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روحانی نمی خواهد
هزینه کند

گفت وگو با بیژن مقدم

کره شمالی برنده بود
گفت وگو با محسن شریعتی نیا

جنگ سیاسی
محمد مرندی

احیای سنت
احیاگری دینی
عباس سلیمی نمین

ازغدی نماد جریان نوگرای دینی 
در حوزه علمیه است

آیا رئیس مجلس رویکرد خود را 
درباره دولت تغییر داده  است؟

خبر ویژه مثلث از سیاست جدید 
اصالح طلبان در مقابل روحانی حکایت دارد

گفت وگو با ابوالحسن داودی درباره 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما

رحیم   پور 
میان مطهری  و شریعتی

الریجانی؛  نقطه، سرخط

یونسی، فرستاده  اصالح طلبان 
برای مذاکره با روحانی

دهه 60 برایم  محترم  است

مک کین برای ایرانیان نماد 
سیاست مدار تندرو بود

محافظه کار کالسیک

چگونه مجلس از همراهی 
به انتقاد از دولت رسید

پس از کرباسیان، شریعتمداری
 و بطحایی هم در آستانه برکناری قرار دارند

چرخش بهارستان

سونامی استیضاح

قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های  روحانی در مجلس 
نشانه آشکاری از نارضایتی افکار عمومی از دولت است. 
آیا دولت روحانی می تواند دوره جدیدی از اصالحات 
درون خود را آغاز کند؟

دولت
بازسازی شود
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قم-كتابخانهعمومیآيتاهللخامنهاي

كتابخانه عمومی آيت اهلل خامنه اي قم در ســال 1376 در زميني به مســاحت 2182 متر مربع و 
زيربنای 3046 متر مربع به بهره برداري رسيده است. اين كتابخانه با بيش از 80 هزار نسخه كتاب 
و بخش هاي ويژه  كودك و نوجوان، بخش نابينايان، سالن هاي  مطالعه و برگزاري برنامه هاي متنوع 

فرهنگي، همه روزه پذيراي عالقه مندان كتاب و كتابخواني در تمامي گروه هاي سني است. سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

كانساتچي،تركيه
دومين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

������������������������������تنوروداستانهایديگر نامكتاب
نويسنده�����������������������������������هوشنگمرادیكرمانی
انتشارات�����������������������������������������������������������معین
������������������������������������������۱۵۶صفحه تعدادصفحات

مهدي رمضاني دبير هشتمين جشنواره كتابخوانی رضوی با 
اعالم آماری از مشاركت در بخش الکترونيک اين جشنواره 
گفت: استقبال از بخش الکترونيک در هشتمين دوره، بسيار 
شايان توجه بوده، به طوری كه براساس آخرين آمارها تا پيش 

نی  ره كتابخوا ز پايان مهلت شركت در هشتمين جشنوا ا
رضوی بيش از 310 هزار نفر در اين بخش شركت كرده اند كه 
اين تعداد در مقايسه با شركت كنندگان اين بخش در دوره 

پيش، با افزايش 80 درصدی روبه رو بوده است. 

افزایش ۸۰ درصدی مشارکت 
در بخش الکترونیک هشتمین 

جشنواره کتابخوانی رضوی

خبرويژه

برايمشاهدهآخريناخبار
نهادكتابخانههايعمومي

كشورميتوانیدتوسطگوشي
تلفنهمراهخودازرمزينههاي

روبهروعكسبگیريد

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

داستان های »هوشــنگ مرادی كرمانی« نويسنده  شهير 
و نام آشنای ايرانی از لطيف ترين داســتان هايی است كه 
در حــوزه  ادبيات فرهنگ مــردم ايران با زبانی ســاده و 
خودمانی نوشته شــده و نه تنها در كشور ما كه در سراسر 
جهان طرفداران بســياری دارد. نوشته های ساده و كالم 
شيرين مرادی كرمانی، شناســنامه  ادبيات معاصر كودك 
و نوجــوان ايران در جهان اســت. جايــزه  جهانی هانس 
كريستين اندرســن، جايزه  كتاب ســال 4۹۹1 كودكان 
و نوجوانــان اتريش، ســيمرغ بلورين بهتريــن فيلمنامه  
دوازدهمين جشــنواره  فيلم فجر، جايــزه  مهرگان ادب، 
عنوان نويسنده  برگزيده  كشــور كاستاريکا و جايزه  خوزه 
مارتينی در ســال ۵۹۹1 از جمله جوايزی است كه آثار 
اين نويسنده  بزرگ كرمانی به خود اختصاص داده است.

»تنور و داســتان های ديگر« شــامل 16 داســتان كوتاه 
جذاب اســت كه هريک دنيايی از عاطفه و احساس پيش 
روی خواننده می گشايد و پشيمانی از خواندن اين كتاِب 
اثر هوشــنگ مرادی كرمانی، خالق داســتان های مجيد، 

محال به نظر می رسد.
در داســتان های كوتــاه ايــن كتــاب، از نزديــک بــا 
 ، نی هــا با ، مهر ، قناعت هــا ، گذشــت ها محروميت هــا
سخاوت ها، ســاده دلی ها، قهرها و آشــتی های مردمانی 
صميمــی، آشــنا می شــويم و البته زشــتی تنگ نظری، 
چشم وهم چشــمی  و تقليدهای كــور و اعتقادات خرافی 
را نيز به روشنی درك می كنيم. بســياری از داستان های 
كوتاه ايــن مجموعه دســت مايه  فيلم های ســينمايی و 

داستانی موفق قرار گرفته است.



 مأموریت انبیاء در تربیت
 و تکامل انسان

 
هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

مثلث؛ هفته نامه ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادالنه 
از واقعیت ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره ای است به سه ضلع استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی. مرامش تقویت گفتمان انقالب اسالمی، چارچوبش 
اســالم، انقالب، امام و رهبری، آرمانش گسترش و سیادت اسالم  خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران اسالمی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقالب 
و ایستادگی در برابر مقابالن گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب مان نجابت 
قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تالش در جهت رونق گرفتن ســنت گفت وگو 
میان فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، 
بر مرام مان مســتمر و دائم، بر چارچوب مان مستقر، بر آرمان مان مومن، بر 

مرزهایمان مراقب و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

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

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

فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(
بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  نیما ملک نیازی

خبرنامه
6
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گفتارها

سیاست

که صاحب نظرها داشــتند و بینشی که داشــتند، بسیار اختالف 
هست و هیچ کدامش نرسیده است به حدی که اسالم را بشناسد 
یا انسان را بشناسد یا رسول اکرم را بشناســد یا عاَلم را بشناسد، 

همه شان در یک سطح محدود هستند. 
چه بسا اشــخاصی که خیال می کنند که پیغمبر اکرم که 
آمده اســت، یا ســایر انبیایی که خدای تبارک و تعالی فرستاده 
است، برای این است که مردم را از این ظلم ها و بی عدالتی ها 
و امثال این نجات بدهــد و مأموریت همین اســت که عدالت 
ایجاد کنــد در اجتمــاع و در افــراد و مأموریت بــه همین قدر 

بیشتر نیست. 
چه بسا اشخاصی که اقتصاد را یک مسئله با اهمیتی تلقی 
می کنند، مأموریت انبیا را محدود به این بکند، که اینها آمده اند 
مردم را به یک شکم سیر و یک زندگی رفاه برسانند و همین است 

روز بعثت روزی اســت که خدای تبارک و 
تعالی، موجــود کاملی که از او کامل تر نیســت 
و نمی شــود باشــد مأمور کــرد که تکمیــل کند 
موجودات را، انســانها را که ابتدائًا یک موجود 
ضعیف ناقص هســت، لکن قابل این است که 
ترقی کند، انســان را مترقی کند. ابعاد انســان، 
ابعاد همه عالم است و اسالم برای تربیت انسان 
در همه ابعاد است. برداشــتهای مختلفی که از 
اسالم شده اســت به حســب نظرهای مختلفی 
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طراح جلد: مصطفی مرادی  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

شماره پیامک: 3000411711

بین الملل

فرهنگ

ورزش

مأموریت انبیا. و چه بسا اشــخاصی که به حسب دید عرفانی که 
دارند، بعثت انبیا را محدود می کنند به اینکه برای بســط معارف 
الهی اســت و غیر از ایــن بعثت چیــزی نیســت. و همین طور 
فالسفه یک طور فکر می کنند. فقهای اســالم، ... ملتها یک 
طور فکر می کنند، روشــنفکرها یک طور فکر می کنند و مؤمنین 
هم هر کدام به یک نحو فکری دارند و همه قاصرند از رســیدن 

به آنچه که هست. 
این روایتی که وارد شده اســت:َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف 
َربَُّه ، این به ما می فهماند که انســان آنطور موجودی اســت که 
اگر شــناخته بشود، شناســایی خدا با این اســت؛ نسبت به هیچ 

موجودی این مطلب صادق نیست. 
رّب انسان را کســی نمی تواند بشناســد ااّل اینکه خودش 
را بشناسد و خودشناســایی که دنبالش خداشناسی است حاصل 

نمی شــود مگر بــرای ُکّل اولیــای خدا. و گمــان نباید 
بشود که اسالم آمده است برای اینکه، این دنیا را اداره 
بکند، یا آمده اســت فقط برای اینکه مــردم را متوجه به 
آخرت بکند، یا آمده اســت که مردم را آشنای به معارف 

الهیه بکند. 
محدود کردن، هر چه باشد خالف واقعیت است. 
انسان غیرمحدود است و مربی انسان غیرمحدود است 
و نسخه تربیت انسان که قرآن است غیرمحدود است؛ 
نه محدود به عاَلــم طبیعت و ماده اســت، نه محدود به 
عاَلم غیب اســت، نه محدود به عاَلم تجرد است، همه 

چیز است.
محل: تهران، حسینیه جماران

حضار: مدیران صندوق های قرض الحسنه
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سونامی استیضاح
پس از کرباسیان، شریعتمداری و بطحایی هم در آستانه  برکناری هستند

یک اتفاق تقریبا غیرمنتظــره؛ مجلس وزیر اقتصاد 
روحانی را اســتیضاح کرد. غیرمنتظره از آنجا که هر ســه 
فراکســیون قبــل از رای گیــری مخالفــت خــود را با این 
استیضاح اعالم کرده بودند.  یک جلسه داغ که در نهایت 
بــا 137 رای موافــق، 121 رای مخالفــت و 2 رای ممتنع 

کرباسیان را از تصدی گری این وزارتخانه کنار گذاشت. 

  موافقان استیضاح چه گفتند؟ 
هدایت الله خادمی اولین موافق اســتیضاح با انتقاد 
از عملکــرد وزارت اقتصاد در زمینه  تنظیم سیاســت های 
اقتصــادی و مالی گفت: »اگــر امروز خاوری نیســت اما 
روحیه اشرافی گری او در بدنه مدیران وزارت اقتصاد جاری 
است.« نماینده ایذه و باغملک در جریان بررسی استیضاح 
وزیر اقتصاد به عنوان یکی از متقاضیان استیضاح، گفت: 
»آیا وضع اقتصادی مردم را نمی بینیم و صدای مستضعفان 
را نمی شنویم؟ چطور است که در این اوضاع بد اقتصادی 
زندگــی توده های مردم ســخت تر و زندگی برخــی بهتر و 
شیرین تر می شــود؟« جلیل رحیمی جهان آبادی، رئیس 
فراکسیون مرزنشینان مجلس هم گفت:  »اقتصاد دولت 
روحانی بیمار است و مقصر آن هم شخص آقای کرباسیان 
اســت، پس همکاران عزیز به نام ملت ایران به استیضاح 
کرباسیان رای مثبت دهیم.« جلیل رحیمی جهان آبادی 
گفت: »ترامپ، روحانــی و کرباســیان هیچ کدام مقصر 
نیستند، ما مقصریم که پشــت دیوارهای سیمانی صدای 
مردم ایران را نمی شنویم. ما مقصریم که به جای شنیدن 
صدای درد و رنج مردم کماکان چشم و گوش بسته از برخی 
وزرا حمایت می کنیم.« نماینده مردم تربت جام در مجلس، 
وزارت اقتصاد را در اداره اقتصاد کالن و گسترش فساد در 
گمرک مقصر دانست و ادامه داد: مجلسی که توجیحات 
غیرعقالنــی و غیرمنطقی وزارت اقتصــاد در ناکارآمدی، 
ضعف مدیریت، فســاد گمرک، ناتوانی مدیریت بازار ارز و 
کوچک ترشدن سفره مردم را می شــنود و با سکوت  آنها را 
تایید می کند.«  پاپی زاده یک عضو کمیسیون کشاورزی 
نیز در جریان استیضاح مسعود کرباســیان، وزیر اقتصاد 
به عنوان موافق اســتیضاح گفــت: »برنامــه اقتصادی 
دولت مبتنی بر اقتصاد و اقتصاد مردم محور بود، اما دولت 
عملکردی خالف آن داشــت به طوری که سیاست پولی 
و مالی دولت و به خصــوص عملکرد وزیــر اقتصاد باعث 
کاهش ثروت عمومی و ارزش پول ملی شد.« وی افزود: 
در شرایطی که مجلس قانون بهبود کسب وکار را تصویب 
کرد، دولت به جای اینکه نقدینگی را براســاس این قانون 
به ســمت تولید ببرد آن را به ســمت پیش فروش سکه برد 
نتیجه آن شــد که عده ای بــه ثروت های نجومی دســت 

پیدا کنند و ارزش پــول ملی کاهش پیدا کرد.«  حســن 
نوروزی هم در موافقت با اســتیضاح وزیر اقتصاد، 

گفت: »ســوال من از وزیر این اســت؛ در برنامه 
توسعه پنج ساله برنامه هایی برای وزارت شما در 

نظر گرفته شده از شما می پرســم، آیا شما این 
برنامه را اجرایی کردید؟ اگر بله، بگویید متوسط 

رشد ســاالنه چقدر بوده است؟ شما با همه 
همکاران تان که بین صندلی های 

مجلس می چرخند یک ســال 
است سکاندار این وزارتخانه 
هســتید. وی بــا طــرح این 
سوال که حال تولید ناخالص 

ملــی و نقدینگی چطــور اســت، گفت: »در کشــورهای 
پیشــرفته تولید و خدمــات دو برابــر نقدینگی اســت، در 
کشــورهای در حال توســعه یک و نیم برابر،  اگر کشوری 
نقدینگی اش به مرز یک برابر برسد یعنی کشور ورشکسته 
شده است. االن نقدینگی ما چهار و نیم برابر تولید است. 
یعنی ســرمایه مردم چهار و نیم برابر افت کرده؛ یعنی 1۰۰ 
تومان شــده 2۵ تومان. وقتی این طور می شود، سرمایه 
سرگردان می شود و به سمت سکه و مسکن می رود و این 
می شود تورم. شما نسبت به مهار تورم و نسبت به نقدینگی 
چه کردید؟«   حســینعلی حاجی دلیگانی هــم در موافقت 
با اســتیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: »آقای 
کرباسیان یک سال از زمان رای اعتماد نمایندگان و ارائه 
برنامه کاری شما با شعار آزادی، امنیت و آرامش و پیشرفت 
بر اساس ماده 2۰۶ آیین نامه داخلی به نمایندگان گذشت. 
بر کارگران و کشاورزان و کسانی که شغل نداشتند و معلمان 
و رانندگان چه گذشت. هرچه اندیشه کردم امروز از کجای 
اقتصاد برای شــما بگویم بی نتیجه مانــد. از گرانی مواد 
غذایی یا خودرو یا بازار عنان بریده ارز و سکه یا رکود تورمی 
که کمر تولیدکنندگان را شکسته یا عدم شفافیت یا خروج 
سرمایه های هزاران میلیاردی. این قدر لیست بلندباالیی 
شد تصمیم گرفتم از زبان و برنامه های خودتان که در مرداد 

۹۶ به مجلس ارائه کردید، بگویم.«

  وزیر اقتصاد: کاش سواالت را از قبل
 به من می دادید

مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی در ۶۰ 
دقیقه به دفاع از خود پرداخت. او تاکید کرد که هیچ وقت 
نگفته در حیطه وظایف خود پاســخگو اســت و به عنوان 
نماینده دولت پاسخگویی همه مســائل است. کرباسیان 
با انتقاد از کلی بودن سواالت گفت: »کاش سواالت را از 
قبل به من می دادید تا ناگزیر نباشم از حافظه خودم استفاده 
کنم. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مطالبات مردم را محترم 
می شمارم، گفت: »ســال13۹۶ یکی از سال های خوب 
کشــور بود، اما تالطم های به وجود  آمــده باعث وضعیت 
فعلی شــد که تنها تحت کنترل وزارت اقتصادی نیست و 
ریشه آن متاثر از بدعهدی نظام سلطه است.« کرباسیان 
با بیان اینکه ســواالت نمایندگان کلی است و برخی موارد 
در ســواالت اســتیضاح نبود، گفت: »در مورد گروه اول 
ســواالت که به کلیت اقتصاد برمی گردد؛  پرســش هایی 
درباره اداره امور کشور و تدوین سیاست های مالی و تدوین 

و ساماندهی اقتصاد کشور مطرح شد. 

  مخالفان استیضاح چه گفتند؟
حسن سلیمانی در مخالفت با استیضاح وزیر اقتصاد 
در نشست علنی مجلس یکشــنبه )4 شهریور ۹7( 
گفت: »در پیشــینه کاری که از آقای کرباسیان 
می دانم در طول مدت خدمتش در مدیریت های 
کالن نظــام در حد معاون وزیــر و همچنین در 
بخش خصوصی در اتــاق بازرگانــی به عنوان 
عضو هیأت رئیسه هیأت نمایندگان و مشاوران 
اتاق بازرگانی تهران مشغول به کار 
بوده بنابراین از قابلیت و تجربه 
و توانایی الزم در بخش های 
مختلف مدیریتی برخوردار 
اســت.« نماینــده مــردم 

کنگاور در مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: »اقتضای 
دســتگاه های وابســته به امور اقتصاد و دارایــی، اقتصاد 
کالن کشور نیســت و نتیجه بد عملکرد اقتصادی دولت یا 
نظام صرفا به بدی و عدم توانایی و عدم قابلیت وزیر اقتصاد 
بازنمی گردد.« وی افزود: »از جمله دستگاه هایی که وابسته 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه خزانه داری است، 
یعنی مسئولیت دریافت و پرداخت است و فردی که در این 
بخش مســئولیت دارد در دریافت ها و پرداخت ها هم اهل 
صداقت است و هم اهل دقت. پرداخت مطالبات دستگاه ها 
تالش برای به روزکــردن بدهی های دولت، میــزان اوراق 
منتشره و... کاری است که در این بخش انجام می شود و در 
این مدت نیز سروسامان خوبی به این موضوعات داده شده و 
دریافت  و پرداخت ها نیز سامانه ای شده است.« سلیمانی در 
پایان خاطرنشان کرد: »در حوزه مدیریت اموال کار و معاونت 
امور بانکی کار در حال انجام است. مسئولیت وزیر اقتصاد در 
امور بانکی فقط در رابطه با رئیس مجمع عمومی، بانک ملی 
و بانک سپه است و همین قدر مسئولیت برایش باقی مانده 
و در ســایر بانک ها دخالتی ندارد. اقدامات بانکی هم که به 
تکالیف بازمی گردد مســائلی همچون اعطای تسهیالت 
اعم از قرض الحسنه و غیرقرض الحسنه قسمت اعظمی از 
منابع در قوانین برنامه ای و بودجه ای توسط مجلس تعیین 
تکلیف می شــود پس آقای وزیر کجا بایــد مدیریت کند.« 
مسعود پزشکیان در مخالفت با استیضاح وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گفت: »باید علما و کارشناسان از همه جناح ها در کنار 
یکدیگر قرار گیرند و با حضور نماینده ای از سوی رهبری، ستاد 
جنگ اقتصادی تشکیل شــود.« وی ادامه داد: »باید باور 
داشته باشیم که در برابر زورگویی دیگران سر خم نمی  کنیم که 
این نیاز به ایستادگی دارد.« پزشکیان تصریح کرد: »نباید از 
فرصت ها برای مقصر دانستن یکدیگر استفاده کنیم. انصاف 
نیست که در هفته دولت که باید در کنار یکدیگر باشیم مشغول 
اســتیضاح باشــیم.« نایب رئیس مجلس عنوان کرد: »با 
احساسات و شعاردادن مشکل حل نمی  شود. باید مشکالت 
را ریشهیابی کرد. در عمل بین تئوری و حرف سال ها فاصله 
اســت. دل همه ما برای کشور می ســوزد و همه صداقت را 
می خواهیم. همه ما عیب داریم اما به یک چیز معتقدیم که 

این کشور باید مستقل، آزاد و اسالمی باشد.«

  روز عجیب حضرتی 
الیاس حضرتــی، نماینده تهــران در نطــق خود در 
موافقت با استیضاح کرباسیان گفت: »امروز برای من روز 
بسیار سختی بود. از این جهت که سال ها با کرباسیان رفیق 
بودیم و استیضاح او کار سختی بود. دوم از این جهت که 
کرباسیان با البی قوی خود موجب شــد حدود 1۰۰ نفر از 
همکاران به من مراجعه کننــد و بخواهند که امضای خود 
را پس بگیرم و نطق نکنم و نه گفتن به آنها نیز برایم سخت 
بود.« حضرتی کــه علی رغم مخالفت فراکســیون امید با 
اســتیضاح علیه کرباســیان نطق می کرد و گفته بود برای 
انجام این نطق حاضر اســت از فراکســیون استعفا دهد، 
گفت: »مشکالت مردم چیزی نیست که بشود با آن معامله 
کرد. بسیاری از همکاران از من خواستند که حداقل نطق 
نکنم اما نپذیرفتم.« وی با اشــاره به انتخابات ۹2 گفت: 
»ما برای استقرار دولت آقای روحانی خیلی تالش کردیم 
و در یک رقابت ناعادالنه آن را در پســت ریاست جمهوری 
نشاندیم. در انتخابات مجلس نیز یک مجلس معتدل روی 
کارآمد و افســار آن در دست تندروها نیســت. سال ۹۶ نیز 
مردم رای باالتری به روحانی دادند تا بیشــتر به مشکالت 
مردم توجه کند اما روحانی نتوانست چنین کند. در چیدمان 
کابینه و در قدرتــی که از مردم گرفته بــود لحظه به لحظه 
عقب نشســت و یاس بر مردم مستولی شد.« گفتنی است  
پس از برکناری کرباسیان، شریعتمداری و بطحایی هم در 
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گزارش ویژه
محاکمه اسفندیار 

دادگاه یار نزدیک احمدی نژاد برگزار شد 

پایگاه اطالع رســانی قــوه قضاییــه از آغاز جلســه 
دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات »الف.ر.م« رئیس دفتر 
رئیس جمهور سابق در شــعبه اول دادگاه انقالب اسالمی 
تهران خبر داد و نوشت: »هم اکنون کیفرخواست در حال 
قرائت اســت و این دادگاه با حضور متهــم و وکیل مدافع 
آن در حال برگزاری اســت.« این در حالی بود که شــبکه 
خبر ســاعتی پیش از انتشــار خبر برگــزاری دادگاه به نقل 
از منابع آگاه خبرداد: »دادگاه اســفندیار رحیم مشــایی که 
قرار بود دیروز به صورت علنی برگزار شــود، به علت غیبت 
متهم و وکالی او لغو شــد.« پیش از اعالم خبر لغو دادگاه 
اسفندیار رحیم مشــایی، عادل حیدری، وکیل مدافع او در 
گفت وگو با تســنیم، گفت: »موکل در تماس تلفنی ضمن 
اعالم خــودداری خــود از حضــور در دادگاه، بــه بنده نیز 
اعالم کرد در جلسه دادگاه شرکت نکنم.« سیدعلی اصغر 
حسینی، دیگر وکیل مدافع مشــایی در گفت وگو با ایسنا، 
در خصوص دالیل شرکت نکردن اســفندیار رحیم مشایی 
در جلســه دادگاه دیروز اعالم کرد: »آقای مشایی به دلیل 
اینکه شرایط و تمهیدات قانونی الزم از جمله ابالغ درست 
کیفرخواســت به متهم صورت نگرفته و این موضوع برای 
تشکیل جلســه توسط دادگاه رعایت نشــده بود، در جلسه 
امروز حاضر نشدند.« در پایان این جلســه دادگاه، روابط 
عمومی دادگاه انقالب اســالمی اعالم کرد: »در جلســه 
دادگاه »الــف.ر.م«، کیفرخواســت قرائــت و بــا اعالم 
تنفس از ســوی رئیس دادگاه، ادامه این جلســه به وقت 
دیگری موکول شد. حســب اعالم رئیس دادگاه در مهلت 
تنفس، به متهم و وکالی وی، فرصت داده شد که بار دیگر 
کیفرخواست را مالحظه و نسخه برداری کرده و برای تدارک  
دفاع، مهیا شوند.« فیلمی از دادگاه اسفندیار رحیم مشایی 
منتشر شــده اســت؛ این فیلم لحظه ای را نشان می دهد 
که او با خشــم پیراهن زندان را از تن در آورده و به ســمتی 
پرتاب می کند. این فیلم تنها تصویر اســت و صوت ندارد، 
از همین رو مشخص نیســت که مشایی چه چیزی خطاب 
 به رئیس دادگاه را با فریاد بیــان می کند و چه اتفاقی باعث

 این واکنش شده است.

  وکالی مشایی عزل شدند
محسنی اژه ای در رابطه با جلسه دادگاه شنبه مربوط 
به اســفندیار رحیم مشــایی عنوان کرد: »دادگاه معاون و 
مسئول دفتر دولت اسبق برگزار شد و اعالم شده بود که این 
دادگاه علنی است.« وی افزود: »ابتدا گفتند علنی نباشد 
نمی آییم. قرار بود ســاعت ۹ در دادگاه انقالب حضور پیدا 
کنند، اما گزارش دادند که حاضر نیســتیم در جلسه حاضر 
شویم. اول وقت صبح، کســی مراجعه می کند و می گوید 
وکیل است و به وکالت از دو وکیل قبلی اعالم می کند که در 
پرونده ثبت شود وکالی ســابق عزل شده اند.« سخنگوی 
قوه قضاییه ادامه داد: »خود متهم نیز که در جلسات قبل 
در دادگاه حضور داشته و مستندات آن موجود است، رسما 
متنی با این عنوان می نویســد و آن را امضا می کند که »با 
ســالم، نظر به برگزاری غیرعلنــی دادگاه اینجانب و عدم 
شرکت در جریان دادگاه قطعا حضور وکالیم آقایان عادت 
حیدری و علی اصغر حسینی موضوعیت ندارد، لذا آقایان 
مذکور را از وکالت در این پرونده شــعبه اول دادگاه انقالب 
عزل می کنم. بدیهی است وکالت نام بردگان در سایر موارد 
کماکان به قوت خود باقی است.« در تاریخ ۹7/۶/3 وکیل 
جدید به دادگاه مراجعه می کند و می گوید وکال به ایشــان 

وکالت دادند که عزل آنها را به دادگاه اعالم کند تا در پرونده 
ثبت شود.«

  مشایی با چه کسی علیه امنیت ملی تبانی کرد؟
بخشــی از کیفرخواســت اســفندیار رحیم مشــایی 
رئیس دفتر رئیس جمهور اســبق و یار جدانشدنی محمود 
احمدی نژاد منتشر شــد. این کیفرخواست نشان می دهد 

مشایی متهم به دو اتهام شده است:
1- اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

2- فعالیت تبلیغــی علیه نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران

از آنجایی که در اتهــام اول، »اجتمــاع و تبانی« با 
مشارکت و مباشرت بیش از یک تن صورت می گیرد، اکنون 
باید منتظر ماند و دید اســفندیار رحیم مشــایی با چه کسی 

اجتماع و تبانی کرده است.

  واکنش به شایعه عدم حضور رسانه ها
موسی غضنفرآبادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب 
اســالمی تهران می گوید دادگاه اســفندیار رحیم مشایی، 
رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، علنی بوده است و رسانه ها 
در آن حضور داشــتند؛ اما قاضی نمی  توانــد خبرنگاران را 

سرشماری کند.
نخســتین دادگاه رســیدگی بــه اتهامات اســفندیار 
مشــایی، رئیس دفتــر محمــود احمدی نــژاد در زمــان 
ریاست جمهوری، در حالی برگزار شد که رسانه ها خبرهای 
ضد و نقیضــی دربــاره علنی بــودن آن و همچنین حضور 

وکالی مشایی در جلسه دادگاه منتشر کردند.
او گفته اســت: »دادگاه آقای مشــایی علنی است. 
اصل بر علنی بودن دادگاه است، مگر اینکه قرار غیرعلنی 
صادر شود. در این پرونده نیز هیچ قراری مبنی بر غیرعلنی 
بودن جلسه دادگاه صادر نشده اســت. گاهی اوقات یک 
باشــگاه صدهزارنفری هســت که 2۰۰ هزارنفر می روند، 

اما فقط 1۰۰ هزار نفر می توانند در آن حاضر شوند. دیروز 
تعدادی خبرنگار آمد. وقتی جا نیست من دیگر چه کار کنم؟ 
آخر من که نمی  توانم شمارش کنم ببینم خبرگزاری ایسنا و 
ایرنا  آمده یا نیامده. این قدر آدم گرفتار کارها هست که اینها 

را نمی  تواند سرشماری کند.«
وی در مورد فیلمی کــه از دادگاه به بیرون  آمده گفته 
است: »از لحاظ قانونی دادگاه تشخیص می دهد که کدام 
قسمت ها پخش شود کدام قســمت ها پخش نشود. اگر 
مجاز بودیم همه را می گذاشــتیم. محدودیت وجود دارد، 
وگرنه می گفتند مجلــس قانونی تصویب کنــد که در ارگ 

تهران محاکمه انجام شود و انجام می شد.«
گفتنی اســت خبرگزاری میزان به نقــل از خبرگزاری 
صداوســیما نوشــت که نخســتین دادگاه علنی رسیدگی 
به اتهامات مشــایی با حضور »جمعی از اصحاب رســانه، 
خبرنگاران صدا و ســیما و تعدادی از شــهروندان« برگزار 
شد. این گزارش همچنین درباره علت تأخیر جلسه دادگاه 
نوشت: »این جلســه که قرار بود راس ساعت ۹ صبح آغاز 
شــود به جهت امتناع متهم از حضور در جلسه و تاخیر وی 
و عــزل وکالی خویش که بــا هدف عدم برگــزاری دادگاه 
انجام شــده بــود، در نهایت با بیــش از دو ســاعت تاخیر 
ســاعت 11:3۰ با حضور متهم و اعالم رســمیت جلسه از 
ســوی رئیس دادگاه و تذکرات قانونی ایشان درخصوص 
ضوابط و مقررات دادگاه علنی آغاز و ســپس کیفرخواست 
14 صفحه ای صادره از دادسرای عمومی و انقالب تهران 
درخصوص اتهامات متعدد متهم توســط منشــی شــعبه 

قرائت شد.«
در همین حال سیدعلی اصغر حسینی، وکیل مشایی 
اعالم کــرد ادعای مطروحه در خصوص اعــالم عزل او و 
همکارانش از وکالــت رئیس دفتر رئیس جمهوری ســابق 
و اینکه این عزل به عنوان دلیل تأخیر در برگزاری جلســه 
دادگاه اعالم شده، »به هیچ وجه صحت« ندارد. حسینی 
برای اثبات ادعایش به کانال دولت بهــار )ارگان حامیان 
احمدی نژاد( گفت که چند ساعت بعد از برگزاری جلسه اول 
دادگاه از دفتر شعبه اول دادگاه انقالب با او تماس گرفته 
شده که به همراه همکارش برای ابالغ وقت جدید و صدور 

اجازه مالقات با موکل به دادگاه مراجعه کند.
حجت االسالم غضنفرآبادی در واکنش به این ادعای 
وکالی رحیم مشایی می گوید سخنگوی قوه قضائیه درباره 

این موضوع اطالع رسانی خواهد کرد.
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رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا به دلیل بازگرداندن تحریم های هسته ای، دوشنبه، 
پنجم شــهریور در دیوان بین المللی دادگســتری در الهه آغاز شــد. در این دادگاه وکالی دولت 
جمهوری اسالمی از دیوان بین المللی می خواهند تا حکم به رفع تحریم هایی بدهد که دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بعد از خروج این کشور از توافق هسته ای ایران )برجام( علیه ایران 
وضع کرده یا خواهد کرد. محسن محبی، یکی از وکالی دولت ایران در این پرونده، در آغاز جلسه 
دادگاه گفت: »ایاالت متحده آشکارا در حال گسترش سیاستی با هدف وارد کردن شدیدترین آسیب 
ممکن به اقتصاد ایران و شهروندان و شرکت های ایرانی است... این سیاست در تناقض آشکار با 
پیمان مودت سال 1۹۵۵ است.« دولت ایران در شکایت خود به »عهدنامه مودت و روابط اقتصادی 
و حقوق کنسولی« بین ایران و آمریکا استناد کرده که در سال 1۹۵۵ میالدی )1334 شمسی( بین 
دو دولت منعقد شــد. ایران می گوید که وضع تحریم های تازه کــه دور دوم آن در ماه آبان صنعت 
نفت و انرژی ایران را هدف خواهد گرفت، ناقض مفاد عهدنامه مودت میان دو کشور است. انتظار 
می رود وکالی دولت آمریکا اســتدالل کنند که دیوان بین المللی دادگستری صالحیت رسیدگی 
به این دعوا را ندارد. بنا بر این گزارش، آنها خواهنــد گفت که عهدنامه مودت دیگر اعتباری ندارد 
و اصوال تحریم های آمریکا این پیمان را نقض نمی کند. جلسات استماع و رسیدگی دادگاه تا روز 
3۰ اوت )هشتم شهریور( ادامه خواهد داشت و دیوان بین المللی در عرض یک ماه تصمیم خود را 
اعالم خواهد کرد. دیوان بین المللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد برای حل وفصل 
مناقشه های بین المللی است. حکم دیوان الزام آور است اما این دادگاه اهرمی برای الزام کشورها به 
اجرای حکم در اختیار ندارد و در مواردی بعضی کشورها از تن دادن به حکم این دیوان سر باز زده اند.

   عهدنامه مودت چیست؟
در متن دادخواســت ایران که در  1۹صفحه به دبیرخانه دیوان تسلیم شده، ایاالت متحده 
متهم شده است که با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در خروج از برجام در  هشتم ماه مه سال جاری 
و بازگرداندن تحریم های هسته ای  و همچنین اظهارات مقامات آمریکایی در مورد تشدید تحریم 
که به منزله وضع تحریم های دیگر است، »مفاد عهدنامه مودت مورخ سال 1۹۵۵ را نقض کرده و 
به نقض این پیمان ادامه می دهد.« »عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولت 
شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا« در ٢٣ مرداد سال 1334 بین نمایندگان دو کشور امضا شد 
و همان سال به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعدا به امضای شاه رسید و جنبه قانونی یافت. 
این عهدنامه مبنای روابط دوستانه بین ایران و آمریکا در سال های پیش از انقالب اسالمی بود اما 
بعد از انقالب، روابط دو کشور پس از تصرف سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی 
قطع شد و بعد از چهار دهه هنوز برقرار نشده است. محسن محبی، وکیل ایران در دادگاه جهانی برای 
رسیدگی به شکایت ایران علیه تحریم های آمریکا، در جلسه استماع این دادگاه گفت: » تحریم های 
جدید واشنگتن علیه تهران با هدف تخریب اقتصاد ایران و با شدیدترین حد ممکن است.« محبی 
همچنین تصریح کرد:» این سیاست به روشنی ناقض پیمان دوستی 1۹۵۵ است.« نماینده ایران در 
دادگاه الهه افزود: »تهران به دنبال راهکاری دیپلماتیک برای حل نزاع میان دو کشور بوده اما این 
تالش از سوی آمریکا رد شده است.« آمریکا در واکنش مکتوب اولیه خود که در دادگاه ارائه شد، 
اظهار کرد که دیوان بین المللی دادگستری را فاقد صالحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده 

می داند و اظهارات ایران خارج از مرزهای این پیمان است.

