابطه میان من و سرمربی محترم 
تیم ملی بزرگساالن مطرح شده که همه آنها دور از واقعیت 
اســت. برای آقای کی روش احترام فراوانی قائل هستم و 
برای کمک به فوتبال ایران در اینجا هستم و تاکید می کنم 
که همه یار و همراه تیم ملی بزرگساالن ایران هستیم. پس 
از جام جهانی، بازی های آسیایی جاکارتا را داریم که در بعد 
منطقه ای اهمیت زیادی دارد و امیــدوارم خانواده فوتبال 

شاهد روزهای خاطره انگیزی باشند.« 
با این حال اما برخی از مربیــان ایرانی از همین حاال 
مخالف خوانی خود را علیه کرانچار آغاز کرده اند و فدراسیون 
فوتبال را بابــت انتخاب این مربی کروات مــورد انتقاد قرار 
می دهند اما برانکو ایوانکوویچ چنــدی پیش در مواجهه با 
این موضوع گفته بود اگر کرانچار سرمربیگری تیم ملی امید 
ایران را بپذیرد باید کاله مان را به آسمان پرتاب کنیم. باید 
دید این انتخاب بعد از بازی های آسیایی نیز اهالی فوتبال 
را مجاب خواهد کرد که به نشــانه احترام بــرای کرانچار و 
تیمش کاله از سر بردارند یا شرایط بدون تغییر در نقطه ای 

که سال ها عدد صفر را نشان می دهد، باقی خواهد ماند. 
اخبار تکمیلی خبرنگار مثلث حکایت از این دارد که رقم 

قرارداد کرانچار حدود ۲۵۰ هزار دالر برای یک سال است.

امید و بزرگساالن از اتفاقات بسیار مهمی  است که در فوتبال 
ما رخ داده و ما باید از چنین اتفاقاتی به خوبی استفاده کنیم و 
دست به دست هم بدهیم تا به هدف بزرگمان که راهیابی به 

المپیک ۲۰۲۰ است دست پیدا کنیم.« 
او ادامه می دهد: »کرانچار مربی بسیار بزرگی است 
و با خصوصیــات اخالقی خوبی که دارد مــن مطمئنم اگر 
رسانه ها، مربیان باشــگاه و مدیران عامل باشگاه ها کمک 
کنند ما می توانیم از تیم ملی فوتبال امیدمان به خوبی دفاع 
کنیم و در بازی های آسیایی جاکارتا به نتایج قابل قبولی با این 

مربی دست پیدا کنیم.« 
اردوی تیم  ملی امید قرار است از ۲۵ اردیبهشت آغاز 
شود. فدراسیون فوتبال قصد دارد کرانچار را متقاعد کند که 
با چند دستیار ایرانی کار کند تا مربیان جوان ایرانی بتوانند از 
تجربیات این مربی کروات بهره ببرند، البته قرار است این 

مربی یک یا دو دستیار نیز همراه خود به ایران بیاورد. 
کرانچــار حدود دو ســال پیش هم گزینــه مربیگری 
امیدهــای فوتبال بود امــا در آن مقطع بــه دالیلی عجیب 

نتوانست سرمربی تیم امید شود. 
کرانچــار در حالی به عنــوان ســرمربی تیم ملی امید 
انتخاب شده که دو سال پیش هم گزینه محتملی برای احراز 
این پست بود. در آن مقطع وزارت ورزش وقت، کمیته ای 
تحت عنوان کمیته تعیین وضعیت مربیان خارجی تشکیل 
داد و خروجی جلسات آن اعضا حذف کرانچار به دلیل برخی 
موارد بود. حاال با تغییراتی که طی دو سال گذشته در وزارت 
ورزش رخ داده و با از بین رفتن آن کمیته من در آوردی گفته 
می شود کرانچار به عنوان ســرمربی جدید امیدهای ایران 
انتخاب شده است. کرانچار با تیم سپاهان سابقه قهرمانی 
در لیگ برتر و جام حذفی ایران را دارد. او در پرسپولیس نیز 
مربیگری کرده است و باتوجه به اینکه آخرین قهرمانی تیم 
امید ایران در بازی های آسیایی با حضور یک مربی کروات 
)برانکو ایوانکوویچ در بوسان( رقم خورده، این امید وجود 
دارد تا کرانچار و شــاگردانش در اندونــزی عملکرد خوبی 
از خود به جــای بگذارند. نکته دیگری کــه درباره کرانچار 
وجود دارد رابطه او با کارلوس کی روش اســت. درباره این 
رابطه نه چنــدان دوســتانه دو گمانه وجــود دارد؛ عده ای 
معتقدند رابطه نه چندان دوســتانه کرانچــار _ کی روش به 

کرانچار فوتبال ایران را خوب 
می شناسد

تیم ملی امید به بازی تدارکاتی و اردوی مناسب نیاز دارد

به نظرم آنچه  دربــاره تیم ملی امیــد اهمیت زیادی 
داشــت، این بود که خیلی زود سرمربی خودش را بشناسد 
و تکلیف نیمکت فنی اش روشن شود. فدراسیون فوتبال 
انتخاب خودش را انجــام داده و باید ببینیــم در آینده چه 
اتفاقاتی رخ خواهد داد. در واقــع نمی توانیم فعال درباره 
کرانچار و  آینده تیم ملی امید قضاوتی داشــته باشــیم اما 
همان طور که عرض کردم روشن شــدن تکلیف این تیم 
را باید بــه فال نیک بگیریــم. به هر حال فدراســیون هم 

باتوجه به داشــته ها و ســلیقه و روشــی که دارد دست به 
انتخاب کرانچار زده است. تیم ملی امید ایران می بایست 
پاســخ انتظارات مردم را بدهد. قانونی که باعث شــد هر 
باشــگاه حتما از بازیکنان امید خود در رده بزرگســاالنش 
اســتفاده کند امروز مفید بــودن خود را بیــش از هر زمان 
دیگری نشان می دهد. ما بازیکنان خیلی خوبی داریم که 
می توانند در تیم  ملی امید بازی کنند اما در عین حال چون 
با تیم های بزرگســاالن تمرین و بازی کرده انــد از تجربه 

باالیی برخوردارند.
 به همین دلیل من فکر می کنم بــا یک برنامه ریزی 
درســت و اصولی می تــوان تیــم خوبــی را مهیا کــرد تا 
امیدهای ایران بتوانند در بازی های آسیایی جاکارتا نتایج 
خوب و قابل قبولی کســب کنند. از طرفی دیگر ما با یک 

مربی کروات طرف هســتیم که به خوبــی فوتبال ایران را 
می شناسد. درســت اســت که نتایج اخیر زالتکو کرانچار 
در فوتبال ایران خوب نبوده و او از عملکرد خیره کننده ای 
که در مقطعی با سپاهان داشت فاصله زیادی گرفت و در 
نهایت مجبور بــه جدایی از فوتبال ایران شــد اما  باید این 
فاکتور ویژه را برای این مربی قائل باشــیم که او به خوبی 
فوتبال ایران را می شناسد. در پرســپولیس و سپاهان کار 
کرده  و من معتقدم این فاکتور به او کمک می کند که بهتر 

بتواند با تیم  ملی امید کار کند.
 فرامــوش نکنیم یک تیم برای رســیدن به موفقیت 
به فاکتورهای خاصی نیــاز دارد که یکی از آنها به انتخاب 
درست ســرمربی برمی گردد. اگر فرض کنیم که کرانچار 
بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم  ملی امید ایران است 
در عین حال نباید فراموش کنیم کــه امیدها به بازی های 

تدارکاتی قوی نیاز دارند. 
همچنین اردوهای خوبی برای این تیم باید تشکیل 
شود تا بتوانند در شرایطی حرفه ای وارد بازی های آسیایی 
جاکارتا شوند. در غیر این صورت نباید انتظار داشته باشیم 
که طلسم ناکامی های تیم  ملی امید شکسته شود. به هر 
حال همه ما باید امیدوار باشیم که این بار کرانچار بتواند با 
امیدهای ایران کار ویژه ای انجام دهد و نتایج قابل قبولی 

کسب کند.

بهتاش فریبا 

 مربی فوتبال
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تراژدی در جشن قهرمانی
مترجم خاطی اشتباهاتش را قبول ندارد

در حاشــیه جشــن قهرمانی پرســپولیس، محسن 
مسلمان تصویری از جشــن قهرمانی را به صورت زنده در 
یکی از شــبکه های اجتماعی به تصویر کشــید که در بین 
آن اصغر نیک ســیرت، مترجم برانکو، لفظــی را در مورد 
حضور این بازیکن در زمین مســابقه و پاس گل دادنش به 
کار برد که خوشایند نبود. اما این مترجم خبرساز نه تنها بابت 
اظهارات عجیب خود عذرخواهی نکرده است، بلکه تمام 
سعی خود را به کار گرفته که موضوع توهین به برانکو و رفتار 
مداخله جویانه خود را اساسا رد کند. او می گوید: »نمی دانم 
این چه داستان هایی اســت که برای من درست کرده اند! 
یکسری دنبال این هســتند که به این مسائل دامن بزنند و 

بهترین کار این است که اهمیتی نداد.« 
او ادامه می دهد: »من اصال با آقای برانکو شــوخی 
ندارم. ماجرا این بود که مسلمان قبل از بازی از من خواهش 
کرد که از برانکــو بخواهم در این بازی بــه میدان برود. او 
تاکید داشت که اگر به میدان برود، حتما درخشش خواهد 
داشت، چرا که انگیزه دارد. حقیقتش من این موضوع را به 
برانکو نگفتم، چرا که او ترکیب تیمش را مشــخص کرده 
بود و قبل از بازی به یکباره دســت به تغییــر ارنج نمی زند. 
مســلمان با نظر خود برانکو در این بازی بــه میدان رفت و 
توانســت یک پاس گل هم بدهد که من در پایان بازی به 
نوعی خواســتم از مســلمان تعریف کنم و به او بگویم که 
همان شد که تو گفتی. در واقع منظور من از به کار بردن آن 
جمله این بود که به مسلمان بگویم »دیدی به زمین رفتی 

و خوب کار کردی.«
نیک ســیرت تاکید می کند: »متاسفانه یکسری هم 
مدعی شــده اند که منظور  من از به کار بردن آن جمله این 
بوده است که به برانکو توهین کنم. برای چه باید به برانکو 
که این قدر رابطه خوبی با وی دارم و سه سال است از کنارش 
نان می خورم، توهین کنم؟ نمی دانم از روی بدخواهی این 

مسائل را مطرح می کنند یا هدف دیگری دارند.«
نیک سیرت در حالی این اظهارات عجیب را در توجیه 
رفتار زننده خود مطرح می کند که خودش تاکید کرده است 
با برانکو در این مورد صحبت کرده. واکنش برانکو اما قابل 

تحسین است. او سکوت کرده. دردناک تر اینکه حتی وقتی 
برانکو نسبت به دفاعیات مترجم خود سکوت کرده است، 
نیک سیرت به این نتیجه نرســیده که سرمربی خویشتندار 
پرسپولیس اساسا اهل پرخاش و درگیری نیست، بلکه از این 
سکوت این طور برداشت کرده که برانکو اصال مشکلی در 

این زمینه ندارد! تلخ تر از این طنز سراغ دارید؟ 
مترجمی  که باید امانتدار برانکو باشــد با زشــت ترین 
الفاظ درباره این مربی کروات صحبت کرده است و حاال به 
جای عذرخواهی به هر دری می زند تا این رفتار را توجیه کند. 
واکنش افکار عمومی اما طی هفته گذشته قابل توجه بود. 
هواداران پرسپولیس حاال بهتر از هر زمان دیگری متوجه 
شده اند که چرا محسن مســلمان نیمکت نشین شده بود. 
هواداران این تیم حاال متوجه شده اند که برانکو ایوانکوویچ 
در چه شــرایطی تیمش را از ورود به حاشیه و تنش دور کرد 
و چگونه سرخ ها را به جام قهرمانی رساند. نیک سیرت که 
قاعدتا بایــد نزدیک ترین فرد به برانکو ایوانکوویچ باشــد، 
در این چنــد جمله با طرفداری از مســلمان بــه او یادآوری 
می کند که با این پاس گل جواب دندان شکنی به سرمربی 
پرســپولیس داده اســت. این صحبت های نیک ســیرت 
به قدری سریع و غافلگیرکننده اســت که محسن مسلمان 
واکنشی به این مســاله ندارد و بنابراین صدای نیک سیرت 
که با لحنی بد ادا شده است به سرعت و به دست هواداران 
دو آتشه ای که پای الیو مسلمان نشســته بودند، همه گیر 
می شــود. نکته مهم در این مســاله این اســت که اگرچه 
مسلمان ناخودآگاه یک گفت وگوی خصوصی را افشا کرده 
اما تحلیل فوری طرفداران پرســپولیس نگرانی از فضایی 
اســت که در تیم پرســپولیس وجود دارد . در کامنت هایی 
که صفحه های هواداری و طرفداران تیم بعد از این ماجرا 
داشتند، این طور به نظر می رسد که آنها احساس کردند بین 
برانکو و نزدیک ترین فــردش در این تیم فوتبال فاصله ای 
بزرگ وجود دارد، حال آنکــه برانکو قبال مترجمی  مثل رضا 
چلنگر را داشــته کــه نزدیک ترین فرد او در همــه زمینه ها 
محسوب می شود. این ویدئو بعد از جشن قهرمانی به دست 
پرسپولیسی ها و شخص برانکو نیز رسید و اوقات سرمربی 

پرســپولیس را تلخ کرد و اگرچه آســکو )اسم مستعاری که 
کروات های پرسپولیس به نیک سیرت می گویند( در جشن 
قهرمانی حضور یافــت، اما بعید به نظر می رســد که رابطه 
این دو به حالت قبلی بازگردد و حاال باید انتظار داشــت که 
 بی اعتمادی شدید از ســوی برانکو نسبت به مترجمش که 
در این سه ســال همواره کنار او بوده، شــکل بگیرد. البته 
نیک ســیرت در گفت وگوی پس از بازی با ورزش ســه این 
موضوع را تکذیب کرد و به کری خوانی با بازیکن حریف ربط 
داد، محسن مسلمان نیز در استوری گفته های نیک سیرت 
را تایید کرد اما بار دیگر استفاده مکرر و افراطی از شبکه های 
اجتماعی باعث بروز یک حاشیه شد و جشن قهرمانی را به 
کام برانکو ایوانکوویچ تلخ کرد. نقش باشــگاه پرسپولیس 
اما در کنترل این حواشی بسیار مهم است؛ مدیران باشگاه 
برای حفظ و تداوم موفقیت های پرســپولیس و جلوگیری 
از به حاشــیه رانده شــدن این تیم، باید تصمیمات بزرگ و 
شــجاعانه ای بگیرند تا تیمشــان با پروفســور ایوانکوویچ 
همچنان در راه موفقیت گام بردارد. با این حال گرشاسبی، 
سرپرســت این باشــگاه تاکید کرده که برانکو باید در مورد 
نیک ســیرت تصمیم بگیرد. این موضع انفعــال اما به طور 
حتم چیزی نیســت که مطلــوب برانکو باشــد. اما واکنش 
برانکو ایوانکوویچ با تاخیر صورت گرفت. او دوشنبه هفته 
گذشته، یعنی ســه روز بعد از جنجال مترجمش باالخره در 
واکنش بــه اظهارات نیک ســیرت گفت: »نبایــد ناراحت 
باشم؟ نه تنها از آقای نیک ســیرت بلکه از شما خبرنگاران 
هم ناراحتم چون چنین سوالی را مطرح می کنید.« باشگاه 
پرســپولیس اگر چه قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کرده، 
اما اگر نتواند برخورد مناســبی با نیک ســیرت و مســلمان 
انجام دهــد، بی تردید آنچــه که به طور مرتب مــورد تاکید 
جعفر کاشانی است به بدترین شکل ممکن از دست داده. 
مدیران پرسپولیس همچنان از سرمربی کروات پرسپولیس 
موفقیت های دیگری را مطالبه می کنند اما در عین حال به 
این موضوع توجهی نمی کنند که در درون تیم برانکو حتی 
نزدیک ترین فرد به وی نیز سعی می کند خود را به بازیکنان 
معترض تیم نزدیک کند. چه واکنشی باید صورت بگیرد؟ 
برانکــو چه تصمیمــی  خواهــد گرفت؟ کمیتــه انضباطی 
باشگاه پرســپولیس و کمیته اخالق فدراسیون فوتبال چه 
واکنش ها و تصمیماتی خواهند داشــت؟ در صورت حفظ 
مترجمی  که نه تنها اشــتباهش را نمی پذیرد، بلکه در مقام 
توجیه آن برمی آید، چه خســارت هایی متوجــه کاریزمای 

برانکو خواهد بود؟

گزارش
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استثناء
پرسپولیس با مترجم فحاش خود برخورد رادیکال کند

پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی جشــن قهرمانــی 
برگزار می کند امــا یک ویدئوی شــوکه کننده خیلی زود به 
سوژه شبکه های اجتماعی تبدیل می شود. اتفاقی که رخ 
داده زشت تر از آن اســت که بخواهیم درباره الفاظ زشتی 
که مترجم  آقای برانکو به کار برده اســت، صحبت کنیم ؛ 
آن قدر زشــت که نمی توانیم این ادبیات را بنویســیم یا بر 
زبان جاری کنیم. باور کردن این چیزهــا البته در فوتبالی 
که هر روز از مواجهه با آن خسته و دلسرد می شویم، اتفاق 
عجیبی نیست اما از زشتی آن هم نمی کاهد. آنجا که یک 
مترجم که به طور حتم تحصیلکرده هم هست به خودش 
اجازه می دهد درباره یک انســان با شخصیت مثل برانکو 
ایوانکوویچ با این ادبیات زننده و زشــت صحبت کند. اما 
فراموش نکنیم که دو اتفاق زشــت رخ داده اســت ؛ اول 
اینکه الفاظ رکیکی استفاده شده و دوم اینکه  آقای مترجم 
آگاهانه رفتار مداخله جویانه ای داشــته است. مداخله در 
حریمی  که تصمیم گیری در آن فقط بر عهده سرمربی یک 
تیم است. چقدر مهم است که برانکو به محسن مسلمان 
در چه بازی هایی اعتماد کرده  و در چه بازی هایی او را روی 
نیمکت نشانده است. تصمیم گیری در مورد بازی کردن یا 
بازی نکردن یک بازیکن موضوعی است که فقط سرمربی 
تیم درباره آن اختیار تــام دارد. به محض اینکه مثال های 
خارجی می زنیم هم یک عــده می گویند چرا فوتبال ما را با 
آنجا مقایســه می کنید. چطور است که اسم مان را فوتبال 
حرفه ای گذاشــته ایم اما نمی خواهیم حتــی خودمان را 

با آنها مقایســه کنیم؟ مگر نه اینکه گــرت بیل در خیلی از 
بازی ها روی نیمکت رئال مادرید نشســت؟ مگر نه اینکه 
زیدان در یک بازی  بی اهمیت مثــل لگانس به او فرصت 
بازی داد؟ آیــا در آنجا عده ای به زیدان فحاشــی کردند؟ 
من فکر می کنم این اتفاق کم اهمیتی نیســت که باشگاه 
پرسپولیس قصد دارد توپ را به زمین خود برانکو بیندازد. 
مدیران این باشگاه گفته اند در مورد آقای مترجم باید خود 
برانکو تصمیم بگیــرد. در صورتی که به عقیــده من این 
باشگاه است که متولی پرسپولیس است و با رایزنی با برانکو 

باید خودش تصمیم بگیرد.
 به نظر من اما بایــد برخورد رادیکالــی در این زمینه 
صورت بگیــرد. من هرگز بــا ریش ســفیدی به طور کامل 
مخالف نبودم اما ریش ســفیدی که قرار باشــد به اشاعه 
اعمال زشت و نادرست کمک کند، نباید مد نظر قرار بگیرد 
و در اینجاســت که عیار و شــهامت باشــگاه پرسپولیس 

مشــخص خواهد شــد. من در جنوب شــهر تهران بزرگ 
شدم. در محله هایی که به یاد ندارم هرگز پیر یا بزرگ تر یک 
محله برای موضوعات ناموسی ریش سفیدی کرده باشد. 
ریش سفیدی وقتی معنا پیدا می کند که در موقعیت درستی 
صورت بگیرد. من تاکیــد می کنم که با ایــن مترجم باید 
برخورد رادیکالی صورت بگیرد و اتفاقا باشگاه پرسپولیس 
برای فدراسیون فوتبال گزارشی تهیه کند که برخوردها و 
محرومیت های جدی تری هم برای ایشان صورت بگیرد. 
باشــگاه پرســپولیس با گفتن این حرف که برانکو باید در 
این مورد تصمیم بگیرد نباید خود را کنار بکشد. با شناخت 
و ارادتی که نسبت به  آقای جعفر کاشــانی دارم امیدوارم 
باشگاه پرسپولیس در این زمینه به خوبی ورود کند و تصمیم 
قاطعانه ای بگیرد.  این خالف اصول انسانی است که ما با 
یک مربی زحمتکش و با شخصیتی مثل برانکو ایوانکوویچ 
این گونه برخورد کنیم. تیم مان را قهرمان کند و با  فردی که 
در کارش مداخله کرده و درباره اش الفاظ رکیکی به کار برده 
است از طریق مدارا و مصلحت اندیشــی وارد شویم. من 

به شخصه روی نیمکت های فراوانی نشسته ام.
 وقتی ســرمربی بودم متوجه شــدم یکی از اعضای 
کادر فنی به یک بازیکنی گفته اســت حق تو این نیســت 
که روی نیمکت بنشــینی و باید بازی کنی. من نامه ای به 
باشــگاه زدم و درخواســت کردم که این فــرد از کادر فنی 
اخراج شــود چون او در کار من مداخله کــرده بود. او حق 
یا توقعی را نزد آن بازیکن ایجاد کرده بود که من به عنوان 
ســرمربی آن حق را برایش قائل نبودم، بنابراین از باشگاه 
پرسپولیس می خواهم که شجاعت خودش را در این زمینه 
نشــان بدهد و برخورد قاطعانه ای با  آقای مترجم داشــته 
باشــد. در این صورت برانکو با تمرکز بهتری به بازی های 

بعدی تیمش فکر خواهد کرد.

امیر حاج رضایی

 کارشناس فوتبال

یادداشت

باور کــردن این چیزها البتــه در فوتبالی کــه هر روز از 
مواجهه با آن خسته و دلسرد می شویم، اتفاق عجیبی 
نیســت اما از زشــتی آن هم نمی کاهد. آنجــا که یک 
مترجم که به طــور حتــم تحصیلکرده هم هســت به 
خودش اجازه می دهد درباره یک انســان با شخصیت 
مثل برانکو ایوانکوویــچ با این ادبیات زننده و زشــت 
صحبت کند. امــا فراموش نکنیم که دو اتفاق زشــت 
رخ داده است ؛ اول اینکه الفاظ رکیکی استفاده شده و 
دوم اینکه  آقای مترجم آگاهانه رفتار مداخله جویانه ای 

داشته است
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جان سخت
نکونام در نخستین تجربه سرمربیگری موفق شد

»چرا معجزه؟ با قلــدری تمام به لیــگ برتر آمدیم. 
لیاقتش را داشتیم. شــما ببینید کدام تیم در ۹ هفته اخیر 
توانست این نتایج را به دست بیاورد که ما به دست آوردیم، 
البته مهدی پاشــازاده و داوود مهابادی نیز برای این تیم 
زحمت زیادی کشــیدند، من از حاصل کار آنها اســتفاده 
کردم. به مردم قائمشــهر و بازیکنانم و خانواده هایشــان 
که در این مدت سختی زیادی کشیدند تبریک می گویم. 

ان شاءالله این صعود مبارک همه مردم مازندران باشد.«
این حرف ها را جواد نکونام به زبان آورد وقتی تیمش 
را به لیگ برتر رسانده بود. ماموریت سختی که خیلی ها و 
حتی شاید مدیران باشگاه نساجی مازندران هم آن را الاقل 
در پایان فصل جــاری غیرممکن می دانســتند اما نکونام 
نشان داده که توانمندی های باالیی دارد. او همچنان که 
در دوره بازیگری اش باهوش بود نشان می دهد که می تواند 
مربی باهوش تری باشــد؛ باهــوش و البته با دیســیپلین 
خاصی که از او سراغ داریم. آنجا که وقتی از او درباره ادامه 
همکاری اش با نســاجی مازنــدران می پرســند می گوید: 
»باید االن خوشــحال باشــیم اما بعدا در این باره صحبت 

خواهیم کرد.«
و باز همان اندازه باهوش که خود را به سوژه جنجالی 
رســانه ها تبدیل نکند، بنابراین وقتی در گیر و دار جشن و 
پایکوبی به او می گویند؛ مسئوالن یکی از تیم ها گفته بودند 
که شــما داوران بازی های آنها را تعیین می کنید، به جای 
عصبانی شدن و پرداختن به مسائل حاشــیه ای این گونه 

پاسخ می دهد: سوال بعدی!
جواد نکونام اما برای رسیدن به این افتخار بزرگ در 

آغاز راه مربیگری اش مشکالت زیادی را تحمل کرد. او در 
حالی که با تیم خونه به خونه نتایج نسبتا خوبی کسب کرده 
بود و یکی از بخت های اصلی صعود بــه لیگ برتر بود، از 
سمت سرمربیگری این تیم بنا به دالیلی استعفا کرد و راهی 
تهران شــد اما طولی نکشــید که مدیران باشگاه نساجی 
مازندران وی را به خدمت گرفتند و بــه او اعتماد کردند. با 
همه اینها اما وقتی خبرنگاری به او گفت در طول این مدت 
فشار زیادی روی شما وجود داشت، شما این فشار را چطور 
تحمل کردید، این گونه واکنش نشان داد: »فشاری نبود. 
من بازیکن حرفه ای بودم و فوتبال را در باالترین سطحش 
بازی کردم. با این کارها نمی توانند به من ضربه بزنند چون 

جان سخت تر از این حرف ها هستم. توکلم به خداست.«
خبرآنالین دربــاره روحیه خاص نکونام می نویســد: 
»آوردن نســاجی در فاصله ۹ هفته به پایان لیگ یک کار 
دشواری بود. به خصوص که ۹ امتیاز با صدر جدول فاصله 
داشتند، کار دشواری بود که شاید حتی مدیران نساجی هم 
باورشــان نمی شــد. این عدم اطمینان را می شد در جلسه 
معارفه جواد نکونام به وضوح دید؛ جایی که مالک باشگاه 
گفت: »ما با او قرارداد یک فصل و نیمه بسته ایم تا حتما در 

پایان این قرارداد در لیگ برتر باشیم.«
همان روز امــا نکونام و تیــم فنی اش نشــان دادند 
دنبال وقت گذرانــدن در لیگ یک نیســتند. او همان روز 
بازیکنانش را در رختکن نگه داشت و بعد از رفتن مسئوالن 
تیم با لحنی قاطع گفت: »بیاییــد عهد ببندیم که می رویم 
لیگ برتر. هر کسی فکر می کند می ترســد و باور ندارد به 
لیگ برتر می رویم، همین حاال برود باشــگاه و قراردادش 

را فسخ کند.«
این عهد و این اعتماد باعث شــد تا آنها با تمام وجود 
بازی کنند. طــوری بازی کنند کــه در کنــار حمایت مردم 
عاشق فوتبال قائمشهر، چاره ای غیر از صعود به لیگ برتر 

نداشته باشند.
نکونــام در اولین ســال مربیگری حــاال یک صعود 
دراماتیــک و اســتثنایی را بــه لیگ برتــر جشــن گرفتــه 
است؛ درســت وقتی که داور ســوت پایان دیدار نساجی 
و راه آهــن را بــه صــدا درآورد. درســت در لحظــه ای که 
او جلوتــر از بازیکنان برای شــادی به آســمان می پرید، 
 مشــخص بود که یک ســرمربی جدیــد به فوتبــال ایران 

اضافه شده است.
نکته جالب این اســت که نکونام در آغــاز تجربیات 
مربیگری از تیم خونه به خونه شروع کرد. او در ابتدای این 
فصل به تیم بابلی رفت تا با نتایج خوب نشان بدهد باوجود 
جوان بودن اما یک مربی آینده دار و صاحب سبک است. 
دوران حضور نکو در بابل البته زودتر از حد انتظار به اتمام 
رسید و او به دلیل اختالف شــدید با مدیران خونه به خونه 
این تیم را ترک کرد. با این حال بازگشت او در فاصله ۹ هفته 
به اتمام لیگ دسته اول دوباره تنور رقابت را بین نساجی و 
خونه به خونه اوج گرفته روشن کرد و دو تیم نفس به نفس 
تا هفته آخر پیش رفتند. جالب اینکه نساجی بعد از تساوی 
بدون گل در مسجدسلیمان در دو هفته قبل از اتمام لیگ 
دسته اول به نظر ناامیدترین تیم بین شانس های صعود به 
نظر می رسید اما محاسبات نکونام جواب داد و او یکشنبه 
هفته گذشــته با پیروزی پرگل مقابل راه آهن با تفاضل گل 
بهتر راه صعود به لیگ برتــر را هموار کرد تا اولین و دومین 
تجربه ســرمربیگری اش نتیجه ای کامال شــیرین در پی 

داشته باشد.
سبک مربیگری نکونام وام گرفته از سرمربیان بزرگی 
اســت که او با آنها کار کرده بود. چهره هایی مثل کارلوس 
کی روش که تا قبل از انتخاب سرمربی تیم امید، کاپیتان 
ســابقش را شایســته ترین فرد برای تصاحب این پســت 

می دانست.
نکونام کــه دوران ملــی اش از مســابقات مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۰۲ آغاز شده و رکورددار بازی ملی در فوتبال 
ایران است، در ســیر پله به پله اش بعد از پایان نافرجام در 
تیم ملی حاال با جاه طلبی خاص خود، یک سرمربی مدعی 
و جوان در فوتبال ایران اســت. بــه عکس های لحظات 
پایانی پیروزی نساجی که نگاه می کنیم پی می بریم که این 
مربی باآتیه فوتبال ایران را باید دقیق تر ببینیم. ورزش سه 

می نویسد: »او جواد نکونام است، راه را باز کنید.«
شــاید به دلیل همین توانمندی هاست که کی روش 
در واکنش به انتخــاب گزینه ای برای ســرمربی تیم ملی 
امید به صراحت عنوان کرد: »من گفتم که مربیان ایرانی 
را زیاد نمی شناســم اما نفراتی مثل دایــی، گل محمدی، 
ویســی و... می توانند از عهده کار بربیاینــد و در تیم امید 
موفق شوند؛ اما اگر دنبال یک گزینه هستید که هم جوان 
باشــد، هم آرزوهای بزرگ و جاه طلبی داشته باشد و هم از 
اعتبار بین المللی برخوردار باشد، تنها شخص مناسب جواد 
نکونام اســت. من وقتی چنین حرفی می زنم، قطعا فکت 
الزم را برایش دارم تا ثابت کنم. اســتراکچرها و سیســتم 
پایه ای و مدرن اینجــا را خودم ســاخته ام و می توانید آنها 
را ببینید، البته اگر کســی نظری مخالف مــن دارد، به آن 
احتــرام می گذارم.« حاال جــواد نکونام خــود را به عنوان 
یکی از مربیان موفق فوتبال ایران معرفی کرده اســت. او 
که در دوران بازیگری خود یکی از باکیفیت ترین بازیکنان 
تاریخ فوتبال ایران بود حاال قصد دارد در دنیای مربیگری 
نیز حرف هایی برای گفتن داشته باشد؛ حرف هایی که به 
 قول خودش اگر قرار به گفتن آنهاســت باید در زمین بازی

 آن حرف ها را بزند.