علوی با اعــالم یک خبــر مهم گفــت کــه وزارت اطالعات ایــران یک عضــو کابینه 
دولت متخاصم را در اختیار داشــته اســت. علوی وزیــر اطالعات در گفت وگویی با اشــاره 
بــه توانمندی های این وزارتخانــه به ویژه در حوزه ضدجاسوســی گفــت: »الحمدلله بخش 
ضدجاسوســی وزارت اطالعات یکــی از قوی تریــن بخش های ایــن وزارتخانــه و یکی از 
قوی ترین بخش ها در سرویس های اطالعاتی دنیاست.« وی که با برنامه تیتر امشب شبکه 
خبر گفت وگو می کرد، افزود: »چندی پیش شــنیدید که از یکی از ســرویس های اطالعاتی 
قدر و از یکی از کشــورهای )متخاصم( یک فرد عضو کابینه را در اختیار گرفته بودیم.« وزیر 
اطالعات جمهوری اسالمی ایران مشخصًا و مصداقی به اینکه این فرد متعلق به کدام کشور 
یا رژیم بوده اشاره ای نکرده است، با این حال حدود دو ماه پیش رسانه های رژیم صهیونیستی 
از جمله »جروزالم پست« به نقل از ســرویس امنیت داخلی رژیم صهیونســیتی )شاباک( از 
بازداشت »گونن ِسِگو« وزیر پیشــین انرژی این رژیم به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داده 
و نوشته بودند که او مدت ها منبع اطالعاتی ایران بوده اســت.  گفتنی است 1۵ ژوئن 2۰1۸ 
فصل جدیدی در زندگی ســگو آغاز شــد. وی حدود یک ماه پیش از دستگیری )ماه می  سال 
2۰1۸( نیجریه را به مقصد گینه اســتوایی )یک کشــور آفریقایی دیگر( ترک کرد اما گینه به 
دلیل سوءسابقه سگو، از پذیرش او در خاکش امتناع ورزید. سپس پلیس رژیم صهیونیستی از 
مقامات گینه درخواست کرد تا سگو را به فلسطین اشغالی برگردانند. خبر اتهام »گونن سگو« 
وزیر اسبق انرژی رژیم صهیونیستی به جاسوسی برای ایران مانند بمب در رسانه های دنیا صدا 
کرده است. شین بت و پلیس رژیم صهیونیستی بالفاصله پس از ورود سگو به فلسطین اشغالی 
بازجویی از او را آغاز کردند تا از صحت و ســقم اطالعاتی باخبر شــوند که درباره ارتباط برقرار 
کردن سگو با مأموران اطالعاتی ایران در نیجریه و دادن اطالعات علیه رژیم صهیونیستی به 
آنها دریافت کرده بودند. نهایتًا دادگاه رژیم صهیونیستی، سگو را به جاسوسی علیه این رژیم 
و دادن اطالعات به دشمن متهم کرد و نتیجه تحقیقات شین بت و پلیس رژیم صهیونیستی 
نیز حاکی از آن بود که ســگو در نیجریه توســط اطالعات ایران به خدمت گرفته شده و از آن 
زمان به عنوان جاسوس برای تهران کار کرده است. شــین بت و پلیس همچنین ادعا کردند 
که سگو ســال 2۰12 با برخی عناصر ایرانی در ســفارت ایران در نیجریه ارتباط برقرار کرده و 
حتی بعدها دو  بار هم با مســئوالن خود درون خاک ایران مالقات داشته است. گفته می شود 
ایرانی ها به بهانه درمان فرزندان دیپلمات هایشان در سفارت نیجریه، سگو را به سفارت برده 
بودند. تحقیقات نشان می داد که سگو با مســئوالن ایرانی خود در سراسر جهان، در هتل ها 
و آپارتمان هایی مالقات می کرده که به نظر می رســد برای فعالیت های مخفیانه ایران مورد 
استفاده قرار می گیرند. سگو همچنین یک سیستم ارتباط محرمانه را نیز به منظور رمزگذاری 
پیام هایی دریافت کرده بود که میان او و مســئوالنش مخابره می شــد. طبق بیانیه شین بت، 
تحقیقات همچنین نشان می داد که سگو اطالعاتی را درباره بازار انرژی، سایت های امنیتی، 
ســاختمان ها و مقامات نهادهای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیســتی و برخی موارد دیگر به 
ایرانی ها داده است. گزارش ها حاکی از آن است که ســگو برای انجام وظایفی که ایرانی ها 
به او محول کرده بودند، ارتباط خود را با آن دســته از شهروندان فلسطین اشغالی حفظ کرده 
که در حوزه های امنیتی، نظامی، دیپلماتیک و روابط خارجی رژیم صهیونیســتی مشغول کار 
بوده اند و میان این شــهروندان با مأموران اطالعاتی ایران )که ســگو آنها را تاجران بی گناه 
معرفی می کرده( ارتباط برقرار نموده است. البته سگو در دفاع از خود )به روش پرونده قاچاق 
اکستازی( نه تنها جاسوســی برای ایران را رد نکرده، بلکه مدعی شده که قصد کمک به رژیم 
صهیونیســتی را داشــته اســت. وی می گوید هدفش از ارتباط با ایرانی ها، دادن اطالعات 
 غلط به آنها و به نوعی جاسوســی دوجانبــه بوده تا بتوانــد بعدها به عنوان یــک »قهرمان«

 به فلسطین اشغالی برگردد.

صید بزرگ ایران
جاسوس در دل دولت متخاصم 

ایران در الهه
آیا این محاکمه آمریکا به نتیجه می رسد؟

رویدادها
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با تصمیم مجلس شورای اسالمی و اصالحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، شرایط 
برای ادامه حضور افشانی در شهرداری تهران پیچیده شد و با این وضعیت افشانی یک قدم دیگر 
به رفتن از شهرداری تهران نزدیک تر شد. قانون منع به کارگیری بازنشستگان در 2۰ اردیبهشت 
۹۵ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و بعد از آن دو مرتبه در سال ۹۶ و ۹7 توسط نمایندگان 
مجلس اصالح شــد. از زمان تصویب این قانون تا امروز مهم ترین چالشــی که درباره آن وجود 
داشته است بحث تبصره یک ماده واحد این قانون است که بازنشستگانی را که به واسطه انتصاب 
یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده )71( قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان 
آنها به کارگیری می شوند از شــمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مستثنی می کند. 
در دو دوره  اصالح این قانــون، بندهای )د( و )ه( ماده 71 قانون خدمات کشــوری که مربوط به 
ـ ج( این ماده  ـ بـ  استانداران، سفرا و معاونان وزرا بود، حذف شده اســت و طبق بندهای )الفـ 
شاغالن سیاسی رده های باالتر را در بر می گیرد. علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی 
در جلسه 22۶ مجلس و در جریان بررسی پیشنهاد اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
در پاسخ به این ابهام که آیا شهرداری شــامل ماده ۵ قانون خدمات کشــوری که در ماده واحده 
این مصوبه به آن اشاره شده می شود یا خیر، پاسخ داد: »شهرداری شامل این ماده است و قابل 
مستثنی شدن نیست.« بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز در خصوص 
ادامه کار  سیدمحمدعلی افشانی، شهردار تهران با توجه به اصالحات جدید قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان گفت: »این قانون هیچ استثنایی ندارد و مسئوالن در برابر این قانون یکسان هستند.« 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: »طبق این قانون به جز مسئوالنی که 
مشخص شده اند دیگران باید بازنشست شــوند.« وی افزود: »قانون در این باره مشخص است 
بنابراین بنده فکر می کنم که در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران جواب 
مجلس این خواهد بود که آقای افشانی باید بازنشست شود.« داریوش قنبری، معاون پارلمانی 
شهردار تهران نیز در خصوص ادامه فعالیت افشــانی در شهرداری تهران اظهار کرد: »به زودی 
استفساریه را به مجلس می فرستیم و باید ببینیم جایگاه شهردار مانند اعضای کابینه دولت هست یا 
خیر. استفساریه ما آماده است اما هنوز آن  را به مجلس ارائه نداده ایم. ما منتظریم که اصالحیه این 
قانون که به تازگی به تصویب مجلس رسیده به صورت قطعی از سوی شورای نگهبان تعیین تکلیف 
شود و بعد از آن استفساریه را به مجلس بفرستیم. یکی از برنامه ها و راهکارهای ما این بود که از 
بخش »اجازات خاصه رهبری« استفاده کنیم که در آخرین اصالحات این بخش از قانون حذف 
شــد. با توجه به اصالحات جدید ما قطعا در هفته آینده یا بعد از تعطیالت دوم تابستانی مجلس، 
استفساریه خودمان را به مجلس خواهیم فرستاد. استفساریه ما طرح این سوال نیست که آیا این 
قانون شامل شهردار تهران است یا نه، استفساریه به این شکل خواهد بود که آیا شهردار تهران 
با توجه به حضورش در کابینه دولت، جایگاهش مانند وزرا و معاونان رئیس جمهور مستثناست یا 
خیر، که ما فکر می کنیم از آنجا که شهردار تهران عضو کابینه اســت باید شامل این استثنائات 
شــود و در نهایت به نظر می رســد با وجود آخرین اصالحات قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 
هنوز تکلیف شهردار تهران در این قانون مشخص نیست و باید تا آخرین لحظه رأی گیری مجلس 
درباره استفساریه شهرداری صبر کرد.«کارگزاران سازندگی بر این باور است، بهترین راه بازسازی 
دولت براساس آهنگ همان رایی است که ملت ســخاوتمندانه به آن تقدیم کرد؛ یک دولت تازه 

برای شرایط تازه؛ قبل از آنکه دیر شود. 

بیانیه علیه دولت
کارگزاران فاصله خود با اعتدال و توسعه را عیان کرد

افشانی رفتنی شد
استثنا بی استثنا 

حزب کارگزاران در بیانیه ای با اشاره به حضور رئیس جمهور در مجلس، از لزوم بازسازی دولت 
سخن گفته و تاکید کرده است که دولت حســن روحانی نیاز به خون تازه دارد. حزب کارگزاران در 
بیانیه ای تحلیلی با اشاره به نشست علنی مجلس که با دستور کار سوال از رئیس جمهور برگزار شد، 
آورده است: »ما براساس گفتمان دولت، دولت را نقد می کنیم. دولت فاقد گفتمان اقتصادی است 
و نسبتی با اندیشه اقتصاد آزاد ندارد. سیاست ســرکوب ارز از آغاز دولت اشتباه بود و در ماجرای ارز 
42۰۰ تومانی به اوج خود رسید. تغییر مدیریت سازمان برنامه و بودجه یک ضرورت است و براساس 
آن باید کابینــه اقتصادی دولت تغییر کند. دولــت از اقتصاددانان و تکنوکرات ها تهی اســت و به 
مجمعی از بوروکرات های بی انگیزه تبدیل شده است. وزارت امور خارجه پس از خروج آمریکا از برجام 
ابتکار عمل خود را از دست داده است. پیشنهاد ما به رئیس جمهور نوسازی دولت در هر دو عرصه 
 سیاستگذاری و اجراست. توهین به رئیس جمهور و تهدید ایشــان به ترور نشانه  دشمنی با دولت 
است. مردان بزم را در شرایط رزم نمی توان به کار گرفت. بهترین راه بازسازی دولت براساس رأی 
مردم است.« در این بیانیه  آمده است: »حضور رئیس جمهوری اسالمی ایران، دکتر حسن روحانی 
در صحن مجلس شورای اسالمی برای پاسخگویی به پرســش های نمایندگان گرچه نه  مجلس 
را »قانع« کرد، نه ملت را »راضی« ســاخت اما می تواند ســرآغازی برای »اصالحات راهبردی« 
در دولت از هر دو جهت »سیاســت گذاری و اجرا« باشد. ما کارگزاران ســازندگی ایران به خوبی از 
سهم دیگر ارکان حاکمیت در پاسخگویی بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی آگاهیم و 
از موضع رئیس جمهور در دعوت همه قوای نظام سیاسی برای عبور از این بحران ها دفاع کرده و از 
پرهیز ایشان برای تشدید تنش در حاکمیت در این نطق استقبال می کنیم و متقابال از قوای دیگر 
به خصوص قوه مقننه انتظار داشــتیم و داریم که نقاط تنش  را کم و کمتر نماید؛ اما این همه سبب 
نمی شود نقد استراتژیک دولت دکتر حســن روحانی را فروگذاریم و با وجود حمایت اصولی خود از 
این دولت و دفاع از رای خود در سال های 13۹2 و 13۹۶ از آن انتقاد کارشناسی نکنیم. ما براساس 
گفتمان دولت، دولت را نقد می کنیم. اوج این سرگشــتگی را می توان در سیاســت ارزی دولت به 
عیان دید. مهم ترین سند افتخار اقتصادی دولت ثبات نرخ ارز در ۵ ســال( تا قبل از خروج دونالد 
ترامپ از برجام( است. این در حالی است که به گفته  اکثریت نیرومندی از اقتصاددانان آزادیخواه 
و مدافع بازار آزاد، دولت می توانست به جای سرکوب سیســتماتیک نرخ ارز، در یک شیب مالیم 
رو به باال، بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی 4ساله واقعی کند و 
مانع از شوک دی ماه ۹۶ شود. سرکوب فنر ارز در نهایت به این شوک ارزی بزرگ بدل شد که غیر از 
عوامل سیاسی )چه خارجی و چه داخلی( ریشه در عملکرد اقتصادی و اجرایی درون دولت هم دارد 
و روحانی نباید اهمال دولت را نادیده بگیرد. افسانه  پوپولیستی ارزش پول ملی گرچه در کوتاه مدت 
با سرکوب ارز زنده می ماند اما در درازمدت به ضرر اقتصاد، تولید و حتی ارزش پول ملی کشور است.  
این ضربه جبران ناپذیر بیش از هر چیز ریشه در فضای ذهنی »دولتمردان روحانی« دارد. با وجود 
آنکه انتظار می رفت در دولت دوم دکتر روحانی هماهنگی و کارآمدی ستاد اقتصادی دولت بیشتر 
شود اما اصرار بر حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه سبب شد این اصالح ضروری رخ ندهد. ما بجد 
معتقدیم، ســازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصالح 
عملکرد دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی دیگر؛ بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد و نیز وزارتخانه های دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم. متاسفانه گرچه برخی 
می کوشــند دولت مســتقر را یک دولت تکنوکرات معرفی کنند، لکن کابینه آقای روحانی آکنده از 
بوروکرات هایی است که جز به حفظ نظام ناکارآمد اداری موجود کشور و ارائه گزارش های مثبت از 
نهادهای پایین دست به نهادهای باالدست نمی اندیشند. ما درباره شخصیت فردی این اشخاص 
اظهارنظر نکرده و به آنان احترام می گذاریم اما تکنوکرات واقعی پیش از آنکه به حفظ بوروکراسی 
بیندیشد، در پی چابکی و کارآمدی آن در مسیر توسعه کشور است. دولت در کشورهای در حال رشد، 
موتور توسعه و حرکت به سوی اقتصاد آزاد است. پیشنهاد مشخص ما به ریاست محترم جمهوری 
اسالمی ایران، دکتر حسن روحانی، نوسازی دولت در هر دو عرصه سیاست گذاری و اجراست. دولت 
خون تازه می خواهد. باید به قوای تازه نفس که آماده  شرایط جدیدند، مجال داد. مردان »بزم« را در 
شرایط »رزم« نمی توان به کار گرفت. شمشیرهای مرّصع را باید به دیوار آویخت و با سالح آخته، 
هوشمندانه به مقابله با شرایط جدید رفت. مردم ایران گرچه همیشه آماده  دفاع و مقاومت هستند اما 

همان طور که رئیس جمهور گفت »نه جنگ می خواهند و نه قحطی.«
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نمی گذارم با هویت مشهد بازی کنند

شریعتمداری هم می رود؟

تبرئه احسان و مهران

مرگ مک کین

ســیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشــهدمقدس و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در زمره شــخصیت هایی است که 
 به واسطه مواضع و سخنرانی ها همواره مورد توجه رسانه ها ست و بســیاری از مواضع وی در صدر اخبار رسانه های مختلف قرار می گیرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تاکید بر اینکه بحث ما با کنسرت نیســت بلکه مخالفت ما با بازار کنسرت است که ایجاد می شود، 
می گوید: »بنده پاســبان حرم امام رضا)ع( هســتم و از هیچ چیز هراس ندارم و نباید اجازه دهم با هویت مشــهد بازی کنند.« امام جمعه 
مشهدمقدس اما این روزها به اذعان خود بسیار بیشتر از گذشته دغدغه مردم و معیشت آنها را دارد و معتقد است باید مسائل و مشکالت 
اقتصادی مردم برطرف شود و در این زمینه همت و جهاد اقتصادی الزم اســت و الگوهای به کار گرفته شده در دوران دفاع مقدس نیز در 
این زمینه بسیار می تواند کارساز باشد.حجت االسالم علم الهدی معتقد است این الگوها با توجه به نیروهای مردمی متعددی که در حال 

حاضر در اختیار داریم کامال  قابلیت اجرایی شدن دارند و از دوران دفاع مقدس نیز بسیار بهتر می توانیم این الگوها را پیاده سازی کنیم.

طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۵ محور و با امضای ۵۱ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه 
تقدیم شد. حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شــورای اسالمی گفت: »طرح 
اســتیضاح محمد شــریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت با ۵۱ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.« 
وی افزود: »این طرح در ۱۵ محور تدوین شده که ازجمله محورهای آن می توان به عدم مدیریت بازار خودرو و 

افزایش قیمت در این بخش اشاره کرد.«

ســناتور جان مک کیــن، نماینده ضدایرانــی کنگره آمریکا که در ســال های اخیر به ســبب 
اظهارنظرهایش علیه ایران در کشورمان شهره شده بود، در اثر سرطان مغزدر گذشت. مک کین 
سال ۱۹۳۶ در پاناما به دنیا آمد. جنجالی ترین اظهارنظر ها و دیدار های او در سال های اخیر مربوط 
به دیدارش با البغدادی و نیز تهدید به حمله به ایران و توهین به رئیس جمهور بود. البته فعالیت های 
جنگ طلبانه البته به سال های اخیر محدود نم  شــود و در جنگ ویتنام نیز ده ها بار در جنگ هوایی 

علیه آنها شرکت کرده بود.
فعالیت او علیه ایران به طور خاص و نمادین به میتینگی مربوط می شود که در آن آواز خواند و 

راه حل مساله ایران را این گونه بیان کرد: »روی ایران بمب، بمب، بمب، بمب بریزیم.«

احســان علیخانی و مهران مدیری در پرونده موسسه مالی ثامن تبرئه شدند. 
پس از چندین جلسه بازپرســی در خصوص پرونده این دو مجری مشهور و بررسی 
دفاعیات و محتویات پرونده، مشخص شــد که دریافت پول توسط مهران مدیری 
در قالب وام و با رعایت قوانین بوده و مبلغ دریافت شده از سوی احسان علیخانی نیز 
با معرفی صداوسیما و برای ساخت برنامه های رسانه ملی بوده و او هیچ مبلغی را به 
صورت شخصی دریافت نکرده است. دادسرا پس از جلسات بازپرسی در نهایت قرار 

منع تعقیب برای این دو مجری مشهور صادر کرده است.

چهره ها



یکــی از مهم ترین چهره هــای سیاســی هفته قبل 
بدون شــک الیاس حضرتی بــوده اســت. او در ماجرای 
استیضاح  کرباسیان آن چنان بر موضع خود اصرار کرد که 
حتی از فراکسیون امید هم استعفا داد. او مهم ترین چهره 

روز استیضاح بود. 

  تکروی الیاس حضرتی 
ماجرا از اینجا آغاز شد که فراکسیون امید اعالم کرد 
مخالف استیضاح کرباســیان اســت. الیاس حضرتی در 
واکنش به مخالفت فراکسیون امید با این استیضاح گفت 
که اگر الزم باشد از فراکسیون امید هم استعفا می دهم اما 

نطقم را )در موافقت استیضاح وزیر اقتصاد( می گویم.
ایــن در حالی بــود کــه صبــح همــان روز  اعضای 
فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با استیضاح وزیر 
اقتصاد مخالفت کردند. جلسه مجمع عمومی فراکسیون 
امید برای بررسی استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد 
برگزار شــد و از حاضرین این جلســه 3۰ نفر با اســتیضاح 
مخالفت و 1۸ نفر با آن موافقت کردند. بر این اساس نظر 
نهایی فراکســیون امید مخالفت با استیضاح وزیر اقتصاد 
عنوان شد. همچنین در آغاز جلسه استیضاح اعالم شد که 
سه فراکسیون سیاسی مجلس شورای اسالمی همگی با 

استیضاح وزیر اقتصاد مخالفت کردند.

  حضرتی: دوستی ها به هم خورد
الیاس حضرتی که در جریان استیضاح وزیر اقتصاد 
در صف موافقان اســتیضاح قرار داشــت، وقتی با اعالم 
موضع فراکســیون امید در حمایت از وزیر مواجه شــد، به 
خبرنگاران گفت که از این فراکســیون استعفا می دهد. او 
درباره این تصمیم خود به خبرآنالین گفت: »در این مدتی 
که اســتیضاح را امضا کردم دوستان زیادی به من مراجعه 
کردند تا امضای خود را پس بگیرم اما من به دلیل وضعیت 
مردم حاضر نشدم امضای خودم را پس بگیرم و به تقاضای 
بسیاری از دوستانم پاسخ منفی دادم و حتی برخی دوستی ها 
را به هم زدم.« او ادامه داد: »امروز آخرین فرصت بود که 
فراکســیون امید می توانســت در این جریان موضع قاطع 
بگیرد و امید داشتم که فراکســیون به استیضاح وزیر رای 
دهد و احساس همنوایی با مردم داشته باشد اما این اتفاق 
رخ نداد و دوستان در فراکسیون امید به دالیل مختلف رای 
بر ابقای وزیر دادند.« حضرتی گفت: »وقتی فراکسیون 
امید تصمیم بــه ابقای وزیــر گرفت برای آنکــه بتوانم در 
موافقت با اســتیضاح صحبت کنم راهی نداشتم جز آنکه 
از فراکسیون اســتعفا دهم.« او در پاسخ به این سوال که 
آیا استعفایتان مورد موافقت قرار گرفت گفت: »من هنوز 
خبر ندارم فقــط همان صبح اســتعفایم را بــه آقای عارف 

تقدیم کردم.«

  حضرتی: با تصمیمات تان ملت را بیچاره کردید
این عضو فراکسیون امید جلســه مجلس را یک روز 
سرنوشت ساز و مهم دانست و گفت: »متاسفانه بعضی از 
تصمیمات باعث شده که ملت بیچاره شوند. مشکالت مردم 

چیزی نیست که بتوان با آن معامله کرد.«
 الیاس حضرتی به عنوان آخرین موافق اســتیضاح 
وزیر اقتصاد در جلسه علنی گفت: »امروز روز سرنوشت ساز 
و مهمی برای بنده بود که یکی از ســخت ترین تصمیمات 

را گرفتم. من 3۰  سال با آقای کرباســیان دوست و رفیق 
بودم. پس استیضاح یک دوست و رفیق فوق العاده برایم 

سخت بود.«
 وی با تبریک به کرباسیان برای داشتن قدرت البی 
قوی گفت: »آقای کرباسیان باید به دلیل داشتن این حجم 
از قدرت البی جای آقای ظریف می نشســتید. 1۰۰ نفر از 
بهترین و عزیزترین دوســتانم از داخل و خارج از مجلس 
از اصالح طلب و غیــر اصالح طلب به بنــده رجوع کرده و 

برخی برای اولین بار از من خواهــش کردند که امضایم را 
پس بگیرم.« پاســخ منفی به آنها برایم فوق العاده سخت 
بود حتی بعضی از آنهــا گفتند که اگر امضای اســتیضاح 
را پس نگیرم تا ابد رابطه دوســتی با مــن را قطع می کنند. 
موضوع استیضاح و ماموریت وزیر و تیم اقتصادی دولت 
و برنامه  اقتصادی دولت طوری شــده که مــا امروز با مردم 
مواجهیم. دهک های پایین جامعه نابود و بیچاره شــدند. 
پوست شان کنده و از بین رفته و له شدند. اخیرا با 2۵۰ نفر 
از مردم مالقات داشتم که همه آنها از وضعیت اقتصادی و 
مشکالت مالی ناالن بودند. تورم در کشور برای مردم قابل 
لمس اســت. ملت را بیچاره کردید. نمی توان مشــکالت 
مردم را نادیده گرفت. چون مشکالت مردم چیزی نیست 

که بشود با آن معامله کرد.«
نماینده تهران بیان کرد: »تعــدادی از همکاران به 
بنده مراجعه کرده و از من خواستند که صحبت نکنم که من 
نپذیرفتم. همه تالشم آن است که وظیفه ام را انجام دهم. 
آقای روحانی را ما  با همه پشتیبانی ها در ریاست جمهوری 
نشاندیم، مردم در ســال ۹2 روحانی را انتخاب کردند و در 
سال ۹4 نمایندگانی را برگزیدند تا مجلس معتدل تشکیل 
شود. مجلسی که در دســت تندروها نیســت. روحانی در 
دور اول خوب کار کرد و فضای کار و تصمیمات درستی را 
اتخاذ کرد که بر همین اساس مردم در سال ۹۶  مجددا او را 

انتخاب کرده و با رای باالتر اتمام حجت کردند تا به وضعیت 
اقتصادی بیشتر توجه شــود. اما آقای روحانی در دور دوم 

نتوانست به مشکالت توجه کند.«
حضرتی بــا بیان اینکــه روحانی لحظه بــه لحظه از 
سیاست هایش عقب نشــینی کرد و باعث ناامیدی ملت و 
یاس مردم شد، گفت: »باید به دور از نگاه جناحی و حزبی به 
کارکرد یک ساله دولت نگاه کنیم. اینکه دولت در یک سال 
گذشته چه کارنامه ای داشته اســت در حالی که تورم دنیا 
7/1، خاورمیانه 4/2 و حتی افغانســتان 3/4 درصد است، 
شاهدیم که تورم در شهریورماه به باالی 1۵ درصد رسیده و 
پیش بینی می شود تا پایان سال به 4۰ درصد برسد. سوال 

این است که ما با این ملت چه کردیم؟«
این عضو فراکســیون امیــد افزود: »ایــن ملت چه 
گناهی کردند جز آنکه انقالب کرده و شهید دادند؟ ما ملت 
را بدبخت و بیچاره کردیم و تصمیمات اختصاصی گرفتیم 
که وضعیت به اینجا رســانده است و دیوانه ای مثل ترامپ 
کاندیدا شد و از همان لحظه اعالم کرد برجام را پاره می کند. 
ما آن زمــان چه کردیم؟ کدام ســتاد فرماندهــی جنگی را 
تشکیل دادیم؟ تورم به حدی رســیده که فقرا بدبخت تر و 

قشر متوسط هم وضعیت بدتری پیدا کردند.«

  پاسخ به موج انتقادها
روزنامه اعتماد اما در واکنش به انتقاد ها از او نوست: 
»حضرتی فقط بخشــی از حقیقت را گفته و بخش ُگنده تر 
حقیقت را نگفته است. ویژگی آدم های زرنگ و فرصت جو 
این اســت که هوا را بو می کشــند و درجهــت منفعت خود 
عمل می کنند. دشــوار بتوان تصور کرد که آقای حضرتی 
در جایگاه رهبر اصالح طلبان رادیکال که از روحانی عبور 
کرده اند، ظاهر شــود. واقعیت آن است که طرح موضوع 
استیضاح روحانی ازســوی حضرتی نیز از این جهت بود. 
او با آگاهی از فضاســازی های رســانه ای روزهای گذشته 
اصولگرایان برای اســتیضاح رئیس جمهور، این مساله را 
عنوان کرد و در عمل، نه تنها تالشــی برای این استیضاح 
انجام نداد، بلکه در مصاحبه ها و اظهارنظرهای مکررش در 
روزهای گذشته بارها و بارها با این تالش ها مخالفت کرده 
بود. حضرتی اتفاقا دنبال اســتیضاح رئیس جمهور نبوده و 
به همین دلیل نیز برای استیضاح وزیر اقتصاد تالش کرد؛ 
تالشی که حاال نتیجه داده و اگرچه منجر به برکناری وزیر 
اقتصاد روحانی شــده اما فضایی را ایجاد کرد که تنها 4٨ 
ساعت پیش از حضور روحانی برای پاسخگویی به سواالت 
نماینــدگان، تمــام آنچه باید گفته می شــد ازســوی وزیر 
اقتصادش بیان شد و مهم تر از آن، بخش قابل توجهی از 
فشار اصولگرایان علیه روحانی نیز گرفته شد. در این میان 
اما نکته ای که ناگفته ماند، این بود که البته نطق حضرتی 
نقشــی تعیین کننده در رای مجلس به برکناری کرباسیان 
داشــت اما او تنها یکی از ١4 نماینده ای بود که علیه وزیر 
اقتصاد نطق کردند و آن ١٣ نماینده دیگر، اگرچه همگی 
عضو فراکســیون امیــد نبودند اما عضو فراکســیون های 
مجلس بودند و مهم تر آنکه این تنها فراکسیون امید نبود 
که رسما با استیضاح کرباسیان اعالم مخالفت کرد، بلکه 
هر سه فراکسیون سیاسی مجلس، مخالف این استیضاح 
بودند و اعضای شان همچون حضرتی علیه استیضاح نطق 
کردند و رای دادند. اما انتقادها همه به الیاس حضرتی رسید 
و فراکسیون امید. اینهاســت که باعث می شود در انگیزه 
منتقدان شــک کنیم و باورمان نشــود آنها صرفا به خاطر 
دلسوزی برای دولت و اصالحات است که این چنین، زبان 
به انتقاد گشوده اند و نه عداوتی با فراکسیون امید دارند و نه 

مشکلی با رئیس این فراکسیون.«
روزنامه آفتــاب یزد نزدیــک به  عارف: در ســوداى 
انتخابات ١4٠٠؛  همزمان با اســتعفا از فراکســیون امید 

موضع گیرى هاى تندى را علیه دولت مى گیرد.

خروج الیاس 
الیاس حضرتی از فراکسیون اصول گرایان استعفا داد 
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فضای مجازی

اصالح طلبــان ناخشــنودی خــود را از جلســه 
سه شــنبه مجلس نشــان دادنــد. واکنــش نماینده 
اصالح طلب به ســخنان حســن روحانــی قابل تامل 

است.

حتی محمدرضا عارف هم که به محافظه کاری شــهرت دارد در انتقاد از 
حسن روحانی کم نگذاشــته، او که در جریان استیضاح دو وزیر و کنار رفتن 
آنها از دولت گویا نقشی تعیین کننده داشــته، حاال در ماجرای رئیس جمهور 

نیز کنایه های خاص خود را دارد.

واکنش 
عزت الله 
ضرغامی 
به ماجرای  
خنک کننده ها

واکنش محسن 
رضایی به 

جلسه سوال از 
رئیس جمهور

نظر 
متفاوت 
جوان ترین 
وزیر کابینه

یک جلسه کم دردسر

اعالم رضایت از محاکمه متهمان اقتصادی

انتقادهای اصالح طلبان از حسن روحانی از همیشه جدی تر شده است. سکوت آنها در جلسه 
سوال از رئیس جمهور و سپس انتقادهای پی درپی از او بعد از این جلسه نشانه های تازه ای از تغییر 

در فضای سیاسی ایران دارد. گویا اصالح طلبان راه تازه ای برای خود برگزیده اند.
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حرف روز 

لطفا بگیــد به جای ثبت نام جدیــد، خودروهایی 
که قبال پیش فروش کــردن رو تحویل بــدن، االن از 
مدت زمان معینش گذشته ولی هنوز دعوت نامه ارسال 
نکردن. تولیدکننده نباید تو بازار یکه تازی کنه. نمونش 

رو تو صنعت خودرو شاهد هستیم.
یا باید قیمت ها آزاد بشه از اون طرف هم واردات 

باشه یا قیمتا محدود و واردات هم کنترل شده.
تولیدکننده باید از ســودش کم کنه. باید بعد چند 
سال سوددهی یک کم هم ضرر رو بپذیره. تولیدکننده 
باید انگیزه بــرای افزایش کیفیت محصولش داشــته 
باشه. خودروسازهای ما چندســاله خودروهای از رده 
خارج و بی کیفیت را به مردم می دهنــد. از اون طرف 
دولت برای واردات خودرو این همــه مالیات و گمرک 
گرفته. االن چی شد؟ آن پول هایی که گرفتند صرف 
چی شد؟ حاال که ما سراغ ماشین رو ازشون می گیریم 

نمی فروشند.

رئیس جمهور دوباره ادعا کرد از ســال ۸4 تا 
۹1 فقط 1۰ هزار شغل ایجاد شــده است. این در 
حالی است که قبال جهانگیری ادعا کرده بود دولت 
سابق فقط در نهادهای دولتی 3۵۰۰۰۰ نفر را به 
طور غیرقانونی استخدام کرده است. باالخره کی 

درست می گه?

روحانــی میانــه رو محافظــه کار اســت، نه 
اصالح طب دوآتیشه. اگر اصالح طلبان انتظارات 
دوآتیشــه بودن از رئیس جمهور دارند پس چرا به 
روحانی رای دادند؟ چطور موقع انتخابات می گفتیم 
همین که از رئیسی بهتر است خوب است ولی بعد 
از انتخابات ناگهان سیل انتظارات روانه شد؟ البته 
خود روحانی هم شــعارهای تنــد داد و انتظارات را 

بیش از توانش باال برد. 

کاش نماینــدگان در مــورد مشــکل گرانی 
مســکن هــم از رئیس جمهــور محتــرم ســوال 
می پرســیدند. با این وضعیت بیکاری و اجاره بها 

خیلی ناامید میشیم از دولت تدبیر و امید.

اگر در دی سال گذشته که دولت قصد داشت 
بنزین رو افزایش دهد، مردم اعتراض نمی کردند و 
اجازه می دادند آن وقت دولت پیکان را به ســمت 
سکه، دالر و مسکن هدف قرار نمی داد و افزایش 
قیمت ها این چنین افسار گسیخته نمی شد. االن 
هم مجبور اســت قیمت بنزیــن را افزایش دهد با 
این تفاوت که متاسفانه چیزهای دیگر هم گران 

شده اند.

این طور که رئیس جمهور گفتند در کشــور نباید 
مشکلی وجود داشته باشد

این مشکالت مربوط به ایران نیست

جناب آقای روحانی فرمودنــد حقوق کارمندان 
دولت متناسب با تورم اضافه شده است. تورم باالی 
پنجاه درصد بوده در حالی که حقوق کارمندان دولت 
فقط شــش درصد اضافه شــده اســت. مرغ کیلویی 
شــش تا هفت هزار تومان اکنــون همه جا یــازده تا 
دوازده هزار تومان عرضه می شود و بقیه اجناس هم به 
همین ترتیب. بنده نمی  دانم جنس های با قیمت های 
اعالمی را کجا می فروشند تا بنده هم بتوانم خرید کنم. 
کارمندان دولت االن تمام حقوق شــان صرف تامین 
ارزاق اولیه می شــود و برای بقیه زندگی شان پولی در 

بساط شان نمی  ماند.

اوضاع مسکن خیلی داغونن و خرابه. مالک و 
بنگاه به مستاجر رقم های نجومی میگن.

به منظــور جلوگیری از ســودجویی دالل ها و 
محتکرین و نمایشگاه داران، هرگونه نقل و انتقال 
خودرو حتــی به صورت صلــح، الاقــل به مدت دو 
سال ممنوع شــود تا خودرو به دست مصرف کننده 

واقعی برسد.

با تورم ۶۰درصدی فعال و فرارونده چه کسری 
از خانوارها آسیب می بینند و چه کسری به چه میزان 
حمایت شده اند؟ ما به اینها سوال بر آمده از دل مردم 

می گیم، نه به سواالت حاشیه ای.

چــرا دولتی ها تــرس دارند از اینکــه همراه با 
منتقدین در گفت وگوهای صداوسیما حاضر بشوند؟
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گفتارها

بیرون آمدن از سایه

علی الریجانی رابطه خود با حزب رفاه را عیان می کند؟
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آیا علی الریجانی واقعا حزب تشــکیل داده اســت؟ 
آیا آنچــه از آن به عنــوان حزب رفــاه نــام می برند همان 
تشــکیالتی اســت که الریجانی بنای به وجودآوردن آن 

را داشت؟ 
این ســواالت آنجــا اهمیت بیشــتری می یابد که 
او در آســتانه دو انتخابات مهم اســت؛ هم انتخابات 
مجلس و هم بعــد از آن انتخابات ریاســت جمهوری. 
رقبا و رفقــای او اصال ماننــد قبل نیســتند. هرگونه که 
چرتکه بیندازیم او تنهاتر از همیشــه شــده اســت. نه 
مانند قبــل اصالح طلبــان را دارد و نه اصــال می تواند 
نیم نگاهی به اصولگرایان داشــته باشد. رابطه اش با 
دولت هم گویا دچار تغییراتی شــده اســت. همه اینها 
نشــانه هایی برای تاکید بر درســتی حرف آنهایی است 
کــه می گویند الریجانی بــا حزب  آمده تــا در روز مبادا 

چندان تنها نباشد. 
اما  او در عین حال از همچســبی عیان با این حزب 
دوری گزیده است. نه خودش آنجا آفتابی شده و نه خبری 
از حضور نزدیک ترین فرد به او یعنی کاظم جاللی است. 
اما اینها دالیل کافی نیســت برای اینکــه بگوییم او قطعا 

ربطی به این حزب تاسیسی ندارد.
حاال اگر درست تر می خواهیم بدانیم که الریجانی 
در چه وضعیتی اســت، باید به شــرایط پیرامونی او دقت 

کنیم. 

  اتحاد قدیمی
وقتــی دوران احمدی نــژاد با همه ســختی هایش 
تمام شــد فــردی رئیس جمهور شــده بــود که بــرای به 
ثمررســیدن ایده مرکزی اش یعنی توافق هســته ای نیاز 
به همراهی در پارلمان و ســطوح حاکمیتی داشت. علی 
الریجانی که نیازهــای زمانه را به خوبــی درک کرده بود 
با همه هزینه هایی که می دانســت طــرف مقابل متوجه 
او خواهد کرد پا به میدان گذاشــت و سهمی بزرگ در به 
تصویب رساندن توافق هسته ای در پارلمان ایفا کرد. این 
مساله موجب شد که او در نسبتی جدید در آرایش سیاسی 
قرار بگیرد. زمان گذشت و یک انتخابات دیگر فرارسید. 
حاال باید فهرست ها بسته می شد. در میان اصولگرایان 
حاال بحث بر ســر این بود کــه علی الریجانــی چه رفتار 
سیاسی ای خواهد داشت. آیا او و همراهان سیاسی اش 
حاضرند در لیســتی حضور یابند کــه محوریتش مواجهه 
و اعتراض به دولت مســتقر اســت؟ آیا اصولگرایان بعد 
از دفاعیــات او از برجام و روحانــی حاضرند دور یک میز 

با او بنشینند؟
علی الریجانی اما رفتــاری متفاوت در پیش گرفت 
تا این بار او باشــد که محوریت تصمیم را مشخص کند. 
او ماجــرای آن دوران و جلســات محرمانــه را این گونه 
تعریــف می کنــد: »تحلیلی از شــرایط داشــتم که فکر 
می کردم این آرایش موفق نیســت. بــه آنها هم حدود 8 
ماه پیش وقتی نماینــدگان جامعه روحانیــت مبارز اینجا 
تشــریف آوردنــد صریح گفتم. مــن گفتم فکــر می کنم 
صحنه سیاسی داخل کشــور با مختصات فعلی باید مورد 
ارزیابی قرار گیرد، این آرایشــی که در حال شکل گیری 
است متناسب با شرایط نیســت. منتها این یک رای بود. 
شاید سایر دوســتان آرای دیگری داشتند چون آن راه را 
انتخاب کردنــد، من خیلی موافق این نبــودم، به همین 
دلیل نمی خواســتم صدمه ای هم از این قضیه بخورند، 
بنابراین به آقــای موحدی کرمانی گفتــم »چون جایگاه 

روحانیت را در انقالب اصیل می دانم، از شــخص شــما 
حمایت می کنم ولی کاری به آرایش ندارم. شــاید برخی 
سیاست های تبلیغی و برخی مسائل دیگری که بیرون از 
اراده آنها بود موثر شد ولی تحلیل من هم دال بر این بود 
که اینها توفیــق زیادی نخواهند داشــت.« الریجانی با 
وجود مستقل کاندیداشدن باز هم با رای باال در صندلی 

نمایندگی قم در بهارستان ابقا شد.
مجلس که تشکیل شد، او برای رسیدن به صندلی 
ریاســت مجلس رقیــب اصولگــرا نداشــت، این بار یک 
اصالح طلب با ســبد رای باال رودررویش قرار گرفته بود؛ 
محمدرضا عارف. اما یک پدیــده جالب و منحصر به فرد 
فضای سیاسی پارلمان را متفاوت کرد؛ هم اصالح طلبان 
که به لحاظ خط کشی های سیاسی رقیب سنتی الریجانی 
محســوب می شــوند و هم بخش تندتر اصولگرایان که 
همواره نقدهای تند و تیزی به الریجانی داشتند یک صدا 
به این نتیجــه رســیدند که علــی الریجانی بایــد رئیس 

مجلس شود. 

  دوران جدید
زمانه اما برای الریجانی تغییر کرد. حسن روحانی 
دوباره به پاســتور رســید اما علی الریجانی بــا اتفاقات 
عجیبــی مواجه شــد. برجامی کــه او و روحانــی به آن 
دلبسته بودند با تصمیم ترامپ از میان رفت و حاال دیگر 
آن نسبت برجامیان و نابرجامیان توفیق قبل را نداشت. 
اما این تنهــا چالش الریجانــی نبود. محمــود احمدی 
نژاد وقتی دید ســاختارهای حاکمیتی در جاده بازگشت 
او به قدرت رســمی تابلوی ورود ممنــوع نصب کرده اند 
یک ماموریت دیگر برای خــود تعریف کرد. هدف مهم 
او این شــد که پروژه ائتالف الریجانــی و روحانی را بر 
هم بزند. احمدی نژاد، آلترناتیو را نشــانه گرفت؛ »علی 

الریجانی.«
یک بازی نه چندان پیچیده اما طوالنی که رونمایی از 
وجه تند و تیز آن را از یکشنبه ســیاه مجلس کلید زده بود. 
او الریجانی را از آن زمان تا کنون از یک زاویه مهم هدف 
قرار داده اســت: »نگاه توده به آقای دکتر«. به یک معنا 
تصور احمدی نژاد این بوده اســت که هرچه در میان توده 
مردم اعتباری برایش مانده است را صرف از میان برداشتن 

آلترناتیو کند.
البتــه تالش هــای او هزینه هایی بــرای الریجانی 

داشت اما در نهایت چندان بسامدی نیافت.
حاال باید گفت علــی الریجانــی در مجلس عجیب 
و غریبــی رئیس اســت؛ مجلســی که یک ســرش ذالنور 
و کوهکن اســت کــه مقابل چشــمانش فندک به دســت 
برجام را آتش می زنند و آن ســوی دیگــرش علی مطهری 
اســت که ایده ها و آرای خاص خود را دارد؛ مجلســی که 
اصالح طلبانی دارد که گاه همراه او هســتند و ســر بزنگاه 
به دنبــال گزینه جورکردن بــرای رقابت بــا او در انتخابات 
هیات رئیســه می روند. مدیریت مجلس برای او وضعیت 
ویژه ای پدید آورده اســت. او برای اینکه در گود رقابت ها 
بمانــد، باید حزب تشــکیل دهــد؛ حزبی کــه می تواند با 
تکیه بر آن بر معادالت سیاســی تاثیر بگــذارد و بتواند در 
این معادالت امتیاز بگیــرد. او خوب می دانــد که این بار 
نمی  تواند به راحتی افرادش را در لیســت فراکسیون امید 

جای دهد. 
او این را هم می داند که اصولگرایان به این راحتی ها 
افراد او را در لیســت جای نمی  دهند. حاال که او تنهاتر از 

همیشه شده باید با حزب به سیاست ورزی بازگردد. 
فعال او با تکیه بــر ذات محافظه کارش بهروز نعمتی 
را جلو انداخته اســت. چندان غیرمنتظره نخواهد بود که 
همین روزها او را در کنگره یــا گردهمایی جدید حزب رفاه 

مالقات کنیم.

سیدمحمد کاشانی

روزنامه نگار
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»خواهشا این یکی، دو سال حزب و جناح را فراموش 
کنیم. انتخابات دیگر تمام شــده؛ جناح ها یکی دو ماه به 
مرخصی بروند تا اتحاد و وحدت بیشتر شود.«این سخنان 
حســن روحانی، رئیس جمهور اســت. حرف هایی که در 
جریان برگزاری یک مراســم زده و درخواســتی که البته با 
بازخوردهای فراوانی هم مواجه شــده است. در مورد این 

اظهارات چند نکته اساسی به ذهن می رسد:
چنانچه جناب آقای حســن روحانــی چنین ذهنیتی 
نسبت به کارکرد احزاب دارند و آنها را مسبب بر هم خوردن 
اتحاد و وحدت می دادند چرا ایــن ذهنیت خود را زودتر از 
اینها آشکار نکرده اند؟ مثل سوال این است که چرا این نوع 
نگاه خود را در زمان برگزاری انتخابات سال 92 یا انتخابات 

سال 96 عیان نکردند؟ این سوال دو پاسخ بیشتر ندارد:
یا اینکه جنــاب رئیس جمهور همان زمــان هم این 
دیدگاه را داشــته اند اما ترجیح داده اند تا آن را بیان نکنند 
مبادا که احزاب و تشــکل های سیاسی که به حمایت از او 
پرداختند نظرشان برگردد و او در انتخابات تنها بماند. اگر 
چنین باشــد آقای رئیس جمهور غیر از اینکــه نگاه ابزاری 

به احزاب داشــته به لحاظ اخالقی هم مورد پرسش قرار 
می گرد که آیا ایــن اقدام او از این زاویه کار درســتی بوده 

است؟
پاسخ دوم اینکه ممکن است آقای رئیس جمهور آن 
زمان این عقیده را نداشــته اما حاال که عملکرد نامناسب 
دولت موجب پدید آمدن برخی آسیب ها و مشکالت شده 
از نقد های این احزاب و تشــکل ها برآشــفته است. البد 
گمان او این بوده که این حمایت ها باید مطلق و غیرقابل 

تغییر باشد.
2- اصال اجازه دهیــد این گونه فکر کنیــم که آقای 

رئیس جمهور درست می گوید و احزاب و تشکل ها موجب 
عدم وحدت می شــوند. از خود ایشان شروع کنیم. به این 
معنا که خود ایشــان افراد حزبی کنار خود را از کابینه کنار  
بگذارند و بر اســاس صالحیت ها این ســمت ها را تقسیم 
کنند. برای مثال آیا ایشان حاضرند اعضای حزب اعتدال 
و توسعه را که کلیدی ترین پست ها را دارند کنار بگذارند؟ 
3- به نظر می رســد منظور آقای رئیس جمهــور از اتحاد و 
وحدت هم باید روشــن شــود. آیا اگر مثال فالن حزب یا 
تشــکل سیاســی از یک روش یا تصمیم دولت انتقاد کند 
این به معنای ایجاد اختالف و بر هم زدن وحدت است؟ به 
یاد داشته باشیم در همین غرب که الگو و مدل موفق مورد 
نظر برخی اعضای همین کابینه است یکی از اساسی ترین 
اصول، اهمیت دادن به احزاب است. چگونه است که در 
خیلی از موارد همین غرب، کعبه آمال است اما به اینجا که 

می رسد نباید از آن پیروی کرد؟
4- جناب آقای رئیس جمهور مشخص نفرموده اند که 
این دیدگاه ایشــان دقیقا از چه زمانی برای ایشان به یک 
اصل تبدیل شده اســت. آیا در زمانی که ایشان در دولت 
حضور نداشتند هم احزاب از نگاهشان موجب پدید آمدن 
اختالف بوده اند؟ اگر چنین اســت، آیــا می توانیم به این 
نتیجه برسیم که ایشان  که از زمان انقالب تا کنون عضو 
یک تشکل سیاســی مهم بوده اند، همواره در این سال ها 

عامل عدم وحدت بوده اند؟
5- جنــاب آقــای رئیس جمهور همــواره بــر اینکه 
حقوقدان هســتند، تاکید کرده اند. ممکن اســت روشن 
کنند که در کدام اصل از قانون اساســی چنین پیشنهادی 

را می توان دید؟
6-جناب ایشان بارها بر حفط حقوق شهروندی تاکید 
کرده اند. آیا خاموش کردن احزاب به عنوان چشــم بیدار 
شهروندان جامعه را می توان در همین تاکیدهای ایشان 

برای حقوق شهروندی دید؟

سلمنا؛ آقای روحانی!
حزب زدایی را از خودتان شروع کنید

چند نکته درباره سخنرانی عجیب آقای رئیس جمهور

مصطفی صادقی 

دبیر تحریریه

جناب آقــای رئیس جمهور مشــخص نفرموده اند که 
این دیدگاه ایشــان دقیقا از چه زمانی برای ایشــان به 
یک اصل تبدیل شده است. آیا در زمانی که ایشان در 
دولت حضور نداشتند هم احزاب از نگاهشان موجب 
پدید آمــدن اختــاف بوده انــد؟ اگر چنین اســت، آیا 
می توانیم به این نتیجه برســیم که ایشان  که از زمان 
انقاب تا کنون عضو یک تشکل سیاسی مهم بوده اند، 

همواره در این سال ها عامل عدم وحدت بوده اند؟

تقابل مستقیم 
چرا کاخ سفید  »گروه اقدام علیه ایران« را تشکیل داد؟

تشکیل گروه اقدام علیه ایران از ســوی وزارت امور 
خارجه ایاالت متحــده آمریکا، از ابعــاد و زوایایی مختلف  
قابل تحلیل و ارزیابی است. طی روزهای اخیر، اخبار مربوط 
به تشــکیل گروه اقدام علیه ایران توســط دولت ترامپ به 
شدت مورد توجه رسانه های غربی قرار گرفته است. نحوه 
مواجهه رســانه های غربی با این موضوع به گونه ای  است 
که گویا طی  چهار دهــه اخیر، به تازگی چنیــن اقدامی در 
تقابل مســتقیم با ایران صورت گرفته اســت! آنچه مسلم 
است اینکه  باوجود تالش ترامپ و پمپئو جهت منحصر به 
فرد جلوه دادن اقــدام اخیر دولت آمریــکا، در طول 4 دهه 
اخیر شــاهد چنین اقدامات و تالش هــای وقیحانه ای از 
ســوی ایاالت متحده بوده ایم. در این خصوص الزم است 
نگاهی به ماهیت اقدام اخیر ترامپ بیندازیم و در خصوص 
آن نوعی صورت بندی اولیه انجام دهیم. به طور کلی گروه 
اقدام علیه ایران،) Iran Action Group( کارگروه ویژه ای 
در وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا   است که برای رسیدگی 
به مسائل ایران تشکیل شده  اســت. در این کارگروه از افراد 

مختلفی در حوزه های فکری، سیاسی، اقتصادی و نظامی 
استفاده می شود. مقامات وزارت امور خارجه ایاالت متحده 
اعالم کرده اند  که همه ظرفیت های ممکن را برای مواجهه با 
ایران در ذیل چنین کارگروهی تجمیع کرده اند. برخی منابع، 

از حضور صدها نفر در این گروه خبر می دهند. 
ظاهر ماجرا از این قرار است که گروه اقدام علیه ایران، 
در  25 مردادماه ۱39۷ توسط وزارت امور خارجه ایاالت متحده 
آمریکا تشکیل و برایان هوک توسط مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا به ریاست آن برگزیده شد. تشکیل این گروه در 
آستانه سالگرد کودتای 28 مرداد سال ۱332، بسیار معنادار 
و نشان دهنده ادامه تالش های مذبوحانه ایاالت متحده در 
راســتای مواجهه با نظام و ملت ایران است. برخی اهداف 

اعالمی این گروه عبارتند از:
- بهره گیری  از مشــاوران و خبرگان مسائل ایران برای 

پیشبرد سیاست های تقابلی ترامپ 
- هماهنگی میان نهادهــای دولتی آمریکا در مواجهه 

با ایران 
-همکاری با جامعه بین الملل جهت تغییر رفتار ایران ) 

خصوصا در منطقه(
- فشار حداکثری اقتصادی به ایران 

- تحریم دولت هایی که از تحریم های ضدایرانی دولت 
ترامپ پیروی نمی  کنند

  سابقه تقابل وزارت امور خارجه آمریکا با ایران 
تقابــل مســتقیم وزارت امــور خارجه آمریــکا و حتی 
وزارت خزانه داری این کشــور با جمهوری اســالمی ایران، 
سابقه ای 40 ســاله دارد. از دوران ریاست جمهوری جیمی 
کارتر )همزمان با پیروزی انقالب اســالمی ایران( تاکنون 
شــاهد شــکل گیری مخفیانه چنین کارگروه ها و اتاق های 
فکری علیه ایــران بوده ایــم. بســیاری از ایــن گروه ها در 
ذیــل ســاختار وزارت امور خارجــه ایاالت متحــده و  برخی 
دیگر از آنهــا، در قالب گروه های مســتقل ) اما وابســته به 
 نهادهــای امنیتــی آمریــکا( مشــغول  فعالیــت علیــه 

کشورمان بوده و هستند. 
تشــکیل گروه اقــدام آمریــکا علیه ایــران، با هدف 
براندازی نظام و ایجاد شــکاف میان حاکمیــت و مردم در 
کشورمان صورت گرفته است. اگرچه این موضوع را افرادی 
مانند پمپئو و برایان هوک منکر می شوند  اما رویکرد عملی 
دولت ترامپ و به طور کلی تمامــی دولت های آمریکایی، 
بر همین مبنا اســتوار بوده است. مایک پمپئو در خصوص 
تشــکیل گروه »اقدام علیه ایران« می گوید: »هدف این 
نهاد جدید که کامال زیر نظر وزارت امور خارجه آمریکاست،  
بررسی و هماهنگی کلیه اقدامات مرتبط با ایران در وزارت 
خارجه آمریکاســت. مســئولیت برایان هوک تالش برای 
اجرای راهبرد فشــار حداکثــری دیپلماتیــک و اقتصادی 
ضدایران است. راهبرد آمریکا در قبال ایران به یک راهبرد 
چندملیتی با مشــارکت کشــورهایی که خطر ایــران درک 
می کنند، تغییر می یابد، راهبردی که هدف آن افزایش فشار 
بر ایران تا زمانی است که شاهد تغییر زیادی در رفتار ایران 

در داخل و خارج باشیم.«

حنیف غفاری

روزنامه نگار
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توافق برجام که از ابتدا با امــا و اگرهایی مواجه بود، 
بعد از خروج ایــاالت آمریکا از آن و به تبــع، محدودیت ها 
و شرایطی که ایجاد شــد، اکنون در مقطع حساسی به سر 
می برد. در این راستا جمهوری اسالمی ایران بعد از خروج 
آمریکا از برجام، با هدف ادامه این توافق خواهان حمایت 
ویژه و ارائه بسته رضایت بخشی از سوی اتحادیه اروپا شده 
است. اما اتحادیه اروپا برخالف وعده هایی که داده تا امروز 
نتوانسته رضایت ایران را برای استمرار این همکاری جلب 
کند. اقداماتی چون تصویب یک  بســته حمایتی به ارزش 
۱8 میلیون یــورو متمرکز بر بخش خصوصــی نیز ربطی به 
تضمین هایی که قرار است از سوی اروپا ارائه شود، ندارد. 
درواقع در رابطه بــا اروپا می توان به چند گزاره اشــاره کرد؛ 
اول اینکه اروپاییان تمایل دارند ایــران در برجام بماند زیرا 
اگر ایران از برجام خارج شود، مســاله هسته ای را همانند 
زمان پیش از توافق برجام دنبال خواهد کرد. از سوی دیگر 
اروپا نمی خواهــد در خصوص تداوم توافــق برجام هزینه 
سنگینی بدهد، زیرا سیاست ها و روحیات ترامپ برای آنها 
کامال آشکار شــده و از عکس العمل شــدیدی که آمریکا 
نشان خواهد داد حذر می کنند. سوم اینکه اروپاییان نسبت 
به مسائل منطقه ای و موشــکی ایران موضع گیری دارند، 
به همین دلیل درصدد هســتند این موضوع را در قبال ارائه 
بســته حمایتی دنبال کنند. ایــن درحالی اســت که برجام 
قراردادی است که به امضای 6 کشور و ایران رسیده و اگر 
اروپا می خواهد که ایران در برجام بماند، باید اصل برجام را 
حفظ کند و نیازی به اضافه کردن تبصره ندارد. لذا این چند 
گزاره اجازه نداده است که اروپا یک تصمیم کلی در رابطه با 
ایران بگیرد. ضمن اینکه در داخل اروپا هم اختالف نظر در 
رابطه با ایران کم نیست، برخی از کشورها قاطعانه از ایران 
حمایت می کنند اما بعضی دیگر مانند کشورهای کوچک تر 
و اروپای شرقی که به آمریکا نیز نزدیک تر هستند، معتقدند 
نباید خیلی درگیر این جریان شوند. اما کشورهای بزرگتر که 

استقالل بیشتر و منافع اقتصادی بزرگتری دارند، استحکام 
و استقامت بیشتری در این قضیه نشان می دهند؛ به عنوان 
مثال فرانســه و آلمان دو کشوری هســتند که نمی خواهند 
خیلی مطابــق میل ترامپ عمــل کنند. اما از ســوی دیگر 
درصدد گرفتن امتیاز هم هستند و زمانی هم که بحث حفظ 
برجام، مسائل مالی و سوئیفت جدید مطرح می شود به برنامه 
موشکی و نفوذ منطقه ای ایران اشــاره می کنند. این بدان 
معناست که اروپا همچنان درگیر حواشــی برجام است و تا 
زمانی که از این حواشی دست برندارند، برجام بدون آمریکا 
و توافق با اروپاییان به نتیجه نمی رسد. از سوی دیگر زمان 
کمی تا ۱3 آبان و شروع تحریم های ثانویه از سوی آمریکا 
باقی مانده اســت، لذا هر دو طرف ایــران و اروپا در تالش 
هســتند تا به توافقی دســت یابند. ضمن اینکه اروپاییان 
منتظر اقدامات بعــدی ایاالت متحده هســتند؛ به عنوان 
مثال اینکه گــروه اقدام چگونــه عمل می کند بــرای اروپا 
خیلی اهمیت دارد. در این راســتا اروپاییان درصدد هستند 
اولین مالقات ها را بــا گروه اقدام صــورت دهند تا مواضع 
آنها را بفهمند. اینکه آیا انعطافــی در گروه اقدام می بینند یا 
آنها هم همان سیاست و هدفی را دنبال می کنند که از ابتدا 
ترامپ و اطرافیانش مطرح کردند تا فروش نفت ایران را به 
صفر برسانند. درخصوص شــرکت هایی که همکاری شان 
را با ایران قطع کردنــد نیز باید گفت که اینها شــرکت های 
بزرگی هستند که در داخل آمریکا منافعی دارند و طبیعتا در 
صورت ادامه همکاری با ایران با تحریم مواجه می شــوند؛ 
لذا کشــورهای اروپایی اصراری به ماندن این شرکت ها در 
ایران نکردند. البته به عقیده من راهکارهایی وجود داشت 
که بتوان به نوعی همکاری این شــرکت ها را با ایران تداوم 
بخشــید. به عنوان مثال شرکت های واســط می توانستند 
اقداماتی برای برخی از این کمپانی هــا انجام دهند، مثال 
شرکت توتال چون سرمایه گذاری عظیم و مستقیمی روی 
یک منطقه خاص انجام می دهد، طبیعتا نمی تواند با یک 
شــرکت واســطه ای مثال چینی کار کند، ولی شرکت هایی 
مانند زیمنس شاید می توانستند از این طریق اقداماتی انجام 
دهند. به هرجهت شــرکت ها حاضر نیستند چنین ریسکی 
را بپذیرند  و دولت ها هم نمی توانند آنها را مجبور به تحمل 
ضرر کنند. در نهایت اروپایی ها بــرای باقی ماندن ایران در 

برجام باید راهکارهای جدیدی ارائه دهند؛ از یک ســو باید 
شرکت های کوچکی را با سرمایه گذاری های ایران تقویت 
کنند، از ســوی دیگر ســوئیفت یورویی را ایجاد کنند. زیرا 
اگرچه سوئیفت فعلی اروپایی اســت اما مدیران عامل آن 
آمریکایی هستند، به همین جهت محدودیت و تهدیدهایی 
آنها را در برمی گیرد. بنابراین اروپا باید مسائل حاشیه ای را 
رها کند؛ براساس توافق برجام اقدامات جدید و راهکارهای 
مناسب ارائه دهد، زیرا با ســازوکارهای فعلی نمی توانند به 
نتیجه مثبتی دســت یابند. همچنین نکته مهمی که وجود 
دارد اینکه اروپا باید تضمین دهد که میزان مورد توافقی از 
نفت ایران، حتی درصورت بازگشت تحریم های نفتی آمریکا 
به فروش برسد. اما برخالف مسائلی که بیان شد، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه درگفت وگوی اخیرش با 
دکتر روحانی شروطی را مطرح  و مسائل حاشیه ای را به میان 
کشید. او اظهار کرد که فرانسه در نظر دارد به تداوم برجام 
کمک کند )اگرچه میزان و نوع آن را مشخص نکرده است(، 
اما به شرطی که ایران برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای خود 
با تمرکز بر سوریه و لبنان را محدود کند. این در حالی است 
که ایران نمی تواند نفوذ تاریخی و فرهنگی خود در لبنان و 
سوریه و ارتباطات و پیوندهایش را قطع کند. در منطقه عراق 
هم ایران یک نفوذ معنوی به دلیــل وجود عتبات عالیات و 
همچنین مسائل همسایگی، هم زبانی و مذهبی دارد. لذا به 
عقیده من فرانسویان و اروپاییان بهتر است که تمرکزشان 
بر مساله برجام باشد و به حاشیه و تبصره نپردازند. زیرا ایران 
اگر تا ۱3آبان احساس کند که اروپا هم همان مسیر آمریکا 
را طی می کند طبیعتا رویکرد دیگری در رابطه با برجام اتخاذ 

خواهد کرد.
لــذا اگرچه اروپــا یک ســری اقدامات مثبــت برای 
جلب رضایت ایران انجام می دهــد اما از طرفی چون روی   
شرط های خودش پافشاری می کند، بسته ای که نهایتا ارائه 
می دهد ایران را قانع نمی کند و برجام متزلزل می ماند. زیرا 
اقتصاد ایران در خصوص برجام با یک بسته غیرقانع کننده 
ســامان نمی پذیرد و یک بسته مناســب در رابطه با نفت، 
باز کردن سوئیفت جدید و ســرمایه گذاری می تواند ایران 
را راضــی کنــد و براســاس آن می تواند بــرای اقتصادش 
برنامه ریزی کنــد. اما اگر اروپا وعده هــای توخالی دهد یا 
بسته های اقتصادی نامناســبی ارائه دهد به تزلزل برجام 
دامن می زنــد. لذا اروپا تــا ۱3 آبان که ایران نیز سیاســت 
جدیدی را اتخــاذ نمی کند،  فرصــت دارد رضایت ایران را 

برای باقی ماندن در برجام جلب کند.
مساله دیگری هم که در این میان وجود دارد شکایت 
ایران از آمریکا به دیوان بین المللی دادگســتری در الهه و 
تاثیر رای این دادگاه بر ادامه توافق برجام اســت. اما باید 
گفت که رای دادگاه الهه تاثیر مستقیمی بر ادامه این روند 
نخواهد گذاشــت. در بهترین حالت الهــه بیانیه ای مانند 
بیانیه شورای حقوق بشر ســازمان ملل ارائه و آمریکا را از 
اعمال تحریم ها علیه ایران محکــوم خواهد کرد. در این 
صورت آمریکا پیمان مودت را زیر پا گذاشته و حق با ایران 
خواهد شد. ولیکن با فرض صدور این بیانیه هم هیچ اتفاق 
خاصی رخ نخواهد داد و ترامپ شروع به بازی با یک مساله 
حقوقی خواهد کرد، همچنان که برجام یک مساله حقوقی 
بود و ترامپ بــا آن بازی کرد. در این خصــوص نیز آمریکا 
آن قــدر دادگاه را به درازا خواهند کشــاند تــا نتیجه گیری 
به ســرعت حاصل نشــود و اروپاییان اســتفاده ای از این 
موضوع نبرند؛ آنها نیز مســاله تحریم را پیش خواهند برد. 
اما موضوعی که وجــود دارد اگر بیانیه به نفع ایران باشــد 
ممکن است سبب شود کشورهای کوچکی که پیش از این 
نیز تمایل به مقاومت در مقابل تحریم های آمریکا داشتند، 
در این زمینه پافشاری کنند، بنابراین اگر این دادگاه به نفع 
ایران رای دهد بیشتر دستاورد روحی و روانی برای ایران به 

همراه خواهد داشت.

بالتکلیفی اروپا 
آیا برجام در لبه پرتگاه قرار دارد؟

عبدالرضا فرجی راد

استاد ژئوپلیتیک دانشگاه علوم 
و تحقیقات
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محافظه کار کالسیک
افکار عمومی در ایران به واسطه شعار »ایران، بمب، بمب«

نسبت به مک کین واگرایی داشت

ســناتور جان مک کین، تنهــا یک روز پــس از توقف 
روند درمان بیماری اش، درگذشــت. این ســناتور برجســته 
جمهوریخواه آمریکایی به مدت یک ســال با ســرطان مغز 
دست و پنجه نرم کرد تا اینکه در نهایت در تاریخ 25 آگوست 

20۱8 و یک هفته پیش از تولد 82سالگی اش درگذشت. 
ســناتور مک کین از ژنرال های بنام ارتش آمریکا در 
جنگ ویتنام محسوب می شــد و او یکی از قهرمانان بزرگ 
جنگی ایــاالت متحده آمریکا در افکار عمومی به حســاب 
می آمد. رویکرد او به جمهوریخواهان و حزب جمهوریخواه 
در عین حالی که از منظر حزبی دارای جهت گیری معنادار 
بــود امــا در ارتباط بــا موضع گیری هــای شــخصی او در 
مقام های گوناگونی که از منظر سیاسی داشت، به ویژه در 
مجلس ســنای آمریکا و از طرف دیگر به عنوان کاندیدای 
ریاســت جمهوری حزب جمهوریخــواه در برابر بوش دوم 
و دونالد ترامــپ، می توان گفــت که موضع گیری بســیار 
مستقالنه ای را نسبت به دیگر اعضای حزب جمهوریخواه 
در ارتباط با منافع و امنیت ملی آمریکا در ادبیات سیاسی و 
منازعات موجود میان احزاب جمهوریخواه در سطح ملی و 

فدرال دنبال می کرد.
 از این جهــت او را یک فرد مســتقل بــا گرایش های 
جمهوریخواه می دانستند. بنابراین نوع برخورد او با مسائل 
سیاســی در خاطره افکار عمومی ملت آمریکا ماندگار ماند، 
است. به گونه ای که هم اکنون که او فوت کرده، در ایاالت 
متحــده علی رغم میل باطنــی دونالــد ترامــپ در ارتباط با 
موضع گیری اش در برابر مک کین، پرچم های ایاالت متحده 
تا مراسم خاک س پاری وی به حالت نیمه افراشته درآمده بود.

به دلیل وصیت مک کیــن برای عدم حضــور ترامپ 
در مراســم خاک ســپاری اش و نوع برخوردی که ترامپ در 
چارچوب موضع گیری در  ارتباط با این ژنرال کهنه کار ایاالت 
متحده آمریکا در مقام ســناتور ایالت آریزونا دارا بود، ترامپ 
بعد از گذشت نصف روز دســتور داد پرچم ها به حالت عادی 

بازگردنــد اما به خاطر فشــار افکار عمومــی، رئیس جمهور 
آمریکا مجبور شــد علی رغم میل  باطنی اش به احترام ژنرال 
مک کین دوباره  پرچم ها را در تمام ایــاالت آمریکا به حالت 

نیمه افراشته درآورد.
ژنرال مک کین در ایران به واسطه سخنرانی مشهوری 
که در باب جمهوری اسالمی ایران انجام داد و در آن به طنز 
و شوخی در صحنه تبلیغات انتخاباتی، شعار »ایران، بمب، 
بمب« را مطرح کرد و بعدها خود اذعان داشت که آن را به طنز 
بیان کرده است، مورد هجمه افکار عمومی قرار گرفت. او با 
این شعار در صحنه انتخاباتی در برابر اوباما از کلمه بمباران 
ایران استفاده کرد، لذا تا  حدود زیادی افکار عمومی ایران به 

واسطه آن شعار نسبت به مک کین واگرایی دارد. 
البته به هر تقدیــر افکار عمومی ایــران تمام مقامات 
آمریکا را به دلیل دشمنی این کشــور در دهه های گذشته و 
به ویژه در ارتباط با نهضت ملی شدن صنعت نفت و همکاری 
آمریکایی ها با بخش خارجی دولت انگلستان در ایجاد کودتا 

در ایران، زیر سوال قرار می دهند. 
از این رو مک کیــن با دیگر نخبگان سیاســی ایاالت 
متحــده آمریکا برای ملــت ایــران تفاوتی نــدارد. او با این 
شــوخی تبلیغاتی در عرصه سیاســی که بعدها به آن اذعان 
کرد در آن مقطع بین تحلیلگران سیاســی در ایران با نوعی 
مقاومــت و رودررویــی مواجه شــد. ســپس کــه مک کین 
اذعان داشــت سخنانش به طنز و شــوخی بوده و فیلم های 
او از زوایای گوناگون منتشر شد، مشخص شد که او در این 
صحنه به طور جــدی صحبت نکرده اســت، هرچند موضع 
او در میــان جمهوریخواهــان قرار می گرفت که نســبت به 
دموکرات ها همواره علیه جمهوری اسالمی ایران سخن رانده 
و ضدیت های خود را به نمایش گذاشــته اند. نه تنها موضع 
جمهوریخواهان، بلکه ادبیات آنها نیز بســیار رادیکال تر از 
موضع  دموکرات ها بوده است. لذا در مجموع نمی توان گفت 
که مک کین طرفدار ایران یا در ایاالت متحده آمریکا نخبه 
سیاسی هوادار ایران محسوب می شود یا موضع گیری های 
او موضع گیری های عادالنه ای در برابر ایران بوده است. اما 
می توان گفت که او برای ملت آمریکا یک سرباز جنگ و یکی 
از چهره های درخشان دفاع از امنیت و منافع ملی مردم آمریکا 
محسوب می شود و در موضع گیری های سیاسی اش نسبت 

به دیگر اعضای حزب جمهوریخــواه و حتی در میان برخی 
دموکرات ها از موضع ملی تر و دقیق تری برخوردار بوده است. 
در عین حال بسیاری از تحلیلگرانی که منصفانه در باب 
مک کین در درون ساختار قدرت آمریکا تحلیل می کنند، او را 
انسانی دارای موضع گیری های مستقل به نفع منافع ملی و 
امنیت ملی آمریکا قلمداد می کنند و شخصی می دانند که از 

کهنه سربازان باقی مانده جنگ است.
لذا بایــد مک کیــن را در بافت متن ســاختار قدرت در 
ایاالت متحده آمریکا دید. مک کین یک فرد دارای ســابقه 
درخشان در حوزه نظامی گری و در عین حال زمینه ساز نوعی 
رفتار منصفانه در جایــگاه نظامی و فرزند یکــی از بزرگترین 
نظامیان ایاالت متحده آمریکا است که هنگام جنگ ویتنام 
علی رغم آنکه ویت کنگ ها به واسطه نزدیکی او به فرمانده 
نیروهای مســلح ایاالت متحده، خواســتار آزاد کردن او به 
عنوان یک پیام حامل حســن نیت بودند، امــا مک کین به 
عنوان اسیر جنگی این مساله را نپذیرفت و در میان اسرای 
دیگر باقی ماند. سپس او با درجه سرهنگی خود را بازنشسته 
کرد تا وارد عرصه سیاست شــود و زمانی که وارد این عرصه 
شد در مقام های متفاوت، جایگاه مستقل خود را به نفع ملت 
آمریکا و ایالتی که سناتوری آن را به عهده داشت، نشان داد. 
به گونه ای که امروز مورد احترام بســیاری از آ مریکایی هایی 
اســت که افراد را نه به واسطه دوستی یا دشــمنی، بلکه به 
واسطه نوع عملکردشــان قضاوت می کنند. لذا امروز فوت 
مک کین بــا  وجودی کــه رئیس جمهور آمریــکا نبود، جنبه 
بین المللی پیدا کرده و به مثابه مــرگ یک رئیس جمهور در 
آمریکا انعــکاس بین المللی پیدا کرده اســت. این در حالی 
اســت که پیش از او سناتورهای بســیاری فوت کرده اند که 
فوت هیچ کدام شــان تا این حد تاثیرگذاری نداشــت. این 
بیانگر آن است که اگر افراد در صحنه سیاست در یک جایگاه 
معطوف به منافع و امنیت ملی کشورشان عمل کنند از سوی 

دشمنان شان هم مورد احترام واقع می شوند.
مک کین با وجودی که در زمان ریاست جمهوری اوباما 
انتقادات متفاوت و بسیاری نسبت به وی داشت اما همواره 
حرمت رئیس جمهــور وقت آمریــکا را حفظ کــرد و با وجود 
مخالفتش با طرح »اوباما کر« بعدها در عمل به طرح اوباما 
با آن همراه شــد و علی رغم آنکه در دوره جراحی مغزی قرار 
داشــت ، در اولین فرصت خود را به سنای آمریکا رساند و در 
موافقت با »اوباما کر« و در مخالفت با ترامپ وارد عمل شد و 
اجازه نداد ترامپ بتواند به نقض قانونی که اوباما در خصوص 
تامین اجتماعی وضع و مجــوز آن را از کنگره دریافت کرده 
بود، عمل کند. از آن زمان شــدت اصطــکاک او با ترامپ 
افزایش پیدا کرد؛ تا جایی که شاهد بودیم او وصیت کرد که 
ترامپ در مراسم تدفین او شــرکت نکند و دو رئیس جمهور 
سابق جمهوریخواه و دموکرات یعنی بوش دوم و اوباما در این 

مراسم سخنرانی کنند. 