گزارش
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نکونام کاریزمای مربیگری دارد
خوشحالم که دو مربی جوان ایرانی تیم های شان را به لیگ برتر آوردند

قبل از اینکه درباره دوست و همبازی قدیمی ام و مربی 
موفق امروز فوتبال ایران صحبت کنم باید عرض کنم دنیای 
مربیگری با دنیای بازیگری خیلی متفاوت است. دو مقوله 
کامال جدا از یکدیگر هســتند و دوره بازیگری به هیچ وجه 
نمی تواند مالک یا معیار خوبی برای ارزیابی دوره مربیگری 
باشــد. اینکه یک بازیکن بازیکن خوبی بــوده دلیل بر این 
نیســت که مربی بزرگی هم بشــود یا بر عکس اگر بازیکن 
بدی بوده دلیل کافی نیســت که حتما مربــی بدی خواهد 
شد. ممکن اســت یک بازیکن متوسط دوره مربیگری اش 
بسیار پرافتخار ظاهر شود یا بازیکنان بزرگی هم داشته ایم 
که در دوره مربیگری عملکرد خوبی نداشته اند. با این حال 
خوشبختانه جواد نکونام نشان داد که همچنان که بازیکن 
بزرگی بوده نشــانه های درســتی از بزرگ شــدن در عرصه 
مربیگری را هم دارد. من خودم ســرمربی بوده ام. می دانم 
که چقدر کار دشواری است. ســرمربیگری یک کاریزمای 
خاصی می خواهــد که به نظرم جواد نکونــام این کاریزما را 
دارد. نکونام در فوتبال اروپا بازی کرده اســت. بارها شرایط 
سخت و پیچیده را در دوره بازیگری اش تجربه کرده است، 
بنابراین به خوبی می داند که در شرایطی که تیمش به بحرانی 
برخورد می کند چگونه باید رفتار کند و بازیکنانش را چگونه 
مهیای بازی های سخت کند. این کار شوخی بردار نیست. 
بخش مهمــی  از پیچیدگی هــای کار مربیگــری در همین 
موضوع است که شما بتوانید تیم تان را برای شرایط سخت 
آماده کنید. شما به عنوان یک مربی چطور می خواهید این 
کار را انجام بدهید؟ من به شــما می گویم کــه باید بتوانید 
اندیشه های تان را به خوبی به بازیکنان تیم تان منتقل کنید. 
مهم نیست که شــما یک مربی دفاعی هستید یا یک مربی 
که به حمله عالقه مندید. مهم این اســت که بازیکنان تیم 

تان به خوبی وظایف شــان را بدانند. نکونــام این ویژگی را 
دارد. به خوبی می تواند اندیشه های خود را به تیمش منتقل 
کند. نکته ای که مایلم درباره آن صحبت کنم این است که 
امثال من و جــواد نکونام که فوتبال را زود کنار گذاشــتیم و 
جذب دنیای مربیگری شدیم به خوبی می توانیم با بازیکنان 
تیم مان ارتبــاط برقرار کنیم، چون اختالف ســنی زیادی با 
تیم مان نداریم. آنها را به خوبی درک می کنیم. احساســات 
و روحیات خاص دوران بازیگری را به خوبی می شناســیم و 
هنوز تا حدودی در همان فضا قرار داریم، بنابراین بهتر از هر 
مربی دیگری می توانیم روح جنگیــدن را به تیم مان تزریق 
کنیم. شاید وقتی نکونام سرمربی نساجی شد خیلی ها تصور 
نمی کردند او بتواند دســت به چنین کار بزرگی بزند و تیمش 
را به لیگ برتر بیاورد اما دیگر دوره این حرف ها تمام شــده 
است که می گویند امثال نکونام چون جوان هستند از تجربه 
کافی برخوردار نیســتند و نمی توانند موفق شــوند. دنیای 
فوتبال آن قدر پیشرفت کرده که مربیان جوان هم می توانند 
با تکیه بر دســتیاران خوب و بادانــش در کادرفنی صاحب 
تجربه های ارزشمندی شوند؛ کاری که نکونام انجامش داد. 
او یک تمرین دهنده خوب خارجی را به کادرفنی اضافه کرد 
و خودش هم با تمام تمرکز به مسائل فنی تیمش پرداخت. 
نتیجه اش هم این شد که نساجی مازندران به لیگ برتر صعود 
کرد. اما بد نیست این را هم بگویم که تفکر مدیران فوتبال 
ما نیز بایــد تغییر کند. من بــه همه مربیــان خارجی احترام 
می گذارم. من مربیان خارجی داشــته ام که خیلی چیزها از 
آنها یاد گرفته ام. همین طور به مربیان ایرانی باســابقه هم 
احترام می گذارم. اصال اگر اینها نبودند چه کسی به ما بازی 
کردن یا مربیگری را یاد می داد اما بحث من این اســت که 
باید رفته رفته فضا را برای فعالیت مربیــان جوان ایرانی باز 
کنیم. مربیان جوان ایرانی همچون محمود فکری و جواد 
نکونام نشان دادند که تا چه حد اســتعداد دارند و می توانند 
تیم های خود را به موفقیت برسانند. در لیگ دسته یک شما 
مربیان خارجی را دیدید که برای حضورشــان روی نیمکت 
خیلی هزینه شده بود اما خوشحالم که دو مربی ایرانی موفق 

شدند تیم های خود را به لیگ برتر بیاورند. این نشانه روشنی 
اســت که مدیران باشــگاه های ما بیش از پیش به مربیان 
ایرانی و به خصوص جوانان اعتماد کنند. نســل امروز نسل 
خاصی است. بازیکنان این نسل روحیات خاص خودشان 
را دارند. ما با نسلی ســروکار داریم که نمی توانیم اینترنت را 
ازآنها بگیریم اما باید بتوانیم هیجانات این نســل را کنترل 
کنیم و آنها را به خوبی برای حضور در بازی های سخت آماده 
کنیم. مربیان جوان فوتبال ایران دوستانی دارند که خیلی 
خوب می توانند آخریــن و به روز ترین اطالعات مربیگری را 
در اختیارشان قرار دهند، بنابراین چاره ای نداریم جز اعتماد 
کردن. اطمینان دارم که در این صــورت فوتبال ملی ما نیز 
روزهای بهتری خواهد داشت. شما به این موضوع فکر کنید 
که یک تیم برای آمدن به لیگ برتر باید چه سختی هایی را 
پشت سر بگذارد. یکی از این ســختی ها این است که تیم 
شــما باید دو برابر تیم های دیگر جنگنــده و فیزیکی ظاهر 
شود. بازیکنان شما باید به خوبی بدوند. نکونام چون خودش 
بازیکن جنگنده ای بود و زندگی حرفه ای و ســالمی  داشت 
موفق شد تیمش را هم این گونه به رشد برساند. او همچنین 
از دوستان سالمی  در کنار خود بهره  گرفت که بتوانند به خوبی 
به او و تیمش کمک کنند. درســت است که برانکو توانست 
پرسپولیس را به عنوان قهرمانی برسانددرست است که شفر 
موفق شد در استقالل تغییرات چشمگیری را ایجاد کند اما 
فراموش نکنیم که علی کریمی  و عبدالله ویسی موفق شدند 
تیم های شــان را در لیگ برتر نگه دارنــد. فراموش نکنیم 
که یکی از ســخت ترین کار های فوتبال ایران که صعود به 
لیگ برتر اســت را دو مربی جوان ایرانی انجام دادند، البته 
این را هم بگویــم که از همین حــاال نمی توانیم بگوییم که 
نکونام مربی بزرگی است و کارش را تمام و کمال انجام داده 
است. او تازه اول راه مربیگری است اما در شروع این راه از 
یک آزمون بســیار سخت ســربلند بیرون آمده است. من از 
این بابت خوشحالم و به او تبریک می گویم. اینکه در ادامه 
راه مربیگری او چه خواهد کرد و چــه انتخاب هایی خواهد 
داشت موضوعی نیست که بتوانیم االن درباره اش صحبت 
کنیم اما اینکه مربیان جوان ایرانی به خوبی موفق شده اند 
توانمندی های خودشــان در فوتبــال ایران را بــروز دهند، 
باید به فال نیــک بگیریم و بیش از گذشــته به این موضوع 
توجــه کنیم. جــواد نکونام در نســاجی مازنــدران عملکرد 
فوق العاده ای داشــت چون به خوبی نقاط ضعف تیمش را 
شناسایی کرد، توانست مهاجم خوب و باکیفیت بگیرد، خط 
دفاعی تیمش را تقویت کند و با بازیکنان تیمش ارتباط خیلی 

خوبی برقرار کند.

محسن بیاتی نیا 

مربی فوتبال

یادداشت
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روزانه
شنبه

دوشنبهیکشنبه 

»در سال 1389، 891 هزار ازدواج ثبت شد اما از این سال تاکنون ساالنه 6/5 درصد از 
میزان ازدواج در کشور کاسته شده است. یعنی ما در سال 95 به 661 هزار ازدواج رسیدیم. این 
آمار نشان می دهد در یک بازه پنج ســاله آمار ازدواج در کشور 25 درصد کاهش داشته است. 
عالوه بر آن شاهد افزایش آمار طالق در کشور هســتیم. برای مثال در تهران به ازای هر دو 
ازدواج یک مورد طالق و در مناطق شمالی آن به ازای هر پنج ازدواج یک مورد طالق ثبت شده 
است. اگر با همین برنامه های جاری پیش برویم حتما نرخ تولد فرزند در سال های آینده کاهش 
پیدا می کند. درحال حاضر فاصله بین ازدواج و نخستین فرزند در خانواده ها به سمت 5 سال 
سوق پیدا کرده است. ما در حال حاضر 11 میلیون جوان ازدواج نکرده در کشور داریم. یعنی 
30 درصد افراد 20 تا 35 ساله ازدواج نکرده اند. این گروه در کنار فراهم شدن مسکن و شغل، 
نیازمند آموزش هایی برای یادگیری تاب آوری در برابر مشــکالت اجتماعی هستند.« در روز 
جوان آمارهایی از این دست که توسط رئیس اداره سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت ارائه شــد، وضعیت ناامیدکننده ای را به تصویر کشید.  خبر مهم اینکه جنگنده های 
سعودی با وجود بمباران  حقیرانه محدوده مراسم  تشــییع پیکر شهید صالح الصماد در صنعا، 
نتوانستند مانع وداع باشکوه با رئیس شورای عالی سیاســی یمن شوند. بر اثر بمباران میدان 
سبعین، محل تشــییع پیکر صالح  الصماد، یک نفر شــهید و دو نفر نیز زخمی  شدند. ائتالف 
سعودی -آمریکایی از طریق پهپادهای خود، خودرو حامل صالح الصماد را در استان الحدیده 
واقع در سواحل غربی یمن هدف قرار داده و او و تعدادی از همراهانش را ترور کردند. خبر بد 
هم اینکه استاد علی آوارگان، نوازنده و سازنده قیچک منطقه بلوچستان درگذشت. این استاد 
ملقب به لعل محمد سرودی از نوازندگان کهن منطقه بلوچستان بود که هم قیچک می ساخت 

و هم این ساز را خوب می نواخت. استاد زمان مرگ ٨6  سال داشت.

دنیای بدون تلگرام چطور بود؟ یکشنبه یک چند ساعتی این دنیا را تجربه کردیم، البته 
موضوع ربطی به فیلترینگ نداشت. تلگرام به دنبال اختالل به وجود آمده که به دلیل مشکل 
گرمای بیش از اندازه یکی از سرورهای آن بود، در دسترس کاربران نبود و تا وصل شدن مجدد 
فرصتی پیش آمد به چند کار عقب مانده برســیم و برســید! قطعی تلگرام موجب شوخی های 
بامزه ای در فضای مجازی شد، شوخی هایی مثل »داداش خنک نشد سروراتون؟ واال کوره 
ذوب آهن هم بود تا االن خاموشش کرده بودن«، »داداش پول نداری فن بخری، بگو زنگ 
بزنم بچه ها بیان فوت کنن خنک بشــه« و »یکی از خوبیای قطعی تلگرام اینه که به آغوش 

خانواده بازمی گردیم«.
ولی الله ســیف، رئیس کل بانک مرکزی می گوید تعداد مسافرت های خارجی در ایران 
بیش از حد معمول است و باید متعادل شود. سیف این حرف را در برنامه ای تلویزیونی به زبان 
آورده که در آن وضعیت بازار ارز را تشریح کرده است. به جز سیف افراد دیگری هم هستند که 
از نرخ ســفر های خارجی ایرانی ها نگرانی دارند، چرا که با هر سفر ارز از کشور خارج می شود 
و این می تواند به اقتصاد کشــور ضربه بزند. این ماجرا خیلی هم به همین راحتی نیست، باید 
در مورد آن بحث جدی شود. میان قائمشهر و بابل فقط 21 کیلومتر فاصله است، این فاصله 
می تواند، فاصله ای میان غم و شادی در یک شب باشد. وقتی مردم قائم شهر صعود نساجی 
را به لیگ برتر جشن گرفتند و مردم بابل در غم ماندن پشت در لیگ برتر ماندند، پیروزی 6 بر 

صفر نساجی مقابل راه آهن، مازندران را پس از مدت ها صاحب نماینده ای در لیگ برتر کرد. 
در حاشیه سفر وزیر بهداشت هم به شهر سوسنگرد خوزستان، مردم این شهر به نشانه 

یادبود و تشکر یک دست لباس عربی به وزیر هدیه دادند.

بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران از صدور دستور قضایی مسدودسازی 
تلگرام خبر داد و اعالم کرد: »فعالیت این سایت در ایران از دهم اردیبهشت ممنوع است.« این 
یعنی از این به بعد اگر تلگرام تان را باز کردید و دیدید که نوشته اتصال به شبکه یا به روزرسانی اما 
هیچ ربطی به داغ کردن سرورها و حمله و اتک و اینها ندارد، باالخره موقعی که همه انتظارش 

را می کشیدند، رسید...
خدمات پزشکی و درمانی گران می شود. معاون کل وزارت بهداشت درباره مباحث مطرح 
مبنی بر افزایش پنج درصدی تعرفه های پزشکی 9۷، گفت: »مصوبه شورای عالی بیمه در حوزه 
تعرفه ها که با رای گیری تمامی  بیمه ها، وزارت بهداشت و نماینده نظام پزشکی همراه بوده، 
مشخص است. دولت باتوجه به محدودیت های منابع به طور کلی افزایش سبد تعرفه ای را پنج 
درصد تصویب کرده است.« نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس باتوجه به وضعیت نامناسب 
زلزله زدگان از سلبریتی ها درخواســت کرد هرچه سریع تر وضعیت پول های جمع آوری شده را 
تعیین تکلیف کنند: »بر اساس گزارش ارائه شده از سوی استاندار کرمانشاه در نشست مشترک 
با اعضای کمیســیون اصل 90 و نمایندگان استان کرمانشــاه 63 میلیارد تومان کمک های 
مردمی  در اختیار هالل احمر، 2 تا 2/5 میلیارد تومــان کمیته امداد، 3 میلیارد و 200 میلیون 
تومان زیباکالم، 8/5 میلیارد تومان علی دایی و 5 میلیارد و 200 میلیون تومان خانم کلباسی 
قرار دارد.« این چند روز باران خوب می بارد و آســمان با ما مهربان بوده. بارانی که در یکشنبه 
شب به اوج خود رسیده بود، دوشنبه هم بارید اما این نعمت الهی گاهی هم باعث آب گرفتگی در 
معابر و این چیزها می شود، آن وقت است که یادمان می افتد که تهران شهردار ندارد و اعضای 

شورای شهر هنوز دارند دنبال آن می گردند. 
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آنالین

سه شنبه 

11 اردیبهشت روز کارگر است، این سه شنبه هم در همه جای جهان همه یادشان افتاد که هستند کسانی که دستشان زبرتر از 
دست دیگران است و نان شان ساده تر، دغدغه هایشان خیلی زیاد نیست، امنیت شغلی می خواهند، امنیت روانی برای زندگی، حقوق 
اقتصادی و اجتماعی و چیزهایی از این دست؛ کاش به جای شعاردادن، همه برویم و یقه پاره کنیم برای پاسداشت این قشر از جامعه، 
الاقل حقوقشان را بدهیم... مثل این فرانسوی ها نباشیم. در جریان اعتراضات کارگران در پاریس مبنی بر سیاست های دولت فرانسه، 
شهسوار حسینی، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به علت استنشاق گاز اشک آور، مسمومیت شدید و بی هوشی به بیمارستان منتقل 
شد. توحیدیان، تصویربردار گروه خبری نیز به علت اصابت گلوله پالستیکی به سرش و شرایط وخیم جسمی به بیمارستان منتقل شد.  
این تظاهرات روز سه شنبه از میدان باستیل Bastille پاریس آغاز شد و حدود 1200 نفر از تظاهرات کنندگان ماسک زده بودند. پلیس 
فرانسه از گاز اشک آور و خودروهای آب پاش برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان استفاده کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران، بحران کتاب نخوانی را کم خطرتر از بحران بی آبی ندانست و گفت: »باید این بحران را درک کنیم و 
برای آن ستاد تشکیل داده و برنامه ریزی کنیم.  باید برای ارتقای سرانه مطالعه فکری کنیم.  ما در ۴0 سال گذشته شاهد انتشار یک 
میلیون و 230 هزار عنوان کتاب بوده ایم.« تیم فوتبال رئال مادرید نتوانست بایرن مونیخ را شکست دهد اما باتوجه به پیروزی در دیدار 
رفت برای سومین سال پیاپی به فینال لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد، البته این وسط نقش دو نفر خیلی محسوس بود؛ اولی اولریش 

دروازه بان بایر  مونیخ که اشتباه بدی را مرتکب شد و دیگری داور مسابقه که خیلی راحت از کنار پنالتی ها عبور کرد. 

چهارشنبه

ســی ویکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران با شــعار »نه به کتاب نخواندن« از 12 تا 22 اردیبهشــت در مصالی 
امام خمینی )ره( تهران در حال برگزاری است. بروید یک دوری بزنید، شاید یادتان بیاید که کتاب خواندن هم زمانی لذتی داشت 
که در هیچ تاچی پیدا نمی شود، این لذت را به نسل های بعدی هم انتقال دهید، لطفا! در همین زمینه خبرهای خوبی هم هست، 
مثل اینکه سیزدهمین چاپ از »رهش«، جدیدترین اثر رضا امیرخانی به نمایشگاه کتاب آمده است که کمتر از چهارماه از انتشار 
این اثر می گذرد.  کاش خانواده های محترم توجه بیشتری داشته باشند به رفتار نوجوانان و جوانان خود، هر هفته آمارهای بدی 
به گوش می رسد. مدیرکل بهزیستی استان تهران از سبقت گل از شیشه خبر داد: »مصرف ماده مخدر گل در تهران از مصرف 
شیشه باالتر رفته است، به طوری که پس از  تریاک بیشترین سوءمصرف مواد، به گل اختصاص پیدا کرده است.  اگر خانواده ها 
عالئم مصرف گل را بشناسند می توانند به موقع آن را شناسایی و مداخله کنند. در بررسی های علمی، افسردگی، عدم هوشیاری و 
تمرکز، خشکی دهان و دندان، تپش باالی قلب و پرخاشگری از عالئم مصرف گل شناخته شده است.« سرانجام پس از هفته ها 
گمانه زنی مشخص شد که افشین پیروانی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل تخلفی که در زمان حضورش در تیم ملی 
انجام داده، با محرومیتی طوالنی مدت روبه رو شده است.  سرپرست باشگاه پرسپولیس دیروز از رسیدن حکم محرومیت افشین 
پیروانی به این باشگاه خبر داد، آخر شب تیم آ. اس رم توانست تیم لیورپول را چهار بر دو شکست بدهد اما خب باید پنج تا می زد تا 
آنفیلدی ها به فینال برسند.  افتتاح کافه ای در تهران که در آن فقط مبتالیان به اوتیسم مشغول به کار هستند هم از آن خبرهای 
حال خوب کننده روز بود. مراسم عمامه گذاری سید احمد خمینی، فرزند سید حسن خمینی هم با انتقادهای فراوانی مواجه بود.

ورزش مورد عالقه حاج قاسم سلیمانی

تقدیر اینستاگرامی محسن رضایی از کارگران

ارادت مدافع پرسپولیس به مدافعان حرم

واکنش رضا رشیدپور به خشونت پلیس فرانسه

71 شماره 395   | مثلث  



چهرهها
اتاق جنگ اقتصادی 

خانه جالل و سیمین

رهبر انقالب به مدت دو ساعت و نیم از نمایشگاه 
کاالی ایرانی در حسینیه امام خمینی)ره( بازدید کردند. 
در این بازدید که  آقــای علی ربیعی وزیــر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی نیز حضور داشــت، حضرت آیت الله 
خامنه ای از ۷۷ غرفه تولیــدات ایرانی در بخش های 
گوناگون ازجمله لوازم خانگی، نوشت افزار، پوشاک 
و منسوجات، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، 
لوازم آرایشی و بهداشتی، وسایل کودک، لوازم خودرو 
و وسایل صنعتی و ساختمانی دیدن کردند و از نزدیک 
در جریان ظرفیت ها و توانمندی های تولیدکنندگان، 
مسائل و دغدغه های آنان و نیز میزان استقبال مردم 
از کاالهــای ایرانی قــرار گرفتنــد. مهم ترین دغدغه 
تولیدکننــدگان، واردات بی رویــه و قاچــاق بــود و 
درخواست ها و پیشــنهادهایی درباره اصالح قوانین 
و حذف موانــع در بخش تولید، تقویــت حمایت مالی 
از واحدهای تولیدی و کمــک به تبلیغ و معرفی کاالی 
ایرانی بیان کردند. رهبر انقالب اســالمی نیز با تقدیر 
از تولیدکنندگان ایرانی و تحسین کیفیت محصوالت 
موجود در نمایشــگاه، بر لــزوم جلوگیــری از واردات 
بی رویه و مبــارزه با قاچــاق تاکید و دســتوراتی برای 
پیگیری و حل مشــکالت تولیدکنندگان صادر کردند. 
ایشان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند حل 
مشکالت منعکس شده در این بازدید را به طور جدی در 

دولت دنبال کند.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبــر معظم انقالب 
اسالمی همچنان صبح  دوشــنبه و در آستانه روز کار و 
کارگر، در دیدار هزاران نفر از کارگــران و کارآفرینان، 
اصلی ترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام جمهوری 
اسالمی را جنگ اقتصادی دانستند و با تاکید بر اینکه 
تنها راه مقابله بــا این جنگ، حمایــت از کاالی ایرانی 
و تکیه بــر توانایی هــا و ظرفیت های داخلی و چشــم 

ندوختن به بیگانگان اســت، گفتند: »وظیفه دولت و 
مسئوالن، برطرف کردن مشکالت و موانع کارآفرینان 
و کارگران و افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی 
است و وظیفه مردم نیز تصمیم و عزم جدی برای خرید 
کاالی ایرانی است.« ایشان در ادامه، نیروی انسانی 
بخِش تولید به ویژه کارگران را ثروتی عظیم خواندند: 
»مهم ترین ویژگی نیروی کار در ایران، این است که 
هنر و اندیشــه و انگیزه و خالقیت او از سطح متوسط 

جهانی باالتر است.«
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به بازدید چندساعته 
عصر دیروز خود از نمایشــگاه محصــوالت ایرانی در 
حسینیه امام خمینی)ره(، تاکید کردند: »به رغم همه 
فشــارها و تحریم ها و همه مشــکالتی که مستکبران 
ایجاد می کنند اما تولیدات داخلی که در این نمایشگاه 

عرضه شده بود، برجســته و ممتاز بود و باید در مقابل 
نیروی کار ایرانی سر تعظیم فرود آورد و به همین دلیل 
باید دســت هنرمند کارگر ایرانی را که یکی از بهترین 

کارگران دنیاست، بوسید.«
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: »با وجود این 
برجستگی و هنرمندی نیروی کار ایرانی، اما متأسفانه 
عــده ای در داخل، حمایــت از کاالی ایرانــی را یا باور 

نمی کنند  یا به آن عمل نمی کنند.«
ایشان حمایت از کاالی ایرانی را به معنای حمایت 
از نیــروی کار و تولید داخل دانســتند و خاطرنشــان 
کردند: »این حمایت، همه جانبه، و بر عهده مسئوالن 

و همچنین مردم است.«
ایشان با تاکید بر اینکه حمایت از کاالی ایرانی، 
مانع از بیکاری کارگران خواهد شــد و زمینه اشــتغال 
جوانان تحصیلکرده را نیز در بخش های مختلف تولید 
فراهم خواهد کرد، گفتند: »وظیفــه مردم در حمایت 
از کاالی ایرانی، تصمیم جدی بــرای خرید تولیدات 
داخلی است.« رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از خرید 
کاالی خارجی با   وجود مشابه باکیفیت داخلی، افزودند: 
»چرا عده ای بر خرید کاالی خارجی اصرار دارند، این 
چه بدفهمی  و مرضی است؟ همه دستگاه های دولتی 
و همچنین همه مردم باید تصمیم بگیرند که از کاالی 
ایرانی استفاده کنند.« حضرت آیت الله خامنه ای یکی 
از نتایج حمایت از کاالی ایرانــی را جلوگیری از تبعات 
اجتماعی، امنیتی و اخالقی ناشی از بیکاری دانستند 
و خاطرنشــان کردند: »حمایت از کاالی ایرانی، یکی 
از بهتریــن و موثرترین شــیوه های مقابلــه با طراحی 
اقتصادی دشمنان است زیرا آنان متوجه شده اند که 

در جنگ سخت و نظامی به نتیجه نخواهند رسید.«
ایشــان افزودند: »البتــه من در چند ســال قبل 
و در زمــان رئیس جمهــور دیگــِر آمریــکا کــه همانند 
رئیس جمهور فعلی، بداخالق و َهجوگو بود، گفتم که 
دوران »بزن در رو« گذشته است و می دانند که اگر وارد 
درگیری نظامی با ایران شوند، چند برابر ضربه خواهند 
خورد.« رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: »آنها 
اکنون تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی 
گذاشــته اند و اتاق جنگ اقتصادی با نظام جمهوری 

اسالمی، وزارت خزانه داری آمریکاست.«

آیین افتتــاح خانه موزه ســیمین و جــالل با حضور 
ســمیع الله حســینی مکارم سرپرست شــهرداری تهران، 
محمد جــواد حق شــناس  رئیــس کمیســیون فرهنگــی 
شورای اسالمی شهر تهران، غالمعلی حدادعادل رئیس 
پژوهشگاه زبان و ادبیات فارسی، سیدرضا صالحی امیری 

مشاور شــهرداری تهران، ولی الله شــجاع پوریان معاون 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، فاطمه راکعی 
سرپرست اداره کل امور بانوان معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری تهران، محمود دعایی مدیرمســئول روزنامه 
اطالعات و جمعی از اعضای شورای شــهر تهران برگزار 

موزه ای که خانه ماند 

رهبر معظم انقالب راه مقابله با دشمن را حمایت از کاالی ایرانی دانستند

شد. خانه جالل آل احمد و ســیمین دانشور از سال 1330 
تا 1332 توسط مرحوم جالل آل احمد و  زمانی که سیمین 
دانشور در حال سپری کردن مقطع دکتر ا در خارج از کشور 
بود، ســاخته شــد. این خانه حاصل تجربه های معمارانه 
جالل  آل احمد است و بسیاری نقل کرده اند که بخش هایی 

از این بنا را خود او ساخته. 
خانه ای که سال 83 در فهرست آثار ملی کشور ثبت 
شد و پس از فوت سیمین دانشور همواره بحث موزه شدن 
آن مطرح بود تا زمانی که شــهرداری تهران اقدام به خرید 
این بنا کرد. مرمت خانه جالل و ســیمین  بی حاشــیه نبود 
و بارها اقوام این دو نســبت به دخالت در معماری بنا و کند 
بودن مرمت اعتراض کردند. فضای محدود بنا مدیران را 
به این فکر انداخته بود که خانه جالل و سیمین را کاربری 
دیگری بدهند و آن را به خانه ادبیات یا خانه ادبیات داستانی 
ایران تبدیل کنند. اقدامی  که از همان ابتدا با مخالفت هایی 
روبه رو بود. براساس مستندات تمام وسا یل زندگی این زوج 
در این بنا باقــی مانده بود تا پس از اتمــام مرمت این خانه 
تبدیل به موزه شود و براساس همان وضعیت زمان زندگی 
مرحوم دانشور در آن چیده شود. اعتراض ها به کاربری های 
دیگر موجب شــد تا باالخره خانه جالل و ســیمین، خانه 

آنها بماند.
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همیشه فارس 

مرد دیوانه این صالح دوست داشتنی

محمد صالح برای برطرف کردن مشــکل فاضالب 
روستای زادگاهش در مصر، 330 هزار پوند صرف تأسیس 
یک تصفیه خانه کرد. آقای گل حال حاضر لیگ برتر انگلیس 
و برنده جایــزه بهترین بازیکن این فصل لیــگ جزیره که با 
زدن ۴3 گل در ۴6 مسابقه سهم بسزایی در صعود تیمش به 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا داشته، با وجود تبدیل شدن 
به یکی از بهترین و پرطرفدارترین ســتاره های حال حاضر 
فوتبال جهان، رگ و ریشه خود را فراموش نکرده و هنوز هم 
به طور جدی به مشــکالت زادگاه خود روستای انگریگ و 
هموطنانش بها می دهد. این بازیکن 25 ســاله که اکنون 
حقوقی معادل 90 هزار پوند در هفته دارد، حقوق تقریبا یک 
ماه خود را به خرید یک قطعه زمین که قرار است در آن یک 
کارخانه تصفیه  آب احداث شود، اختصاص داده است. ماهر 
اشتایه، فرماندار انگریگ درباره کمک مالی صالح به این 
روستا گفت: » محمد عاشق روستایش است. او از بازگشت 
به اینجا لذت می برد. او هرگز برای ما غریبه نخواهد شد. من 
او را از کودکی اش می شناسم. او اهل صحبت کردن درباره 
کارهای خیریه ای که انجام می دهد نیست. وقتی که او بازی 

می کند، اینجا همه پای تلویزیون  های شان می نشینند.«

را درســت کند. به همین دلیل از روزنامه نگارانی که حاال 
در این فیلم مســتند خواهیم دید، بســیار تشکر می کنم؛ 
روزنامه نــگاران موثق نگاری که همه جا خــود را متعهد به 
نشــان دادن حقیقت به ما می کنند. بامزه اســت که فقط 
چون خودت از چیزی خوشــت نمی آید بــه آن بگویی خبر 

جعلی.«
 دنیرو همچنین در نشست خبری افتتاحیه جشنواره 
ترایبکا که چهارشــنبه گذشــته در نیویورک برگزار شد، در 
حضور خبرنگاران و اهالی رسانه گفته بود: »اداره آمریکا 
به دســت مردی دیوانه افتاده که به هیچ عنــوان قادر به 
تشــخیص حقیقت نیســت. وقتی از چیزی که می شنود 
خوشــش نمی آید با زدن اتهاماتی از قبیــل ضدآمریکایی 
بودن و جعلی بودن اخبار خودش را بــه آن راه می زند. در 
حالی که ما می دانیم حقیقت چیست. همه آدم های اهل 
اندیشــه و تفکر حقیقــت را می دانند.« مجموعه مســتند 
گاربوس گزارشگران و دبیران نیویورک تایمز را در نبردشان 
برای آشکارکردن اخبار حقیقی در حالی نشان می دهد که   
ترامپ از ابتــدای دوران ریاســت جمهوری اش به جنگ 

رسانه ها رفته است.

که عراق در خلیج فارس دارد، از مجموع ســواحل ایران و 
جزیره های کشورمان در خلیج فارس کمتر است. هر کس 
بر شهر هرات مسلط شود، بر آســیای میانه مسلط خواهد 
بود و هر کس بر خلیج فارس مســلط شود، بر اقیانوس هند 
مسلط می شود. آمریکایی ها با دانستن این موضوع است 
که افغانستان را اشغال کرده اند و با ایجاد پایگاه های نظامی 
در کشورهای جنوب »خلیج فارس« می خواهند بر اقیانوس 
هند مسلط شوند. آنهایی هم که در منطقه سخن می گویند، 
حرف خودشان نیســت؛ بلکه بلندگوی آمریکا، انگلیس، 
اسرائیل و استعمارگران سابق و هژمونیست های فعلی جهان 
هستند. ایرانی ها از زمان هخامنشــیان بر »خلیج فارس« 
تسلط داشتند و همچنان مسلط خواهند بود و این خلیج تا ابد 

»خلیج فارس« باقی خواهد ماند.«

الی آخر، تنها عنوان »بحر فارس« یاد شده است. نقشه های 
موجود در موزه های و کتابخانه های بزرگ و قدیمی  فرنگ 
هم همه حکایت از نام »خلیج فــارس« می کنند. در زمان 
ناصرالدین شاه، انگلیس ها )کمپانی هند شرقی( اقدام به 
اشغال سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک کردند 
که توسط قاجار بازپس گرفته شــد. انگلیس ها باز هم این 
جزایر را اشغال کردند و پرچم خودشان را در این جزایر نصب 
کردند. قاجار نامه ای به وزارت دفاع انگلستان ارسال کرد و 
در آنجا از او خواست تا نقشه ای از خلیج فارس و منطقه برای 
آنها ارسال کنند. وزارت دفاع انگلستان هم نقشه ای جامع 
ارسال کرد و در آن هر کشوری را با یک رنگ مشخص کرده 
بود. در آن نقشــه از عنوان »خلیج فارس« استفاده و جزایر 
سه گانه هم متعلق به ایران معرفی شده بود. قاجار با استناد 
به همین نقشه، جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک 
را پس گرفت و پرچم ایران را برافراشت.« وزیر اسبق امور 
خارجه کشــورمان با ذکر خاطراتی از مذاکرات بین المللی 
و نیز مکاتبات با ســازمان ملل متحد برای آگاهی از اســناد 
ســازمان ملل در خصوص نام »خلیج فــارس« که همگی 
شهادت به این نام داده اند، گفت: »دلیل اصرار کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تغییر نام آن، این است که 
تغییر نام به تغییر هویت و تغییــر مالکیت و ایجاد ادعاهای 
کاذب منتهی خواهد شــد. همچنین بایــد گفت؛ مجموع 
سواحل شش کشور جنوب خلیج فارس همراه با ساحل اندکی 