دکتر مهدی مطهرنیا

استاد دانشگاه
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آرزوهای بر باد رفته سناتور ناکام 
مک کین همواره توهم سرنگونی نظام ایران را داشت 

مرگ ســناتور افراطــی ایالت آریزونا بــه عنوان 
سوژه ای مهم، مورد توجه اکثر رسانه های آمریکایی 
قرار گرفته است. وجه اشتراک مک کین و بسیاری از 
سناتورها و مقامات آمریکایی، ناکامی آنها در تقابل با 

نظام و ملت ایران بوده است. 
اخبار مربــوط به مرگ جــان مک کین، ســناتور 
افراطی و جنگ طلــب ایالت آریزونــای آمریکا و یکی 
از سیاستمداران ایران ســتیز در این کشور به طرزی 
گسترده در رســانه های غربی انعکاس یافته است. 
اکثر رسانه های آمریکایی از مک کین به عنوان فردی 
فعال در عرصه سیاســی ایاالت متحده یاد کرده و از 
مرگ وی ابراز تاسف کرده اند. با این حال این رسانه ها 
به »آرزوی بر با درفته« مک کین کمتر اشاره کرده اند . 
آنهــا از مک کین به عنــوان فردی که بــه ارزش های 
آمریکایی  معتقد بوده و سناتوری وطن پرست یاد کرده 
و سعی دارند از وی تصور یک قهرمان را بسازند. البته 
در جامعه سیاســی آمریکا که هم اکنون افرادی مانند 
مایک پمپئو، جان بولتون و ترامپ را در راس معادالت 
سیاســی خود می بیند، مک کیــن می تواند حکم یک 

قهرمان را داشته باشد.
جان مک کین در رقابت های انتخابات ریاســت 
جمهــوری ســال 2008 ایــاالت متحــده آمریــکا، با 
رویکردی ایران ســتیزانه حضور پیدا کرد. او حتی در 
اظهاراتی که بوی جنگ از آن به مشــام می رسید، از 
بمباران ایران ) تاسیسات هسته ای کشورمان( سخن 
به میــان آورد. در هر حــال، مک کیــن در رقابت ها ی 
انتخابات، در مقابل باراک اوباما شکست خورد و  مانند 
اســاف خود، فرصت پیدا نکرد تــا در عرصه اجرایی 

آمریکا به تقابل و توطئه علیه کشورمان بپردازد. 
با این حــال مک کین به عنــوان ســناتور ایالت 
آریزونا، اقدامات زیادی را علیه کشورمان صورت داد. 
تصویب انــواع طرح ها و همراهی با انــواع لوایح ضد 
ایرانی ارائه شده از ســوی دولت های آمریکا از جمله 

اقدامات مک کین در این زمینه محسوب می شد. 
براندازی نظام جمهوری اســامی ایران، هدف 
و  آرزوی خــاص مک کین بــود؛ آرزویی کــه وی آن را 
به گور برد. مک کین بارها ضمــن حمایت از گروهک 
تروریســتی منافقین و البته در ازای دریافت مبالغی 
از ســوی اعضای فرقه رجوی، به آنها وعده براندازی 
نظام جمهوری اســامی ایران را داده بود. البته باید 
اذعان کرد که مک کین نیز  مانند دیگر سیاستمداران 
جمهوریخواه و دموکرات آمریکا  نهایت تاش خود را 
در این زمینه به کار گرفت اما در نهایت با پاسخ کوبنده 
نظام و ملت ایران رو به رو شــد. بدون شــک مک کین 
یکی از نمادهای شکســت ایاالت متحــده آمریکا در 
مقابل جمهوری اسامی ایران محسوب می شود. او 
طی  چهار دهه گذشته از هیچ گونه اقدامی در تقابل با 
ایران اسامی فروگذار نکرد و در نهایت بدون رسیدن 

به اهداف وقیحانه خود روی در نقاب خاک کشید. 
بدون شک سرنوشــت مک کین در انتظار دیگر 

سیاستمداران آمریکایی نیز خواهد بود  از سناتورهایی 
جوان مانند تد کروز و تام کاتن گرفته تا افرادی مانند 
دونالد ترامــپ و جان بولتــون، در حالــی در آینده ای 
نزدیک یا دور با مرگ دست و پنجه نرم خواهند کرد که 
»ایران اسامی« همچنان با قدرت و قوت به حرکت رو 

به رشد خود ادامه می دهد.
 بدون شــک، رئیس جمهــور فعلــی و دیگــر 
روســای جمهور بعدی آمریکا نیز  مانند اســاف خود 
در حسرت سقوط نظام جمهوری اسامی و استحاله 
آن خواهند ماند. مک کین امروز تنها یک فرد نیست. 
مک کین نمادی از شکســت و تباهی ایــاالت متحده 
آمریکا در مقابل ملت ایران است. مقامات آمریکایی به 
صورت خودخواسته، جملگی به نمادهای این شکست 
و ناکامی تبدیل شده اند؛ نمادهایی که به زودی همانند  
جان مک کین بدون  دستیابی به اهداف شوم خود در 

تقابل با ایران، شاهد مرگ خود خواهند بود.
نکته دیگری که بایــد در خصوص مک کین مورد 
توجه قــرار گیرد، نــوع مواجهه دونالد ترامــپ با این 
موضوع بوده است. نباید فراموش کرد که مک کین، 
نماد یــک »جمهوریخــواه ناراضــی« از کاخ ســفید 

محسوب می شد. دلیل نارضایتی مک کین از ترامپ، 
عدم هماهنگی رئیس جمهور فعلی ایاالت متحده 

با وی بوده اســت. این تقابل مربــوط به ماه های 
اخیر نیست و حتی از قبل از رقابت های انتخابات 

ریاست جمهوری سال 2016 ایاالت متحده به 
قوت خود باقی بوده است.

 طــی دو ســال گذشــته، اختافات 
سیاســی زیــادی میان جــان مک کین و 
ترامپ وجود داشت. مک کین در جریان 

برگزاری کنفرانــس امنیتی مونیخ در ســال 
2016 میادی، سیاســت های ترامــپ را به 

صورت صریح مــورد انتقاد قــرار داده بود. 
ترامپ و مک کین در موضوعات بسیاری 

باهم اختاف نظر داشــتند. مک کین 
اغلب سیاست خارجی رئیس جمهور 

فعلــی آمریــکا را مورد انتقــاد قرار 
مــی داد  و ترامــپ نیز از ســناتور 
ایالــت آریزونــا بــرای مخالفت با 

لغو قانون مراقبــت درمانی مقرون 
به صرفــه انتقــاد می کرد. در ســال 2015 
ترامپ درباره مک کین گفت او یک قهرمان 
جنگی بوده زیرا اسیر شــده است. سناتور 
مک کین در زمــان جنگ ویتنام اســیر و به 
مدت شش سال مورد شــکنجه قرار گرفت. 
پــس از آن ترامــپ در پاســخ بــه انتقادات 

 گسترده گفته بود از کســانی خوشش می آید
 که اسیر نشده اند.

براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا مانع از 

صــدور بیانیــه کارکنــان کاخ ســفید بــه منظــور 
تحســین جــان مک کیــن، ســناتور جمهوریخواه 

ایالــت آریزونــا  و تقدیــر از خدمــات نظامی او شــد. 
واشنگتن پســت همچنیــن تاکید کرد ایــن بیانیه در 
نهایت توســط سارا ســندرز، ســخنگوی مطبوعاتی 
کاخ ســفید، جــان کلــی، رئیــس ســتاد کارکنــان 

 کاخ ســفید و دیگــر دســتیاران مــورد ویرایــش 
قرار گرفت.

همچنین رئیس جمهور آمریــکا از صدور بیانیه  
رســمی درخصــوص مــرگ ســناتور جمهوریخــواه 
ایالت آریزونا امتنــاع و اعام کرد ترجیــح می دهد از 
طریق صفحــه توئیتر پیام تســلیت خود را منتشــر 
کنــد. در پیــام تســلیت رئیس جمهور آمریــکا  آمده 
اســت: »عمیق ترین همــدردی و احترام خــود را به 
خانواده سناتور مک کین ابراز می کنم. دل ها و دعاهای 
ما با تو اســت.« برخــی سیاســتمداران آمریکا پیام 
تســلیت رئیس جمهور آمریــکا درباره مرگ ســناتور 
مک کین را مورد انتقاد قرار دادند. در هر حال، ترامپ 
به شــدت از اینکه مرگ مک کین، فضای رقابت های 
انتخابات میــان دوره ای کنگره آمریــکا را به ضرر وی 
احساســی نماید، به شــدت نگران است. موضوعی 
 که رئیس جمهور آمریکا و همراهان وی را وحشــتزده

 ساخته است.

سعید سبحانی
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دولت بازسازی شود
آیا دولت روحانی می تواند دوره جدیدی از اصالحات را

درون خود آغاز کند؟

می گوید همه چیز از دی سال گذشته تغییر کرده، 
آن هم در تریبونی که قرار بود به ســواالت نمایندگان 

مجلس پاسخ دهد. 
نه افشاگری کرد و نه عصبانی شد. پاسخ های کلی 
داد؛ آن قدر کلی که از پنج ســوال، 4 سوال قانع کننده 
ارزیابی نشد. می گویند او یک نطق جنجالی داشته اما 
از بیان آن صرف نظر کرده. هرچه هست او یک روحانی 

آرام بود در صبح روز سه شنبه .
ابتدا گفتند سوال به قوه قضاییه ارسال می شود 
حاال اما علی الریجانی تکلیف را یکســره کرده و گفته 

همین جا ماجرا تمام است.
جلســه ســخت روحانی در مجلس تمام شد اما 
سختی های او گویا تمام نشده است. همه چیز عوض 
شــده، از جمله خود روحانی .باید آینده او را پیش بینی 
کرد. او از این پس چگونه رئیس جمهوری خواهد بود؛  

هم برای مردم و هم برای سیاستمداران.
روحانی اول 

باید به ســال های قبل بازگردیم به انتخابات 92. 
در بحــث طبقات اجتماعــی می تــوان این گونه گفت 
که وقتی حســن روحانی عنوان کرد که »من سرهنگ 
نیســتم« طبقه متوسط و روشــنفکران را دلخوش به 
توسعه سیاسی کرد و وقتی خطاب به عابدینی مجری 
گفت وگوی ویژه خبری توصیه کرد تا بیانیه سعدآباد را 
»ســه بار بخواند« و بعد از آن همنوا با دکتر والیتی شد 

و محصول آن نوع از مذاکرات در دوران احمدی نژاد را 
فقر و تنگدستی و ایســتادن چرخ کارخانجات عنوان 
کرد، اقتصاد و سیاســت خارجی را به هــم پیوند داد تا 
مردم و طبقه پایین هم راضی شوند و او را بلد راه بدانند. 
آیا این طبقات از حسن روحانی راضی هستند؟ عباس 
عبدی در مورد نوع نگاه طبقه متوســط بــه روحانی در 
آســتانه انتخابات 96 می گویــد: »طبقه متوســط در 
دولــت احمدی نژاد به طــور جدی لطمه خــورد. هم به 
لحاظ روانی، فرهنگی و تبلیغی و هم به لحاظ موقعیت 
اقتصادیشــان. اما این لطمــه خــوردن در دولت آقای 
روحانی متوقف شده است. ضمن اینکه فراموش نکنیم 
به خصوص در دو، ســه ســال آخر دولت احمدی نژاد 
رشد منفی اقتصادی هم داشتیم که به همه لطمه زد و 
بیشتر از همه ممکن است به این طبقه لطمه زده باشد. 
بنابراین فکــر نمی  کنم طبقه متوســط لطمه خاصی از 
این دولت خورده باشــد. ضمن اینکه منافعی هم برای 
خودش داشته یا حس کرده اند که یک مقدار به جایگاه 
قبلی شان برمی گردند و یک مقدار به برخی مسائل آنان 
ارزش گذاشته می شــود که برای آنها مهم است. مثال 
آزادی رسانه، دسترسی به فضای مجازی یا عقالنیت 
در اقتصاد و سیاست، به خصوص رفت و آمد با جهانیان 
از نکاتی است که مورد اهمیت این طبقه بوده و با یقین 
می توان گفت که حس شان نسبت به دوره هشت ساله 
احمدی نژاد در مورد جایگاه طبقه متوســط، بهتر شده 

است.«
اما این حــرف امروز نیســت. اکنــون در طبقات 
اجتماعــی اوضاع تغییر کرده اســت. طبقــه فقیر که 
شرایط برایش سخت تر شــده، نگاه چندان مثبتی به 
حسن روحانی ندارد. طبقه متوسط خواسته های خود 

را رها شده می بیند و طبقه بورژوا همه ثروتش را در خطر 
می بیند. او دیگر برای طبقات چندان جذابیتی ندارد.

  انتخاب عجیب
وقتی که حســن روحانی در دوران بــاراک اوباما 
رئیس جمهور شــد، اصال همــه حرفش ایــن بود که 
می تواند سیاســت خارجی را محور اصلــی کند و همه 
مشکالت کشور را در تمام سطوح حل کند. این پروژه 
حسن روحانی بود  و با همین ایده راست و چپ سیاست 
ایران را به هــم پیوند داد و از ایــن »با هم بودگی« یک 
ســازمان رای منحصر به فرد بــه وجــود آورد. اگر چه 
در ســطح نخســت تحلیل این گونه به نظر می رسید 
که ســازمان رای سیاســی حســن روحانــی در میان 
اصالح طلبان احاطه شــده بــود، امــا در وجهی دیگر 
از تحلیل کامال هویدا شــد کــه راســت گرایانی که از 
حاضران در قــدرت رســمی بودند بیشــترین یاری را 
به حســن روحانی رســاندند. آنها موتور محرکه آقای 
رئیس جمهور در تمــام این چند ســال بوده اند. وقتی 
علی اکبــر والیتــی در آن »دقایــق ســازنده « آنچنان 
بی محابا به ســعید جلیلی تاخت و خســران تحریم را 
حاصــل دوره مذاکره او دانســت، چنــدان غیرطبیعی 
نبود که بعد از انتخابات بــه یکی از بزرگ ترین حامیان 
استراتژی آقای رئیس جمهور تبدیل شود. دکتر والیتی 
آنچنان به یاری حسن روحانی شتافت  که هنوز از او به 
عنوان یکی از مولفه های پیشــبرد برجام یاد می شود. 
در این میان  اشخاص دیگری هم بودند که بهانه شان 
برای احساس قرابت به حســن روحانی تنها مذاکرات 
هسته ای نبود. آنها  زخم خوردگان محمود احمدی نژاد 
بودند. گســتره این طیف از اکبر هاشمی رفســنجانی 
آغاز می شد و به علی الریجانی می رسید. آنها  سیاست 
را زاویه ای دیگــر می دیدند و از تغییــر حرف می زدند؛ 
»تغییر آرام و کم هزینه« نه چیزی شبیه آنچه   چهارسال 
قبل از آن تجربه شــده بود. این وسط محافظه کارانی 
همچون علی اکبر ناطق نوری هم هر چه داشتند برای 
رئیس جمهورشــدن و ماندن حســن روحانی به میان 
آوردند.  در میان همین راست گرایان است که می توان 
بــه سیاســت ورزی های محمدرضا باهنــر، غالمرضا 
مصباحی مقدم، مصطفی  پورمحمدی و رحمانی فضلی 
نگاه کــرد و دید چگونه برای مستظهرشــدن حســن 

علی گنجی
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آنچه این روزها بر حســن روحانی می گذرد از یک زاویه 
متفاوت سیاسی هم قابل بررسی است. آنجا که علی الریجانی 
هم در قاب تحلیل جای می گیرد و از این منظر ماجرا بررسی 
می شــود که نقش علی الریجانی در پیدایش وضعیت فعلی 
حسن روحانی چیست؟خیلی ها می گویند او یک شیفت سیاسی 
انجام داده و دیگر در آن نسبت سابق با حسن روحانی نیست.
رفتار او ایــن را تقویت می کند که ظن پایان رفاقت سیاســی 
رئیس مجلس و رئیس جمهور را تقویت کــرده یا حداقل این 
روابط قرار نیست همانند گذشته در صلح مطلق بگذرد.گفته 
می شــد علی الریجانی مانع ســوال از رئیس جمهور است؛ 
می گفتند یک تنه در برابر طرح سوال از رئیس جمهور ایستاده 
و اجازه نمی دهد طرح سوال از آقای روحانی به صحن علنی 
مجلس شورای اســامی برســد و حتی اجازه نمی دهد این 
سوال ها به کمیسیون های تخصصی برود اما حاال او چند روز 
قبل از پشت تریبون مجلس گفت که کسی مانع طرح سوال 
از رئیس جمهور نیست. آخرش هم ســوال از رئیس جمهور 
انجام شد، الریجانی هم ایستاد و نگاه کرد. موضع گیری چند 
روز گذشته می تواند یک پیام جدید را به فضای سیاسی کشور 
مخابره کند؛ رئیس مجلس دوســت ندارد برخی ضعف های 
دولت را به پای خود بنویسد و برهمین اساس نیز عاقه ای برای 
ممانعت از رد الیحه بودجه دولت که در نوع خود نخستین بار در 
تاریخ انقاب رخ می داد از خود نشــان داد. با این توصیف به 
نظر می رسد سرنوشت دولت رفته رفته به تنهایی ختم می شود، 
مدتی اســت که اصاح طلبان عبور از روحانی را کلید زده اند 
و حاال زمزمه هایی از رویگردانی الریجانی و طیف سیاســی 
منتسب به وی از رئیس جمهور نیز به گوش می رسد.همین 
چند وقت پیش روزنامه اصاح طلب آفتاب یزد نیز نوشته بود: تا 
به  حال علی الریجانی را این طور روبه روی دولت ندیده بودیم؛ 
برافروخته و با زبان کنایه. آدم را یــاد دوران احمدی نژاد و آن 
یکشــنبه ای می انداخت که خطاب به »احمدی نژاد« گفت 
شئونات مجلس را زیرسوال بردید... اما رابطه حسن روحانی و 
علی الریجانی اصا در این اشل قابل تصور نبود... ولی حاال 
الریجانی گوشه چشمی از کنایه هایش را هم نثار دولت دوازدهم 
می کند. چند روز گذشته اوج این موضوع بود زمانی که رئیس 
مجلس گفت: »مگر الیحه ای که دولت به مجلس ارائه کرد، 
خیلی منقح بود که توقع دارند ما همان را تصویب کنیم؟ چرا 
برخی با صحبت هایشان، جامعه را به هم می ریزند؟« ناگفته 
پیدا بود که صحبت های علی الریجانی، درباره الیحه بودجه 
است؛ الیحه ای که برای نخستین بار در تاریخ انقاب کلیات 

توسط مجلس رد شد و سپس با اصاحاتی به تصویب رسید اما 
رد این الیحه بحث برانگیز که عده ای بخشی از تجمعات اخیر 
دی ماه را هم به آن نسبت می دهند، با واکنش منفی دولتی ها 
روبه رو شــد. علی الخصوص نوبخت، ســخنگوی دولت که 
گفت مجلس دارد وقت تلف می کند. او بیان کرد: »عدم رای 
به کلیات بودجه باعث اتاف 72ساعته وقت می شود. )اشاره 
به مهلت اصاح و تایید دوباره بودجه(.« اظهاراتی که البته 
مجلسی ها آن را نپسندیدند و بســیار هم بر آن خرده گرفتند، 
چراکه معتقد بودند اینکه بعد از رد کلیات بودجه در 72 ساعت 
با اصاحات، حاضر به تصویب آن می شوند خود یک لطف 
به دولت است. الیحه بودجه برخی نقاط و زاویه های موجود 
بین روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه و الریجانی به عنوان 
رئیس قوه مقننه را آشکار ساخت. نشان به آن نشان که بعد از 
اصاحات الیحه و تصویــب آن در مجلس، نه تنها اختاف 
دولت و مجلس ختم به خیر نشــد، بلکه به اوج خود رســید.
َجَدل لفظی دولتی ها و مجلسی ها بعد از اصاحات بودجه، 
حاال وارد فاز تازه تری شــده، فاز تازه تری که با توئیت معاون 
رئیس جمهوری کلید خورد؛ توئیت جمشــید انصاری... که 
نوشته بود: »امروز کمیسیون تلفیق و مجلس به بهانه تصویب 
بودجه میدان دار تغییر قوانین کشور شده و همه چیز را تغییر 
داده اند.« معلوم بود که یک چنین توئیتی می تواند به منزله به 
صدا درآمدن ناقوس َجَدل میان بهارستان و پاستور باشد... 
و اتفاقا چنین هم شــد و تــک »انصاری« بــا پاتک اعضای 
هیئت رئیسه مجلس از جمله علی الریجانی همراه شد.البته 
ابتدا بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس که حسابی از 
توئیت آقای معاون شاکی شــده بود به صحبت پرداخت. او 
از اقدام انصاری با عنوان توئیت پراکنی یادکرد و گفت: یکی 
از معاونــان رئیس جمهور با توئیت پراکنی، اقتــدار و جایگاه 
مجلس را خدشه دار کرده است. این موضوعات کم ارزش تر 
از این است که یک معاون رئیس جمهور چنین سخن بگوید. 
بحث به اینجا که رسید علی الریجانی نیز در اقدامی بی سابقه 
هم الیحه بودجه را زیرســوال برد و هم اینکه گفت معاونان 
رئیس جمهور با صحبت هایشان، جامعه را به هم می ریزند؛ 
یک اظهارنظر خیلی صریح.از آن روز تاکنون علی الریجانی 
چندان همراه با حسن روحانی دیده نشده؛ یا سکوت کرده یا 
همراه مخالفان بوده است. اتفاق عجیبی است؛ علی الریجانی 
با آن محافظه کاری منحصر به فرد خود حتما تصمیمات مهمی 
گرفته که این چنین تغییر موضع داده است. او دیگر در ائتاف 

با روحانی نیست. این را می توان به راحتی حدس زد.

روحانی به حمایت اصولگرایان تالش کردند. »خود« و 
»دگر« برای تحلیل شرایط سازمان رای حسن روحانی 
با خط کــش اصالح طلــب و اصولگــرا از یکدیگر جدا 
نمی شدند. اصالح طلبانی که در خرداد 92 بر آن شدند 
که در لحظــات تاریخی و تغییر تاریخــی غایب ماجرا 
نباشــند حامی  حسن روحانی شــدند و او را تنها گزینه 
خود دانســتند، حتی اگر به کنایه می گفتند: »چاره ای 
جز حمایت از روحانی نداریم.« اجازه بدهید یک تعبیر 
دیگر درباره حسن روحانی به کار ببریم: »او اقتضای 
زمانه و دوران ما شده بود.« اما حاال همه چیز تغییر کرده 
اســت؛ همان دکتر والیتی که آنچنان رخ به رخ سعید 
جلیلی شده بود و ناباورانه به او درس دیپلماسی می داد، 
صریح و روشن می گوید: »در ماجرای برجام نان و آب 
مردم را به برجام گره زدند و همه جای کشور تعطیل بود. 
رهبر انقالب درباره همه اینها بارها تذکر دادند و گفتند از 
مقامات آمریکایی تضمین مکتوب بگیرید اما متاسفانه 
این کار توسط مسئوالن کشور انجام نشد. در سال 82 
نیز عده ای مانند زمان امضای برجام عجله داشــتند. 
سال 82 که همه صنعت هسته ای متوقف شد همزمان 
با حمله آمریکا به عراق بود که عده ای در داخل با جنگ 
روانی یا دفاع روانی می گفتند حمله آمریکا نزدیک است 
و تعجیل کردند. در ماجرای برجام هم با پمپاژ یأس و 
ناامیدی در جامعه گفتند که برای رفع مشــکالت باید 
مذاکره کنیم.« ترامپ که آمد همه چیز تغییر کرد. او به 
راحتی برجام را پاره کرد. دولت بی پروژه شد. روحانی 
به هر طرف کــه نگاه کرد خودش مانــده بود و برجامی 
 که حتی اروپایی ها هــم در باطن چندان دیگر اعتباری 
برایش قائل نبودند. حتی محمدجواد ظریف که حسن 
روحانی روزی در مورد او می گفت من برند ها را آورده ام 
و اینها کســانی هســتند که نامشــان اعتبار است نیز 
نتوانست در سفرهای پیاپی اش برجام را مثل سابق آب 
حیات دهد. این چنین اســت که سید عباس عراقچی 
از بستری شدن برجام در آی سی یو سخن می گوید و 
اندکی آن سو تر از او وزیر اطالعات می گوید برجام به 
مویی بند است.  حسن روحانی روزهای غیر منتظره ای 
را سپری می کند. او انتطارش را نداشت حاال باید منتطر 
ماند و دید او برای آینده چه برنامــه ای دارد؛ آن هم در 
شرایطی که هم در سطح سیاست و هم در طبقات رها 

شده است.

الریجانی؛  نقطه، سرخط

آیا رئیس مجلس رویکرد خود را درباره دولت تغییر داده  است؟
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یونسی، فرستاده اصالح طلبان
برای مذاکره با روحانی

خبر ویژه مثلث از سیاست جدید اصالح طلبان در مقابل روحانی حکایت دارد

همان روز که علی الریجانی با یک رقیب در انتخابات 
هیات رئیسه مواجه شد می شد فهمید که این مساله نه فقط 
یک اکت سیاسی برای کنار گذاشتن علی الریجانی است، 
بلکه یک هشدار صریح به حسن روحانی برای دانستن این 
مساله است که دیگر نسبت سابق میان آنها برقرار نیست .

حاال اوضاع چنان شده که به راحتی دو وزیر کابینه در 
مجلس استیضاح می شوند و فراکسیون امید هیچ کاری در 
جلسه سوال از رئیس جمهور نمی  کنند. می ایستند و تماشا 
می کنند که چگونه رقبای ســنتی روحانــی او را به چالش 
می کشند. خبر تازه این است که اصاح طلبان در تاکتیکی 
جدید علی یونســی را به نمایندگی از خــود برای مذاکره با 
روحانی برگزیده اند. قرار اســت او در دیدار با روحانی باب 
جدیدی را برای روابط اصاح طلبان با دولت باز کند. باید 

منتظر جلسه یونسی با حسن روحانی بمانیم.

  داستان یک ائتالف نصفه کاره
انتقاد اصــاح طلبان از روحانی بــه دولت یازدهم 
بازمی گردد، زمانی که  ابراهیم اصغرزاده  یکی از فعاالن 
سیاسی این جریان، دولت روحانی را به »رحم اجاره    ای« 
تشــبیه کرده و گفته بود: »چند وقت پیش به دوســتانی 
به شــوخی گفتم این رحم اجــاره ای برای پــرورش یک 
نطفه اســت.« بعد از اظهارات اصغرزاده، این اصطاح 
چندبار دیگر از سوی برخی اصاح طلبان به عنوان صفت 
یا ضمیر دربــاره دولت یازدهم بــه کار برده شــد. انتقاد 
از روحانی و دولتش بــه اینجا محدود نشــد. محمدرضا 
تاجیک، مشاور رئیس جمهور در دوره اصاحات، دولت 
روحانــی را دولت »گرفتــار« و »پوپولیســت« و صادق 
زیبــاکام آن را دولتــی »یک میلیونــی« و »تصادفی« 
خواند. حجاریان نیــز آن زمــان در اظهارنظری، دولت 
یازدهــم را »دولــت حســینقلی خانی« خطــاب کرده و 
وجــود دولــت روحانــی را مدیــون و مرهــون جریــان 
اصاحات دانســته بــود. شــاید بتوان گفت ایــن نحوه 
گفتار اصاح طلبان ناشــی از خاســتگاه راســت گرایانه 
حســن روحانــی و عضویــت وی در جامعــه روحانیــت 
مبارز باشــد و آنها به رغم حمایت از او، درصــدد بودند و 
هســتند که مرز باریک بین خود و روحانی را حفظ کنند. 
علی رغم تمامی انتقاداتی کــه در ماه های باقی مانده به 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری  از ســوی 
جریان  اصاحــات  به دولت روحانی وارد شــد، ولی این 
جریان در انتخابات 29 اردیبهشت 96، بار دیگر روحانی  
را به عنوان کاندیــدای مورد حمایت خــود معرفی کرد.  
انتقادات اصاح طلبان از  روحانی کــه در مقطع پیش از 
انتخابات موقتا متوقف شــده بود، پــس از پیروزی وی و 
همزمان با  انتشــار لیســت کابینه دولت دوازدهم، دوباره 
رنگ و بــوی تازه ای به خــود گرفــت.  اصاح طلبانی که 
سهم خود از کابینه دوازدهم را کافی  نمی  دانستند با هجمه 
به آنچــه دولتی هــا آن را کابینه فراجناحــی می خواندند، 
روحانی را به باد انتقاد گرفتند. مصطفی کواکبیان، دبیرکل 

حزب اصاح طلب مردم ســاالری و عضو فراکسیون امید 
مجلس  در  گفت وگــوی تفصیلی خود با تســنیم، با بیان 
اینکه اصاح طلبان  در انتخابات ریاســت جمهوری اخیر 
نقش »نردبان« را برای  روحانی بــازی کردند، گفته بود: 
»در انتخابات بعدی نباید برای هیچ شــخصی این نقش 
را ایفــا کنیم.« از ســوی دیگر غامحســین کرباســچی 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مطلبی که در روزنامه 
سازندگی، ارگان رسمی این حزب منتشــر شد، با انتقاد از  
سن باالی وزرا و مدیران  دولت روحانی گفته بود: »انرژی 
و توانایی مدیریتــی که باید در بخش های مختلف باشــد 
به نحو ایده آل وجــود ندارد. یکی از دالیــل اصلی آن نیز 
ســالخوردگی مدیران کشــور اســت... این کافی نیست 
که یک وزیر جــوان را به عنوان نمونــه در کابینه بگذاریم 
و اعام کنیم که او از طرف نســل جوان است، بلکه باید 
در تمام رده های مدیریتی از جوانان استفاده کنیم چراکه 
مدیران باالی 60 سال دیگر انرژی کافی برای اداره کشور 
و رسیدگی به مشکات مردم را ندارند. اما عملکرد نامناسب 
تیم اقتصادی دولت در یک سال اخیر  از جمله عدم توفیق 
در حل  مشــکل ســپرده گذاران موسســات مالی موجب 
شــده اســت که برخی چهره های سیاســی اصاح طلب 
پا را  از انتقاد به دولت فراتر گذاشــته و صراحتا خواســتار 
استعفای روحانی شوند. علی عبدالعلی زاده، وزیر مسکن 
و شهرسازی دولت اصاحات با بیان اینکه دولت روحانی 
باید اســتعفا دهد، گفته اســت  »وقتی دولت کاری برای 
مردم نمی کند، بهتر اســت رها کند و برود... مسئولیت ها 
تا وقتــی ارزش دارد که انســان بتواند خدمــت کند و اگر 
نمی تواند خدمت کند باید کنار برود.« وزیر مسکن دولت 
اصاحات در پاســخ به این پرســش که آیا دولت خودش 
باید استعفا دهد یا اینکه مجلس به این مساله ورود کند نیز 
می گوید: »وقتی خودشان کنار نمی روند مجلس باید ورود 
کند و وظیفه مجلس همین اســت.« وزیر مسکن دولت 
اصاحات خطاب به روحانی گفته اســت که وقتی دولت 
کاری برای مردم نمی کند بهتر است رها کند و برود. پیش 
از این  نیز سیدحسین موســویان از نزدیک ترین چهره ها 
به حســن روحانی در ایام مذاکرات هســته ای در دهه 80 
در گفت وگویی که با  خبرگزاری دولت داشــت، گفته بود: 
»اگر قرار است در سه ســال آینده چنین وضعیتی داشته 
باشیم، بهتر است آقای روحانی فداکاری کرده و برای حفظ 
کشور، انتخابات زودرس برگزار کند؛ این گزینه نامطلوب 
و به قول طلبه هــا از بــاب »اکل میته« اســت.« به نظر 
می رسد ماه عسل  اصاح طلبان و روحانی به پایان  رسیده 
و اصاح طلبانی که  در تمجید از عملکرد دولت روحانی به 
ویژه در بحث مذاکرات هسته ای و تصویب برجام، صفحه 
نخســت روزنامه های خود را با عباراتــی همچون »صبح 
بدون تحریم، روز شکســت حصر اقتصــادی، تحریم ها 
به تاریخ پیوست و روز  فروپاشــی تحریم ها« می بستند، با 
عدم تحقق وعده های انتخاباتی روحانی، در تاشند تا  با 
فاصله گرفتن از روحانی،  هرگونه نقش داشتن در وضعیت 

کنونی اقتصاد کشور را انکار کنند.
آنها برای خود برنامــه ای دیگر دارنــد. می خواهند 
انتخابات آینده را برای خود باشــند؛  بدون روحانی، بدون 

اطرافیان او.
آنها نمی  خواهند هزینه عملکرد دولت را بدهند.

رسول خدامی

روزنامه نگار
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چرخش بهارستان
چگونه مجلس از همراهی به انتقاد از دولت رسید

آرایش مجلس دهــم تغییر کرده؛ این ســاده ترین 
تفسیری است که می توان از تحلیل معادالت این روزهای 
پارلمان داشــت. آن هم مجلســی که هنوز که هنوز است 

هیچ فراکسیونی نتوانسته در آن اکثریت باشد.
واضح ترین نشانه برای آغاز این تغییرات انتخابات 
هیات رئیسه مجلس بود. آنجا که ائتاف قدیمی شکست 
و به جــای اصاح طلبان این بار اصولگرایــان ناجی علی 

الریجانی شدند. 
آن انتخابــات تــازه اول ماجرا بــود. مــرور نتایج 
هیات رئیســه به خوبی می تواند آرایش جدیــد را نمایان 
کند. در آن انتخابات در ســطح کان هیات رئیسه میان 
ســه فراکســیون تفاهم وجود داشــت، اما بازی از آنجا 
عوض شــد که فراکســیون والیت به توافق خود بر سر 
نامزدهای مورد اجماع هر سه فراکســیون برای کرسی 
دبیران و ناظران هیات رئیســه پایبنــد نماند؛ موضوعی 
که اجماع فراکســیونی را در این بخــش از انتخابات به 
شکســت کشــاند. پس از آنکه سه فراکســیون، اجماع 
خود را بر ســر رقابت فریده اوالدقباد، اکبــر رنجبرزاده، 
محمدحسین فرهنگی، امیرحسین قاضی زاده، غامرضا 
کاتب و محمدعلی وکیلی برای دبیری هیات رئیسه و نیز 
رسول خضری، محمدقسیم عثمانی و بهروز نعمتی برای 
کرسی ناظران این هیات اعام کردند، اصولگرایان در 
فراکسیون والیت خارج از توافق، سه نامزد دیگر را روانه 
میدان رقابت کردند. اسدالله عباسی و احمد امیرآبادی 
به جمع نامزدهای دبیری پیوســتند و محمد آشــوری به 
رقابت با سایر نامزدهای نظارت بر هیات رئیسه پرداخت. 
علی اصغر یوسف نژاد هم که از اعضای فراکسیون امید 
است نامزد دبیری شــد. همین عهدشــکنی با همراهی 
برخی اعضای فراکسیون مســتقلین، سبب شد تغییرات 
هیات رئیســه فعلی رقم بخورد. با ایــن چرخش تاکتیک 
فراکســیون والیت و مســتقلین، دو نامزد اصاح طلب 
یعنی فریده اوالدقباد به عنوان نامزد زن و محمدقســیم 
عثمانی به عنوان نامزد اهل ســنت که بر سر حضور آنها 
در هیات رئیســه اجماع صــورت گرفته بــود، از رفتن به 
این هیات بازماندنــد. در این رقابت احمــد امیرآبادی، 
عضو فراکســیون والیت توانســت با ایــن تاکتیک خود 
را در میــان اعضای هیات رئیســه ابقا کنــد. او دور قبل 
هم از اعضای هیات رئیســه بود. در میان اعضای ناظر 
نیز، تنها یک نفر از فهرست مورد اجماع به هیات رئیسه 
راه یافــت. بهــروز نعمتی کــه در هیات رئیســه قبل هم 
حضور داشــت، بار دیگــر در میان اعضــای این هیات 
تثبیت شــد. دو عضو ناظر دیگر هیات رئیســه سال دوم 
اما خارج از فهرســت مورد توافــق به هیات رئیســه راه 
یافتند که هــر دو از نمایندگان عضو فراکســیون والیت 
بودند: محمدحســین فرهنگی و محمد آشوری. بر این 
اســاس تعداد نمایندگان عضو فراکســیون والیت که به 
هیات رئیســه راه یافتند به 6 نفر رســید حال آنکه آنها در 
هیات رئیسه سال اول، ۴ نماینده داشــتند. از این منظر 
می توان این افزایش کرســی های هیات رئیسه را بردی 

برای فراکســیون والیت تلقی کرد. از ایــن میان، آرای 
افرادی که از فراکســیون والیت در هیات رئیســه سال 
اول نیــز حاضر بودند و دیــروز در میــان نامزدها حضور 
داشــتند نیز روندی افزایشی داشــته که بخشی از آن را 
می توان حاصل اجماع فراکســیون ها دانســت. با همه 
تاش های پیــدا و پنهان مســتقلین ازجملــه البی ها و 
چانه زنی های این فراکســیون برای این انتخابات، این 
فراکسیون به صورت مســتقل تنها توانســت دو کرسی 
از ارکان هیات رئیســه را تصاحب کند. این فراکســیون 
گرچه از افرادی شکل گرفته که به طیف علی الریجانی 
در مجلــس شــهرت دارند امــا نمی توان انتخــاب علی 
الریجانی را در انحصار این فراکســیون به شــمار آورد. 
هرچند البی های بســیار این فراکسیون با دو فراکسیون 
دیگر، راه را برای بی رقیب ماندن علی الریجانی در این 
انتخابات هموار کرد. از ســوی دیگر، صندلی هایی که 
امیدی ها در هیات رئیســه اول تصاحب کرده بودند هم 
کاهش یافت. آنها دیروز ۳ کرســی را به دست آوردند که 
از آن میان 2 جایگاه، کرسی نواب رئیس مجلس است؛ 
جایگاه هایی کــه از منظر وزنی در هیات رئیســه بســیار 
اثرگذار هســتند. با همه این توصیفات، نتایج انتخابات 
هفته گذشــته نشــان داد مجلســی ها عاقه مند هستند 
اداره مجلس در دست چهره های میانه رو همچون علی 

الریجانی و پس از او پزشکیان و مطهری باشد.
حال اما از آن انتخابات زمانی گذشته است. 

در این مدت این نتایج هویدا شده است:
دو فراکسیون اصولگرایان و مســتقلین به همدیگر 

نزدیک شده اند. 
فراکســیون امید از علــی الریجانی فاصلــه گرفته 

است.
فراکســیون امید از دولت فاصله گرفتــه و به نوعی 

فراکسیون مخالف در موارد مختلف تبدیل شده است.
فراکســیون اصولگرایــان در نقد دولت دســت باال 

را دارد. 
فراکسیون مستقلین در رابطه با دولت همان نسبتی 
را ایجاد کرده که علــی الریجانی در مواصع خود نشــان 
می دهد. گویا یک عبور آرام در دســتور کار است. آنها به 
یک فصل مشــترک با دو فراکســیون دیگر در مواجهه با 

دولت هم رسیده اند.
آنها البته در مواقعی هم با یکدیگر زاویه داشته اند.