در آخرین شــب جشــنواره بین المللی فیلــم  ترایبکا 
2018 کــه با حضــور رابــرت دنیــرو بنیانگذار جشــنواره 
برگزار شــد، این جشــنواره میزبان یک مجموعه مســتند 
جدید از لیز گاربوس بــود که با عنوان »رکــن چهارم« به 
گزارش های نیویورک تایمز و پوشش خبری نخستین سال 
ریاســت جمهوری دونالد  ترامپ پرداخت. دنیرو که یکی 
از مخالفان آشــکار   ترامپ اســت به حضار هشدار داد که 
»یاوه گویی های  ترامپ درباره اخبار جعلی« می تواند بسیار 
خطرناک تر از حالت فعلی شود چون این واژه حاال تبدیل به 
»یک شعار محبوب برای دیکتاتورها و زورگوها« در سراسر 

دنیا شده و نمایانگر نیت هایی بسیار بدتر است.
 دنیرو که پیــش از نمایــش مجموعــه گاربوس در 
فســتیوال  ترایبکا روی صحنه رفته بود، با اشــاره به همه 
خبرهای مخالف   ترامپ که از ســوی وی بــا عنوان اخبار 
دروغ و جعلی خوانده می شوند، گفت: »من خیلی نگران 
این نیســتم که جمهوریخواهان بخواهنــد مزخرف های  
ترامپ درباره اخبار جعلــی را باور کنند. من بســیار نگران 
این هســتم که جمهوریخواهان اجازه می دهند  ترامپ به 
این راحتی حقایق را کنار بزند و واقعیت جایگزین خودش 

کتاب مصــور »خلیج فارس« مجموعه ای از اســناد 
تاریخی به 10 زبان زنده دنیاست که مشتمل بر 120 تصویر 
تاریخی که تاکیدکننده بر نام »خلیج فارس« هستند و اسناد 
بین المللی از جمله نامه دبیران کل ادوار مختلف ســازمان 
ملل متحــد بر اثبــات نــام »خلیج فارس« به همــت جواد 
نوروزی، محقق و پژوهشــگر جوان کشــورمان گردآوری 
شده و توسط پژوهشــکده مطالعات کاربردی قلم، منتشر 
شــده اســت. علی اکبر والیتی در ایــن مراســم رونمایی، 
ریشــه تحریف نام این خلیج را به انگلیســی ها نسبت داد: 
»تحریف نام »خلیج فارس« از انگلیســی ها شــروع شده 
است. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تا سال 19۷1 
تحت الحمایــه انگلیس بودنــد. بعد از خــروج انگلیس از 
منطقه، سیاست های این کشور همچنان در بخش جنوبی 
»خلیج فارس« حکمفرمایی می کند و این کشورها به تبعیت 
از انگلیس بر اطالق نامی  دیگر بــر »خلیج فارس« اصرار 
می ورزند. این تالش ها هیچ گاه به ثمر نخواهد نشســت و 
حق خود را نمایان خواهد کرد.« والیتی در ادامه به تاریخچه 
نام خلیج فارس اشاره کرد: »برای »خلیج فارس« تا همین 
اواخر هیچ نامی  دیگر در تاریخ و گفته ها و شنیده ها، شنیده و 
مشاهده نشده است. در آثاری که از یونان باستان آمده، این 
خلیج به نام »خلیج فارس« معرفی شده و حتی در نوشته جات 
مورخین و جغرافی دانان اســالمی چه ایرانی و چه عرب از 
حمزه اصفهانی تا اســتخری و یاقوت حموی و مسعودی و 

حمله تند رابرت دنیرو به رئیس جمهور آمریکا

تاریخچه یک تحریف از زبان دکتر والیتی 
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اکران
سلفی با رویا 

درباره فیلم فراری ساخته علیرضا داوودنژاد

آخرین ســاخته علیرضا داوودنژاد با یک سال تاخیر 
ســرانجام روی پــرده رفت.ِفراری کــه در جشــنواره فجر 
سی وپنجم در سال 95 جایزه ویژه هیات داوران را به دست 
آورد، در اکران 96 فرصت نمایش به دست نیاورد و به عنوان 
یکی از فیلم های اکران نوروز 9۷ روی پرده رفت اما به رغم 
همه آن چیزهایی که می توانست آن را در گیشه موفق کند، 
چندان هم دیده نشد. هرچند تهیه کنندگان این فیلم تمام 
ایرادهای خود را به گردن دیگران انداختند. داستان فیلم 
ساده، سرراست و از همان نام فیلم شروع می شود، ِفراری 
به عنوان نام یک ماشین لوکس غربی مدنظر است یا َفراری 
به عنوان مفهومی  که همه می شناســیم؟ شاید هم هر دو، 
تماشاگر »فراری« در این فیلم از یک سو شاهد کسانی است 
که ماشین فراری دارند و از ســوی دیگر ناظر فراری بودن 
یک دختر معمولی خیاالتی است و این همه در شکافی به 
بزرگی فاصله طبقاتی در جامعه در فیلم »فراری« به نمایش 
درمی آید. داســتان فیلم از این قرار است که دختری به نام 
نگار از شمال کشور به تهران می آید تا به آرزویش که دیدن 
ماشین فراری سجاد است، برســد. قرار است با آن عکس 
بیندازد تا یک شرط بندی را هم ببرد. کل فیلم گشتن و یافتن 

این ماشین مدل باالی گران قیمت است که فقط ۴ عدد از 
آن در جهان وجود دارد و یکی از آنها در تهران است. گلنار 
دختر این فیلم که خودش از دل یک ناهنجاری اجتماعی 
بیرون آمده است، در جست و جوی یک فراری با راننده ای 
همسفر می شود و شهر را باال و پایین می کند تا از نزدیک با 
معضالت جامعه روبه رو شود و مخاطب را نیز در این مسیر 
با خود همراه می کند. فراری اما فقط زندگی دختر نیســت. 
گلناز هم با ورود به زندگی راننده تاکســی که سال ها پس از 
جنگ، نمی تواند پاســخی برای خیلی از سوال هایش پیدا 
کند و حــاال باورهایش در هویت یک مســافرکش خالصه 
شده، با واقعیت های تلخ تری مواجه است؛ واقعیت هایی 
که می خواهــد آن را با رفیق جانبازش هم که سال هاســت 
بیرون از خانه را ندیده تقســیم کند... فیلم ِفراری با وجود 
ورود به عرصه معضالت اجتماعی، روایت ســالم و به دور 
از ســیاهنمایی ارائه می کنــد. این یک بازگشــت خوب از 
علیرضا داوودنژاد به ســینمای اجتماعی اســت. فراری، 
فیلم داستان محوری نیســت و بیش از آنکه متکی بر یک 
روایت مملو از جزئیات باشــد یا الگوی روایی آن از شــیوه 
کالسیک داستانگویی پیروی کند، بر محتوامداری تاکید 
دارد؛ محتوامــداری ای که در آن شــخصیت ها، کنش ها 
و تصمیمات شــان پررنگ تــر و مهم تر از قصه انــد. فیلم 
بازی های درخشانی دارد؛ بده بستان های دو بازیگر اصلی 
یعنی محسن تنابنده و  ترالن پروانه خیلی خوب از کار درآمده 
است؛ در فراری با  ترالن پروانه جدید و دور از انتظاری مواجه 
می شویم که از پس این نقش سخت به خوبی برآمده است. 
فراری به لحاظ اجرا نیز تمیز و شسته رفته از آب درآمده است، 
آن هم با میزانســن درســت و کارگردانی خوب داوودنژاد. 
محســن تنابنده که نقش راننده را برعهــده دارد، به خوبی 
توانسته از پس نقشی که به او سپرده اند، برآید، به ویژه آنکه 
در این فیلم نیز او همانند ســریال پایتخت باید با لهجه ای 
غیر از لهجه عادی خودش صحبت کند و اتفاقا این بار نیز در 
این زمینه موفق ظاهر شد و در نهایت هم برای همین نقش 
سیمرغ بهترین بازیگر مرد جشنواره سی وپنجم فیلم فجر را 
نیز از آن خود کرد. سیامک صفری، محمدرضا داوودنژاد و 

سیما تیرانداز دیگر بازیگران این فیلم هستند.

نگاه کارگردان

     مــن مخالف اختــالف طبقاتــی موجود در 
جامعه و وجود افرادی کــه صاحب مال و ثروت 
و ماشین هایی مانند »فراری« اند، نیستم ولی 
سوالم این است که این ثروت چگونه به دست 
می آید؟ اگر شما با تفکر، تامل، شناخت، علم، 
فن، ابداع، خالقیت، ساخت وســاز و تولید به 
ثروت رســیده باشــید نوش جان تان اما اگر با 
دروغ، ریــاکاری، زد و بنــد، دزدی، اختالس، 
پولشــویی، نزول و قاچاق به ثروت رسیده اید، 
بحث آن چیز دیگری است. تفاوت این دو قشر 
که در رسیدن به ثروت با هم متفاوت هستند، 
در رفتارهای آنها هم کامال قابل مشاهده است، 
افرادی که با زحمت به ثروت می رسند کارهای 
با سلیقه و خوب را هم از خود به جای می گذارند 
و برعکس افرادی که با راه های دیگر به ثروت 
رسیده اند، مطرب بازی و شیش و هشتی را در 
کارهایشــان می توان دید. مانند فیلم هایی که 
در حال حاضر در سینمای ما بسیار موفق است 

و  ترویج هم  می شود.

      من در این فیلم می خواســتم نشــان دهم 
که طبقه ای که با روش های نامناســب به ثروت 
می رســد، هیــچ اثــری از آرمــان و فرهنــگ به 
جای نمی گــذارد و همــه را به بــاد می دهد. اگر 
بخواهیم تولیدکننده باشیم، باید نیروی انسانی 
متخصص، خوش قریحه و خالق داشته باشیم. 
این نیروها باید در مدارس پرورش پیدا کنند. در 
حال حاضر در مدارس مان دیگر خالقیتی وجود 
ندارد و این از مدرســه ادامه پیــدا می کند تا فرد 
وارد جامعه می شود. چطور می خواهیم با وجود 
نپرداختن به آموزش و پرورش و شــرایط فعلی 
به این  نیروهای مولد دســت پیــدا کنیم؟ با این 
وضعیت آموزش چطور توقع داریم با کشورهای 
دیگر رقابت کنیم؟ آمــوزش و پرورش و معلمان 
خیلی مظلوم هستند. نمی شود ملتی را نساخت 
اما مملکت را ســاخت. ســاخت مملکت نیاز به 

ساخت ملت دارد.

      ســال به ســال دریــغ از پارســال! هرچه 
می گذرد روحیه انفعالی و تقلید و مصرف زدگی 
بیشتر رواج پیدا می کند. این روند نگران کننده 
اســت. من هم این را دســتمایه کارهایم قرار 

می دهم. من نگران آینده جوانان هستم. .
علیرضا داوودنژاد

نگاه بازیگر 

ترالن پروانه    
      نقشم در »فراری« نسبت به بقیه نقش هایی که تاکنون ایفا کردم، خیلی تفاوت داشت و به همین دلیل 
در یکی از مهم ترین سال های زندگی ام یعنی سال کنکور، بازی در این فیلم را قبول کردم؛ یک دختر جوان و 
به روز شمالی که می خواهد روی مد باشد، برای  انداختن عکس با ماشین مورد عالقه اش از خانه فرار می کند 

و به تهران می آید.

      به شخصه من بازی خاصی نکردم و شــخصیتی که ساختیم بیشتر رفتارهای شخص گلنار بود و  ترالن 
پروانه نقش خاصی را ایفا نمی کرد. کاری بسیار سخت و تجربه ای فوق العاده را در کنار بزرگان کسب کردم. 
از سختی های کار می توان گفت که بیشتر کار در یک  ماشین می گذرد و  شما نمی توانید َاکت خاصی داشته 
باشید. همچنین در آلودگی های شهر تهران ما با کثیف ترین ماشین کار را جلو می بریدیم که چندین بار باعث 

مریضی من نیز شد.

      همکاری با آقای داوودنژاد برایم سخت بود چرا که او در بازی گرفتن از بازیگران بسیار سختگیر است. 
خوشحالم که مخاطبان این فیلم از تماشای آن لذت برده اند. برخی می گویند که فیلم »ِفراری« کمی تلخ است، 
به نظرم این تلخی به خاطر این است که ما واقعیت جامعه را نشان داده ایم. به نظرم باید مشکالت را گفت تا 

حل شوند، نه اینکه آنها را به زیر فرش جارو کنیم تا دیده نشوند. 
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خارجازدید
یک عاشقانه ساده 

درباره آگا؛ فیلم برگزیده جشنواره بین المللی فجر 

فیلم »آگا« به کارگردانی میلکــو الزاروف محصول 
مشترک کشورهای بلغارستان، آلمان و فرانسه برنده جایزه 
بهترین فیلم ســی و ششــمین جشــنواره بین المللی فیلم 

فجر شد. 
»پاهــا مثــل خانــواده می ماننــد، بــدون یکدیگر 
نمی توانند حرکت کنند  «؛ همین یک دیالوگ نشان می دهد 
که دومین ســاخته الزاروف؛ کارگردان مشــهور بلغار چه 
می خواهد بگوید . آگا داســتان خانواده اســت، در دشتی 
بی انتهــا که بر اثر برف و یخ ســفید شــده اســت . آخرین 
بازمانده های شــمالی به ســختی روزگار می گذرانند ؛ یک 
زوج سالمند با نام نانوک و ســدنا. نانوک شکارچی است و 
سدنا خانه دار. تنها دخترشان آگا  سال ها پیش آنها را ترک 
کرده است. نانوک و سدنا  بر اساس سنت های نیاکان شان 
در ســرزمین های پوشــیده از برف قطب شــمال در یک 
یورت )خیمه کــروی مردمــان مناطق سردســیر( زندگی 
می کنند. آنهــا در این ســرزمین دســت نخورده و متروک 
مثل آخرین انســان های کره زمین به نظر می رسند. به هر 
حال شیوه ســنتی زندگی نانوک و ســدنا به تدریج در حال 
تغییر اســت و این امری اجتناب ناپذیر اســت چون شکار 
هر روز سخت تر می شود و حیوانات پیرامون آنها به دالیل 
نامعلومی  می میرند و آب شدن یخ ها، هر سال زودتر از قبل 

اتفاق می افتد. چینا  دا ئم به آنها سر می زند . تنها پیوند آنها 
با دنیای بیرون و دخترشان آگا اســت که به خاطر عداوت 
خانوادگی، مدت ها پیش از آنها جدا شده است، به گونه ای 
که نانوک حتــی نمی خواهد حتی دربــاره او صحبت کند. 
سدنا بیمار می شــود و نانوک برای تحقق آرزوی او تصمیم 
به ســفری طوالنی می گیرد تــا آگا را پیدا کنــد. فیلم به ما 
نمی گوید که چرا آگا با پدرش به مشکل  برخورده است و چرا 
به خانواده برنمی گردد اما می توان حدس زد که داستان به 

همین سبک زندگی برمی گردد...
این فیلم، داستان ســاده ای دارد؛ داستان ساده ای 
که در دنیایی ســاده تری شــکل گرفته تا همین ســادگی 
تبدیل به یک زیبایی دوست داشــتنی شــود. داستان آگا 
داستان عاشــقانه ای اســت ؛ داســتان باهم بودن تا تنها 
نبودن، داستان ریشه ها را یافتن و به آینده دل بستن . اینها 
را می توان در تمثیل هایی که در فیلم زیاد است، پیدا کرد . 
زوج سالخورده از قصه ها و افسانه های قدیمی  می گویند، 
از آنچه از نیاکان شان به آنها ارث رسیده، به دنبال دخترشان 
می گردند و این اتفاق جالبی است برای بقا در یک توندرای 
یخ زده.  آگا با آنکه در سرما می گذرد؛ داستان گرمی  دارد، 
داســتان امید اســت، آنجا که نانوک به همســر بیمارش 

می گوید: »بهار همیشه می آید.« 

میلکــو الزاروف، کارگــردان »آگا« فعالیت هــای 
سینمایی اش را با تدوین یک مستند کوتاه و سپس تجربه 
ِسَمت مدیر تولید آغاز کرد تا اینکه در سال 2013 اولین فیلم 
بلندش را با عنوان »بیگانگی« ساخت؛ درامی  ۷5  دقیقه ای 
که در محافل هنــری مختلفی مورد توجه قــرار گرفت و از 
جشنواره ونیز همان سال، دو جایزه را برای کارگردان جوان 
و جاه طلب بلغارش به ارمغان آورد. در سال 2018، دومین 
فیلم بلند او یعنی »آگا« به عنوان آخرین فیلم بخش رسمی 
جشــنواره بین المللی برلین در بخش خارج از مســابقه به 
نمایش درآمد. میخاییل آپروسیموف، فئودوسیا ایوانووا، 
گالینا تیخونووا و سرگئی ایگوروف، نقش های اصلی فیلم 

را بازی کرده اند.