به نظر می رسد این ترکیب در گذر زمان زاویه بیشتری 
با دولت پیدا کند.

محمد دیندار

روزنامه نگار

واضح ترین نشــانه بــرای آغــاز ایــن تغییرات 

انتخابــات هیات رئیســه مجلس بــود. آنجا که 

ائتالف قدیمی شکســت و به جای اصالح طلبان 

این بار اصولگرایان ناجی علی الریجانی شــدند 

آن انتخابــات تــازه اول ماجــرا بود. مــرور نتایج 

هیات رئیســه به خوبی می توانــد آرایش جدید را 

نمایان کند
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روحانی نمی خواهد هزینه بدهد
گفت وگو با  بیژن مقدم

جناب مقــدم! جلســه ســوال از رئیس جمهور 
بازتاب های بسیاری داشت و بحث های بسیاری 
در این باره شکل گرفت. به نظرتان در حال حاضر 
نسبت روحانی و مجلس و همچنین اصالح طلبان 

و اصولگرایان به چه شکلی است؟
   دو نکته در مورد جلســه در ابتدا باید عرض کنم. 
به هر صورت جلســه امــروز از حیثی کــه بعضی ها تصور 
می کردند می تواند جلســه پرتنشی باشــد، خوشبختانه با 
تدبیری که شاید هر دو طرف از خودشان بروز دادند، این 
اتفاق نیفتاد. پیش بینــی این بود که ممکن اســت به هر 
دلیلی جلسه به تشــنج کشیده شــود تا اساسا طرح سوال 
از رئیس جمهور در کشور پرهزینه شــود، در حالی که این 
یک مساله خیلی طبیعی است، جزو حقوق مجلس است 
و جزو وظایف رئیس جمهور است که اگر مجلس پرسشی 
داشت، به آن پاسخ داده شــود. این رفت و برگشت خیلی 
عادی می تواند برقرار شــود؛ چه طرفین قانع شــوند و چه 
نشــوند. پیش بینی این بود که ممکن اســت با حرف ها و 
بحث های حاشیه ای  و احساســات یا عصبانیت هایی که 
قرار است بروز کند، مسیر جلســه اصا عوض شود. باید 
از این جهت شــاکر بود که ایــن اتفاق نیفتــاد، یعنی هر 
دو طرف با این ذهنیت، با درک شــرایط امــروز فقط روی 
محور ســواالت ایستادند ســعی کردند به آنها پاسخ دهند 
و از طرح مســائل حاشــیه ای فاصله گرفتند. اما در مورد 
ســوال اصلی، در مــورد وضعیت اصاح طلبــان، به نظر 
من کلیــت این جریان همچنــان خــودش را حامی آقای 
روحانی می داند و باید هم بدانــد، برای اینکه باالخره جزو 
جریان های اصلی پشــتیبان برنامه های ایشــان بودند و 
جزو جریان هایــی بودند که مانــع رأی آوری کاندیداهای 
دیگر شــدند. طبیعی است که از ایشان پشــتیبانی کنند، 
اما هرچه جلوتــر می رویم، شــاید مثا از یک ســال قبل 
این بحث در بخشــی از جریان اصاح طلب شروع شد که 
 باید خودشــان را برای انتخابات بعدی آمــاده کنند؛  یعنی

 به عبارتی برای سال1۴00. 

در انتخابات بعدی اینها یا بایــد حافظ وضع موجود 
باشــند که در اختیار آقای روحانی و کاندیــدای آنها بوده، 
یا باید نقش اپوزیسیون و منتقد شــرایط حاکم را ایفا کنند 
و بیایند نامزد خودشــان را تبلیغ کنند که بگویند این نامزد 
حرف متفاوتی از گذشته دارد. این کار به تدریج و به آرامی 
داشت شروع می شد، یعنی یک برنامه ای بود که ما هرچه 
جلوتر می رفتیم، افراد بیشــتری به این می پیوستند و این 
بحث ها را مطرح می کردند اما واقعیت این اســت که این 
اتفاقات در ایــن چند ماه اخیر در حوزه مســائل اقتصادی 
و حتی سیاســی به معنای سیاســت خارجی و برجام و... 
یک مقداری برنامه هــای آنها را به هم زد که از آن شــیب 
تدریجی شتاب بیشــتری را به خودشــان بدهند و فاصله 
بیشــتری را نگه دارنــد. چرا؟ برای اینکه اساســا شــرایط 
موجود که بخش زیادی از آن ناشــی از ناکارآمدی دولت 
است و با سیاســت های دولت به مدیرانش، به کوتاهی ها 
و تقصیرها و قصور دولــت برمی گردد، خیلــی قابل دفاع 
نیست، یعنی این جریان به هیچ وجه نمی تواند دفاع کند. 
بنابراین ترجیح می دهد به جای اینکه در مقابل ســواالت 
مردم قرار بگیرد، بیاید و نقش منتقد را بازی کند که هم آن 
هدف 1۴00 را از امروز مدنظر داشته باشد، هم اینکه یک 
جاهایی بتواند شانه از بار مسئولیتی که داشته، خالی کند 
و بگوید بله، ما هم مثل شما فکر می کنیم، بله، ما هم مثل 
مردم منتقدیم، مثل دیگران منتقد دولت هســتیم. شیب 
این مســاله، درحال حاضر سریع تر می شــود، یعنی شما 
توجه کنید در جلســه رأی گیری برای رئیس جمهور، حتی 
22 نفر از نمایندگان مجلس درخواست می دهند که بیاییم 
رأی گیری را علنی کنیم، یعنی معلوم شود که چه کسی از 
صحبت های آقای روحانی قانع شده؛ این همه مشکات 
اقتصادی داریم، پنج تا هم ســوال داریم. هر کسی قانع 
شده، اسمش را شفاف اعام کند، آن کسانی هم که قانع 
نشدند، اسم شــان را اعام کنند. خود نمایندگان مجلس 
حاضر به این شفافیت نیستند، یعنی حاضر نیستند که وقتی 
صحبت های آقای روحانی را شــنیدند و حرف های ایشان 
را قبــول دارند، پــس رأی مثبت به ایشــان بدهند. حاضر 
نیستند، برای اینکه باید بروند به مردم شان جواب دهند، به 
شهرهایشان جواب دهند، برای همین اجازه نمی دهند که 
رأی گیری شفاف باشد، اجازه نمی دهند که رأی گیری ورقه 

و اسم باشد. رأی گیری به شکل الکترونیک برگزار می شود 
که ما در حقیقت با چند تا عدد مواجه هستیم.

  در جلســه جواب هایی که آقــای روحانی دادند، 
حاال به شــکل آرام بخش و حالتی بــود که خیلی 
تنش ایجاد نکرد. به نظرتان این نوع جواب دادن 
نشــان می دهد که آقای روحانی چیزی در چنته 
نــدارد یــا واقعا ذهنــش این طــوری اســت که 
می خواهد فضا آرام  باشد و این طوری فکر می کرد 
که اگر به این شــکل جواب دهد، نمایندگان هم 

قانع می شوند و مساله حل می شود؟
   به نظرم یک جاهایی را بایــد بگوییم دیگر دولت 
پاســخ ندارد. باالخره پاســخ که باید وجود داشــته باشد، 
پاسخ را می شود به زبان خیلی خوب هم بیان کرد. به زبان 
آمار بگویی، به زبان نمــودار بگویی یا به زبان اســتدالل 
بگویی. به نظر من پاســخی وجود نداشــت و هرچه بود، 
آنجا بیان شــد. بله، به نوعی هم بیان شــد که در حقیقت 
مجلس هم تحریک نشود، چون وقتی یک کسی می آید 
آنجا و می گوید این چه سواالتی است که پرسیدید؟ مثا 
شرایط مان هم خیلی خوب اســت و مردم مشکل ندارند، 
ولی ایشان برعکس این را گرفت. گفت نه، این سواالت، 
ســواالتی اســت که در ذهن خیلی از مردم اســت؛ اینها 
سوال های مردم است. نگاه کنید، می توانست پاسخ اول 
تحریک کننده باشــد. اما چون پاسخ های منطقی پشتش 
نبود، نتیجــه اش فرقی نکرد، فقط ادبیــات آقای روحانی 
همان طور کــه ادبیات نمایندگان هم خــوب بود، ادبیات 
آقای روحانی هم خوب بود و عما به یک نوع تنشی منجر 
نشد، ولی از باب اقناع سازی نتوانست مجلس را قانع کند. 
یعنی شاید بعضی ها معتقد باشــند که این حرف ها با یک 
مصاحبه تلویزیونی فرقی نداشت. ایشان شاید فکر کرده 
 آمده مصاحبه تلویزیونی جلوی یــک مجری، در حالی که 
نماینده هــا اطاعات زیــادی دارند، آمارهــا را می دانند، 
صراحت لهجه بیشــتری دارند و از این جهت آنها راحت تر 
می توانند حرف بزنند. با همه احواالت ایشان تاش کرد 
که فضای داخلی مجلس را بیشــتر از این تحریک نکند، 
ولی در جهــت اغنای نماینده ها، آقای روحانی نتوانســت 

موفق شود.
  بــه نظرتــان آینده روحانــی االن به چه ســمتی 
مــی رود؟ مجلس به آقــای ربیعی رأی نــداد، به 
کرباســیان رأی نــداد، آقای شــریعتمداری هم 
احتماال استیضاح شوند. به نظرتان یک فضای 
ضد دولت شکل گرفته در مجلس و حتی احتمال 

دارد حرف استیضاح هم پیش بیاید؟
   این فضا محصول بی عملی دولت اســت، یعنی 
شــما نگاه کنید از چه زمانی بحث تغییــر در کابینه مطرح 
شــد. حتی نماینــدگان مجلس هــم از دولــت خواهش 
کردند، گفتند  این کابینه با آن دورنما، با آن شعارها، با آن 
اهداف سازگار نیست و اساســا توان این را ندارد. رسما از 
رئیس جمهور خواستند که شما خودت کابینه را عوض کن 
و آنجا تهدید هم کردند و گفتند اگر شــما این کار را نکنید، 
ما این کار را می کنیم. در حقیقت به نظر من آقای روحانی 
یک جاهایی نمی خواهد خودش هزینه دهد، این هزینه را 
دارد می اندازد روی دوش مجلس. مثل اینکه آقای ربیعی، 
استیضاح آقای کرباسیان و همه اینها هزینه هایی است که 
دولت باید خودش بدهد. رئیس بانک مرکزی برکنار شد یا 
اســتعفا کرد؟ رئیس بانک مرکزی باید برکنار می شد. ولی 
گفتند ایشان استعفا کرده، خیلی ممنون از زحمات شان، 
می رویم یکی دیگر را می آوریم. دولت حاضر نیست هزینه 
بدهد و این هم، بخشــی از مردم و نخبگان و نمایندگان را 
عصبانی و ناراحت شــان می کند. همه به شما می گویند و 
همین طور کارشناســان دلســوز می گویند که وزرای شما 
تحمل و قدرت کارکردن در این سطح را در شرایط سخت 

محمد اکبری

خبرنگار
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الریجانی خودش منتقد است
گفت وگوی مثلث با ناصر ایمانی

آقای ایمانی! در پنج سال گذشته اصالح طلبان 
پشت رئیس جمهور بودند و اصولگرایان معتدل 
هم مخصوصا در مجلس در مسائل مختلف حامی 
روحانی بودند. در جلسه سوال از رئیس جمهور 
چه اتفاقی افتاد؟ مجلس حاال ضد روحانی شده 

است؟
   اصولگرایان به هر حال در پنج سال گذشته منتقد 
دولت بودند. البته بــه نظر من مجموع جریــان اصولگرا 
نقش تخریبی علیه دولت نداشت در این پنج سال گذشته 
و نقش منتقد داشت. این را که می گویم، منظورم مجموعه 
این طیف اســت. بعضــی وقت ها اقدامــات تخریبی هم 
علیه دولت ممکن اســت بوده باشد، ولی عمومیت نسبت 
به کل جریان اصولگرایی وسعت نداشــته است. جریان 
اصاح طلــب هم کــه حامی دولــت در دولــت اول بود، 
باالخص وقتی که مساله برجام مطرح بود، اصاح طلبان 
داشتند از مواهب و فواید سیاسی برجام استفاده می کردند 

و پایگاه مردمی خودشان را باال می بردند. 
از ابتــدای دولــت دوم آقــای روحانــی که بــاز هم 
اصاح طلبــان حمایــت بی قید و شــرط کردنــد از دولت 
آقای روحانی، اما وقتی به تدریج مشــکات شــروع شد، 
مشکات اقتصادی و همین طور مســاله خروج آمریکا از 
برجام، به آرامی اصاح طلبان هم رندانه فاصله خودشان را 
با دولت آقای روحانی زیاد کردند، بدون اینکه اعتراف کنند 
اذعان کنند یا به اشتباهی که در مورد حمایت بی قید و شرط 
از دولت آقای روحانی داشــتند، فقط آرام آرام خودشان را 

کنار کشیدند.
 این وضعیت کلی دو جریان سیاسی در جامعه است. 
در مجلس هم همین اتفاق افتاد، یعنی همین طور که دو 
جناح سیاسی در مجلس هســتند، موضع شان همین بود 
نســبت به دولت، به اضافه اینکه یک مســاله دیگری هم 
اضافه شــد و آن هم این اســت که نمایندگان مجلس به 
خاطر اینکه نماینده مردم هستند و فشــار زیادی از ناحیه 
مردم در حوزه های انتخاباتی را تحمل می کنند، باید نوعی 
بازخواست از دولت به خاطر شرایط اقتصادی، باالخص در 

این پنج، شش ماه گذشته می داشتند. مجلسی ها تاش 
زیادی کردند برای اینکــه دولت را مجاب کننــد به اینکه 
تغییراتی در مدیریت های اقتصادی اش داشته باشد. یک 
نمونه آن تذکرات زیاد، دو مکاتبه با دولت و درخواســتی 
است که از رئیس جمهور داشتند. متاسفانه به اینها پاسخ 
درخوری توسط آقای روحانی داده نشد و مجلسی ها به طور 
طبیعی به نوعی به تقابل با دولت کشــیده شدند، به خاطر 
اینکه پاسخ الزم را نگرفتند. لذا مساله استیضاح ها از وزرای 
مختلف مطرح شد و نهایتا سوال از رئیس جمهور که واقع 

شد و چهار رأی منفی که به رئیس جمهور دادند.

 به نظرتــان نقش خــود آقای الریجانــی چطور 
ارزیابی می شــود؟ آقای الریجانــی قبال طوری 
پیــش می رفــت که بــه نظر می رســید بــا آقای 
روحانی در یک تیم اســت، در مســائل مختلف 
از ایشــان حمایــت می کــرد، مخصوصــا در 
حوزه برجام خیلی ســفت و ســخت از ایشــان 
 حمایت کردند. بــه نظرتان االن یک چرخشــی 

اتفاق افتاده است؟
   نه، آقــای الریجانی اولین وظیفــه ای که برای 
خودش احساس می کند، حفظ جایگاه خودش در مجلس 
اســت به عنوان رئیــس مجلس کــه نماینــدگان مجلس 
ازجمله از هر جریان سیاســی و جناح سیاســی، ایشــان 
را به عنــوان رئیــس مجلس قبول داشــته باشــند. چون 
آقای الریجانــی در این شــرایط می دانســت نمایندگان 
مجلس اعــم از اصاح طلب، اصولگرا و مســتقل، اینها 
ســرجمع موضع دارند نسبت به شــرایط اقتصادی کشور 
و مدیریت اقتصادی دولت اگر آقــای الریجانی بخواهد 
جلوی این مــوج نماینــدگان بایســتد، اوال اینکه منطقی 
ندارد بــرای اینکه بایســتد، بــه خاطر اینکه خود ایشــان 
هم منتقد اســت نســبت به شــرایط اقتصادی کشور؛ نه 
ایشــان، بلکه خیلی ها منتقد هســتند و اگر هــم بخواهد 
جلوی آن مجموعه تفکری که مجلســی ها دارند بایستد، 
جایگاه خودش به عنوان رئیس مجلس تضعیف می شود. 

ندارند؛ چه از نظر ذهنی و چه از نظر جسمی؛ اصا حال و 
انرژی ندارند- حاال تعابیر کابینه پیر و خســته و... که خود 
آقای روحانی هم به نوعی این را تایید کرد- بنابراین مجلس 
دارد کاری را انجــام می دهــد که دولت بایــد زودتر از این 
انجام می داد، ولی چون دولت حاضر نیست و این جسارت 
را ندارد که این هزینه را بدهــد، حتی در مقابل یک نفر که 
شــما برو یک نفر دیگر بیاید، همه اینها را دارد سر مجلس 
بار می کند. حاال مجلس هم مسئولیتش را پذیرفته و دارد 
کارش را انجام می دهد، ولی اینها می تواند توسط دولت و 
چیزی بیشتر از این انجام شود، یعنی بخش های مهم تری 
 هم وجود دارنــد که می تواند توســط خود آقــای روحانی 

دچار تغییر شود.
  در مورد نقش آقای الریجانی نظرتان چیســت؟ 
به نظرتان یک چرخش نســبت به گذشته اتفاق 
افتاده است؟ ایشان در گذشته از روحانی بیشتر 
حمایت می کــرد، به نظرتــان االن آن فضا دیگر 

برای آقای الریجانی وجود ندارد؟
   پشت صحنه ها را که ما خبر نداریم، ولی شرایط 
متفاوت می شود، یعنی شاید در یک شرایط دیگری آقای 
الریجانی اراده ای داشــته و می توانســته این اراده اش را 
به نمایندگان بقبوالند و آنها را راضی کند، کما اینکه شــما 
در گذشته حداقل چهار پنج ســوال دارید که با البی های 
مجلس، هیــات رئیســه و خــود دولــت و رئیس جمهور، 
همه شان حذف شدند، یعنی همه شان به صحن نرسیدند. 
این برای گذشته است، اما چون شرایط مان تغییر کرده، 
آقای الریجانی هم نمی تواند در مقابل این شرایط مقاومت 
کند. شما اگر تاریخچه خود این پنج سوال را یک بار پرونده 
کنید، آنجا متوجه می شــوید که چقدر می شــود مقاومت 
کرد، چقدر می شود هوای دولت را داشت، چقدر می شود 
از نماینده ها خواست که شرایط این طور است، شما کوتاه 
بیایید و ســوال مطرح نکنید و بروید از مسیرهای دیگری 
اقدام کنید. چــون آن مســیرها قبا انجام شــده و آقای 
الریجانی تمام تاش خود را انجــام داده که این اتفاقات 
نیفتد، اما تا یک حدی می شود. شرایط هم متحول شده و 
تغییر کرده، شدت اتفاقات بیشتر از گذشته شده، بنابراین 
ایشــان هم نمی تواند مقاومت کند در برابر این موجی که 
هم در جامعه وجود دارد، هم در خــود مجلس وجود دارد 
که خود نماینده ها هم بازتابی از آن فضای بیرونی هستند 
و دیگر نمی توانند در مقابل آن مقاومت کنند. ســوال این 
دفعه می آید و اعام وصول می شود، استیضاح ها سریع تر 
می آید و در دستور قرار می گیرد و ادامه ماجرا. به نظر من 
آن مقاومت آنجا دیگر امکانش وجود ندارد، چه بخواهند 

و چه نخواهند.
  به نظرتان این تلنگر باعث می شود که در دولت 
یک فضــای جدید اتفاق بیفتد یا مجلس ســعی 
می کند دوباره همیــن فضا را پیش ببــرد؛ یعنی 
حتی بحث اســتیضاح و ســواالت دیگر هم در 

پیش باشد؟
   من این را نمی دانم، ولــی آن چیزی که باالتر از 
همه اینها ست، عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است. 
آن یک بحث دیگری اســت کــه در طول تاریــخ انقاب 
یک بار داشــتیم که به نظر من آن زمینه دارد. مســئوالن 
نظام هم راضی به طرح آن موضوع شــاید نباشــند. همه 
این تاش ها دارد صورت می گیرد، بــرای اینکه دولت به 
تحرکی وارد شود و واقعا هم باید دولت پیام مجلس و مردم 
را بگیرد. یعنی به تحرک وادار شــود، به تغییر تن دهد، به 
اصاحات در سیاست ها و آدم ها و رفتارها و منش ها و اینها 
هم تن دهد تا مقداری بتوانــد فضا را مدیریت کند، در غیر 
این صورت ممکن است در آینده آن مسیری که هیچ کس 
دلش نمی خواهد، طی شــود؛ این قابل پیش بینی نیست 

برای آینده.
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دست های پشت 
پرده به دنبال 

تنش در جلسه 
سه شنبه بود

گفت وگو با عباس سلیمی نمین

 در روز ســوال از رئیس جمهــور چــه اتفاقی در 
مجلــس افتاد؟ بــه نظرتــان فضای سیاســی و 
اقتصادی باعث شــده مجلس حمایت گذشــته 
خود را از روحانی بردارد و ضدیت با او را استارت 
بزند اصالح طلبان و اصولگرایان خط مشخصی را 
دنبال می کنند یا هر کدام به دنبال مسیر جدیدی 

برای خود هستند؟
   نکته ای وجود دارد که این بسیار به نظر من حائز 
اهمیت است. ما برخی از راهکارهای قانونی را در هاله ای از 
نگرانی قرار می دهیم و قادر نیستیم از آن استفاده کنیم، در 
حالی که قانون برای شرایط مختلف، راهکارهایی را در نظر 
گرفته که آن راهکارها می تواند ما را به شرایط بهتر از طریق 
توجه به قانون ســوق دهد. این مقوله ای که ما در مجلس 
شاهد بودیم، در واقع یک تمرینی بود که البته با تمهیدات 
اندیشیده شده و در رأس آن تمهیدی که رهبری اندیشیدند 
برای این قضیه با توصیه خودشــان- که آقای روحانی هم 
به آن اشاره صریحی داشتند- این امکان فراهم شد که در 
فضایی آرام و متین، ســواالتی مطرح شــود و پاسخ هایی 
دریافت شــود؛ در نهایت هم مجلس اعام کند که نسبت 
به توضیحات چه برداشــتی دارد. از یــک منظر دیگر هم 
می توانیم بر هــم ریختن صفوف در مجلــس در ارتباط با 
بحث اســتیضاح برخی از وزرا و ســوال از رئیس جمهور را 
مورد توجه قرار دهیم. ما عما به صورت غیررســمی وارد 
فضای فعالیت های انتخاباتی در ارتباط با دولت شــدیم. 
یعنی برخی از نمایندگان از همین االن، یعنی از همین روزها 
به فکر حوزه های انتخاباتی خودشان هستند. علی القاعده 
به خصوص در ارتباط با برخی ضعف های مدیریتی دولت 
که فشاری را بر مردم وارد ساخته، دغدغه اصلی شان جلب 
نظر مردم است تا یک گروه و فراکســیون. یعنی برایشان 
آن چیزی که حائز اهمیت است، این است که مردم ثابت 
کنند یا نشــان دهند که دغدغــه مردم را دارنــد؛ برای حل 
مشکات مردم در مجلس فعال بودند و تاش های جدی 
را مبذول داشــتند. از این منظر باید حتما برخی عملکردها 
را ارزیابی کرد، مثل برخی از نمایندگانی که از فراکســیون 
امید بودند اما برخاف آن مشــی فراکسیون شــان عمل 
کردند، به طور مشــخص در مورد استیضاح وزیر اقتصاد. 
این برمی گردد به مســاله دغدغه های نمایندگان در حوزه 
انتخابی شــان؛ نمی توانند امروز بدون یک کارنامه ای در 
زمینه های مشکات اقتصادی مردم به رأی مردم امیدوار 
باشــند. بنابراین شــما می بینید که یک به هم ریختگی در 
جناح بندی ها صورت گرفته اســت. البته گفتم آنچه حائز 
اهمیت تر است، اینکه ما شاهد یک نوع وقاری هم از جانب 
نمایندگان و هم از جانب ریاست محترم جمهوری بودیم، 
یعنی یک تمرین مثبتی در عرصه گســترش دموکراسی و 
اســتفاده از آن راهکارهای قانونی داشــتیم، چون برخی 
نگران بودند کــه نمایندگان برخوردهای تبلیغاتی شــدید 
داشته باشند، اقدام به رجزخوانی کنند و برخی از برخوردها 
از آنها بروز کند که این تعامل ســازنده را بــر هم بزند. البته 

رابطه آقــای الریجانی بــا نمایندگان مجلــس مثل رابطه 
رئیس جمهــور بــا وزرا نیســت. وزرا مجبــور هســتند که 
حرف شنوی از رئیس جمهور داشته باشند، اما در مجلس 
چنین رابطه ای وجود ندارد که نمایندگان حرف شــنوی از 
رئیس مجلس داشته باشند. رئیس مجلس باالخره موظف 
اســت که فضای مجلــس را ببیند چگونه اســت. فضای 
مجلس االن نسبت به قبل درخصوص مسائل اقتصادی 
 مســاعد نیســت و آقای الریجانی خودش را با این شرایط

 هماهنگ می کند.

 به نظرتان االن آینده روحانی را چگونه می شــود 
ارزیابی کرد؛ با این فضا و قانع نشدن نمایندگان 
از جواب هــا باید منتظر برخوردهــای دیگر حتی 

زمزمه های استیضاح باشیم؟
   پاســخ به این ســوال بســتگی به نوع دریافت 
پیام مجلس توســط آقای رئیس جمهــور دارد. من فکر 
می کنم آقای رئیس جمهــور باید پیام سه شــنبه مجلس 
را دریافت کنــد. من اینجا ایــن را خدمت شــما توضیح 
دهم. االن بحــث جناحی نیســت و این طور نیســت که 
اصولگرایان مجلس نســبت به شــرایط اقتصادی دولت 
موضع داشــته باشــند، بلکه مجموعه نمایندگان اعم از 
اصولگــرا یا منتقدان یا بخشــی از اصاح طلبــان، اینها 
موضع جدی دارند نســبت به آن عملکرد دولت به لحاظ 
اقتصــادی و در واقع بــه آنها بــه نوعی برخــورد که چرا 
آقای رئیس جمهور چنین عملکــردی دارند و توجهی به 
تغییرات سیاســت ها و مدیران اقتصادی نمی کنند. اگر 
امروز آقای روحانی پیام مجلس را دریافت کرده باشــد و 
یک تغییراتی در سیاست ها و مدیریت، نه فقط مدیریت، 
بلکــه در سیاســت ها و مدیریت های اقتصــادی بدهند، 
شرایط تفاوت خواهد کرد، اما اگر ایشان بر همین روال 
بخواهنــد ادامه دهند، شــاید کار یک مقــدار به جاهای 

باریک تر هم بکشد.

 قبل از رفتن روحانی به مجلس، احساس می شد 
که ایشــان جواب های تنــد و تیــزی خواهد داد 
و یک فضــای تنش زایی را خواهیم داشــت. به 
نظرتان نوع پاسخ ایشان و جواب دادن ها ناشی 
از این بود که آقای روحانی جواب خاصی در چنته 
نداشت یا می خواســت خودش فضا را مدیریت 
کنــد و از آن طرف هــم قانع شــدن نمایندگان را 

داشته باشد؟
   من خودم پیش بینی می کردم و در مصاحبه هایی 
هم کــه در یکی، دو روز گذشــته داشــتم، پیش بینی من 
بر این بــود که آقای روحانــی با ادبیات مناســب و در یک 
فضای آرام پاســخ خواهد داد برخاف بعضی ها که تصور 
می کردند یا داشــتند به طور غیرمســتقیم آقای روحانی را 
تشویق می کردند که فضا را تند کند، با درایتی که از ایشان 
می شناختم، می دانستم که ایشان از ادبیات تند استفاده 
نخواهند کرد. به خاطر اینکه استفاده از ادبیات تند توسط 
ایشان، اولین متضررش خود ایشان بودند، یعنی به شدت 
به ضرر آقای روحانی بود اگر ایشان می خواستند از ادبیات 
نامناســب در مجلس استفاده کنند. ایشــان اینقدر هوش 
سیاسی داشــت که در این شــرایط این کار را نکند. برخی 
از افراد -عمدتا از جریان اصاحات- که ایشــان را به یک 
نوعی تشــویق می کردند که ناگفته هــا را بگوید و حقایق 
را بازگــو کند. به نظرم آنها می خواســتند آقــای روحانی را 
در یک دامی بیندازند که ایشــان با هوشــمندی از جهت 
ادبیات پاســخ ها در این دام نیفتاد. اما در مورد محتوای 
پاسخ های ایشان، پاسخ های قانع کننده ای نبود در عموم 
عرصه  هایی که ایشان دادند، همچنان که نمایندگان چهار 
تا از سوال هایشان را قانع نشدند. واقعا پاسخ ها پاسخ های 

مناسبی برای آن سوال هایی که مطرح شده بود، نبود؛ چه 
در عرصه مساله اشــتغال، چه در مورد مساله روابط بانکی 
و مســائل دیگر، این پاســخ ها پاســخ های مناسبی نبود. 
البته شاید هم به تعبیری آقای روحانی پاسخی نداشت که 
بدهد و طبعا نمایندگان را قانع نکرد با این پاســخ هایی که 
داد. من تصور می کنم که اگر آقای رئیس جمهور در کنار 
این ادبیات مناســبی که داشــتند، یک چاشنی می کردند 
که برخی از تقصیرهــا را به عهده می گرفتنــد، به نظر من 
شــاید شــرایط خیلی بهتر می شــد، چون در هیچ کدام از 
جمات شان مگر شاید یک کلمه گذرا، ایشان اذعان به 
 اینکه دولت اشتباه داشته، نکردند و این بیشتر نمایندگان را

 تحریک کرد.

 بــا ایــن ادبیــات، آقــای روحانــی بــه نوعــی 
تالش می کــرد ایــن را القــا کنــد که ســوال از 
رئیس جمهور، حاال درســت اســت به قولی حق 
نمایندگان اســت، ولی رفتن به ســمت تنش و 
دوگانگــی یک بازی  اســت که می توانــد به همه 
ما ضرر برســاند. به نظرتان واقعا به این شــکل 
اســت؛ اگر فضا به جاهای باریک بکشــد و این 
دوگانگــی و تنش هــا و اســتیضاح های بعــدی 
شــکل گیرد، این فضا می تواند باعث شــود که 
 به دولت تلنگر بخــورد یا نه، بــه مجموعه نظام

 آسیب می رسد؟
   اوال اینکه این تنش ها، تنش های بین دو جریان 
سیاسی نیست. یک زمانی اســت که تنش بین دو جریان 
سیاســی داریم که می گوییم این تقابل ها به نفع شــرایط 
کشور نیســت. االن مساله این نیست، مســاله این است 
که جمع زیادی از نخبگان کشــور با هر ســلیقه سیاســی 
و همین طــور جناح های سیاســی ما و همینطــور مردم و 
نمایندگان مجلس با همــه ضعف هایی که در مجلس هم 
وجود دارد -که بخشــی از این کوتاهی های اقتصادی در 
کشور مقصرش خود مجلس است- با مجموع همه اینها، 
مجموعا نسبت به دولت موضع خوبی ندارند، یعنی دولت 
را مقصر جدی می دانند در این شــرایط. اصل این مطلب 
درست است که شرایط کشور شرایط خوبی برای هر نوعی 
تقابل بین دولت و مجلس، بین جناح های سیاســی، بین 
نهادهای نظام، هیچ کدام از اینها مناســب نیست در این 
شرایط؛ در این شــکی نیســت و این حرف درست است. 
همین مطلبی که آقای رئیس جمهور هم می گفتند درست 
است، اما ســوال این اســت که ما چه باید بکنیم که این 
تنش ها به وجــود نیاید؟ به نظر من این طــوری که از رأی 
امروز نمایندگان مجلس می شود فهمید، پاسخش دولت 
است، یعنی اتفاقا آقای رئیس جمهور که دارند این مطلب 
را مطرح می کنند که تنش به نفع کشور نیست، پاسخ این 
است که بله، نیســت، منتها آن کسی که باید این تنش ها 
را کاهش دهد یا مقدارش را در حد معقول کند، اتفاقا خود 
دولت است، یعنی فقط کافی است دولت یک اقداماتی را 
در این زمینه انجام دهد. آقای رئیس جمهور خیلی محکم 
درخصوص عــدم تغییــرات در کابینه خودشــان، در تیم 
خودشان ِسفت ایســتاده اند، آن وقت می گویند تنش هم 
نباشد. این خیلی مناسب نیست؛ االن بحث سر مجلس و 
دولت است، بحث سر بحث های سیاسی و جناحی نیست 
که بگوییم نهادهای انتصابی یــا نهادهای انتخابی، این 
حرف ها نیست. االن بحث دولت و مجلس است. دولت 
باید در ایــن زمینه قدمی جلــو بگذارد. به نظــر من آقای 
رئیس جمهور تا االن نخواســتند این قدم را جلو بگذارند، 
امیدوارم از این به بعد بخواهند. اگر یک قدم جلو بگذارند، 
این تنش ها خیلی کاهــش پیدا می کند و کشــور آمادگی 
بیشتری برای ورود به شرایط جدید و مسائل و تحریم و این 

حرف ها خواهد داشت.
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به نظر من دســت هایی به صــورت پنهان در ایــن وادی 
گام برداشــت و تاش هــای زیــادی هم کرد کــه فضا را 
مخدوش کند؛ چــه از طریق تحریک برخــی مداحین که 
حرف های اشــتباهی زدند یــا برخــی پاکاردهایی که در 
قم باال رفــت که عقبه اش قطعا مشــکوک اســت و محل 
مطالعه اســت، اما خوشــبختانه در مجموع این تحرکاتی 
که دنبال شــد و این تحرکاتی که هدفش این بود که امروز 
فضا را مخدوش کند، با یک عقانیتــی و با تدبیری حفظ 
 شد و توانست یک گام مناسبی در مسیر مشق دموکراسی

 برداشته شود. 
 به نظرتان آینده روحانی به چه ســمتی می رود؟ 
مجلس قبال بیشــتر پشــت آقــای روحانــی بود 
و از آقــای الریجانــی حمایت زیادی  در مســائل 
مختلف می کرد، ولی با استیضاح هایی که دیدیم، 
آقای کرباســیان برکنار شــد، آقای ربیعی برکنار 
شد، آقای شــریعتمداری هم احتماال استیضاح 
می شــوند و رأی اعتمــاد نمی گیرد. بــه نظرتان 
این فضا می توانــد حتی بحث اســتیضاح را هم 

مطرح کند؟
   آقای روحانی یک ســری مشــکاتی در ارتباط با 
تغییر وزرا دارد. ایشان متمایل نیســت که این وزرا توسط 
خودش حذف شود. البته بحث آقای ربیعی مساله دیگری 
است. من بحث آقای ربیعی را مقداری متفاوت می دانم. 
بحث آقای ربیعی عمدتا توســط نمایندگانی دنبال شد که 
آنها هم دغدغه انتخابات خودشــان را داشــتند، منتها به 
صورت دیگری کــه کمابیش هم در مطالبــی که رد و بدل 
شد، این قضیه برای مردم روشن شد که بحث های دیگری 
در این قضیه نقش آفرینی کرد، اما همان طور که شما اشاره 
کردید، بحث وزیر اقتصاد یا استیضاح وزیر صنعت و معدن 
و تجارت، اینها از یک صنف دیگری است. یعنی قطعا آقای 
شریعتمداری عملکرد نامطلوبی داشته و باید کنار گذاشته 
شــود توســط ریاســت محترم جمهور، اما ریاست محترم 

جمهــور نمی خواهد هزینــه اش را خودش متقبل شــود، 
چرا؟ چون در چارچوب ائتافی بــه جریانی که عقبه آقای 
شریعتمداری است، امتیازی داده شده است. آن ائتاف 
مقداری شکننده می شود، در صورتی که آقای شریعتمداری 
را خود آقــای رئیس جمهــور تغییر دهد. لــذا قبا هم این 
بحث بود کــه رئیس جمهــور مذاکراتی در پشــت صحنه 
داشــته و رضایت خودش را از اینکه مجلس این زحمت را 
متقبل شــود، به گونه ای اعام کرده یا نشان داده است. 
من فکر می کنم کار صحیح این بود که خود رئیس جمهور 
 محترم این تغییرات را به یکباره و با قاطعیت انجام دهد و ما 
می توانســتیم از این بحث هــا و وقت گیری هــا مقداری 
اجتناب کنیم؛ یعنی وقتی در مجلــس بحث هایی صورت 
می گیرد و با یک حرکت قاطعانه ریاســت محترم جمهور، 
برخی از وزرا که عدم قابلیت خودشان را به اثبات رساندند، 
یعنی فقط کافی بود در ارتباط با بحث خودرو، وزیر صنعت 
اســتیضاح یا توســط رئیس محترم جمهور کنار گذاشــته 
می شد، اما االن مدتی است که ایشان معلق است، یعنی 
می داند که خیلی عملکردش مطلــوب نبوده و جایگاهش 
سســت اســت، خود این جایگاه سســت موجب تخلفات 

دیگری می شــود، یعنی موجــب ترویج عــدم انضباط در 
مجموعــه وزارتخانه عریــض و طویلی می شــود و طبیعتا 
خســارت ها فزونی پیدا می کند، در حالی کــه همان ابتدا 
اگر به نظر من برداشته می شد و در مســیر استیضاح قرار 
نمی گرفت، به مراتب ما بهره بیشتری می بردیم منتها گفتم 
رئیس جمهور یکی از این جنبه است و یکی از جنبه دیگر این 
است که رئیس جمهور نمی خواهد به بعضی از ضعف هایش 
سریع اعتراف کند. برخی از مشــاورانش به ایشان توصیه 
می کنند که تغییرات گســترده به معنی اعتراض صریح به 
همکاری و به نوعی ایرادات اساســی است. لذا این امر به 
ایشان توصیه شده یا پیشنهاد شــده که بگذارید این کار را 
مجلس کند. یک بحث دیگری هم در این زمینه قابل توجه 
اســت و آن هم بحث هایی است که یک ســری نیروهای 
غیرمنطقی در ارتباط با انتقاد از رئیس جمهور از خودشــان 
بروز می دهند. آن رفتار هــم مقداری رئیس جمهور را قطعا 
به موضع لجاجت سوق می دهد، یعنی رئیس جمهور تلقی 
می کند که همیــن ضدیتی با خــودش می خواهد صورت 
بگیرد. لذا او در مســیر مقاومت قرار می گیرد. بنابراین سه 
دلیل می تواند موجب شده باشــد که مقداری تغییرات در 
کابینه آن ســرعت الزم را نداشته باشــد و مقداری پرهزینه 
شود، یعنی هم وقت گیر شود و هم پرهزینه، وگرنه در مورد 
وزیر راه، رئیس جمهور، عدم رضایــت خودش از عملکرد 
ایشــان را به گونه ای بروز داد که ایشان مجبور شد استعفا 
دهد، منتها با وجودی که اســتعفا داده، ایشان هم معلق 
نگه داشته شده است. ایشــان هم عدم کارایی خودش را 
به روشنی در عرصه مدیریت وزارت راه نشان داده؛ هم در 
زمینه مسکن، هم در زمینه راهسازی. ضعف ایشان هم بارز 
است، ضمن اینکه ضعف ایشان بارز است، نوع کم تحرکی 
ایشان و نوع تعامات بسیار زشتش با آحاد جامعه و منتقدین 
هم خودش یک محل تأمل اســت، ولی عــرض کردم در 
مسیری قرار گرفته که هزینه اش را رئیس جمهور پرداخت 

نکند و هزینه اش متوجه راه های دیگر شود.

آقای روحانی یک ســری مشــکالتی در ارتباط با 
تغییر وزرا دارد. ایشــان متمایل نیســت که این 
وزرا توسط خودش حذف شود. البته بحث آقای 
ربیعی مساله دیگری است. من بحث آقای ربیعی 
را مقداری متفاوت می دانم. بحــث آقای ربیعی 
عمدتا توسط نمایندگانی دنبال شــد که آنها هم 

دغدغه انتخابات خودشان را داشتند
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روحانی تا 1400 می ماند
گفت وگوی مثلث با عبدالله ناصری

 به نظر شــما نســبت مجلس با روحانــی به چه 
شکلی در  آمده است؟ آیا سواالت نماینده ها از 
روحانی آغاز روندی برای مقابله و تنش با دولت 

به جای همکاری و حمایت از آن است؟
   به نظر می رســد این اولین اتفاقی اســت که در 
تاریخ جمهوری اسامی دارد رخ می دهد، یعنی سوال  از 
رئیس جمهور و گذاشتن پاسخ ها به رای مجلس که آیا آنها 
قانع شــدند یا نه. باالخره همیشه دعوت های غیررسمی 
بوده، رئیس جمهورها می رفتنــد توضیح می دادند، ولی 
اولین بار است که عنوان جلسه رسمی به این شکل را به 

خودش می گیرد. 
بعد از تاریخ شــکل گیری جمهوری اســامی تنها 
مورد آقای بنی صدر اســتثنایی بود و آن از اول استیضاح 
نبود، بحث عزل و اعام بی کفایتی بود. همچنین از آقای 
احمدی نژاد سوال شــد ولی آن زمان آیین نامه به شکلی 
نبود که پاســخ به رای گذاشته شــود و امکان فرستادن 
موضوع به قوه قضائیه نبود. پس این اتفاق، اتفاق مهمی 
اســت و رئیس جمهور به نظــر من به علــت ضعف حوزه 
مشاوره ای و سیاسی که دارد، نتوانست یک برنامه برای 
خودش تنظیم کنــد. به نظر مــن رئیس جمهور وقتی به 
اینجا رسید، دو تا مطلب را باید برای جامعه بیان می کرد، 
چون این به نظر من نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ریاست 
جمهوری آقای روحانی اســت و تاریخ زندگانی سیاســی 
خودش این ســوال اســت. دو فصل و دو بخش را باید 
برای مخاطب بازگو کرد. یک؛ دولت در 50 درصد اقتصاد 
ایران نقش دارد. نقش آن 50 درصد بیرون از دولت را باید 
بیان می کرد. در مورد نقــش 50 درصد خود دولت باید با 
صراحت و با قاطعیت و با کمال تواضع به اشتباه خودش 
اعتراف می کرد. هیچ کس یادش نرفته؛ از همان ســال 
92 اقتصاددانان و مدیران باتجربه حوزه اقتصاد کشــور 
و حتی بخش خصوصی به آقــای روحانی می گفتند تیم 
شــما در اقتصاد نه خبره اســت و نه هماهنگ. صدر این 
حوزه ناکارآمدی هم ســازمان مدیریت و برنامه ریزی بود 

که علی رغم همه نصیحت ها و توضیحات، آقای روحانی 
زیر بار نرفت. حتما ســازمان برنامه در سیاست گذاری ها 
و جهت گیری هایــش در ایــن اتفاق بحــران اقتصادی 
بســیار موثر بود و نقش دارد. آقای روحانــی آمد و همان 
اشتباهی که در مورد برجام کرد، همه چیز کشور و دولت 
را به برجام و خودش گره زد، از این طرف هم آمد و همان 
اشــتباه را تکرار کرد. البته اقتصاد کشــور در ســال 92 
اقتصاد بحران زده ای بود که آقــای روحانی با تحریم ها 
تحویل گرفت، اما رفع این بحران را گــره زد به ضرورت 
مهار تورم. آنجا هم من و شما یادمان هست که خیلی از 
اقتصاددانان اعم از دو جریــان اصاح طلب و اصولگرا 
به ایشــان می گفتند اگر مخیر شــوید بین محــار تورم یا 
شکاندن رکود اقتصادی، حتما معقول آن است که رکود 
را بشکنید، تورم حاال حاالها جا دارد. خیلی ها هم به آنها 
می گفتند اگر رکود شکســته نشــود، تورم یک جا دوباره 
برمی گردد به پاشنه اول که االن می بینید که وضعیت تورم 
بحرانی تر شده است. اینها قصور و کوتاهی ها و تقصیرات 
آقای روحانــی اســت. تنها یک راه داشــت کــه اعام 
کند با کمال تواضــع و فروتنی به نخبــگان و مردم که در 
جهت گیری اقتصادی اشتباه کردم، عذرخواهی می کنم 
و بافاصله با یــک عمل انقابی تغییراتی را در بخشــی 
از حوزه اقتصادی اش بدهد و البتــه این حوزه اقتصادی 
وقتی ســامان می گیرد که حوزه سیاسی هم خود به خود 
ظرفیت هماهنگی با گفتمان آقای روحانی را داشته باشد.

 آقــای روحانی گفتمــان خوبی را شــروع کرد، چه 
در 92، چه در 96؛  به واســطه این گفتمان که مشــخصا 
گفتمان اصاح طلبی بود و حمایت آقای خاتمی از ایشان 
و توصیه ایشان به مردم، رأی آورد، ولی بافاصله بعد از 
رأی به نظر من به خیرخواهــان و نصیحت گران خودش 
و عوامــل کاردان انتخاباتی اش از باال تا پایین پشــت پا 
زد، فارغ از اینکه حاال کدام جناح سیاســی لطمه ببیند یا 
نبیند، آیا نقــش کاریزمای آقای خاتمی بــرای انتخابات 
بعدی هم کماکان می تواند مثل انتخابات 96 و 92 موثر 
باشد؟ وارد آنها نمی خواهم بشوم، ولی به هر صورت باور 
کنید که عبور از رویکرد اصاح گری در کشــور و عبور از 
اصاح نابســامانی های کشــور، دیگر به معنای عبور از 
اصاحات نیســت، حتما االن  و دغدغه خیرخواهانه دو 
جناح سیاسی کشور است که بیش از هر چیزی و بیش از 

نهاد و سهم خواهی به بقا و قوت جمهوری اسامی فکر 
کنند، در این شرایط که شرایط بســیار حساسی است در 

تاریخ ۴0ساله.
  به نظرتان آینــده آقای روحانی به چه ســمتی 
مــی رود؟ االن در مجلــس دو تــا اســتیضاح 
داشــتیم؛ آقــای ربیعــی و آقــای کرباســیان 
برکنار شدند و آقای شــریعتمداری هم احتماال 
اســتیضاح و برکنار شــود و دوباره شــاید افراد 
دیگری هم مطرح شــوند، مثل آقای بطحایی و 
دیگران. به نظرتان این روند می تواند به سمت 

مطرح حتی استیضاح هم برود؟
   ممکن است، البته من هم خیلی انکار نمی کنم 
که اســتیضاح بعدی هم ممکن اســت به سرنوشــت دو 
وزیر قبلی منتهی شــود. اگر مثا دو، سه وزیر دیگر این 
سرنوشــت را پیدا کنند، واژه اعام رسمی جنگ به دولت 
به کار نمی برم، نه، استیضاح حق نماینده هاست و دولت 
آقای روحانی هم، مخصوصــا دولت دومش به مراتب از 
دولت اولش ناکارآمد اســت ولی یک وضعیت خطرناک 
است. شاید حوزه های تخصصی مثل آب، محیط زیست 
و جهاد کشاورزی، باید حوزه هایی باشند که با مردم روزمره 
دســت و پنجه نرم نکنند، ولــی این روند اگــر ادامه پیدا 
کند، یک هشدار به مراتب جدی تر از هشدار امروز آقای 
روحانی و اگر پشتی داشته باشد، به نظر من پشتش به این 
معنا است که در شرایط فعلی مجلس به این جمع بندی با 
هماهنگی نهادهای باالدستی رســیده که دولت جابه جا 
شود قبل از پایان چهار سال و دولت جدیدی روی   کار بیاید 
که آن وقت دیگر در دولت جدید بتوانند مسائل منطقه ای 
و بین المللی شان را حل کنند. این نکته را در نظر بگیرید 
که فارغ از اینکــه آقای روحانــی بیاید یا نباشــد یا آقای 
روحانی تــا 1۴00 پیش برود، مســئوالن عالی جمهوری 
اسامی این را حتما می دانند و همه مردم هم می دانند که 
باید زودتر خیلی وقت زیادی برای مناقشات منطقه ای و 

بین المللی اشرا حل کنیم
  به نظرتان این نوع اســتیضاح و ســوال باعث 
نمی شود این مجموعه حاکمیت آن هدف اصلی 
که مبارزه با تورم و نابسامانی های اقتصاد است، 
از بیــن برود و فقــط این بحث هــای دوطرفه و 

جناحی شکل بگیرد؟
    واقعیت این اســت که امروز دیگر فکر می کنم 
هر دو جناح فــارغ از بعضی تفاوت های اساســی هم که 
با هم دارنــد، در بحــران اقتصادی و ضــرورت حل این 
بحران اقتصادی تردید ندارند و متفق القول هستند. هر 
دو جناح متفق القول هستند که 50 درصد اقتصاد دست 
دولت اســت، آن 50 درصد بیرون بایــد نقش خودش را 
در پیشــبرد اصاح اقتصاد کشــور دنبال کند، ولی آقای 
روحانی هم به همین اندازه 50 درصدی که سهم داشته، 
حتما می توانســته مدیریت کند و کاری را پیش بینی کند 
که این اتفاقات نیفتد، ولی آقای روحانی هم مرد اقتصاد 
نبود، ولی می توانست با قاطعیت از مردم و همه مسئوالن 
 و همه مردم ایــران عذرخواهی کند و مســیر جدیدی را 
اتخاذ کند. من هم معتقدم، یعنی البته من خیلی خوشبین 
نیســتم به این جمع بندی که حتما دولــت آقای روحانی 
دولت ناتمامی خواهد بود، بلکه معتقدم حتما و تحت هر 
شرایطی اگر الزم شــود بعضی از نهادها ورود می کنند به 
موضوع، آقای روحانی تا 1۴00 خواهد ماند، اما باالخره 
سرنوشت سیاســی - اجتماعی آقای روحانی و به مراتب 
شرایط بدتر از یک سال گذشــته را پیدا خواهد کرد.  اگر 
این روند را ادامه دهد و روشن سازی افکار عمومی نکند و 
هم مدیریت خودش را یک مقدار جمع و جور نکند، حتما 
به نظر من تا 1۴00 سرنوشت بسیار دولت پرمساله تری از 

آقای احمدی نژاد خواهد داشت.

محمد اکبری

روزنامه نگار
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چهره جدید پارلمان
جلسه سوال از رئیس جمهور نشان داد مجلس از نظر سیاسی 

درگیر دگرگونی های عجیب و غریبی است

مصطفی آرانی

روزنامه نگار

باالخره بعد از کش وقوس های فراوان، اصولگرایانی 
که عمدتا از فراکســیون والیی مجلس بودند، توانســتند 
حرف خود را به کرسی بنشانند و رئیس جمهور را برای پاسخ 
به 5 پرسش اقتصادی به مجلس بیاورند. این اتفاق دقیقا 
بعد از آن افتاد که در کمتــر از 20 روز دو وزیر مهم کابینه 
یعنی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و وزیر اقتصاد و 
امور دارایی، اســتیضاح و از کار برکنار شــدند. آیا با شکل 
جدیدی از سیاست ورزی در مجلس دهم روبه رو هستیم؟ 
جواب این سوال مثبت است، ولی باید به طور تفصیلی در 
مورد وضعیت سه فراکسیون مجلس و نیز علی الریجانی 

صحبت کنیم.
1-  از فراکسیون امید شــروع کنیم؛ فراکسیونی که 
متعلق به اصاح طلبان مجلس است ولی در این ماه های 
اخیر نه توانســته بــرایFATF کاری کند و نــه اینکه طرح 
تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری را به تصویب برساند 
و نه اینکه ســوال محمود صادقی درباره حساب های قوه 
قضائیه را پیگیری کند و نه اینکــه از طریق کمیته حصر، 
تغییر ملموســی در وضعیــت محصورین ایجــاد کند. از 
فراکسیونی صحبت می کنیم که نه توانسته علی ربیعی را 
در دولت نگه دارد و نه مسعود کرباســیان را و تازه از آرای 
مربوط به قانع شــدن یا نشــدن نمایندگان مجلس نسبت 
به پاســخ های رئیس جمهور معلوم اســت که هیچ کنش 

فراکســیونی هم در جریان این جلسه نداشــته است. به 
نظر می رســد که این روزها بیش از هر چیز فقر رهبری در 
این فراکســیون، اثر خود را نشــان داده است؛ فقری که 
باعث شده حتی تعداد نمایندگان عضو این فراکسیون نیز 
مشخص نباشد چه رسد به اینکه بخواهیم این فراکسیون 
در برخی اوقات رای جمعی داشته باشــد. فقر رهبری که 
باعث شده درب ورود و خروج فراکسیون همیشه باز باشد 
و نمایندگان بنا به منافع کوتاه مدت خود یا احتماال در این 
اواخر از بیم احتمال رد صاحیت، حســاب خود را از این 
فراکسیون جدا کنند. صد البته که باید در نظر داشت این 
فراکســیون نزدیک ترین گروه پارلمانی به دولت اســت و 
حاال که دولت با بحران در سیاست خارجی و اقتصاد داخلی 
روبه رو است؛ اعضای این فراکسیون همزمان با نگرانی از 
گذر سالم از مرحله شــورای نگهبان، از وضعیت مقبولیت 

مردمی خود نیز هراسان هســتند. به این ترتیب است که 
احتماال تا پایان مجلس شــاهد گسســت بیشتری در این 

فراکسیون خواهیم بود.
2-  هر چه اوضــاع فراکســیون امید مجلــس رو به 
وخامت می رود، اوضاع در فراکســیون مســتقان والیی 
که متعلق به علی الریجانی اســت رو به بهبود می رود. به 
نظر می رسد که آنها مخصوصا بعد از راه اندازی حزب رفاه 
ملت، به سمت اســتقال در فضای سیاسی ایران حرکت 
می کنند و همان طور که می خواهند از نظر تشــکیاتی از 
زیر سایه اصولگرایان بیرون بیایند، از نظر ایده نیز دیگر به 
دولت حسن روحانی نزدیک نباشند؛ باز هم در این روزها که 
دولت از هر نظر تحت فشار است. به این ترتیب است که 
 FATFالریجانی دیگر مثل برجام و قراردادهای نفتی برای
خود را به آب و آتش نمی زند و در روز سوال از رئیس جمهور 
نیز اجازه می دهد مجلس به مسیر خود حرکت کند و تاشی 

برای بهبود اوضاع به سمت روحانی نمی کند.
۳- امــا فراکســیون والیــی مجلــس ایــن روزهــا، 
پرانرژی ترین فراکســیون مجلس است. در حالی که آنها 
با شــوک انتخابات ریاست جمهوری ســال 1۳96 مدتی، 
ســکوت کرده بودند، بعد از ماجراهــای پیش آمده برای 
برجام و اقتصاد کشور باز هم رســاتر از قبل صدای خود را 
در مجلس بلند می کنند. امید آنها این اســت که بتوانند با 
حرکت در مسیر معیشت مردم باز هم بتوانند اعتماد مردم 
را به خود جلب کنند و مجلس هشــتم یا نهم را در مجلس 

یازدهم تکرار کنند.
به این ترتیب باید گفــت که این روزها، بهارســتان 
زودتر از هر کــس دیگری، حتی سررســید چاپ کن های 
میدان بهارستان به استقبال ســال 1۳98 رفته است. هر 
کس تاش دارد به نحــوی صاحیت حضور در انتخابات 
و مقبولیت پیروزی در آن را کســب کند. بــا این حال، در 
این میان جذاب تر از هر چیز دیگری، تماشای بازی علی 
الریجانی است. آیا او قصد دارد همچنان از باالی تریبون 
مجلس، به مدیریت دولت ها بپردازد یا اینکه می خواهد از 
انتخابات سال 1۳98 پله ای برای سال 1۴00 ایجاد کند. 
کمی باید صبر کنیم. با این فرمانی که مجلســی ها دارند 

حرکت می کنند، خیلی زود بازی خود را لو خواهند داد.

روزهــا،  ایــن  مجلــس  والیــی  فراکســیون 
پرانرژی تریــن فراکســیون مجلس اســت. در 
حالی که آنها با شوک انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 1396 مدتی، ســکوت کرده بودند، بعد از 
ماجراهای پیش آمده برای برجام و اقتصاد کشور 
باز هم رســاتر از قبل صدای خــود را در مجلس 

بلند می کنند
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سیاست

جنجال صبح پنج شنبه

موافقان و مخالفان سخنان رحیم پورازغدی چه می گویند

جنجال مراســم فیضیه حاال وارد فاز تازه ای شــده 
است. داســتان پاکارد جنجالی در مورد حسن روحانی و 
هاشمی اکنون جای خود را به سخنان سخنران این مراسم 
یعنی رحیم پور ازغدی داده است؛ حرف هایی که تا آخرین 

روز هفته گذشته محل بحث بود. 

  روایت یک سخنرانی پرحاشیه
از جمله مباحث او که اعتراض علما و روحانیت را در 
پی داشت؛ کنایه های رحیم پور ازغدی به درس های خارج 
فقه حوزه بود. رحیم پور ازغدی گفته بــود: »فقه بی ربط 
با زندگی، زندگــی بی ربط با فقــه، درس خارج هایی که به 
جای تئوریزه حکومت و تمدن دینی، عما فقه ســکوالر 
می سازند، فقه فردی، عبادی طهارت و نجاست. اما درباره 
اقتصاد، سیاست، بانک و روابط بین الملل حرفی ندارند.
سکوالریسم یعنی همین است. همه می گویند سکوالریسم 
در دانشگاه اســت، بگذارید بگویم ریشه سکوالریسم در 
حوزه است. سکوالریسم یعنی تفکیک دین از حکومت، 
دولت و تمــدن. تفکیک نظــری وقتی اســت که حرفی 
ندارید. 5 درس خارج از فقه نه، یــک درس خارج فقه در 
قم، مشــهد، نجف و اصفهان دارید که پرسش هایش را 
از بیرون بگیرد و همین االن در مســائل حکومتی بیاید بر 
اساس آنها ادله را پیدا کند و بحث کند. یعنی از ذهن نیاید 

به عین، از عین بیاید به ذهن. چندتا هستند؟
هنر نیست هی طهارت، نجاست و طواف بگویند، هزار 

بار گفته شــده و برای بار هزار و یکم هم می گویند. به قول 
مطهری که می گوید اجتهاد تکرار حرف های مکرر نیست. 
جواب مسائل حل شده نیســت اجتهاد یعنی جواب مسائل 
حل نشده. مسائل حل نشده را جواب بده، مسائل حل شده 
را که همــه بلدند جواب بدهند. شــنیدم 800-700 رســاله 
می خواهند در قم بدهند، ما اصا 700 تا مرجع می خواهیم؟ 
این جور که کارخانه انبوه تولید مرجع تقلید شروع شده کاری 
نیست. کســی ۴ شــرح و حاشــیه بخواند و همان را بگوید 
مرجع می شود؟ حساسیت سر مسائل جزیی درجه 6، عدم 
حساســیت درباره مســائل درجه یک. ۴ ســوال جدی در 
حوزه فقه اداری، فقه حکومتی، فقه روابط بین الملل، فقه 
اقتصادی و فقه بانکی مطرح می شــود، اغلب اینهایی که 
می خواهند رساله بدهند چیزی برای گفتن ندارند. یک علت 
اینکه بگویند جمهوری اسامی ناکارآمد است، سیستمش 
درست نیست برای این بی سوادی هاست؛ سوادهای به درد 
نخور. بی سوادی حوزه.االن 100 مساله مطرح می کنم در 
یک درس خارج فقه به اینها نمی پردازنــد، در حالی که 80 
مساله از 100 مساله جزو مسائل اصلی جامعه ماست. علت 
آن است که اکثر اینها اصا جواب ندارند. اصا نمی دانند 
مظان پاســخگویی به این مســائل در کدام بخش قرآن و 

حدیث است.« 

  انتقادهای دو مرجع تقلید
صریح ترین واکنش را آیت الله ناصر مکارم  شیرازی 

نشــان داد. او در بیانیه ای نوشت: »متأســفانه جمعی از 
طاب و اســاتید محترم را بــه آنجا دعوت کــرده بودند تا 
دربارۀ مســائل اقتصادی مردم صحبت کنند. سپس ورق 
برگشت. گوینده ای را که هیچ اطاعی از وضع حوزه های 
علمیه شیعه نداشــت، دعوت کرده و بدترین اهانت ها را 
به حوزه علمیه و مراجع شیعه کرد و پاکاردی را در دست 
گرفتند که رئیس جمهور محترم را تهدید به مرگ می کرد و 
اعتراف ضمنی به مطالب دیگری داشت. آیا صحیح است 

در کانون حوزه علمیه این گونه سخنان گفته شود؟ 
اما ســاعتی بعد آیت الله حســین نوری  همدانی نیز 
در سخنرانی لب به انتقاد گشــود و ضمن اظهار تاسف از 
بعضی مطالب و شعارهای تجمع طاب در مدرسه فیضیه 
گفت: »در شرایط فعلی کشــور نیاز به تفکر و کمک برای 
حل مشکات مردم دارد و این تجمع هم ظاهرا برای همین 
موضوع بود؛ اما چطور می شود کسی بیاید سخن بگوید و 
حوزه علمیه و خدمات علما و مراجع را زیر سوال ببرد. حوزه 
علمیه که در طول تاریخ در مقابل ظلم ماند، استکبارستیز 
بود. حــال این گونــه قضــاوت بی انصافی اســت. حوزه 
هیچ گاه سکوالر نبود و نیست و نخواهد بود. چرا باید کسی 

را به حوزه بیاورند که از حوزه بی اطاع باشد.« 
اما موج اعتــراض روحانیون و اســتادان حوزه های 
علمیه نسبت به اجتماع مدرســه فیضیه تمام نشد و ادامه 
یافت تا آنکه باالخره جامعه مدرسین به سکوت خود پایان 
داد و موضع گرفت: »تحرکات ناشایست، ناآگاهانه و بعضا 
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مغرضانه برخی در حاشیه  تجمع طاب و روحانیون که در 
راستای مطالبات اقتصادی مردم در مدرسه مبارکه فیضیه 
قم برگزار شده بود، دانسته یا ندانسته، ضربه و خدشه ای 
بر حوزه و روحانیت وارد ساخت که منجر به واکنش مراجع 
معظم تقلیــد و دیگر بزرگان حوزه شــده اســت. همگان 
می دانند حوزه های علمیه، مراجع و بزرگان حوزه عمیقا و 
صمیمانه هم درد مردم و در کنار آنها بوده و تاکنون خدمات 
گوناگونی در عرصه های مختلف برای مردم و نظام مقدس 
جمهوری اسامی ایران داشته اند، بنابراین نباید گذاشت 
با برخی بی توجهی ها و بی حرمتی ها این خدمات ارزشمند 

توسط برخی مورد بی مهری قرار گیرد.« 

  دفاع حسین شریعتمداری
در حالی که موج انتقادهــا از ازغدی باال گرفته بود، 

روزنامه کیهان در مطلبی به دفاع از او پرداخت.
حســین شــریعتمداری در ســرمقاله ایــن روزنامه 
نوشــت: »ســخنان اســتاد رحیم  پورازغدی در همایش 
اساتید و طاب حوزه علمیه قم که روز پنجشنبه 25 مرداد 
در مدرسه فیضیه قم ایراد شــده بود، از آن روز تاکنون، 
واکنش های فراوان و متفاوتی را در پی داشــته اســت و 
این واکنش ها کماکان ادامه دارد. مجموعه اظهار نظرها 
درباره سخنان آن روز آقای رحیم  پورازغدی را می توان با 
 اندکی تسامح به ۳ بخش تقسیم کرد؛گروه اول، کسانی 
هســتند که اظهارات ایشــان را، بیان حقایقی می دانند 
که باید مطرح می شــد و طرح آن را از ســوی شخصیتی 
نظیر اســتاد رحیم پور که خود فرزند حوزه و از چهره های 
پاکباخته و ایثارگر انقاب اســامی اســت، بایسته تر و 
شایســته تر نیز تلقی می کنند.گروه دوم، شــامل کسانی 
اســت که در حقانیت ســخنان اســتاد رحیم پور تردیدی 
ندارند و آن را واگویه نظرات بارها مطرح شــده از ســوی 
حضــرت امــام- رضوان اللــه تعالی علیه- و رهبــر معظم 
انقاب می دانند ولی بخشی از ادبیات به کار گرفته شده 
از سوی ایشان درباره حوزه های علمیه و مراجع عالی قدر 
را بی دقتــی در بیان موضــوع معرفی می کننــد و همین 
بخش  اندک از بیانات اســتاد را که در مقایســه به حجم 
سخنان ایشــان بســیار ناچیز اســت، باعث تکدر خاطر 
برخی از مراجع عظام می دانند.دو گروه یادشده اکثریت 
قریب به اتفاق افراد مومن و انقابی را شــامل می شــود 
که تنهــا انتقاد برخی از آنان به ســخنان آقــای ازغدی، 
بی دقتی نا خواسته در بخشــی از اظهارات ایشان است.
گروه سوم، اما کسانی هســتند که انتقاد و اعتراض آنان 
به ســخنان روز پنجشــنبه آقای رحیم  پورازغدی، قبل از 
آنکه قابل اعتنا و توجه باشد، تعجب آور و خنده دار است! 
این جماعت در حالی اظهارات آقای رحیم پور را تضعیف 
حوزه های علمیه و جفا در حق روحانیت می دانند که بارها 
در اظهارات و نوشته های خود نه فقط نسبت به حوزه های 
علمیه و روحانیت سخیف ترین اهانت ها را روا داشته اند، 
بلکه در پاره ای موارد به برخی از مسلمات اسام نیز حمله 
کرده و یا در مقابل اهانــت همپالکی ها و هم حزبی های 
خود به مقدسات و باورهای دینی سکوت اختیار کرده اند. 

به این نمونه ها توجه کنید:
»تقلید از مراجع- نستجیربالله- کار میمون است«! 
»دین افیون توده هاســت«   کســانی که از آنها با عنوان 
گروه ســوم یــاد کردیــم، در حالی ســخنان بــرادر رحیم  
پورازغــدی را اهانــت به روحانیــت قلمداد کــرده و برای 
حوزه های علمیه  اشــک تمســاح می ریزند که بسیاری از 
آنان در مقابل تمامی اهانت ها و پلشــتی های مورد  اشاره 
که فقط  اندکی از بسیارهاســت نه فقط سکوت کرده و الم 
تا کام زبان به اعتراض نگشــوده اند، بلکه در برخی موارد 
از اهانت کنندگان صرفا به این علــت که هم حزب و گروه 
آنان بوده انــد، حمایت نیــز کرده اند! از ایــن رو اعتراض 

آنها به اظهارات آقای رحیم پور مضحک به نظر می رسد و 
هیچ کس حتی در دورترین افق ذهن خویش هم نمی تواند 
باور کند که آنان نگران حوزه های علمیه و جایگاه روحانیت 

و مراجع عظام تقلید باشند.
و باالخره، ایــن نکته نیز گفتنی اســت کــه از برادر 
عزیزمان آقای رحیم پور انتظار می رفت و می رود در سخنان 
و تحلیل های خویش که همیشــه علمی و راه گشــا بوده 
است، دقت بیشتری داشته باشــند تا به کارگیری برخی از 
تعابیر نه چندان مناسب، رنجش خاطر شماری از عزیزان 
حوزه های مقــدس علمیه را درپی نداشــته باشــد و از آن 
بزرگواران- مخصوصا دو تن از مراجع عظــام تقلید که به 
دلیل جایگاه رفیعشان بیرون از شــمار گروه های یادشده 
هستند- نیز خواهشی در میان است و آن اینکه هرگز تصور 
سوءنیت نسبت به شخصیت شناخته شده و فداکاری نظیر 
استاد رحیم پور ازغدی را به ذهن راه ندهند. در متن سخنان 
آن روز ایشــان دفاع از روحانیت و حوزه هــای علمیه موج 
می زند و بارها بر جایگاه رفیع و مقدس آن تاکید ورزیده اند.
»عبدالله گنجی« هم در سرمقاله شماره امروز روزنامه 
»جوان« نوشت: »خوشبختانه بهانه سیاسی »پاکارد« 
در تجمع فیضیه به ســرعت نقش تقلیل گرایانه خود را از 
دست داد و سخنان جناب رحیم پور ازغدی مساله اصلی آن 
تجمع شد. این شیفت از منازعه سطحی- سیاسی به منازعه 
تئوریک و کشــاندن مجدد پای حوزه به عرصه کارآمدی 
نظام یا نســبت آن با اســام سیاســی را باید به فال نیک 
گرفت و از این محفظه گفتمانی شــکل گرفته برای مرور 
آنچه باید می بودیم، استفاده کرد. طیف بودن و پیوستار 
پرتنوع اجتهاد روحانیت شیعه درستی سلطه اصولیون در 
200 سال گذشته را به اثبات می رساند که تنوع نگرش ها 
در روحانیت تشــیع آنقدر موّسع اســت که از تجویز قمه تا 
تساهل در مقابل غیریت را در خود جای داده است. شاید 
برخی نگرش ها را نپسندیم، اما اصل این تنوع را باید پاس 

داشت و آن را نقطه قوت تفکر شیعی دانست.
فرامــوش نکنیــم کــه امــام بیشــترین، زیباترین، 
فصیح تریــن و بلیغ تریــن مفاهیــم را در توصیف علمای 
اساِم تشیع به کار برده اند و حواس مان باشد که بیشترین 
خون دل و ناراحتی و تندترین ادبیات امام نیز در همین جا 
نهفته اســت. »روحانیت طرفدار اســام ناب محمدی« 
طیف مطلوب و منظور حضرت امام در انقاب اســامی 
اســت که هم سیاســت را می فهمند، هم دنیای مدرن را 
و هم قدرت خدمتگزاری را موهبــت الهی در عصر غیبت 
می دانند. همان طور که امام می فرمایند: »آنان )روحانیت 
پیرو اسام ناب( با زهد، تقوی و ریاضت درس خوانده اند 
و پس از کسب مقامات علمی و معنوی باز به همان شیوه 
زاهدانه زیســته اند«، نقطه مقابل را نیــز مدنظر دارند که 
»مقدس نمای متحجر و بی شــعور«، »خون دلی که پدر 
پیرتان از این قشــر خورده اســت از هیچ قشــری نخورده 
است« و یادمان باشــد امام از جنگ، صدام و شاه خسته 

نشــد که »خدا مرگ مرا برســاند« نیز در مواجهه با حوزه 
گفته شد.

رحیم پــور و امثال وی فرزند دانشــگاه نیســتند و به 
التقــاط آلوده نشــده اند که خــود خروجی حوزه انــد. او و 
صد ها هزار از مؤمنین به اسام سیاسی امروز آرمان تمدن 
اسامی را در حجره های حوزه جست وجو می کنند. حوزه 
امروز طلبکار نیســت که بدهکار انقاب اســامی است. 
کســانی که از تــرس پهلــوی اول، روز ها به اطــراف قم 
می رفتند و در تاریکی شب برمی گشتند، امروز به برکت امام 
و انقاب اسامی میدان دار دین و سیاست شده اند و این 
امر فقط به شیرینی ها و تلخی های روزمره ختم نمی شود که 
آزمون سخت برای حامان اسام تشیع است. توقع اینکه 
هر کس لباس روحانیت به تن دارد، باید ســرباز انقاب و 
پرچمدار نرم افزار جمهوری اسامی باشد مطلوب است، 
اما قابل تحقق نیســت و این باید افتخار انقابیون حوزه 
باشد که قرائت خود را به صورت قهرآمیز مسلط نکرده اند 
و دیگران نیز آزادند راه خود را بروند و حتی سر از انگلستان 
در بیاورند. اما آنچه امثال رحیم پــور را مضطرب می کند، 
افق کارآمدی جمهوری اسامی مبتنی بر اندیشه بومی و 
درون زای اسام سیاسی است که عدم حصول به آن افق 
تمدن ساز، به معنای عبارت معروف امام در صدر انقاب 
اسامی اســت که »شکســت روحانیت، شکست اسام 

است.«   این شکست باید ترجمه امروزی شود.« 

  پاسخ دفتر آیت اهلل مکارم به اظهارات ازغدی
ایــن اظهــارات امــا از دامنــه انتقادهــا نکاســت. 
مکارم شــیرازی  آیت اللــه  بیانیــه  انتشــار  پیــرو 
قــم،  فیضیــه  مدرســه  گردهمایــی  پیرامــون 
پایــگاه مخاطبیــن  برخــی  ســوی  از   ســواالتی 
 اطاع رســانی دفتر این مرجع تقلید مطرح شد که پاسخ 
داده شــد. در واقع  دفتر آیت الله مکارم شیرازی به نکات 
هفتگانه ای به عنوان نمونه هایی که عینا از نوار سخنرانی 
ازغدی پیاده شده اشاره و پیش از پاسخ یادآور شده است: 
این گوینده محتــرم که ســوابق خوبی دارد، در مدرســه 
فیضیه در ســخنرانی خود مطالبی را عنوان کرد که نشان 
می دهد متأسفانه هیچ آگاهی از وضع حوزه علمیه ندارد، 
به عنوان نمونه؛1ـ ایشان می گوید: »ریشۀ سکوالریسم 
در حوزه است، سکوالریسم یعنی چه؟ یعنی تفکیک دین 
از حکومت و دولت و تمدن، تفکیک نظری وقتی است که 

شما حرفی ندارید.« 
این در حالی اســت که انقــاب از حوزه های علمیه 
برخاسته و االن هم مهم ترین پشتیبان انقاب حوزه های 
علمیه و مراجع بزرگ هستند. اگر اقلیت کوچکی در حوزه 
خاف این عمل می کنند، آن را نمی  شــود به حوزه تسری 
داد، بیشترین شهیدان انقاب را حوزویان دادند.2ـ ایشان 
می گوید: »شما پنج تا درس خارجـ  نه یک درس خارج فقه 
ـ در قم، نجف، مشهد و اصفهان دارید که پرسش ها را از 
بیرون بگیرد.«  این در حالی است که در بسیاری از دروس 
خارج حــوزه علمیه مخصوصــا مراجع و به ویــژه حضرت 
آیت الله العظمی مکارم شیرازی مسائل مستحدثه را عنوان 
کرده و پاســخ الزم را فراهم نمودنــد و کتاب های زیادی 
در این زمینه نوشته و منتشر شــده که تمام پرسش ها را از 
بیرون گرفته اند و لیست این کتاب های چاپ شده حداقل 
به یکصــد و پنجاه کتاب می رســد. ۳ـ ایشــان می گوید: 
»هنر نیست که هی طهارت و نجاســت و طواف و اینها را 
بگویند و هزار بار گفتند و هزار و یکمین بار آنها را بگویند.«  
این یک نوع بــی اعتنایی به فقه جواهری اســت که مورد 
توجه امام راحل )قدس ســره( و همه علما بوده و هست و 
در همین مســائل هم حرف برای گفتن بسیار دارند که در 
آینده به شرح آن می پردازیم.۴ـ ایشــان می گوید: »من 
شنیدم هفتصد، هشتصد رساله در قم می خواهند بدهند، 

صریح ترین واکنش را آیت الله ناصر مکارم  شــیرازی 
نشــان داد. او در بیانیه ای نوشت: »متأسفانه جمعی 
از طــالب و اســاتید محترم را بــه آنجا دعــوت کرده 
بودند تا دربارۀ مســائل اقتصادی مردم صحبت کنند. 
سپس ورق برگشت. گوینده ای را که هیچ اطالعی از 
وضع حوزه های علمیه شــیعه نداشت، دعوت کرده و 
بدترین اهانت ها را به حوزه علمیه و مراجع شیعه کرد و 
پالکاردی را در دست گرفتند که رئیس جمهور محترم 
را تهدید به مــرگ می کرد و اعتــراف ضمنی به مطالب 
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ما اصا هفتصد تا مرجع می خواهیم؟ این جور که کارخانه 
انبوه تولید مرجع تقلید شــروع شده، این که کاری نشد؟« 
اوال: این عدد کامًا خاف واقع اســت. یک دهم آن هم 
صحیح نیست. معلوم نیست از کجا این عدد را گرفته اند. 
ثانیًا: آیــا تعبیر بــه »کارخانه انبــوه تولید مرجــع تقلید« 
توهین به مرجعیت محســوب نمی  شــود؟! ایــن گوینده 
محترم می گوید: »چهارتا شــرح و حاشــیه را می خوانی و 
همان ها را می گویی و مرجع می شوی!.«  این هم سخن 
عجیبی اســت. بزرگان مراجع بعد از ۴0 یا 50 سال به آن 
مقام می رسند و در گذشــته هم چنین بوده است. مرحوم 
شــیخ انصاری ســخن معروفی دارد، می گوید: »رسیدن 
به اجتهاد از طول جهاد هم ســخت تر است.«  6ـ ایشان 
می گوید: »اغلــب اینهایی که می خواهند رســاله بدهند، 
هفتصد تا و هشتصد تا و هزار تا، اغلب هیچ چیز برای گفتن 
ندارند، اینکه می گویند جمهوری اسامی ناکارآمد است و 
سیستمش درست نیست، یکی همین بی سواد هاست.« 

باز همان عدد بی اساس تکرار شده و از آن باالتر هم 
رفته است. تعبیر به بی ســوادی در مورد فضا و مدرسین 
حوزه توهین آشــکاری اســت. البته نظر ایشــان توهین 
نبوده ولیکن خواننده از این تعبیــر، توهین می فهمد. به 

عاوه این که گفته است سخنی برای گفتن ندارند، اتفاقا 
درست خاف آن است، اگر کتاب هایی که در حوزه چاپ 
شده مطالعه شــود، نشــان می دهد همه چیز برای گفتن 
دارند.7ـ ایشــان می گوید: »اینها اصا جــواب ندارند. 
اصا نمی دانند مظان پاسخگویی به این مسائل در کدام 
بخش قــرآن و احادیث اســت.« این هم گفتــار عجیبی 
است که نشان می دهد گوینده محترم ابدا اطاعی درباره 
وضع حوزه ندارد. کدام مسأله اســت که در جامعه مطرح 
شده و جواب آن در دروس مراجع بزرگ و مدرسین سطوح 
عالی نیامده اســت. امیدواریم هنگام قضاوت، خدا را در 
نظر بگیریم و از روی اطاع و بدون حب و بغض قضاوت 
کنیم. مایل نبودیم این مســائل تلخ بازگو شــود اما اصرار 
جمعی از پرسشــگران ســایت ما، ما را وادار کرد. ما این 
گوینده را هرگز متهم به سوء نیت نمی  کنیم، ولی سخنان 
مزبور برخاف واقعیات است. خداوند عاقبت امر همه ما 

را ختم به خیر کند.