حمله کن لوچ به اسرائیل رکودشکنی در  هالیوود 

فیلم ســینمایی »انتقام جویان ؛ نبرد ابدی« با شروع 
250 میلیون دالری در این آخر هفته در صدر پرفروش ترین 
فیلم های فهرســت باکس آفیس قرار گرفت. این فیلم با 
فروش 250 میلیون دالری در آمریکا و فروش 380 میلیون 
دالری در ســطح بین الملل و مجموع فروش 630 میلیون 
دالری رکورد باالتریــن فروش تمام دوران ســینما را از آن 
خود کرد. پیش از این، رکــورد پرفروش ترین فیلم با 2۴8 
میلیون دالر مربوط به »جنگ ســتارگان ؛ نیروی بیداری« 
بــود. »انتقامجویان ؛ نبرد ابــدی« با کارگردانــی برادران 
روسو فیلمی  قهرمان محور است که توسط کمپانی مارِول 

با هدایت کوین فیج، بر پرده   سینماها اکران شده است.
در جدیدتریــن فیلم دنیــای مــارول، قدرتمند ترین 
قهرمانان زمیــن به کمک یکدیگــر می آیند تــا زمین را از 
نابودی به دست بی رحم ترین و در عین حال قدرتمند ترین 
دشــمنی که تا کنون در مقابل خود دیده اند، یعنی تانوس 

ملقب به تایتان دیوانه نجات دهند.

مدافع رژیم صهیونیستی نبوده است: »معرفی من به عنوان 
ضدیهودی بودن، دلیلش این است که من همواره از حقوق 

فلسطینی ها دفاع کرده ام.«
لوچ که دوبار جایزه نخــل طالی کن را دریافت کرده 
اســت، در بیانیه ای در پاســخ به میشــل گفت: »اول به 
شــواهد نگاهی بیندازید بعد حرف بزنید. آیا شما که وکیل 
هســتید نمی دانید اسرائیل همیشــه قوانین بین المللی را 
زیر پا گذاشته است؟ هیچ وقت برای تصرف سرزمین های 
فلسطینی ها پرسشی داشــته اید؟ هرگز کشتار شهروندان 
فلسطینی توسط ارتش اســرائیل را زیر سوال برده اید؟ به 
آوارگان ایــن ماجراها فکــر کرده اید؟ شــما به عنوان یک 
دانش آموخته رشــته حقــوق باید بهتر از هر کســی بدانید 

که اسرائیل بارها قوانین بین الملل را نقض کرده است.«
میشل که قبال دانشجوی دانشگاه ULB بوده اهدای 
جایزه به کن لوچ را غیرقابل قبول خوانده و گفته بود او یک 

ضدیهود است.

کــن لــوچ همــواره یکــی از منتقــدان سرســخت 
سیاست های دولت های غربی به ویژه آمریکا و انگلیس و 
همچنین رژیم  صهیونیستی بوده است و تاکنون چندین بار 
در راس کمپین های اعتراضی بــرای دفاع از حقوق مردم 
فلسطین قرار داشته اســت. او برای ســاختن فیلم هایی 
مبارزه جویانه درباره مسائل اجتماعی و تالش برای کارگران 
 و مهاجران و بهبود بخشــیدن به وضعیت آنها از دانشگاه 
یو ال  بی بروکسل دکترای افتخاری گرفت. او از کنفرانس 
مطبوعاتی پــس از اهدای جایزه دکترا اســتفاده کرد تا باز 
هم سیاســت های صهیونیســت ها را به باد نقــد بگیرد. با 
وجود اینکه چارلز میشل، نخســت وزیر بلژیک کن لوچ را 
به دلیل یهودی ســتیزی ســرزنش کرده و اعالم کرده بود 
وی شایســته دریافت دکترای افتخاری نیست، دیروز این 
جایزه به کن لوچ اهدا شــد. لوچ که همواره به عنوان یک 
حامی  حقوق فلسطینی ها شــناخته می شود، در کنفرانس 
مطبوعاتی این جایزه تاکید کرد ضدیهودی نیست اما هرگز 
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خواندنی
رسوایی یک مرد  

شام خانوادگی  
برنده نوبل ادبیات در نمایشگاه کتاب 

زمستان بی شازده 
رمان تقدیری  جایزه امیرحسین فردی 

مجموعه ای از داستان های کازئو ایشی گورو، برنده نوبل ادبیات 201۷ که پیش تر 
در مجموعه داســتان های او نیامده بودند، در قالب یک کتاب در نمایشگاه کتاب تهران 
عرضه می شــود. این مجموعه داســتان که بــا  ترجمه اســدالله حقانی با عنوان »شــام 
خانوادگی« به فارسی برگردانده شده، داستان هایی را دربر می گیرد که پیش تر در مجموعه 
داستان های این برنده نوبل ادبیات نبودند؛ داستانی هایی چون »یک غربت و گاهی غم«، 
»مسمومیت«، »در انتظار جی«، »تابستان پس از جنگ«، »شام خانوادگی«، »روستایی 
آن سوی تاریکی« و »اکتبر 19۴8«. ایشی گورو اسمی  ژاپنی دارد. حروف اسمش در ژاپنی 
به معنای سنگ و سیاه هستند. دو رمان اول او در ژاپن اتفاق می افتند، با این حال خود او در 
مصاحبه های متعدد تاکید کرده که با ادبیات ژاپن آشنایی چندانی ندارد و آثارش شباهتی به 
ادبیات ژاپن ندارند. گورو محبوب جوایز ادبی است، به گونه ای که به جز »منظره رنگ پریده 
تپه ها«، همه رمان ها و مجموعه داستان های کوتاه او نامزد جایزه های معتبر ادبی شده اند. 
مهم تر از همه، چهار کتاب »هنرمندی از جهان شــناور«، »بازمانــده  روز«، »وقتی یتیم 
بودیم« و »هرگز رهایم مکن« همگی نامزد دریافت جایزه بوکر بوده اند. رمان های »بازمانده 
روز« و »هرگز رهایم مکن« او به صورت فیلم سینمایی درآمده اند. »آنتونی  هاپکینز« و »اما 
تامپسون« بازیگران سرشناسی هستند که در »بازمانده  روز« ایفای نقش کرده اند.کتاب 
»بازمانده روز« از این نویسنده در سال 1989 جایزه »من بوکر« را دریافت کرده که توسط 

نجف دریابندری در ایران به فارسی برگردانده شده است.

رمان »زمستان بی شازده« نوشته »فاطمه نفری« و رمان تقدیری هفتمین دوره جایزه 
»امیرحسین فردی« منتشر شد.

در این رمان قهرمان داســتان، از یک انقالب بیرونی به یک انقالب درونی می رسد 
و انقالب اسالمی و وقایع مرتبط با این رویداد تاریخی منجر به ایجاد تحول در شخصیت 
اصلی داستان می شود. این رمان برای گروه ســنی نوجوان با محوریت انقالب اسالمی 
نوشته شده است. شخصیت اصلی این داســتان یک نوجوان است که در جریان انقالب 
و مبارزات منتهی به پیروزی انقالب اســالمی قرار می گیرد و در یک پروسه مرد شدن قرار 
می گیرد و بزرگ می شود. در حقیقت در داســتان این رمان، شخصیت آن از یک انقالب 
بیرونی به یک انقالب درونی می رسد و انقالب اسالمی و وقایع مرتبط با این رویداد تاریخی 
منجر به ایجاد تحول در شخصیت اصلی داستان می شود. این تحول در شخصیت داستان 
اتفاقی است که در سال های انقالب بسیار شاهد آن بودیم که افراد در سیر مبارزات انقالب 

دگرگونه و متحول می شدند.
در بخشــی از این رمان آمده اســت: »دلم شــور می زد، مثل وقتی که می خواستند 
مهنــدس را بگیرنــد! در را کــه باز کــردم، نگاهم دوخته شــد تو چشــم های مــردی که 
خیلی آشــنا بود، تنم یخ کــرد. تازه داشــت یــادم می آمد که مرد کیســت، که یقــه ام را 
 گرفــت و هولــم داد تو. تا آمــدم به خــودم بیایم، ســیلی مرد نشســته بود تــوی صورتم 

و افتاده بودم روی زمین...«

با وجود اینکه نزدیک به دو دهه اســت کــه از پایان 
جنگ تحمیلی می گذرد، هنوز روایت هایــی از این جنگ 
وجود دارد که می تواند سوژه نوشتن کتاب هایی خواندنی 
شود. »یک مرد رسوا« نوشته گوین اسلر اثری شگفت انگیز 
از ســناریوهای کامال معتبــر در روابــط و توافقات مخفی 
بریتانیا با ایــاالت متحده در مورد خاورمیانــه و البته ایران 
اســت. این رمــان جنجالی از ســوی انتشــارات امیرکبیر 

منتشر شد.
»یک مرد رســوا« بازگوکننده برخی از وقایع هشــت 
سال جنگ تحمیلی بین ایران و عراق در قالب یک داستان 
اســت. »یک مرد رســوا« اثری اســت شــگفت انگیز از 
سناریوهای کامال معتبر در روابط و توافقات مخفی بریتانیا 

با ایاالت متحده در مورد خاورمیانه و البته ایران.
نویســنده خــود دربــاره ایــن اثــر می نویســد: 
»شــخصیت های اصلی در این کتاب با اسامی  غیرواقعی 
معرفــی شــده اند امــا بیشــتر اتفاقــات واقعی هســتند. 
 بریتانیا و ایاالت متحــده در جنگ ایران و عراق در ســال

 19۷9 م توافقاتــی انجــام دادند که مــن در کتاب »یک 
مرد رســوا« آنها را بازگو کرده ام. اگرچه برخی از این وقایع 

در غالب داســتان بیان شــده اند اما رویدادهــای مهم در 
این کتاب جنبه عمومی دارند. من با مشــاوره مخصوص 
از الرنس والش و کســب اجازه از ســرهنگ اولیور نورث و 
همچنین با دریافت حق امتیــازی درخصوص فاش کردن 
اخباری در  بی بی ســی و مالقات با بیشــتر شخصیت های 
اصلی این داســتان اقدام به نوشــتن این کتاب کرده ام. 
 اغلب شــخصیت های اصلی حضور و نقش خــود در این

 وقایع را تایید کرده اند.«
نویسنده این کتاب گوین اسلر متولد و اهل اسکاتلند 
اســت. او کار خود را با روزنامه نگاری شروع کرد. سپس به 
تحقیق و نویسندگی و البته مجری گری تلویزیون پرداخت 
و تاکنون پنج کتاب نوشته اســت که شامل وفاداری ها در 
ســال 1992، آبی عمیق در ســال 1992، برادرخوانده در 
سال 1996، یک مرد رسوا در سال 2008 و بازی قدرت در 

سال 2010 می شود.
اصغر حیــدری، مترجم رمــان »یک مرد رســوا« با 
اشاره به اینکه در این اثر خواننده با پشت پرده جنگ ایران 
و عراق روبه رو می شود، گفته است: »این کتاب از طریق 
یکی از دوستان دستم رســید که پس از مطالعه آن باتوجه 

به تخصصی که داشــتم به نظرم رســید که موضوع کتاب 
برای خواننده ایرانی می تواند جالب باشد و از این رو دست 
به  ترجمه آن زدم. این رمان وقایع پشــت پرده جنگ ایران 
و عراق را بازگو می کند و ماهیت ایــن بازگو کردن به نوعی 
اعتراض نویسنده به جنگ و استفاده از سالح های کشتار 
جمعی اســت. باتوجه به اینکه در نزدیکی خودم دو نفر از 
آسیب دیدگان سالح های شیمیایی داشتم و به نظرم رسید 
می تواند مفید باشد. از طرف دیگر این کتاب ریشه مسائل 

جنگ را بررسی کرده بود.«

ترجمه یک رمان درباره جنگ ایران و عراق 
رمان

رمانرمان
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لتراس لیبرس 

فارین افرز استاندارد ایوینیگ 

اکونومیستمارکا  

پیشخوان

ماهنامه مکزیکی Letras Libres  در این شماره خود 
به دویستمین ســالگرد تولد کارل مارکس پرداخته است، 
این نشــریه در این شــماره در چندین مقاله به بررسی این 
نظریه پرداز آلمانی پرداخته اســت، این مجله در مقاله ای 
آورده است که کارل مارکس چندین بار در نظرات تجدیدنظر 

کرده و ما با یک مارکس واحد مواجه نیستیم. 

»ومبلی برای فروش« این تیتر اصلی روزنامه استاندارد ایوینیگ است؛ این جلد 
مربوط به یکی از جنجالی ترین اتفاق های هفته گذشته است، وقتی اتحادیه فوتبال 
انگلستان اعالم کرد که می خواهد ورزشگاه ومبلی را به شاهد خان میلیاردر پاکستانی 

و مالک باشگاه فوالم به مبلغی باالتر از 800 میلیون پوند بفروشد.

مجله فارین افرز جلد خود را به یک مفهوم کامال انتزاعی اختصاص داده است. 
این مجله در یادداشــتی که تیتر روی جلد را بر خود دارد، این سوال را مطرح کرده که 
آیا دموکراسی در حال مرگ است؟ آنها از ضعیف شدن پایه های دموکراسی در جهان 

صحبت کرده اند.

بارســلونا قهرمانی خود در اللیگا را قطعی کرد. این 
دومین جام بارسا در این فصل بود. پیش از این آنها موفق 
به کسب قهرمانی در کوپا دل ری شده بودند. روزنامه مارکا 
چاپ مادرید با تیتر »لیگ تو« به پیروزی بارسا با هت تریک 
مسی و قهرمانی بارسا در اللیگا با این 3 امتیاز پرداخته است 

و از لیونل مسی تقدیر کرد. 

هفته نامه اکونومیست سرمقاله و طرح روی جلد این 
هفته خود را به نظام بهداشت و سالمت جهان اختصاص 
داد. در این ســرمقاله با اشــاره به اینکه یک نظام جهانی 
بهداشت و سالمت باید حساس، ارزان قیمت و عملی باشد، 
ابراز داشــت که این ویژگی ها را باید در همه جای جهان از 

جمله در کشورهای فقیر وجود داشته باشد.

مکزیک 

آمریکاانگلستان

کشوراسپانیا 
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شوالیه رنگ پریده 
اینیستا با هواداران بارسلونا خداحافظی کرد 

او را با کدام تصویر به خاطر می آورید؟ چقدر تصویر از 
او در ذهن مانده است. کلی دریبل ریز در گوشه زمین زده 
اســت که هر کدام می تواند برای اینکه او را به عنوان یک 
نابغه در ذهن مان بشناسیم کافی باشد اما نه، او تصویرهای 
درشت تری هم دارد. می توانیم او را با یک گل در فینال جام 
جهانی 2010 بشناسیم. همان تک گل برای تنها قهرمانی 
اســپانیا، با همان مصدومیــت راهــی جام جهانی 2010 
شــد و برای حفظ آمادگی، نیمه شــب ها و به دور از چشم 
هم تیمی هایش در راهروهای هتل، به تمرین می پرداخت. 
با همان مصدومیت بود که در دقیقه 116 فینال جام جهانی 
و در مصاف با هلند، اینیســتا توپ ارسالی از سوی سسک 
فابرگاس را با شوتی دقیق، به قعر مارتن استکلنبرگ فرستاد 
تا اسپانیا به اولین قهرمانی تاریخ اش در جهان دست یابد. 
این گل و تقدیم آن به روح دنی خارکه، بازیکن تازه درگذشته 
اسپانیول، محبوبیت اینیستا را به طرز چشمگیری افزایش 
داد و دامنه محبوبیت دون آندرس را از بندر بارسلونا تا قلب 

مادرید و ایالت باسک و سراسر اسپانیا گسترش داد.
تصویــر دیگــری هــم هســت کــه بایــد بــه خاطر 
بیاوریم؛ یــک گل قهرمانــی دیگر، گلی بــرای قهرمانی 
در لیگ قهرمانــان اروپا، دیدار برگشــت نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپــا فصــل 09-2008؛ یکــی از مهم ترین و 
هیجان انگیزتریــن گل های تاریخ بارســلونا در ورزشــگاه 
استمفوربریج شهر لندن توسط اینیستا راهی دروازه پتر چک 
شد. گلی که بارسلونا را به فینال اروپا رساند و نقطه عطفی در 

ایجاد دوره طالیی باشگاه شد.
خیلی خاطره خوب هست که باید از او به یاد آورد، از او 
که شوالیه رنگ پریده بارسلونا بود، مرد قهرمانی های زیاد و 

همواره فروتن؛ قهرمانی به نام آندریاس اینیستا. 

  آقای قهرمان 
برای شــروع قصه آندریــاس باید به یک روســتای 
کوچک رفت. آندرس اینیستا از فوئنتیلبیا آمده بود. از یکی 
از روستاهای المانچا با جمعیتی کمتر از دو هزار نفر. او به 

سرزمین ُدن کیشوت تعلق داشت. اگر ُدن کیشوت خود را 
شوالیه جنگجویی می پنداشت و با دشمنان خیالی اش، از 
کوه ها و درخت ها گرفته تا آسیاب های بادی، می جنگید، 
آندر س با حریفان واقعی دســت وپنجه نرم می کرد. گاهی 
شکست می خورد و گاهی می ُبرد. او واقعی بود و مردمان 
فوئنتیلبیا به او می نازیدند. پســر رنگ پریــده خجالتی در 
دوازده ســالگی اش برای تیم محلی آلباســته بالومپی در 
بازی های هفت به هفت به میدان رفت و چنان ســحرآمیز 
بازی کرد کــه بالفاصله ســراغش آمدند. پــدرش انریکه 
اوریزائوال، مربی جوانان بارســا، را می شناخت و پسر روانه 

الماسیا شد.
قصه شروعش در الماســیا را از قول سیدلو بخوانید، 
این ورزشی نویس نامدار نوشته: »مربی، یکی از بازیکنان 
نیمکت را صــدا کرد و یک پســر الغر رنگ پریــده در خط 
میانی حریف را که یک سال از همه کوچک تر بود و تیمش 
را بیچاره کرده بود، نشــانش داد: »دیدیش؟ بزنش«... 
بازی منطقه ای در رده زیر 15 ســال بود. نماینده کاتالونیا 
چهار یا پنج گل زده بود و بازیکن تعویضی از بخش دیگری 
از اســپانیا بود که تیمی بزرگ و به اعتــراف خودش کمی 
وحشی به حساب می آمد. او به زمین آمد و دستور مربی را 
 اجرا کرد در حالی که می گفت: »دو روز بیشــتر از فوتبالت

 نمانده.«
می کــرد. اشــتباه  همــه،  خوش شانســی  از    

این اتفاق تقریبا 20 ســال پیش رخ داده و شما قرار نیست 
نام بازیکن خاطی را بدانید )هرچند احتماال خوشحال است 
که اشتباه کرده( اما همان طور که حدس زده اید، نام کسی 
که لگد خورد، آندرس اینیســتا لوخان اســت کــه 35 جام 
یعنی بیشــتر از تعداد ســال های عمرش برده؛ با قهرمانی 
لیگ در سال 2005 شروع شــد و احتماال امشب با نهمین 
قهرمانی اللیگا در الکرونیا به پایان می رسد و شامل شش 
جام حذفی )آخرین آنها لقب فینال اینیســتا گرفت(، چهار 
لیگ قهرمانــان، دو قهرمانی جام ملت هــای اروپا و یک 

جام جهانی می شود.«

  دزدی بزرگ 
»اگر آندرس را آندرســینیو صــدا می زدیم، مطمئن 
باشــید تا االن دو بار توپ طال را برده بــود«؛ این جمله را 
ســرخیو راموس گفته است، همبازی اینیســتا در تیم ملی 
اسپانیا و رقیب جدی او در ال کالسیکو. این فقط راموس 
نیست که اعتقاد دارد که او شایسته دریافت طال بود، حتی 
روزنامه آ .اس که به متمایل به تیم رئال است، از نرسیدن 
توپ طال به اینیســتا با عنــوان دزدی بزرگ یــاد می کند: 
»آندرس اینیســتا یکی از پرافتخارترین فوتبالیســت های 
جهان به حساب می آید که تمام عناوین گروهی را به دست 
آورده است.  هافبک  اسپانیایی به همراه کشورش قهرمانی 
در اروپا و جهان را تجربه کرد و با بارسلونا فاتح اللیگا، کوپا 
دل ری، سوپرجام اروپا، سوپرجام  اسپانیا، لیگ قهرمانان 
اروپا و جام جهانی باشگاه ها شد. با وجود چنین درخششی 
او هرگز برنــده توپ طال نشــد. دوران درخشــان بازیکن 
 اســپانیایی و نمایش فوق العاده اش در دیــدار فینال کوپا 
دل ری برابر سویا با واکنش های زیادی همراه شد تا جایی 
که پاســکال فاره، ســردبیر مجله فرانس فوتبال به خاطر 

ندادن توپ طالی اروپا از او عذرخواهی کرد.«

  خداحافظی
»برای من بارسا بهترین تیم دنیاست. می دانم برای 
اینکه بتوانید ســال ها در این تیم بازی کنید، چه چیزهایی 
الزم داریــد. می دانــم کاپیتان بــودن چه معنایــی دارد و 
همین طور مسئولیت آن چگونه است. بنابراین اگر بخواهم 
با خودم و با باشگاهی که همه چیز به من داد صادق باشم، 
درک می کنم که دوران من امســال به پایان می رسد؛ تنها 
بر اساس یک حقیقت ســاده و آن اینکه باشــگاهی که از 
12 ســالگی پذیرای من بود، شایســتگی ایــن را دارد که 
همیشــه بهترین بازی ها را از من ببیند؛ همان طور که تا به 
حال این طور بــوده و درک می کنم که در آینده ای نزدیک، 
دیگر نمی توانم از نظر بدنی و ذهنــی، بهترین بازی هایم 
را ارائه بدهم. امروز، روز بســیار دشــواری برای من است 
زیرا مــن در تمام طول زندگی ام اینجا بــودم و خداحافظی 
با خانــه ام و زندگی ام کار بســیار پیچیده ای اســت. درک 
می کنم که ایــن طبیعت و قانون زندگی اســت که با جلوتر 
رفتن، شرایط دشوار و دشوارتر خواهد شد؛ بنابراین شرایط 
آسانی در باشگاه برایم فراهم نمی شود و این شایسته من و 
باشگاه بارسلونا نیست.« این جمالت اینیستا در کنفرانس 
مطبوعاتی فقط یک معنا دارد، او خداحافظی کرد و به لیگ 

چین می رود.
بــا این حســاب آخریــن تصاویــری کــه از کاپیتان 
خوش تکنیک بارسا در خاطره ها مانده، اشک های او بعد از 
تعویض در فینال کوپا دل ری هفته گذشته برابر سویا بود که 
منجر به برتری 5 بر صفر بلوگرانا و چهارمین قهرمانی متوالی 
آنها شد. اینیستا 33 ساله که در سال 2002 نخستین بازی 
خودش برای تیم اول بارسلونا را انجام داد، موفق شده 6۷0 

بازی برای این تیم انجام دهد و 58 بار گلزنی کند.
سال بعد که لیونل مســی در شرایط سخت و در زمان 
گره خوردن بازی، چشمانش به دنبال اینیستا بگردد، آندرس 
دیگر در کنارش نیســت و 8 هزار کیلومتر دورتر، در چین، 
خواهد بود، بعد از این خداحافظی، حاال مسی که نه ژاوی 
را کنار خود می بیند و نه اینیستا را بیشتر از همیشه احساس 
تنهایی می کند، این را می شود از متنی که برای خداحافظی 
او نوشــته فهمید: »آندرس، بابت این ســال هایی که در 
فوتبال گذرانــدی ممنونم. بازی کردن ایــن ورزش کنار تو 
باعث افتخار من بود و لحظات فراموش نشــدنی را کنار تو 
سپری کردم. برایت بهترین ها را در دوره جدید پیش رو آرزو 
دارم، هم از لحاظ ورزشــی و هم در زندگــی. تو در خارج و 
داخل زمین فوق العاده ای. بدون شک، جای خالی ات در 

تیم حس خواهد شد.«
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سلسله همایش های ســاالنه حکمت مطهر از سال 
1383 در سازمان صداوســیما آغاز شــده، هرچند در بازه 
زمانی ســال های 92 تا 96 اجــرای این همایــش با وقفه 
مواجه شد اما از سال گذشته این همایش ها دوباره احیا شد 
تا جایگاه استاد شهید مرتضی مطهری در حکمت اسالمی 
معاصر تبیین و تجلیل شــود. باتوجه به اینکه ســال آینده 
صدمین سال تولد استاد شــهید مطهری و چهلمین سال 
شهادت ایشان است امسال این همایش نگاهی علمی تر 
به آثار ایشان داشــت. همچنین باتوجه به نزدیکی به ایام 
مبارک نیمه شــعبان موضوع و محور اصلــی این همایش 
»مهدویت« انتخاب شده و حدود نیمی  از سخنرانان در این 

حوزه به ارائه آرای خود پرداختند 
همزمان با ســی ونهمین ســالگرد شــهادت اســتاد 
»مرتضی مطهری« دوازدهمین همایش حکمت مطهر با 
حضور علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، 
حجت االسالم والمسلمین محمد محمدیان،  رئیس نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سیدعزت الله ضرغامی، 
 عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، آیت الله سیدمصطفی 
محقق داماد، اســتاد دانشــگاه و جمعی دیگر از اســاتید 
دانشگاه و دانشجویان و طالب داخلی و خارجی در سالن 
آمفی تئاتر دانشگاه صداوسیما با محور مهدویت برگزار شد.

  استاد مسأله یابی
در این همایــش عزت الله ضرغامی، عضو شــورای 
عالی انقالب فرهنگی موضوع ســخنرانی اش را »شــهید 
مطهری و نظام فکری« قرار داد: »استاد مطهری در حوزه 
تولیدات فکری و اثربخشــی آن خبره و به بهترین نحو در 
این حوزه ســخنرانی می کرد و در واقع ایشان بهترین الگو 
برای اثربخشــی بود. اســتاد مطهری فیلســوف بود و در 
بیشتر ســخنان وی کتاب و حکمت در کنار یکدیگر تکرار 
می شود، چراکه حکمت نوعی شیوه عملی است که بیشتر 
در حوزه رفتار مطرح می شود. استاد شهید صرفا دنبال پاسخ 
ایدئولوژیک نبوده. او سعی می کرد علت آسیب ها را بداند 
و روش برطرف کردن آنها را به صورت شیوه عملی و کارآمد 
ارائه دهد. شــهید مطهری برای اینکه کار را درست انجام 
دهد، استاد مسلم مسأله یابی بود؛ گرفتاری ای که اکنون در 
کشور با آن روبه رو هستیم، آیا اگر شهید مطهری زنده بود، 
به راحتی از مســائل عبور می کرد یا به دنبال مسأله یابی آن 
بود؟ او با نگاه عمیق و جامعه شناسانه مسائل اصلی جامعه 

را تشخیص می داد.«
ضرغامی  با اشــاره به اینکه شــهید مطهری با شیوه 
نوآورانه در پی حل مسأله بود، بیان کرد: »مطهری مفسر 
قرآن بود، باتوجه به جامعیت شخصیتی و تفکری که داشت 
نگاه های نو و شنیدنی از آیات قرآن کریم را ارائه می دهد، 
تفاسیر این شهید پیرامون سوره های انتهایی قرآن مجید 
حاوی نکات اخالقی و تربیتی است که می طلبد روزانه برای 
خواندن این تفاسیر وقت گذاشته شود. شهید مطهری در 
مناظره ها، گفت وگوها،  نقدها و بحث ها طرف مقابل را درک 
می کرد، هیــچ گاه از هیاهوی مخالفان نمی ترســید، وی 

آشنایی کامل با علوم انسانی داشت.«

  مرزبانی از دین 
حجت االسالم والمســلمین محمدیان، رئیس نهاد 
مقام معظم رهبری هم در این همایش در دانشگاه ها با تاکید 
بر اینکه شهید مطهری نیازی به تعریف ندارد، گفت: »پای 

درس این استاد شهید هزاران نفر از جوانان و دانشجویان 
تلمذ کردند و نســل جوان آن روزگار با اندیشــه های وی از 
نزدیک آشنا شدند. هر کشوری تالش دارد که از مرزهای 
جغرافیایی خود بــه بهترین نحو محافظــت کند، دین هم 
دارای مرز است و تشخیص این مرز نیاز به کار کارشناسی 
و دقت بیشتر دارد، شهید مطهری مرزبان دین بود و از دین 
مرزبانی کرد. مرزهــای معنوی نیاز به علــم و دانش بیش 
از مرزهای دیگر دارد، بحث عالم بودن و آگاه بودن شــرط 
اساسی آن است، کســی می تواند مرز دین را نگه دارد که 

جامعیت داشته باشد.«
او شهید مطهری را دارای شــخصیت جامع انسانی 
دانســت: »در دوره اســتاد قلمی  با دین مبــارزه می کردند 
مانند گروه های توده و کمونیسم، در چنین شرایطی شهید 
مطهــری مرزبانــی از دین را انجــام داد و با اندیشــه های 
ضددینی مقابله کرد و هیچ گاه مغلوب نشــد. برخی تالش 
داشتند با ســکوالریزه کردن بازنشسته کردن دین را تسریع 
بخشند اما مطهری آگاه به زمان بود، زمان را خوب شناخته 
بود و با تمام وجود وارد میدان شــده و کار می کرد. شرایط 
امروز متفاوت است، دشمن به طور علنی مبارزه نمی کند و 
حتی افکار دینی را تمجید هم می کند. بحث های پلورالیسم 
و تکثرگرایی، تساهل و تســامح اگرچه از اصول اجتماعی 
اســت و در بحث های اخالقی به آن تاکید هم شده، اما نه 
در اصول دین. این جابه جایی از اخالق به اصول و مبانی 

دین یک انحراف است که می تواند دین را منحرف کند.«
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی 
گفت: »در آثار شــهید مطهری دو نکته مورد تاکید است، 
یک اینکه مهدی موعود یک مســأله جهانی است، دیگر 
اینکه آینده بشــر، آینده عدالت خواهد بود. در آثار ایشان 
انسان خوشبین به آینده است، اینکه نباید انقالب حضرت 
مهدی)عج( را از نوع انفجار دانست، از اساس هم انقالب 

اسالمی انفجار نبود، بلکه انقالبی آگاهانه بوده است.
مطهری با اشاره به ماجرای اعتصاب کارمندان شرکت 
نفت قبل از انقالب و توصیه شهید مطهری برای ارائه نفت 
گفت: »اینکه می گویند دنیا باید از ظلم و جور پر شود و ما 
باید کمک کنیم ظلم و جور پر شود )البته قبول داریم هنگام 
ظهور دنیا از ظلم جور پر شده است( اما حرکت جامعه باید 
هدف گونه و به سمت باال باشــد. پس برای تحقق ظهور 

جامعه باید به آن حد تکامل برســد، به همین خاطر اســت 
که می گوینــد تا آن 313 نفــر تکمیل نشــوند، ظهور واقع 

نمی شود.«

  دینداری با تعقل 
حجت االسالم محقق داماد، استاد دانشگاه با اشاره 
به اینکه 39 سال از شهادت استاد شهید مطهری می گذرد 
گفت: »اگر بخواهیم پیام مطهری را در یک جمله خالصه 
کنیم یا اگر بپرسند میراث شهید مطهری چه بود؟ در پاسخ 
باید گفت آن میراث، بیداری همراه با خردورزی است. این 
میراث اکنون در کل منطقه بیدار است، بیداری ای جاودانه 
است که همراه با تعقل باشد، اینکه امروزه خبرهای ناگواری 
از بریدن ســر کودکان و برده گرفته شدن زنان می شنویم، 
ناشی از بیداری بدون تعقل اســت. امروزه منطقه ما درگیر 
متدین جاهل و نادان بدون خرد اســت، در حالی که رابطه 
دین و عقل نــه تنها در اســالم بلکه در تمــام ادیان مطرح 
است و برخی گفته اند به قبل از میالد مسیح هم برمی گردد. 
شــهید مطهری غیر از دینــداری همراه با تعقل خواســته 
دیگری نداشت. تروریست های ســوریه و بوکوحرام تفکر 
اشعری داشتند. حتی آنهایی که در فتوحات اسالمی جنایت 
می کردند، تفکر اشعری داشتند، یعنی اسالم ظاهری محض 
منهای تفکر.« حجت االسالم سیدرمضان موسوی مقدم، 
قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما هم با اشاره به ویژگی ها 
و فضایل شــهید مطهری گفــت: »آن شــهید در تفکر به 
مرحله ای از اندیشه ورزی و استنتاج درعلوم رسیده بودند که 
کمتر عالمی به این مرحله می رسد. این مرحله یعنی نوآوری، 
کشــف حقایق جدید، پاســخ به مجهوالت، جوشش های 
مســتمر، خروج عالمانه از بن بســت های علمــی  و از همه 
مهم تر آزادی و آزاداندیشــی کــه از ویژگی های آن متفکر 
بزرگ بود. شهید مطهری مصداق ایمان و عمل صالح بود، 
اهل دل و معنا بــود، به معنای واقعی روشــنفکر دینی بود. 
شهیدمطهری عزت نفس داشت، در امور اجتماعی و فردی 
بسیار منضبط و شــخصیتی جامع و مصلحی صالح بود.« 
حجت االسالم موسوی مقدم اســتاد مطهری را از بارزترین 
و پیشــرفته ترین دانشــمندان عصر جدید دانست و گفت: 
»او در توجه به واقعیات و آشنایی با مبانی دینی سرآمد بود. 
با درک عمیق از اسالم چهره حقیقی اسالم را در کام جوانان 
تشنه چشاند. شهید مطهری با ســالح منطق و استدالل و 
شجاعت، برتری نظرات خود را اثبات می کرد. ایشان معتقد 
بودند انسان دارای دو شخصیت سعادت و شقاوت است که 
با آزادی خود یکی از این دو را برمی گزیند. به عبارتی معماری 
انسان توسط خود او و برای رسیدن به کمال است و شرط آن 

برخورداری از ایمان است.«

میراث استاد 
دوازدهمین همایش حکمت مطهر 
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بازار

در مجمع عمومی عادی ساالنه تصویب شد 

تقسیم سود ۳۱۸۰ ریالی 
برای هر سهم همراه اول

در هشــتمین مجمع عمومی عادی ســاالنه همراه 
اول، سود تقسیمی  برای هر سهم ۳۱۸۰ ریال اعالم شد.