  ادعای رحیم پور ازغدی قابل آزمون است
در واکنشی دیگر، پرویز امینی هم در متنی نوست: 
نقادی رحیم پور درباره وضعیت نامطلوب و نامقبول حوزه 

علمیه و جامعه فقهی شــیعی با مخالفت هــای گوناگونی 
روبه رو شد که بخش کم اهمیت آن ناظر به یکی دو تراکت 
احمقانه در حاشــیه برنامه بود اما از نظر محتوایی، برخی 
مراجع و برخی روحانیون معروف بــه فضایی مثل جواد 
فاضل لنکرانی و ســبحانی و... مخالفت هــای متفاوتی 
داشتند که شایسته تأمل و توجه بود. لب کام رحیم پور این 
بود که حوزه های فقهی در قم و نجف و... ناظر به مسائل 
واقعی و مبتابه اجتماعی و سیاسی مثل حکومت و تمدن 
و... ورودی ندارند. حاال یا اساسا اعتقادی برای ورود به 
این مسائل ندارند یا دانایی الزم را برای مواجهه مجتهدانه 
با این مســائل ندارند. در مقابل، آقایان در مخالفت ادعا 
کرده اند که هم اعتقــاد دارند و هم دانایــی الزم را دارند و 
رحیم پور چون از حــوزه بی اطاع بوده، متوجه نیســت و 

نفهمیده یک حرفی زده است.
به نظرم این ادعا قابل آزمون است و با طرح چند مساله 
واقعی و مصداقی می توان رحیم پور و امثال او را از جهالت 
خارج کرد: شیعه معروف اســت به عدلیه و جایگاه عدالت 
در متون دینی منحصر به فرد و اساسا نظم سیاسی شیعی، 
نظمی عدالت بنیاد اســت. حوزه و فقه هم که ســابقه هزار 
ساله دارد. سوال از آقایان علما و فضا این است آیا با این 
اوصاف، انتظار داشــتن نظریه ای درباره عدالت خصوصا 
عدالت اجتماعی و توزیعی انتظار گزافی است؟ آیا در همه 
جامعه فقهی شیعی، یک کار تئوریک درباره عدالت به اندازه 
کار راولز در سنت لیبرالی وجود دارد؟ از لیبرال ترین لیبرال ها 
مثل هایک )لیبرتارین ها( تــا کامنتارین هایی مثل والزر و 
سندل تا انواع و اقسام گرایش ها در چپ ها درباره عدالت، 
نظریه و نظریه هایی را برساخته اند. درحالی که نه به اندازه 
شیعه عمق عدالتخواهانه داشته اند و نه متون درجه اولی 
مثل قرآن و نهج الباغه و... را در اختیار داشته اند! انسان 
از خودش به عنوان شیعه علی که تجسم تئوریک و عملی 
عدالت است، شرمنده می شود که چرا ما حرف حسابی درباره 
عدالت نتوانســته ایم بزنیم؟ اگر غیر از این است بفرمایید. 
تنبیه االمه و تنزیه المله نائینی  در 1۳27 قمری در پاسخ به 
پرسش زمانه یعنی مشروطه نوشته شده است. بعد از 110 
ســال، کاری در حد و اندازه کار نائینی در فقه سیاســی ما با 
اینکه چهل سال از تأســیس نظم سیاسی نوبنیاد جمهوری 
اســامی ایران گذشــته، انجام شده اســت؟ از این باالتر 
اینکه همین کار نائینی چنان مهجور واقع شــده اســت که 
جناب صادق زیباکام در کتاب سنت و مدرنیته ادعا می کند 
این کتاب که از اول به فارسی نوشته شــده، به زبان عربی 
است)!!!( و آنچنان کسی متعرض این مساله نشده است 
که خطای زیباکام حتی در تجدیدچاپ های بعدی کتاب 
تکرار می شود.جناب آقای جوادی آملی که در فقه و فلسفه 
و عرفان و تفسیر، سرآمد حوزویان است، کتابی دارد به نام 
منزلت عقل در هندسه معرفت دینی که بعید است بتواند نظر 
یک دانش آموخته متوسط فلســفه علم را جلب کند! کافی 
است به خود کتاب و نقد کســانی که اتفاقا در همین سنت 
فکری هستند، مراجعه شود تا عیار این کتاب از نظر فکری 
و علمی روشن شود. اگر در ایران، سروش سروش شد، اگر 
ملکیان ملکیان شــد، اگر جواد طباطبایی جواد طباطبایی 
شد و... بیش از آنکه از توانایی فکری و قدرت نظرورزی آنها 
ناشی باشد، از ناتوانی و بی سوادی و بی مایگی طرف مقابل 
بود وگرنه این آقایان به قول فوتبالی ها در دســته محات 
علوم انسانی دنیا نیز نمی توانند توپ بزنند و نزده اند.  سطح 
درگیری ها با افکار مخالف از هگلی که تقی ارانی نمایندگی 
می کرد و راه طی شــده بازرگان و راه انبیا راه بشر حنیف نژاد 
و قبض و بسط شــریعت و.. به خود هگل و کانت و هایدگر 
و ویتگنشتاین و هوســرل و کوهن و دورکیم و وبر و مارکس 
و دریدا و فوکو و الک و هابز و... رســیده اســت اما صحنه 
از شما آقایان آنچنان خالی اســت که رائفی پورها جور کار 

را می کشند!«

   رحیم پور کیست؟
اگر بخواهیم حسن رحیم پور ازغدی را معرفی کنیم باید بگوییم در مشهد متولد شده است، دارای تحصیات خارج 
فقه است و از سال 1۳81 به عنوان عضو شورای عالی انقاب فرهنگی انتخاب شده، اما مردم بیشتر او را به واسطه پخش 

سخنرانی هایش از رسانه ملی می شناسند، هرچند آثار مکتوبی هم دارد.
عده ای نیز او را در زمره نیروهای امنیتی جمهوری اسامی قرار می دهند ادعایی که واقعی به نظر نمی رسد. اما هرچه 
هست باید به سطح تاثیرگذاری وی توجه داشت که توانسته است وی را در کانون توجه نیروهای خودی و در لیست ترور 
دشمن قرار دهد. به عبارت دیگر حسن رحیم پور را باید از جمله متفکرانی دانســت که جدای از گرایش فکری و سیاسی 
در بین عامه مردم از مقبولیت و البته محبوبیت ویژه ای برخوردار اســت. موضوعی که دلیل آن را باید شــناخت ایشان از 
نیاز جامعه امروز، بیان بی پرده مسائل و تقید او به نقد علمی دانست. هرچند رحیم پور تاکنون 
ادعایی مبنی بر تحصیات دانشگاهی نداشته است و اندوخته اش حاصل تحصیل 
در حوزه )تحصیات حسن رحیم پورازغدی سطح خارج حوزه است( و مطالعات 
و تاش فردی است اما تعامل وی با قشر فرهیخته و دانشجوی جامعه باعث 
شده است که حسن رحیم پور ازغدی به عنوان یک شخصیت دانشگاهی 
شناخته شــود و با القابی نظیر دکتر و... از او یاد شود. حسن رحیم پور در 
چند سال اخیر نشان داده اســت که نه تنها جنگ نرم و تهاجم فرهنگی 
دشمن را به جان و دل درک کرده و دفاع در مقابل آن را وظیفه تمامی 
افراد جامعه می داند، بلکه در مقابله با فرهنگ مهاجم تنها به دفاع بسنده 
نکرده است.  او نه تنها مانند برخی خواص منتظر ننشسته تا حمله دشمن 
آغاز شود و هدف را شناسایی کند، بلکه ضمن شناسایی نقاط ضعف جامعه 
و تاش برای تقویت آنها به فکر شناسایی نقاط ضعف فرهنگ مهاجم نیز 
بوده تا به این وسیله در جنگ نرم و تهاجم فرهنگی درگرفته میان اسام ناب 
محمدی و اســام آمریکایی تنها یک مدافع و جامعه هدف نباشــیم. بلکه به 

عنوان یک فرهنگ غنی بتوانیم ارزش های انسانی خود را صادر کنیم.
در اندیشــه ایــن مبــارزان خســتگی ناپذیر، جنــگ 
هیچ گاه به پایــان نخواهد رســید و معرفی ارزش های 
انقابــی و اســامی بــه جهانیــان نزد 
آنهــا همانند حفــظ و حراســت از آن 
ارزش ها، ارزشمند است. در وضعیت 
فعلــی امثــال حســن رحیم پــور از تعداد 
انگشــتان یک دســت تجاوز نمی  کنند؛ 
آنها در میــدان مبــارزه نه تنها ســرباز، 
بلکه افســرانی هســتند که بــا بصیرتی 
عمارگونــه و اســتقامتی چــون مالــک 
اشتر، حضورشــان همانند وزنه ای سنگین 
در جبهه خودی از سوی دوست و دشمن حس 
خواهد شــد. رحیم پور از هر منبری برای روشنگری و 

بصیرت بخشی استفاده می کند.
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رحیم پور میان مطهری و شریعتی
ازغدی نماد جریان نوگرای دینی در حوزه علمیه است

»هرآنچــه گفتــم بازخوانی نظــرات و صحبت های 
حضرت امام بود«؛ ایــن اولین واکنش رســمی رحیم پور 
نسبت به انتقاداتی بود که رسانه ها و شخصیت رئیس جمهور 
نزدیک به حوزه علمیه به او وارد کرده بودند؛ »فقه بی ربط 
با زندگی، زندگی بی ربــط با فقــه، درس خارج هایی که به 
جای تئوریــزه حکومت و تمدن دینی، عما فقه ســکوالر 
می سازند، فقه فردی، عبادی طهارت و نجاست؟ اما درباره 
اقتصاد، سیاســت، بانک و روابط بین الملل حرفی ندارند. 
سکوالریسم یعنی همین است. همه می گویند سکوالریسم 
در دانشــگاه است، بگذارید بگویم ریشــه سکوالریسم در 
حوزه است. سکوالریســم یعنی تفکیک دین از حکومت، 
دولت و تمدن. تفکیک نظری وقتی است که حرفی ندارید. 
 پنج درس خــارج از فقه نــه، یک درس خــارج فقه در قم، 
مشهد، نجف و اصفهان دارید که پرسش هایش را از بیرون 
بگیرد و همین االن در مسائل حکومتی بیاید بر اساس آنها 
ادله را پیدا کند و بحث کند؟ یعنی از ذهن نیاید به عین، از 
عین بیاید به ذهن. چندتا هستند؟« خطوط باال بخشی از 
صحبت هایی بود که رحیم پور  ازغدی در حاشیه اعتراض 
طاب به وضعیت معیشتی برگزار کردند؛ تجمعی که برخی 
از شعار های آن حاشیه های زیادی در پی داشت و برخی آن 

را تهدید رئیس جمهور دانستند. 
هرچند رحیمــی، نماینده مردم تهــران در مجلس به 
نقل از کریمی قدوسی در توئیترش نوشت که پاکارد ها کار 
خانواده مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است و آنها با اجیر 
کردن چند عکاس در ســالگرد ترحیمش به نوعی به دنبال 
مظلوم نمایی بوده انــد. اما آنچه  اهمیت دارد و متاســفانه 
توسط رسانه ها به حاشــیه کشیده شد، اصل صحبت های 
رحیم پور ازغدی در خصوص بــه روز نبودن فضای علمی 
حوزه های علمیه  بود. رحیم پور همان کسی که تا به حال 
هیچ صحبت غیرعلمی را بیان نکرده بود تا حاشیه ساز شود. 
او را بیشتر با صحبت های علمی و تاریخی اش می شناسیم 
و از ابتدا هم منتقد جدی جریانات سیاسی بوده است و جز 
معدود متفکرین حال حاضر کشور است که به هیچ عنوان 
در هیچ یک از خط بندی های سیاســی قرار نمی گیرد. اما 

انتقاد صریــح او از حوزه علمیه، هجمه ســختی را علیه او 
ایجاد کرده اســت. هرچند جامعه آکادمیک روی بازی به 
صحبت های رحیم پور نشــان داده و بخش زیادی از بدنه 
نوگرای حوزه هم صحبت های او را تائید می کنند اما جریان 
سنتی حوزه تاب شــنیدن انتقادات او را ندارد؛ اینکه  ریشه 

»سکوالر« در حوزه است.

   رحیم پور یک نعمت برای حوزه
حــوزه  علمیــه  تــا پیــش از انقــاب نیروهــای 
فوق العــاده ای را تربیت کرده اســت. جــدای از خدمات 
طاب در حوزه فقه فردی و عبادی، دســتاوردهای خوبی 
نیز در حوزه سیاسی داشته اند. اصل ایده شورای نگهبان 
کنونی حاصل زحمات فکری افرادی چون »شیخ شهید، 
فضل الله نوری« اســت و در همــان دوران افرادی چون 
مرحوم نائینی و آخوند خراســانی نیز دستاوردهای فکری 
خوبی در حوزه سیاســی ارائه کردند. اما ایــن روند به نظر 
می رســد پس از انقاب کند و به حاشــیه رفته است. بعد 
از  امام خمینی)ره( و تا حــدودی مرحوم منتظری )جدای 
بحث های سیاســی این فرد( در حوزه نظر سیاسی چهره 
شاخصی نداشته ایم. از آخرین چهره های جریان مولد در 
حوزه سیاســی را می توان شــهید مطهری دانست؛ کسی 
که یقینًا انتقادات ایشــان در همان زمــان حیات هم کم 
از انتقادات این روزهای رحیم پور نبوده و نیســت. ایشان 
نیز یکی از افرادی بود که به رؤســای حوزه پیشنهاد داده 
بود که باید به ســمت فقه اجتماعی بروند و از حوزه احکام 
فردی خارج شــوند ؛ پیشــنهاداتی که در همان زمان هم 
خیلی مورد اقبال قرار نگرفــت. در واقع افرادی همچون 
شــهید مطهری، رویه ای »کارکردگرایانــه ای« از احکام 
دینی دارند. این صحبت به این معنی است که به دلیل غور 
خوردن در مبانی و آشــنایی آنها با ریشه های احکام دین و 
از سوی دیگر تجهیز به علم روز و نیازهای جامعه، قدرت 
تولید سیستم اجرایی را دارند، همان قدرتی فکری که امام 
خمینی )ره( در بازتولید و به روز کردن اندیشه والیت فقیه 
از خود نشــان داد و توانســت آن را به عنوان یک سیستم 
سیاستی و حکومتی معرفی کند، احکام سیاسی فقه شیعه 
را استخراج کند و در کنار این موارد شورای نگهبان نیز قرار 
بگیرد.  خروج سیستم اجرایی از ظرفیت های سیاسی فقه 
شیعی توسط معدود افرادی مثل شــیخ فضل الله نوری، 
مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نائینی و در نهایت حضرت 

امام خمینی)ره( و شــهید مطهری انجام شــده است، که 
نشان دهنده عده کم نیروهای نوگرا حوزه است. از این رو 
حضور و وجود نیروهایی مثــل رحیم پور برای حوزه علمیه 
بسیار با ارزش است، او به مبانی دینی آشنایی خوبی دارد، 
ظرفیت های دین را می داند و در کنــار این موارد نیازهای 
حال حاضر جامعه ایران و انقاب اسامی را می داند؛ شاید 
او نتواند همچون اسافش، سیستم اجرایی مثل شورای 
نگهبان یا والیــت فقیه را طراحی کند، امــا قطعا  می تواند 

شاخصی برای جریان نوگرای حوزه های علمیه باشد.
از ســوی دیگــر، او یــک ویژگــی دیگــری دارد که 
بیش از پیش از سایرین متمایز می شود. رحیم پور می تواند 
ســنگین ترین مطالب علمی، فقهی و سیاســی را به زبان 
گویــا و همه فهم بیان کنــد؛ کاری که به جــرات می توان 
گفت تا کنون هیچ فردی در حوزه علمیه نتوانســته انجام 
دهد و به همین خاطر اســت که یکــی از حلقه های وصل 
حوزه و دانشگاه محسوب می شود. در واقع او یک متفکر 
و متکلم اســت  و زبانی ســاده و شــیوا دارد. ویژگی ای که 
»شــریعتی« به خوبی از آن بهره برده بود و ســنگین  ترین 
واژه ها و فلسفه های سنگین فلسفی و اجتماعی را به زبان 
همه فهم و فراگیر برای عموم مردم بیان می کرد، به همین 

دلیل بود که پا منبری های شریعتی بیش از مطهری بود. 
لــذا در خلق فردی او بیــن شــریعتی و مطهری قرار 
می گیرد و از هر دو ظرفیت آنها بهره مند است. لذا هجمه 
به او به دلیل آنکه تنها مبانی اندیشــه ای امام خمینی)ره( 
را بیان کرده بســیار غیر منطقی و غیر منصفانه است و بهتر 
است که حتی نســل های جدید طیف ســنتی حوزه این را 
بدانند که رحیم پــور در طیفی قرار می گیــرد که زنده بودن 
حوزه  به آنها شناخته می شــود. حوزه علمیه مخصوصا  در 
جمهوری اســامی زمانی در محاســبات به صورت جدی 
حضور خواهد داشت که مولد باشــد، اگر غیر از این باشد 
»نیازی به کارخانه تولید مرجعیت« نیســت چرا که احکام 
فردی آن قدرها هم دستخوش تغییر نیست که جامعه نیاز 
حیاتی به آنها داشته باشد. از این رو به نظر می رسد که باید 
یک  نهضت کارکردگرایانه در تفکر حوزه علمیه ایجاد شود 
و جریان قلیلی نوگرا کــه در راس آن امام خمینی)ره( قرار 
گرفته، بیش از پیش تقویت  و نیازهای سیستمی جمهوری 
اسامی )اعم از مختصات دولت و جامعه اسامی( معین 
و مشــخص شــود. هرچند پیش از این گام بزرگ، تحول 
در علوم انسانی  یا اسامی ســازی علوم انسانی که یک بار 

سنگین آن بر دوش حوزه است، بر زمین مانده است.
رحیم پور نماینده کنونی جریان نوگرا ست و بهتر است 
که حوزه های علمیه حرف های او را جدی بگیرند و به جای 
انتقاد از او بخواهند که نیازهای امروز حوزه ها را برای آنها 
تبیین کند تا بیشتر از این به حاشیه نروند. این روزها جامعه 

ایران کم حوصله است.

رضا حیدری

روزنامه نگار
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احیای سنت احیاگری دینی
باید به فکر تولید اندیشه دینی باشیم

در عرصه فرهنگ زیرســاخت انقاب اسامی است. 
امروز دیگر زماِن تعارفات کلیشه  ای نیست، زیرا مع  االسف 
بســیاری از فرصت  ها را از کــف داده  ایم. چــرا نباید بتوانیم 
در مقام ریشــه   یابی تبعات برخی کاســتی  های تولید فکر و 
اندیشه در جامعه امروزمان با یکدیگر صادقانه سخن گوییم؟ 
بزرگان و پیش قــراوالن اندیشــه  ورزی در پنج دهــه قبل در 
مقام آسیب شناســی ناهنجاری  ها از منظر جامعه  شناختی، 
دیدگاه  هایی عرضه داشتند که عیناً برای شرایط امروزمان نیز 

صادق است.
این بدان معناست که در حوزه رشد معرفتی و پاسخگویی 
به ضرورت ها و نیازهای فکری، بســیار کم کار بوده  ایم و  اال 
نمی  بایست ارزیابی  های نیم قرن قبل، امروز برای ما تازگی 
داشته باشد. باید توجه داشــت موج بازگشت به »خویشتن 
خویش« محدود بــه جامعه ایران نبــوده و ملت ها به  ویژه در 
جهان اسام به  صورت روزافزون، همزمان با مأیوس شدن از 
نظام سرمایه  داری، برای کسب استقال به فرهنگ و هویت 
واقعی خود چشــم دوخته   اند. این بدان معناســت که پاسخ 
موضوعات جدید را در اســام عزیز می  جویند. آیا در چنین 
شرایطی نباید حوزه و دانشگاه به ارزیابی عملکرد خود در میزان 

پاسخگویی به این مطالبه بحق ملت  ها مبادرت ورزد؟
اگر در این زمینه کم کاری هســت –که هست- آیا نباید 
اجازه داد آسیب  شناسی کارشناسانه  ای صورت گیرد؟ اصوال 
کانون  های مولد استنباط  های جدید بدون تن دادن به قواعد 
و پیش  نیازهــای فضای تولید اندیشــه و فکــر هرگز توفیق 
چشمگیری را در پاسخگویی به نیازهای مبرم جامعه بشری 

نخواهد داشت.
اولین و بنیانی  ترین پیش  نیاز در این عرصه، نقدپذیری 

و نراندن منتقد است. صرف  نظر از برخی تاش های ارزنده 
که با انگیزه  های فردی در حوزه و دانشگاه صورت می  گیرد، 
روند جاری در این دو کانون تعیین کننده و حیاتی نوعی درجا 

زدن است. 
محقق دلسوز و ارجمندی چون آقای رحیم  پور ازغدی به 
عنوان دانش آموخته برجسته حوزه –که البته وی را باید از همان 
موارد نادر با انگیزه شخصیتی در تتبع در نیازهای فکری جامعه 
دانست- محترمانه و منطقی به آسیب  شناسِی علت کاستی  ها 

در تولید استنباطات مرتبط با حیات امروز بشر پرداخته است.
قبل از ایشان نیز برخی شخصیت ها نظرات مشابهی 
از خود به یادگار گذاشــته   اند، اما چرا این آزاداندیشی درباره 
حوزه با برخوردهای نامتناســب مواجه می شود؟ شخصیتی 
مورد قبول حوزه و دانشــگاه نظراتی را مطرح ساخته است؛ 
اگر آن را نمی  پسندیم یا خطا می  پنداریم، زمینه نقد عالمانه 
آن را فراهم سازیم. هجمه به شخصیت علمی وی بی  شک 
رشــد فکری برای جامعه ما رقم نخواهــد زد. تنها راه تحول 
در حوزه  های فکری اجازه دادن به شــکل  گیری موج  هایی 
در این عرصه  هاســت. چنین موج  هایی اهل نظــر و علم را 
به تحرک و مطالعه واخواهد داشــت. ســکون و یکنواختی 
انگیزه  ای برای تحقیق و پاسخگویی به صاحبان دیدگاه  های 
متفاوت بر  نخواهد انگیخت.ای کاش بزرگوارانی که الگوی 
جامعه  اند اگر نظرات این محقق پرتاش را دقیق نپنداشته  اند، 
شاگردان یا اساتید همفکر و نظر خود را در مسیر پاسخگویی 
قرار می  دادند. شکل  گیری بستر تعاطی اندیشه  های متفاوت 
شخصیت های علمی دلسوز می  تواند سبب رشد جهشی در 
حوزه و دانشگاه شــود؛ امری که بیش از هر زمانی در تقویت 

روند تولید اندیشه به آن نیازمندیم.
معتقدم نقــد آقای رحیــم پورازغدی به حــوزه تلفیقی 
از دیدگاه هــای شــریعتی و شــهید مطهــری اســت. همه 
شخصیت های احیاگر اندیشه دینی در این زمینه نقطه نظرات 
قابل توجهی ارائه دادند، از سر دلسوزی و اینکه بازگشت به 
خویشتن از یک پشــتوانه قوی نظری برخوردار شود. چون 

وقتی به خویشــتن خویش بر می گردیم پاسخ ها به مسائل 
مستحدثه و مسائل امروز را باید از فرهنگ خویش استخراج 
کنیم. بزرگواران و پیشکســوتان حوزه اندیشــه این بحث را 
مطرح کردند. منتها زمانی طرح موضوع کردند که هنوز این 
نهضت اوج نگرفته بود و محدود به ایران بود. امروز مســاله 
ابعاد بسیار گسترده ای یافته است یعنی اگر در نیم قرن پیش 
این بحث بــه عنوان یک ضــرورت مطرح بــود، امروز هیچ 
تردیدی نیست که ما امروز وظیفه داریم به واقعیت های پیش 
رو توجه کنیم. امروز مسلمانان می خواهند متکی به فرهنگ 
خودشان جامعه را در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی اداره کنند بنابراین باید به لحاظ نظری راهکار داشته 
باشند، واال دچار تناقض و التقاط فاجعه بار فکری می شوند، 
چون خود را مســلمان می نامند اما نیازهای فکری را از سایر 

نظام های فکری تأمین می کنند.
امروز بزرگان حوزه به صراحت می گویند اســام برای 
همه نیازهای بشــری جواب دارد که همین طور هم هست، 
چون منشأ وحیانی دارد و نمی  تواند یک پیامبری برای هدایت 
بشر  آمده باشد، اما به همه ابعاد نیازهای بشر توجه نکرده باشد. 
اگر در گذشته تغییرات و رخدادها با فواصل زیاد زمانی 
به وجود می آمد، اما امروز سرعت مواجهه با پدیده های جدید 
بسیار زیاد شده اســت، بنابراین باید احکام مربوط به آنها از 

متون اصلی اسام استخراج شود. 
معتقدم این حرف درست اســت که اگر امروز اسام را 
به مسائل شخصی محدود کنیم و درباره مسائل جامعه تولید 
نداشته باشــیم تبدیل به جامعه ای سکوالر می شویم. تفکر 
سکوالر می گوید هر کسی تفکرات دینی اش را برای شخص 
خود نگه دارد، امــا اداره جامعه براســاس نظام های فکری 

موجود انجام شود.
مگر می شــود ما مســلمان باشــیم اما اقتصاد کشور 
براساس تئوری های سرمایه داری اداره شود؟ شهید مطهری 
در این رابطه بحث های جدی مطــرح می کند. زمانی تولید 
محدود به موضوعات مشخصی بود، اما آیا همچنان تولید در 
همان دایره تعریف می شود؟ خیر در جوامع صنعتی اقتصاد 
حوزه های مختلف و گوناگونی دارد، بنابراین ابعاد تولید نیز 

گسترده شده است.
اما با این وجود امروز حوزه نمی  خواهد زیر بار استخراج 
احکام مربوط به نیازهای جدید جامعه برود چون بارسنگینی را 
باید به دوش گیرد، غافل از آنکه هرچه دیرتر به این حوزه ورود 

کند، سنگینی این بار افزون تر خواهد شد.
سخن آقای رحیم پور درست اســت، حوزه باید هرچه 
سریع تر وارد پاسخگویی به نیازهای نظری جامعه شود، وگرنه 

ترویج اندیشه های سکوالر در جامعه تشدید می شود.
حاال شاید نظر آقای رحیم پور مورد قبول آقایان حوزوی 
نباشد، اشکالی ندارد بنشینند و بحث کنند. یعنی او و مخالفانش 
هر کدام دالیل و استدالل های شان را بیان کنند و ساعت ها 
به بحث و تبادل نظر بپردازند تا نهایتا به نتیجه برسند اما اگر در 
مراکز تولید اندیشه، برای تبادل فکر محدودیت بگذاریم ظلم 

بزرگی را به جامعه روا داشتیم.
امروز بشر به الهیات و وحی گرایش پیدا کرده است. اگر 
در لبنان مسیحی ها به شیعیان تمایل پیدا کردند این توجه به 
آن خاطر است که اسام را دارای توانمندی می بینند، بنابراین 
پذیرفته نیست که ما در ایران بیاییم حوزه علمیه را در حالت 
سکون نگه داریم و همچنان مسائل مربوط به یک قرن پیش 
را دائم تکرار و تکرار کنیم، گویی آنکه مســائل بشری صرفا 

محدود به همین مباحث هستند.
یک زمانی دشمنان اسام بر ایران مسلط بودند، برخی 
می گفتند اجازه دهیم حوزه باقی بماند تا زمان مســاعد برای 
تولید فکر و اندیشه فرا  برسد، امروز زمان آن فرارسیده و دیگر 
سلطه مستقیم دشمنان قطع شده است. این گناه نابخشودنی 
خواهد بود و تاریخ ما را نخواهد بخشید اگر ما در زمینه تولید 

فکر و اندیشه اسامی کم کاری کنیم.

عباس سلیمی نمین

فعال اصول گرا
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خطا در فیضیه
سه نکته درباره یک سخنرانی که حرف های خوبش هم در البه الی 

بی احتیاطی های شکلی و ماهوی سخنران و برگزارکنندگان گم شد

»من که برای جنجال به اینجا نیامده اید شما هم 
برای جنجال اینجا نیامدید که جنجال و ســر و صدا و 
ماجراجویی بکنید که در خبرها بزنند »جلسه  جنجالی« 
برگزار شد.« حسن رحیم پور ازغدی وقتی این کلمات 
را در میانه سخنانش در مدرسه فیضیه به زبان می آورد 
فکرش را هــم نمی کرد که ممکن اســت اتفاقا همین 
سخنرانی احتماال به جنجالی ترین سخنرانی اش تا به 
حال تبدیل شود اما این گونه شد و اعتراض رسمی دو 
مرجع بزرگ یعنی آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی 
باعث شد که حتی با وجود گذشت دو هفته از آن زمان، 
آتش این اتفاق شعله ور باقی بماند و یکی از بحث های 

جدی ادامه  دار در کشور باشد.
اما چرا این ســخنان باعث شــد که این جنجال 
به وجود بیابــد؟ ماجرا را باید از چند بعد مورد بررســی 

قرار داد.
1- به نظر می رسد که نخستین حساسیت در این 
زمینه مربوط به شــخص رحیم پور ازغدی است. هر 
دو مرجع تقلید از این گفتند که گوینده این ســخنان 
از اوضاع حوزه علمیه هیچ اطالعی نداشــته اســت. 
بنابراین، بخشــی از جنجالی شدن این اتفاق به دلیل 
این است که حوزه رحیم  پور ازغدی را از خود نمی داند. 
ممکن است این موضوع به خاطر تحصیالت او باشد. 
هم اکنون حتی در صفحه رحیم  پور ازغدی در سایت 

اندیشه ورزان حوزه، در بیان تحصیالت حوزوی او به 
بیان کلمه خارج اکتفا شده و در سایت نهاد نمایندگی 
مقــام معظم رهبری نیز صرفا گفته شــده که ایشــان 
تحصیالت مقدماتی را در قم و تحصیالت عالیه را در 
قم گذرانده است. با چنین ســوابقی، رحیم پور یقینا 
یک خودی برای حــوزه علمیه قم به حســاب نمی آید 
تا بتوانــد این ســخنان را بگوید. ایــن موضوع وقتی 
تشــدید می شــود که در نظر بگیریم رحیم پور حتی با 
فرض اینکه تحصیالت حوزوی هم داشــته اما ملبس 
نبوده و نیست و البته که این موضوع مدخلیت باالیی 
در خودی یا غریبه دانستن یک فرد در حوزه دارد. این 
مساله البته به نظر می رسد که یک آتش زیر خاکستر 
باشد که در آینده نمونه های دیگری از آن را هم ببینیم. 
به هر حال روحانیت از رشد سخنرانان مکال که اغلب یا 
تحصیالت حوزوی ندارند یا اینکه حداکثر تحصیالت 
معارفــی دارنــد و در فقه و اصــول چیــزی نخواندند، 

چندان رضایتی ندارد.
2-نکته بعــدی محل بیان این ســخنان اســت. 
رحیم پور حرف هــای خود را در مدرســه فیضیه زده که 
به تعبیر آیت الله مکارم شــیرازی، کانــون حوزه علمیه 
بوده اســت. بنابراین مراجع به این جمع بندی رسیدند 
که ظاهــرا اوضاع مدیریتــی حوزه به نحوی شــده که 
می تــوان در مرکز حوزه علمیه، ســخنرانی تندی علیه 
خود آن انجام داد. رحیم پــور پیش تر هم مثال از عدم 
همراهی قاطبــه روحانیون با امام گفته بــود و اتفاقا در 
همان مجلس هم به او اعتراض شــده بــود ولی گفتن 

این سخنان در مدرسه فیضیه بار معنایی دیگری دارد.
3- مسأله بعدی این اســت که رحیم  پور ازغدی 

در بیــان مطالب خــود، عالوه بــر انتقــاد از وضعیت 
فعلی حوزه از مراجع نیز انتقــاد می کند و به طور مثال 

می گوید:
»من شــنیدم می خواهند 800- 700 تا رساله در 
قم بدهند. ما اصال 700 تا مرجع می خواهیم؟ این طور 
کــه کارخانه انبــوه تولید مرجع تقلید شــروع شــده، 
که کاری نــدارد، چهارتا شــرح و حاشــیه می خوانید 
برمی داریــد همان هــا را می آورید می گوییــد، مرجع 
می شوید؟ چهارتا سؤال جدی در حوزه فقه اداری، فقه 
حکومتی، فقه روابــط بین الملل، فقه اقتصادی و فقه 
بانکی مطرح می شــود، اغلب اینهایی که می خواهند 
رســاله بدهند، مرجع، و 700- 800 - 1000تا رســاله 
بدهند، اغلب شــان چیزی بــرای گفتــن ندارند. یک 
علت اینکه می گویند جمهوری اسالمی ناکارآمد است 
یا اینکه سیستم آن درســت نیست، یکی اش همین 

بی سوادی هاست.«
این نکته دقیقا همان جایی اســت که رحیم پور 
حتی در دفاعیات خود نیز در نظر نگرفته است. او در 
دفاعیات خود گفته که دغدغه اصالح حوزه و حتی این 
سخنان، سخنانی بوده که امام و رهبری آن را مطرح 
می کردند ولی فارغ از اینکه شأن و جایگاه علمی این 
دو بزرگوار با رحیم پور قابل قیاس نیســت؛ باید توجه 
داشت که منش و روش امام و رهبری هیچ گاه عطاب 
و خطاب به مرجعیت در قم نبوده است. اتفاقا در روش 
این دو رهبر جمهوری اسالمی باالبردن شأن مرجعیت 
به عنوان یکــی از تکیه گاه های رکن اســالمیت نظام 
دیده می شــود. او می توانســت در ادبیات خود دقت 

بیشتری کند.
رحیم پور البته بدشانســی هم آورد و بخشی از 
دغدغه هایش بــرای اجتماعی کردن بیشــتر فقه و 
حوزه، در البه الی حمله به مرجعیت و البته آن شــعار 
پالکارد گم شد. حاال باید منتظر بود و دید آیا او خواهد 
توانست در ادامه رابطه خود با حوزه را بهبود ببخشد 
یا اینکه سخنرانی اخیر او در فیضیه، سخنرانی آخر 

او در حوزه هم خواهد بود.