بــه گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
ســیار ایران، هشــتمین مجمــع عمومی عادی ســاالنه 

و مجمــع فوق العــاده همــراه اول صبــح یکشــنبه، 
۹ اردیبهشــت با حضور بیــش از ۹۳ درصد ســهامداران 
برگــزار نیــرو  پژوهشــگاه  خلیج فــارس  ســالن   در 

 شد.

   سود ۳۱۸۰ ریالی هر سهم همراه اول
مجمع عمومی عادی ســاالنه همراه اول با ریاست 
دکتر علی بقایی، رئیس هیات مدیره همراه اول آغاز شد. 
در این مراسم پس از ســخنان رئیس مجمع و مدیرعامل 
و اســتماع گزارش حســابرس و نظرات ســهامداران؛ در 
خصوص تعیین سود تقسیمی، روزنامه های کثیراالنتشار 
چاپ آگهی، پاداش و حق جلسه هیات مدیره و در مجمع 
فوق العاده در خصوص تعیین اعضای حقوقی هیات مدیره 

تصمیم گیری شد.
 در جلسه مذکور با نظرخواهی از سهامداران حاضر و 
استماع سخنان تعدادی از اعضای هیات رئیسه، با توزیع 
۹۶ درصد سود محقق شده )۳۲۸۰ ریال( موافقت و برای 
هر سهم، تقسیم ۳۱۸۰ ریال سود در نظر گرفته و مقرر شد 
سود سهامداران حقیقی از ۲۰ اردیبهشت در مدت حداکثر 
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یک ماه واریز شود.
همچنین در خصــوص میزان پاداش و حق جلســه 
هیات مدیره و نیز انتخاب روزنامــه برای چاپ آگهی های 
مجمع تصمیم گیری شــد. بر این اساس مقرر شد پاداش 
اعضای حقوقی هیات مدیره؛ نســبت به ســال قبل با ۳۰ 
درصد کاهش پرداخت شــود و حق جلسه اعضا همچون 

سال گذشته باشد. 
 در ادامه این مراسم در جلسه فوق العاده، پنج شرکت 
»مخابرات ایــران«، »گســترش الکترونیــک مبین«، 
»مهراقتصادمبیــن«، »مدیریت امالک« و »گســترش 
خدمات ارتباطات کاراشــاب« به عنوان اعضای حقوقی 

هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 

   گزارش عملکرد هیات مدیره
در این مراســم، مهندس حمید فرهنگ، مدیرعامل 
شرکت ارتباطات ســیار ایران، گزارش جامعی از عملکرد 

سال ۱۳۹۶ شرکت به مجمع سهامداران ارائه کرد.
فرهنگ ضمن تبریک نیمه شــعبان و یادآوری اینکه 
سال ۱۳۹۷ ســال »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری 
شــده اســت، اظهار کرد: »امید اســت که در این سال با 
حمایت همــکاران همراه اولــی و ســهامداران، بتوانیم 

سهمی  در تحقق این شعار ایفا کنیم.
 همراه اول در راستای حمایت از تولید داخل بیش از 
۷۵ درصد از مصارف هزینه ای خود را از منابع داخلی تأمین 
می کند. همچنین کســب رتبه اول در استفاده حداکثری 
از منابع و مهارت های ایرانی در ارزیابی عملکرد اپراتورها 
توســط ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی دو 
 دوره پیاپی، نشــان از اهمیت همــراه اول به این موضوع 
دارد.«وی افزود: »در جشــنواره ملی ارتباطات و فناوری 
اطالعات، امســال نیز همــراه اول همچــون چهار دوره 
گذشــته موفق به کســب باالترین امتیاز بین اپراتورهای 

تلفن همراه شد.«

   جذب بیش از ۱۰ میلیون مشترک در سال ۹۶ 
مدیرعامل اپراتور اول با بیان اینکه در شرایط رقابتی 
امروز، همراه اول طی سال ۹۶ سهم بازار خود را حفظ کرده 
است، گفت: »بر اســاس آمار ارائه شــده از سوی وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات، ســهم بازار ایــن اپراتور 
بــه ۵۹/۵۳درصد و ضریب نفــوذ همراه اول در کشــور به 

۹۰/۳درصد رسیده است.«
فرهنگ با بیان اینکه اپراتور اول بیش از ۹۶ میلیون 
سیمکارت واگذار کرده است، گفت: »بیش از ۱۰ میلیون 
مشترک جدید در ســال ۹۶ جذب شــده که از این میان، 
تعداد ۴۹۱ هزار ســیمکارت دائمی  و بیــش از ۹ میلیون و 

پانصد هزار سیمکارت اعتباری واگذار شده است.« 
وی ادامه داد: »در سال گذشــته بالغ بر ۵۲ میلیون 
ســیمکارت به صورت فعال در لحظه در شبکه همراه اول 
فعال بوده است. همچنین در سال گذشته درصد مشترکین 
موبایل باند پهــن ۳۸ درصد افزایش داشــته و به عدد ۳۲ 
میلیون مشترک رسید. عالوه بر این در سال گذشته تعداد 
۱۰ میلیون مشترک نســل ۴ و ۴/۵ جذب شد که نسبت به 

سال قبل ۳۳۰ درصد رشد داشته است.«
مدیرعامل همراه اول با تشریح دستاوردهای توسعه 
بازار و سبد محصوالت این شرکت در سال ۹۶ گفت: »در 
سال گذشــته حدود ۳۵ خدمت و ســرویس جدید به طور 
مســتقیم ارائه و در حــال حاضر بیــش از ۸۰۰ محصول 
در حوزه خدمــات ارزش افــزوده ارائه می شــود و به طور 

فزاینده ای در حال رشد است.«

   افزایش رشد ۱۶۴ برابری در  ترافیک دیتا 
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه در پایان سال ۹۶، 

مشترکین دیتای این اپراتور رکورد ۳۷۰۰ ترابایت  ترافیک 
روزانــه را ثبت کرده انــد، گفت: »طی ســال ۹۶  ترافیک 
دیتای همراه اول نســبت به ســال قبل آن ۲/۶ برابر رشد 
کرده و در مجموع روند  ترافیک دیتا در شــبکه )ماهانه(، 

۱۶۴ برابر رشد داشته است.«

   افزایش خدمات حضوری و غیرحضوری
 به مشترکین 

مدیرعامــل اپراتــور اول از افزایــش خدمــات 
غیرحضوری به مشــترکین طی ســال گذشــته خبر داد و 
گفت: »در سال ۹۶ تعداد ۳۵۰ میلیون درخواست از طریق 
درگاه های خدمــات حضوری و غیرحضوری پاســخ دهی 
شده است. خدمات غیرحضوری شامل خدمات IVR، مرکز 
تماس۹۹۹۰ )با میانگین ۴ میلیون و ۲۰۰ خدمت در ماه(، 
سامانه ۱۹۵، ســامانه »همراه من« )با ۸ میلیون مشترک 
منحصربه فرد و به طور میانگین ماهانه ۳ میلیون خدمت( 
و خدمــات حضوری شــامل نمایندگی های همــراه اول، 
ادارات مشترکین، مراکز تلفن ثابت و دفاتر ICT روستایی، 
 ماهانه ۳ میلیــون و ۷۰۰ هزار خدمت به مشــترکین ارائه 

می شود.«
 ،)CIP( وی پاســخگویی بــه مشــتریان ارزشــمند
راه اندازی Happy Call و راه اندازی ســامانه ۹۹۹۵ برای 
پاسخگویی به مشتریان سازمانی را از دیگر خدمات جدید 

برای مشتریان نام برد. 

   ۱۲۴۶ شهر تحت پوشش موبایل باند پهن
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه شــبکه باندپهن 
همــراه اول بزرگترین، وســیع ترین و به روزترین شــبکه 
موبایل باند پهن در کشــور اســت، گفت:  »همراه اول با 
۱۶۱۶۰ سایت نســل ۴/۵، ۲۸۹۰۰ نسل ۲/۷۵ و ۲۸۹۰۰ 
سایت نســل ۳/۹ بزرگترین شبکه LTE کشــور را در اختیار 
دارد. بر این اساس صددرصد شــهرها از خدمات اینترنت 
پرسرعت و ۸۷ درصد روستاها از اینترنت نسل ۲ همراه اول 

بهره مند هستند.«

   درآمد ۳۵۰۰ میلیارد تومانی از محل دیتا
فرهنگ با اعالم اینکه رتبه شــفافیت اطالع رسانی 
همراه اول در بورس طی سال های گذشته همواره بهبود 
یافته است، گفت: »در آخرین ارزیابی صورت گرفته یعنی 
پایان ســال ۹۶، همراه اول در بین ۳۰۲ شــرکت بورسی 

موفق به کسب عنوان دوم شفافیت شده است.«
مدیرعامل همراه اول در ادامه با اشاره به درآمد کل و 
سود خالص تلفیقی گروه اظهار داشت: »در سال ۹۶ درآمد 
کل حاصل از سرمایه گذاری های تلفیقی گروه، ۱۲ هزار 
و ۴۷۱ میلیارد تومان و عملکرد سود خالص تلفیقی گروه ۳ 
هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان و میزان درآمد دیتای همراه اول 

در سال گذشته ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.«

   جایگاه نخست در خاورمیانه
مدیرعامــل اپراتــور اول بــا اشــاره به جایــگاه این 
اپراتور در صنعت اپراتــوری تلفن همــراه گفت: »همراه 
اول در خاورمیانه از نظر تعداد مشــترک رتبه نخســت، در 
آســیای جنوبی رتبه هفتم و در جهان در بین ۱۰۰۳ اپراتور 

تلفن همراه، رتبه نوزدهم را داراست.«
وی همچنیــن دریافــت تندیــس شــاهین طالیی 
بخش های »تبلیغــات حمایتــی«، »ترویج فــروش« و 
»مسئولیت های اجتماعی« از سومین جشنواره تبلیغات 
ایران، کسب رتبه اول تعهد به کیفیت در بخش ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات در ســومین کنفرانــس بین المللی 
کیفیت، دریافت نشان ویژه مدیریت از چهارمین همایش 
ملی مدیریــت جهادی، دریافــت تندیس زرین ۷ ســتاره 

در ششــمین دوره آیین تقدیر از ســرآمدان روابط عمومی 
ایــران، دریافــت تندیس ســتاره طالیی روابــط عمومی 
ایــران در چهارمین جشــنواره ســتارگان روابــط عمومی 
ایــران، دریافت نشــان بلوریــن اســتاندارد )c۱(، جایزه 
اســتاندارد ۳۴۰۰۰ )مدیریــت منابــع انســانی( و تقدیر 
از عملکــرد همــراه اول در اربعیــن در مراســم تقدیــر از 
 خادمــان اربعین را از افتخارات این شــرکت در ســال ۹۶ 

عنوان کرد. 
فرهنگ در خصوص قرارداد رومینگ با کشــورهای 
جهان، گفت: »همراه اول با ۲۷۰ اپراتور در ۱۱۲ کشــور 
قرارداد رومینگ دائمی، ۹۴ اپراتور در ۷۰ کشــور قرارداد 
رومینگ اعتباری، ۸۰ اپراتور در ۵۸ کشور قرارداد تخفیف، 
۸۱ اپراتور در ۶۷ کشور اینترنت رومینگ ۳G و ۲۵ اپراتور در 

۲۵ کشور قرارداد رومینگ LTE دارد.«

   کسب رتبه ۲ ارزش بازار و رتبه ۳
 بیشترین سودآوری

فرهنگ با اشــاره به جایگاه اپراتــور اول بین یکصد 
شــرکت برتر ایران گفت: »کســب رتبه ۲ باالترین ارزش 
بازار، رتبه ۳ بیشــترین ســودآوری، رتبه ۸ باالترین ارزش 
افزوده و رتبه ۱۹ میزان فروش از موفقیت های همراه اول 

در سال گذشته بوده است.«
وی در خصوص مبالغ پرداختــی به دولت نیز گفت: 
»از سال ۸۸ یعنی سال واگذاری شرکت به بخش خصوصی 
هر سال مبالغ پرداختی به دولت افزایش داشته و در سال 
۹۶ این مبلغ به ۶۳۴۴ میلیارد تومان رســیده که رقم بسیار 
بزرگی اســت.«فرهنگ با بیان اینکه همراه اول بین ۳۰۲ 
شرکت بزرگ بورسی رتبه ۲ شفافیت را کسب کرده، گفت: 
»خوشبختانه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶، 
براساس گزارشات ارائه شــده، همراه اول برای پنجمین 
سال پیاپی، موفق به کسب نظر مقبول حسابرس مستقل 
شده است و این مســأله باتوجه به درآمد بیش از ۱۲۴۷۱ 
میلیارد تومانی همراه اول در ســال ۹۶ قابل توجه است. 
همچنین همراه اول در همین راســتا موفق شــد تندیس 
زرین هشــتمین دوره جایزه ملــی مدیریت مالــی ایران را 

کسب کند.«

CRM-CBS منافع حاصل از پروژه   
فرهنــگ بــا عنــوان اینکــه پــروژه CRM-CBS که 
اول اردیبهشــت امســال با حضور ۷۰۰ نفــر از همکاران 
داخلی و خارجی کلید خورد، بزرگ تریــن طرح در صنعت 
فناوری اطالعات کشــور از منظرهای محــدوده، ارزش 
پــروژه و ســازمان اســت، گفــت: »این پــروژه بــه علت 
اختالالتــی کــه در شــبکه ایجاد می کــرد، بــه صورت 
وسیع به مشــترکین اطالع رســانی شــد. منافع حاصل از 
اجرای این پروژه توانمندســازی کســب و کار همراه اول، 
 قابلیت دســتیابی به عملیات یکپارچه، استانداردسازی و
 creative rich offerings اســت. بــا اجــرای این پروژه 
مشترکین دائمی  و اعتباری همزمان و به صورت یکپارچه 
ســرویس و خدمــات دریافــت می کننــد و در هزینه هــا 

بهینه سازی می شود.«

   پروژه دماوند، آینده همراه اول
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه در حال حاضر در 
حال آغاز برنامه پنج ســاله دوم همراه اول هستیم، گفت: 
»باتوجه به اینکه فضای کسب و کار در حال تغییر است، 
اگر همراه اول بخواهد فقط سرویس های پایه ارائه کند، 
نمی تواند در این تحوالت رقابت کند. همراه اول قصد دارد 
همزمان با تحوالت دیجیتال عالوه بر به روزرسانی سازمان 
و فعالیت در کسب وکار اصلی خود، در حوزه های دیگر نیز 

فعالیت کند.«
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