مصطفی آرانی

روزنامه نگار
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بینالملل

جنگ سیاسی

مخالفان ترامپ از هر ابزاری برای استیضاح وی بهره می برند

مثلث  |  شماره 36411



مخالفان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا عزم 
خود را جزم کرده اند تا به هر طریقی شده رئیس  کاخ سفید 
را اســتیضاح کنند. آنها برای رســیدن  به هدف شان روی 
نزدیکان ترامپ انگشــت گذاشــته و در حال افشاکردن 
پرونده های تخلفات آنها هستند تا بدین طریق ترامپ را در 
نهایت محکوم کنند. در ایــن رابطه مطابق آنچه  در خبرها 
منتشر شــده مایکل کوهن، وکیل ســابق ترامپ اعتراف 
کرده که در کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ برای پیروزشدن 
او، به چندین نفر مبالغی را بــه صورت غیرقانونی پرداخت 

کرده است.
 از ســوی دیگر، پل منافورت، رئیس ســابق ســتاد 
انتخاباتی  ترامــپ در ۸ مورد از ۱۸ پرونــده تقلب بانکی و 
مالیاتی که علیه  او باز بود، محکوم شناخته شد. همچنین 
کوهن به جرائم متعدد خود از جمله فــرار مالیاتی و تقلب 
بانکی اعتراف کرد. اما گفته می شود که مساله مهم برای 
تحقق اســتیضاح ترامپ، تحقیقاتی است که رابرت مولر 
در خصوص ارتباط کمپین دونالد ترامپ و روســیه انجام 

می دهد.
باوجود تمام این پرونده ســازی ها علیــه ترامپ، به 
نظر مــن قضایای فعلــی در آمریکا نوعی جنگ سیاســی 
علیه ترامپ اســت و ایــن محکومیت ها ربطــی به قضیه 
روسیه ندارد. درواقع هیچ مســتنداتی ارائه نشده که این 
اشــخاص محکوم شــده با روســیه همکاری داشته اند. 
کسانی که با ترامپ مخالف هســتند از هر ابزاری استفاده 
می کنند تــا او را تضعیف و برکنار کننــد  ولی در حال حاضر 
مســتندی را ارائــه نداده انــد کــه بــر اســاس آن بتوانند 
ثابت کنند کــه ترامــپ در انتخابات با روس ها دســت به 
 یکی کرده اســت. لذا به نظر می رســد که بحث روســیه 

یک داستان انحرافی است.
بخش های زیــادی از حاکمیت آمریکا مشــکالت 
عدیده ای با ترامپ دارند و از هر بهانه ای استفاده می کنند 
که وی را وادار بــه برکناری کننــد. لذا تمــام پرونده های 
اطرافیان ترامــپ را رو کــرده و از آنها اطالعاتی کســب 
می کننــد؛ همچنیــن دور از تصور نیســت که ایــن افراد 
)اطرافیان ترامــپ که محکوم شــده اند( با هــدف آنکه 
تخفیف هایــی در جرم شــان بگیرنــد، ادعاهایــی علیــه 
ترامپ مطــرح کننــد. ولی تــا  امــروز در ارتباط بــا تبانی 
کمپیــن انتخاباتــی ترامپ با روســیه که مشــکل و بهانه 
 اصلــی بــرای اســتیضاح ترامــپ اســت، موضوعــی

 ثابت نشده است.
در میان مخالفــان حکومتــی ترامپ بدون شــک 
دموکرات هــا در صــف نخســت قــرار دارند و ایــن حزب 
اگــر بتوانــد در انتخابــات میــان دوره ای برنــده شــود و 
اکثریــت کنگــره را در اختیار بگیــرد، اســتیضاح ترامپ 
را تا پایــان دنبــال خواهد کــرد. امــا هنوز نمی تــوان با 
قطعیــت گفت کــه آنهــا حتــی در صــورت پیــروزی در 
انتخابات میان دوره ای کنگره، موفق شــوند اســتیضاح 
را با موفقیت انجام دهنــد. زیرا محبوبیــت ترامپ داخل 
آمریکا کم نیســت و اغلــب سفیدپوســتان آمریکا حامی 
 ترامپ هســتند. بنابراین در این مقطــع جمهوریخواهان

 با این حرکت همسویی نخواهند داشت. 
همچنین اکثریت مطلق برای سرنگونی وی کفایت 
نمی کند و بحث استیضاح حساب و کتاب خود را دارد. روند 
استیضاح در ایاالت متحده آمریکا قانونی است که  طبق 
قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا پیش بینی شده است. 
قانون اساســی ایاالت متحــده آمریکا به کنگــره ایاالت 

متحده آمریکا حق داده  اســت که علیه مقامات رســمی 
کشــور به جرم ارتکاب جرائم بزرگ و خائنانه، اقامه دعوا 
کرده و در صورت محکوم شدن، آنان را از کار برکنار کند. 
این جرایم شامل خیانت، دریافت رشــوه، جرائم سنگین 

اجتماعی وادای شهادت دروغ  زیرسوگند است.
اســتیضاح از دو طریق قابل طرح است؛ اول اینکه 
ممکن است دیوان عالی فدرال ایاالت متحده آمریکا علیه 
یکی از مقامات رســمی کشــور اعالم جرم کند و از کنگره 
بخواهد که فــرد مزبور را به دلیل ارتــکاب عمل مجرمانه 
اســتیضاح نماید. اما در شــیوه دوم، کنگره خود رأســا و 
مستقیما  وارد عمل می شود و علیه یک مقام دولت فدرال 

اعالم جرم می کند.
در هر دو شــکل ابتــدا بایــد موضوع اســتیضاح به 
تصویب اکثریت مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا 
برسد، سپس این مجلس از مجلس سنای ایاالت متحده 
آمریکا درخواست می کند دادگاه تشــکیل دهد و متهم را 
محاکمه نماید. در چنین صورتی مجلس سنا به یک دادگاه 
تبدیل می شود و ســناتورها هر یک نقش دادستان را ایفا 
می کنند. در این جلسات رئیس دیوان عالی فدرال به اداره 
دادگاه می پردازد و متهم نیز باید در مقابل اتهامات از خود 
دفاع نماید. پس از شنیدن دفاعیات طرفین، اتهام به رای 
گذاشته می شود و اگر اکثریت سناتورها رای به مجرمیت 
بدهند، مقام دولتی از کار برکنار خواهد شــد. اســتیضاح 
صرفًا به رئیس جمهور ایاالت متحــده آمریکا یا اعضای 
کابینه محدود نمی شــود و از این شــیوه می تــوان علیه 
نمایندگان مجلس، سناتورها، قضات دیوان عالی فدرال و 
حتی قضات دادگاه های بخش و به عبارتی هر مقام رسمی 

استفاده کرد و وی را به دادگاه کشاند.
در طول تاریخ ایاالت متحده، تنها دو رئیس جمهور 
در ســنا محاکمــه شــده اند. در هر دو مــورد نیــز آنان با 
آرا ی بســیار اندک از خطــر برکناری نجــات یافتند. اندرو 
جانســون و بیل کلینتون تنها رؤســای جمهــوری بودند 
که تجربه تلــخ محاکمه در زمــان حضور در کاخ ســفید 
را پشــت ســر گذاشــتند و هر دو تنها با یــک رأی اضافه 
توانســتند به ریاســت جمهــوری خــود ادامه دهنــد. در 
خصوص رســوایی اخالقی بیــل کلینتــون و ارتباط وی 

با مونیکا لوئینســکی، کارآموز ســابق کاخ ســفید ، 
رئیس جمهــور آمریکا بــه ادای شــهادت دروغ، 

 شکستن سوگند و گمراه کردن دادگاه از دستیابی
 به حقیقت متهم شده بود. 

دادگاه کلینتون ماه ها اخبار سیاسی آمریکا 
را تحت الشــعاع قــرار داده بود و به یــک بحران 

اخالقی در سطح این کشــور تبدیل شد. وی پس 
از ماه هــا انکار مجبور شــد در یــک برنامه 

مســتقیم تلویزیونی رســمًا از مردم 
 آمریکا بــه دلیل شــهادت دروغ 

عذرخواهی کند.
به هر صورت اگر شرایط 
برای اســتیضاح ترامپ مهیا 
مجبــور  نهایــت  در  وی  و 
بــه برکنــاری شــود، مایک 

پنس، معاون وی عهده دار امور خواهد شــد. در رابطه با 
ویژگی های پنس باید توجه داشت که سیاست ها و مواضع 
وی نه تنها به ترامپ بســیار نزدیک اســت، بلکه در برخی 
مســائل مانند نزدیکی به صهیونیســت ها حتی تندروتر و 
ایدئولوژیک تر از ترامپ است. لذا با برکناری ترامپ خیلی 
تفاوتی در مواضع و سیاست های آمریکا ایجاد نمی شود. 
به طور کلی برخالف بســیاری از تحلیل هــای رایج مبنی 
بر اینکه اگــر هیالری کلینتــون دموکــرات رای می آورد 
شــرایط برای ایران بهتر بود، من معتقد هســتم که اوباما 
یا هیالری کلینتون برای کشــورهایی چون  ایران بهتر از 
ترامپ نیستند. اگر کلینتون روی کار می آمد او نیز همین 
مســیر ترامپ را طی می کرد فقط با گام های سنجیده تر و 
آهسته تر. در این میان ُحسنی که ترامپ دارد این است که 
نزد اغلب کشورهای جهان یک شخص منفور است و این 

انزوای آمریکا به نفع ایران است.
لذا اگر ترامپ برکنار شود شــرایط برای ایران خیلی 
تفاوت نمی کند اما بــودن او، مزایایی بــرای ایران دارد. 
همان  گونه که اشاره شــد چون ترامپ با اغلب کشورهای 
جهان مشــکل دارد نمی تواند اجماع ســازی کنــد و این 
فرصتی برای ایران و کشــورهایی که با آمریــکا در تقابل 
هستند، تلقی می شود. نباید تصور شــود که دموکرات ها 
خیلی با ایران همسو هســتند؛ باید به خاطر داشته باشیم 
که هیالری کلینتون یک بــار ایران را تهدیــد به نابودی 
کرد. گرچه هیچ وقت دســت به چنین اقدامی علیه ایران 
نخواهنــد زد اما به طــور کلی نگرش  رهبــران آمریکایی، 
ضدیت با ایران است. همین تحریم هایی که امروز علیه 
ایران وجود دارد یا قرار است در آبان ماه از سر گرفته شود، 
تحریم هایی هستند که باراک اوباما علیه کشور ما اعمال 
کرد. اوباما چون در حوزه اجماع سازی موفق تر و زرنگ تر 
از ترامپ بود توانست در سطح جهانی علیه ایران یارگیری 
کند. در عین حال از آنجایی که تحریم ها مصادف با برخی 
آشــوب های داخلی در ایــران بود و چون روســیه و چین 
گمان  می کردند که ایــران در حال تضعیف اســت مانند 
امروز در حمایت از ایران و مخالفت بــا طرح های آمریکا 
برنیامدند. بنابراین گرچه آنهــا قطعنامه های ضدایرانی را 
تعدیل می کردند اما در نهایت آن قطعنامه ها تصویب 
شد، لذا اوباما توانســت به خوبی یارگیری کرده و 
تحریم های شدیدی را علیه کشور ما به تصویب 

برساند. 
در نتیجه امروز که ترامپ در کاخ ســفید 
حضور دارد، چون شــخصیت منفوری است و 
نمی تواند اجماع ســازی کند. این مساله باعث 
شــده که بین ایران با کشــورهای مختلف چون 
روســیه، ترکیه، چین و برخی کشــورهای 
دیگــر نوعــی همگرایــی ایجاد 
شــود.بنابراین شــاید برخی 
سیاست های ترامپ به ضرر 
ایران باشــد اما رفتارهای 
غیرمتعارف او در ســطح 
بین الملــل، امتیازهایی 

برای تهران دارد. 

دکتر سید محمد مرندی

 استاد دانشگاه تهران

با برکناری ترامپ تفاوت زیادی در مواضع و سیاست های آمریکا ایجاد نمی شود. به طور کلی برخالف بسیاری 
از تحلیل های رایج مبنی بر اینکه اگر هیالری کلینتون دموکرات رای می آورد شــرایط بــرای ایران بهتر بود، من 
معتقد هستم که اوباما یا هیالری کلینتون برای کشورهایی چون  ایران بهتر از ترامپ نیستند. اگر کلینتون روی 
کار می آمد او نیز همین مسیر ترامپ را طی می کرد فقط با گام های سنجیده تر و آهسته تر. در این میان ُحسنی که 
ترامپ دارد این است که نزد اغلب کشورهای جهان یک شخص منفور است و این انزوای آمریکا به نفع ایران است
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 این روزها بحث استیضاح دونالد ترامپ بیش از هر 
زمان دیگــری به گوش می رســد؛ عمده ترین دالیل 

مطرح شدن این بحث چیست؟
   اعالم مجرمیت برای پال مانافورت، نخستین رئیس 
ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 
٢٠١6 از سوی دادگاه به همراه پذیرش گناهکار بودن از سوی 
مایکل کوهن، وکیل و کارچاق کــن دونالد ترامپ در دادگاهی 
دیگر، موضوع استیضاح رئیس جمهوری  آمریکا را در محافل 
سیاسی و خبری مطرح کرده است. دونالد ترامپ نیز در هشداری 
به فعاالن اقتصادی اعالم کرد که برکناری وی با سقوط بازارهای 

سهام در سراسر جهان همراه خواهد شد.
 آیا اســتیضاح و برکنــاری رئیس جمهــوری ایاالت 
متحده  آمریکا بــا توجه به تحقیقات انجام شــده و 
احکام صادره علیه دو نفر از نزدیکان ســابق دونالد 
ترامپ، یعنی ســامل پل مانافــورت و مایکل کوهن 

متصور است؟
   برای پاســخ به این ســوال باید شــرایط اســتیضاح 
رئیس جمهــوری  آمریکا مــورد توجه قــرار گیرد. اســتیضاح 
رئیس جمهــوری در  آمریــکا همچون هــر مقام فــدرال به دو 
پیش شرط نیاز دارد؛ نخست شــرایط قضایی است؛ بر اساس 
قانون اساسی، فقط افرادی در کنگره ایاالت متحده محاکمه 
می شــوند که پیش از آن، دســتگاه قضایی علیه آنان به اتهام 
جرائم بزرگ نظیر »خیانــت«، »دروغگویی«، »تالش برای 
جلوگیری از افشــای حقیقت« یا »مانع تراشی در برابر وظایف 
کنگره« متهم شده باشــد. به عبارت دیگر، نمایندگان کنگره 
بدون توسل به پرونده قضایی و اعالم جرم علیه مقام فدرال از 
اختیار محاکمه و برکناری چنین فردی برخوردار نیستند. مساله 
دیگر شرایط سیاسی است؛ اتهامات وارده به مقام دولت فدرال 
از سوی دستگاه قضایی طی کیفرخواست به کنگره ارجاع داده 
می شود و ابتدا کمیته قضایی مجلس نمایندگان، سپس صحن 
مجلس نمایندگان و نهایتا صحن ســنا به اتهامات رســیدگی 
می کند. به عبارت دیگر مجرم قلمداد شــدن فــرد مظنون به 
اتهامات وارده، بستگی به ترکیب سیاسی کنگره دارد. با توجه 
به دو شــرط فوق الذکر، این نتیجه حاصل می شود که در حال 
حاضر شرایط قضایی و شــرایط سیاسی برای استیضاح دونالد 
ترامپ مهیا نیست، مگر اینکه تحقیقات رابرت مولر، بازپرس 
ویژه پرونده دخالت روســیه در انتخابات ســال ٢٠١6 نهایتا به 
اعالم جرم و صدور کیفرخواست علیه رئیس جمهوری منجر شود 
و ترکیب سیاسی کنگره نیز در انتخابات میاندوره ای ماه نوامبر 
به نفع دموکرات ها تغییر کند. تحقیقات مولر تاکنون جرمی  را 

متوجه ترامپ نکرده است. البته کوهن در دادگاه شهادت داده 
است که دیدار جنجالی  جونیور، پسر ارشد دونالد ترامپ با وکیل 
روس در برج ترامپ در ماه ژوئن برای دریافت اطالعات مخرب 
علیه هیالری کلینتون، رقیب وقــت دموکرات ها در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ٢٠١6 به دستور شخص دونالد ترامپ 
انجام شــده اســت و همچنین، دونالد ترامپ دستور پرداخت 
حق السکوت به دو زن در جریان رقابت های انتخاباتی را با هدف 
تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات صادر کرده است. این دو موضوع 
می تواند رئیس جمهوری را در مظان اتهام قرار دهد و وی را وادار 
کند زیر قسم، شهادت دهد. از آنجا که قابل انتظار خواهد بود 
که ترامپ همچون گذشته برای فرار از حقیقت به دروغگویی 
متوسل شود، کشف دروغ زیر قســم زمینه را برای طرح اتهام 

علیه رئیس جمهوری در کنگره فراهم خواهد کرد.
 در صورت اســتیضاح و برکناری ترامپ، معاون وی 
مایک پنــس ، رئیس جمهور خواهد شــد؛ پنس به 
لحاظ دیدگاه ها و سیاســت هایش چه شباهت ها و 

تفاوت هایی با ترامپ دارد؟
باید توجه داشت که پنس، معاون رئیس جمهور )ترامپ( 
است و سیاســت های کالن دولت کنونی را مورد تصویب قرار 
می دهد. یکی از اعضای کلیدی فرآیند تصمیم گیر در ایاالت 

متحده، معاون رئیس جمهور اســت. نکته جالب آنکه معاون 
رئیس جمهور در قانون اساسی هیچ ســمتی جز اداره جلسات 
ســنا ندارد. در آنجا نیز وی فاقد حق رای اســت، مگر آنکه آرا 
برابر شــود.  اما در نظام تصمیم گیری ایــاالت متحده  آمریکا 
تنها جایی که نام معاون رئیس جمهور به عنوان عضوی از نهاد  
آمده، شورای امنیت ملی  آمریکا است که در آنجا حق رای هم 
دارد. بنابراین اگر معاون رئیس جمهور در اتخاذ سیاست های 
اجتماعی و اقتصادی خیلی اثرگذار نباشــد، اتفاقا در سیاست  
خارجی و  امنیتی بسیار موثر است. از این رو، در صورت برکناری 
و عزل یا مرگ رئیس جمهــور، معاون وی ادامه دهنــده راه او 
خواهد بود و سیاســت های کالن وی را پیگیری خواهد کرد. 
البته شاید شــیوه حکومت داری پنس با شــیوه حکومت داری 
ترامپ متفاوت باشد  اما در سیاست های کالن تفاوت عمده ای 
وجود ندارد. ضمن اینکه بسیاری از تصمیمات دولت ترامپ در 
حوزه محدودسازی مهاجرت و تجارت، نادیده گرفتن مناسبات 
و قواعد بین المللی بیشتر متاثر از جریان فکری ملی گرایی در 
ایاالت متحده  آمریکا است و خیلی قائم به شخص نیست. به 
بیان دیگر دونالد ترامپ این مطالبات را خلــق نکرده و درواقع 
سوار بر این مطالبات شده است، لذا وقتی کنار برود این مطالبات 
به قوت خود باقی خواهد ماند و انتظار می رود پنس در صورت 
جانشینی احتمالی همان سیاست ها را دنبال کند. ضمن آنکه 
شاید پنس در برخی موضوعات اجتماعی، فرهنگی و مسائل 
مربوط به خانواده و مسائل اخال قی حتی متصلب تر عمل کند 
و تمرکزش بیشتر از ترامپ باشد که در فضای لیبرالی نیویورکی 
بزرگ شــده اســت  زیرا مایک پنس به شــدت بــه ارزش های 
محافظه کارانه در  آمریکا وفادار است.  همچنین برای بسیاری از 
دموکرات ها وجود ترامپ نسبتا سکوالر و میانه رو در کاخ سفید که 
به دلیل پرونده های متعدد آسیب پذیرتر به شمار می آید به مراتب 
بهتر از مایک پنس به  شدت محافظه کار و قدرتمند است. ضمن 
اینکه ناتوانی احتمالی دموکرات ها در برکناری رئیس جمهوری 
مستقر، احتمال شکســت آنان در انتخابات بعدی کنگره را به  

شدت افزایش خواهد داد.
 به جز ریچارد نیکسون که به مرحله استیضاح رسید و 
استعفا داد، در  آمریکا چه روسای جمهور دیگری این 

پروسه را طی کرده اند؟
در لیســت استیضاح شــوندگان، هــر مقــام فدرالی از 
رئیس جمهور تا معاون وزیر و قضات دیوان عالی فدرال یعنی 
هر مقامی که از دولــت فدرال پول بگیرد، قابلیت اســتیضاح 
شــدن را در کنگره دارد. تاکنون دو رئیس جمهور شامل  اندرو 
جانســون و بیل کلینتون در تاریخ  آمریکا اســتیضاح شده اند 
یعنی جلسه دادگاه شان در سنا برگزار شده است.  اندرو جانسون 
بعد از ترور آبراهام لینکلن عهده دار حکومت شد؛ وی به دلیل 
اختالف نظرهایی که درخصوص روند بازســازی  آمریکا بعد از 
جنگ داخلی بروز کرد، اســتیضاح شــد که با یک رای بیشتر 
از برکنــاری نجات پیــدا کرد. بیــل کلینتون نیز بر ســر قضیه 
دروغگویی اش در ماجرای مونیکا لوئینســکی ، کارآموز سابق 
کاخ سفید استیضاح شد و با یک رای باالتر از استیضاح نجات 

پیدا کرد.
 ممکن اســت ترامپ نیز همچون نیکســون اگر به 

مرحله استیضاح برسد استعفا بدهد؟
این مساله بســتگی به آن دارد که چه اتهاماتی به ترامپ 
وارد خواهد شــد، ترکیب کنگره به چه صورت خواهد بود و نظر 
مجلس نمایندگان چیست. درواقع عوامل متعددی وجود دارد 
که بر اساس آن بتوان ارزیابی کرد که چنین اتفاقی رخ خواهد 
داد یا خیر.  درخصوص ریچارد نیکسون نیز زمانی که وی مطمئن 
شد که سنا رای به برکناری او خواهد داد، نمی خواست نامش به 
عنوان اولین رئیس جمهور برکنار شده در تاریخ  آمریکا ثبت شود 
لذا تصمیم گرفت استعفا دهد تا به عنوان اولین رئیس جمهور 
مستعفی شناخته شــود.  البته اگر فرآیند به سمت اخراج شدن 
ترامپ از کاخ ســفید پیش برود اینکه خود او کناره گیری کند یا 

مجبور به چنین کاری شود خیلی تفاوتی نمی کند.

 در صورت 
استیضاح و برکناری 

ترامپ، معاون 
وی مایک پنس ، 

رئیس جمهور 
خواهد شد. او به 

شدت به ارزش های 
محافظه کارانه در  

آمریکا وفادار است

پرونده های فســاد اطرافیان دونالــد ترامپ، یکی 
پس از دیگری در حال اثبات اســت؛ وکیل سابق او 
اعتراف کرد که در کمپیــن انتخاباتی دونالد ترامپ 
برای پیروز شــدن او، بــه چندین نفــر مبالغی را به 
صورت غیرقانونی پرداخت کرده اســت. از سوی 
دیگر، رئیس سابق ســتاد انتخاباتی اش در ۸ مورد 
از ۱۸ پرونــده تقلب  بانکی و مالیاتی کــه علیه  او باز 
بود، محکوم شناخته شــد. با توجه به این مسائل 
اکنون بحث اســتیضاح رئیس جمهور پرحاشــیه  
آمریکا بیش از هر زمان دیگری مطرح است.  البته 
دموکرات ها ظاهرا منتظر هســتند تا بعد از برگزاری 
انتخابات میان دوره ای کنگــره و پیروزی احتمالی 
آنها، بحث استیضاح را به صورت جدی تر پیگیری 
کنند.  امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل  آمریکا 
در گفت وگویی با هفته نامه مثلث به بررســی دالیل 
استیضاح ترامپ و احتمال عملی شدن آن پرداخت. 

شبح بازرس مولر بر سر ترامپ
گفت وگوی مثلث با کارشناس مسائل  آمریکا
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گناه نابخشودنی
جمهوریخواهان نسبت به پرونده تبانی ترامپ با روسیه حساس هستند

این روزها نام دونالــد ترامپ در داخل و خــارج از این 
کشور با بحث استیضاح وی گره خورده است؛ این در حالی 
است که فعال برخی از دموکرات ها معتقد هستند که در حال 
حاضر مدارک کافی برای آغاز فرآیند استیضاح دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریــکا را در اختیار ندارند. درخواســت ها 
برای استیضاح رئیس جمهوری آمریکا پس از آنکه دستیار 
ســابق او اقرار کرد با دســتورات او اقدام به تقلب مالیاتی و 
نقض هایی در امور مالی کمپیــن انتخاباتی کرده، افزایش 
یافته اســت. از آن زمان، رئیس جمهوری آمریکا با تمامی 
انتقادها برخورد می کند. ترامپ در مصاحبه ای گفته اســت 
که اگر روزی استیضاح شود، فکر می کند که اقتصاد سقوط 
کند و همه خیلی فقیر می شوند. گذشــته از این صحبت ها 
و اظهارنظرها اکنون این پرســش مطرح است که آیا بحث 
اســتیضاح رئیس جمهور آمریکا جدی اســت یــا خیر؟ باید 
توجه داشت در قانون اساسی آمریکا ضمن  آنکه آزادی های 
وسیعی وجود دارد اما نسبت به آنکه تخلفی از سوی مقامات 
به ویژه رئیس جمهــور صورت بگیرد بــه صورتی که خیانت 
به کشور محسوب شود، وی را اســتیضاح خواهند کرد. در 
تاریخ آمریکا ســه رئیس جمهور تا مرحله اســتیضاح پیش 
رفتند؛ بیل کلینتــون و اندرو جانســون دو رئیس جمهوری 
بودند که استیضاح شــدند اما با یک رای اضافه از برکناری 

نجات یافتند. 
ریچارد نیکسون، سی و هفتمین رئیس جمهور آمریکا 
نیز تنها رئیس جمهوری بود که قبل از آنکه اســتیضاح شود 
چون می دانست رای کافی برای برکناری را به دست می آورد، 
خود اســتعفا داد. درواقع در جریان ماجــرای واتر گیت در 
سال ۱۹۷۴، پس از تصویب طرح استیضاح رئیس جمهور 
در کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ریچارد نیکســون که 
نســبت به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان و سپس 
محکومیت خود در سنا اطمینان داشــت داوطلبانه از مقام 
خود کناره گیری کرد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحــده آمریکا تعدادی از مأمــوران اف بی آی وارد 

ساختمان هتل واترگیت محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب 
دموکرات ایاالت متحده آمریکا شدند و دستگاه های شنود 
کار گذاشتند و سپس اسناد و مدارکی را برای اهداف مختلف 
به سرقت بردند. این اقدام غیرقانونی با پیداشدن یک نوار 
توســط یک مأمور حراســت هتل به طور تصادفی لو رفت و 
روزنامه واشنگتن پست از طریق دو تن از روزنامه نگاران خود 
به نام های باب وودوارد و کارل برنستین آن را به اطالع افکار 
عمومی رساند . بعدها مشخص شد که چنین اقداماتی قباًل 
مکرراً انجام گرفته بوده  و تحقیقات بعدی نشان داد که عمق 
این گونه فعالیت های جاسوسی بسیار گسترده بوده است. 
پس از آنکه مشــخص شــد کنگره به اســتیضاح نیکسون 
رای خواهد داد، وی در شــب ۸ اوت ۱۹۷۴ از ســمت خود 

کناره گیری کرد.
در مورد ترامپ اما یک مساله جدید و بدیع اتفاق افتاده 
و در نگاه  آمریکایی ها و قانون اساســی این کشور یک گناه 
نابخشودنی از ســوی رئیس جمهور صورت گرفته است. به 
این ترتیب که دونالد ترامپ ظاهرا از یک کشور خارجی برای 
پیروزی در انتخابات کمک گرفته است؛ آن هم نه هر کشور 
خارجی ای بلکه روسیه که آمریکایی ها حتی جمهوریخواهان 
آن نسبت به آن، نگاه خوبی ندارند و این کشور همواره دشمن 
تاریخی و شماره یک آمریکایی ها محسوب می شده است.   
لذا هر اندازه که تحقیقات مولــر، بازپرس ویژه پرونده نقش 
روســیه در انتخابات جلو برود و اگر اثبات شود که روسیه در 
انتخابات آمریکا نقش داشــته، این مســاله به عنوان تبانی 
ترامپ با یک کشــور خارجی تلقی خواهد شد.  در این میان 
البته هــم راه های فرار از اســتیضاح برای ترامــپ به اندازه 
کافی وجود دارد و هم راه های استیضاح. بی اعتمادی کل 
مردم آمریکا، ساختار سیاسی آمریکا و حزب جمهوریخواه 
به ترامپ، خانه هایی هســتند که برای فراهم شــدن زمینه 
استیضاح ترامپ باید پر شوند. حزب جمهوریخواه با وجود 
اینکه می داند ترامپ خطاکار است  اما به خاطر مسائل حزبی 
ســعی می کند تا آخرین لحظه از او حمایــت کند. ما همین 
قضیه را در ماجرای واترگیت که در مورد ریچارد نیکســون، 
رئیس جمهور اسبق آمریکا رخ داد، مشاهده می کنیم. حزب 
جمهوریخواه تا آخرین لحظه از نیکســون حمایت کرد و در 
نهایت این خود نیکسون بود که ریاست جمهوری را رها کرد.
لــذا بــرای اســتیضاح افــکار عمومــی بایــد حزب 

جمهوریخــواه را قانــع کنند کــه کاندیدای این حــزب باید 
استیضاح و برکنار شود. مسیر باید طی شود که از نظر روانی 
فضا برای اســتیضاح رئیس جمهور باقی بمانــد یا به وجود 
بیاید. در این میان ترامپ هم تالش دارد خود را نجات دهد. 
با این حال از زمان روی کار آمدن او، داســتان فســاد های 
گوناگون او از جمله رابطه با زنان مطرح شده است. داستان 
مداخله روســیه در انتخابات آمریکا هم داستانی نیست که 
در آمریکا بتوان به راحتی از آن گذشــت. ممکن است این 
موضوع در ایران خیلی منفی تلقی نشــود  اما روســیه برای 
آمریکایی ها یک ابلیس تمام عیار است و همین سیاه ترین 
نقطه برای ترامپ محســوب می شــود. طرفداران ترامپ 
ســعی می کنند این مســائل را تا آخرین لحظه توجیه کنند. 
مایکل کوهن، وکیل ترامپ  قبول کرده اســت که با دادگاه 
همکاری کند  اما پل منافورت، رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ 
هنوز ایســتادگی می کند. احتماال ترامپ بعد از محکومیت 
منافورت، به عنوان رهبر ایاالت متحده آمریکا برای او فرمان 
عفو صادر می کنــد. اما کوهن اعالم کــرده که نمی خواهد 
مورد عفو واقع شــود، بلکه می خواهد مســائل پشــت پرده 
را بیــان کند. ایــن ضربه بزرگی بــرای ترامپ اســت. مولر 
می تواند برای ترامپ مساله ساز شود. خانه هایی که در مسیر 
استیضاح وجود دارند به تدریج پر شده اند. اما هنوز خانه هایی 
وجود دارد که ترامپ امید دارد آنهــا را به همین صورت نگه 
دارد. بــه عبارت دیگر هنــوز متغیر های زیــادی مثل حزب 
جمهوریخواه در میان است. اما هنوز ما نمی دانیم این حزب 
چگونه می خواهد عمل کند و تا چه زمانی جلوی استیضاح 
می ایســتد. شــاید حتی حزب تا آخرین لحظه حمایت خود 
از ترامپ را قطع نکند و خود ترامــپ کناره گیری کند. چون 
نمی دانیم تا چه زمانی این اتفاقات می افتد پیش بینی سخت 
می شود. با این حال می توانیم بگوییم که آدم های تاثیرگذار 
حزب جمهوریخواه از دونالد ترامپ بســیار زده شده اند و از 
دیدن برکناری ترامپ قطعا خوشــحال می شوند. داستانی 
که برای کوهن پیش آمده قسمت غیرخطرناک ماجراست  
اما رابرت مولر نقش بســیار زیادی دارد. ترامپ سعی کرده 
درباره مولر یکه تازی کند. قســمت خطرناک در دست مولر 
قــرار دارد. او می توانــد برای ترامپ به شــدت مساله ســاز 
شود. آن هم در شــرایطی که دموکرات ها کامال آماده برای 
استیضاح ترامپ هستند و حتی برخی جمهوریخواهان نیز 
از اقدامات ترامپ به ستوه آمده اند. ترامپ اقداماتی انجام 
داد که از نگاه اکثــر متخصصان و کارشناســان آمریکایی 
یک سیر قهقرایی برای کشور و خیانت محسوب می شود، 
به ویــژه درخصــوص کنوانســیون محیط زیســت پاریس 
نارضایتی هــا از تصمیــم رئیس جمهور آمریــکا خیلی زیاد 
است. آمریکایی ها می بینند که کره زمین در حال نابود شدن 
 است اما ترامپ به دلیل منافع شخصی اش تصمیم به خروج

 از این کنوانسیون گرفت. 
این سیاســت های ترامپ به عــالوه مســاله تبانی با 
روس ها و حق السکوت دادن به خانمی که گفته می شود با او 
رابطه داشته، دست به دست هم داده تا رئیس جمهور آمریکا 
هر روز یک گام بیشــتر به مرحله اســتیضاح نزدیک شود. 
در عین حال با این تفاســیر و اگر پرونده مولر تکمیل شود، 
جمهوریخواهان نمی خواهند شرمندگی تاریخی حمایت از 
شخصی را در پرونده خود داشته باشند که خود را به دشمن 

شماره یک آمریکا فروخته است.
 در این میــان در آمریکا یک ماده قانونــی وجود دارد 
که اگر کمتر از دو ســال بعد از انتخابات ریاست جمهوری، 
رئیس جمهــور برکنار شــود یا اســتعفا دهد انتخابــات باید 
دوباره برگزار شــود. اما اگر این اتفاق بعد از دو سال رخ دهد 
معاون اول جای ترامپ را می گیرد. به این ترتیب اگر بحث 
استیضاح ترامپ تا یکی دو ماه دیگر به طول بینجامد که دو 
سال ریاست جمهوری وی پر شود، مایک پنس معاون ترامپ 

به جای او وارد کاخ سفید خواهد شد.

 علی خرم

 کارشناس مسائل بین الملل

39 شماره 411   | مثلث  



فریب کره

چرا سفر پمپئو به کره شمالی لغو شد؟

مثلث  |  شماره 40411



دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریــکا به طور 
ناگهانی سفر مایک پمپئو، وزیر خارجه اش به کره شمالی 
را لغــو و چیــن را مســئول پیشــرفت نکردن مذاکــرات 
کره شمالی عنوان کرده اســت. همچنین ترامپ تلویحًا 
اعالم کرده این مذاکرات می توانند تا زمان پایان جنگ 
تجاری واشــنگتن-پکن به حالت تعلیــق درآیند. ترامپ 
در توئیتــی دیگر گفته که کره شــمالی گام هــای الزم را 
در زمینه خلع ســالح برنداشته اســت. حتی عنوان شده 
که پیونگ یانگ کماکان به فعالیت های موشــکی خود 
ادامه می دهد و تالش زیادی برای خلع ســالح از سوی 
کره شمالی مشــاهده نمی شــود. البته کره شمالی دالیل 
خود را دارد و اعالم کرده که آمریکا هم گام های آشکار و 
درستی در زمینه اجابت خواسته های کره شمالی برنداشته 
اســت؛ یعنی صرفا یک مالقات بین  رهبران دو کشــور 
صورت گرفته اما نه تحریمی لغو شده و نه تالش خاصی 
صورت گرفته است. یعنی خواسته هایی که پیونگ یانگ 
داشته نیز هیچ یک از سوی واشنگتن اجابت نشده است. 
از این رو، هر دو طرف به یکدیگر این اتهام را وارد 
می آورند که اگرچه یک مالقــات صورت گرفته و توافق 
اولیه ای در زمینه رونــد مذاکرات بعدی انجام شــده اما 
هم واشنگتن و هم پیونگ یانگ مدعی هستند که طرف 
مقابل شان هیچ اقدام ملموسی در زمینه تعهدات انجام 

نداده است.
البته باز کره شمالی یک سری اقدامات انجام داده 
اســت؛ از جمله اینکه جنازه هایی کــه از زمان جنگ دو 
کره، در کره شمالی بوده را پس داده، یک سکوی پرتاب 
موشــک را منهدم و یک مرکز آزمایش هســته ای اش را 
از بین برده اســت. باوجودی که شک وشــبهه هایی در 
خصوص اقدامات کره شــمالی وجود دارد اما این کشور 
هنگام انجام ایــن اقدامات از خبرنــگاران دعوت کرد تا 
با فیلم برداری و تصویربــرداری اقدامات پیونگ یانگ را 

رسانه ای کنند.
 این در حالی است که آمریکا اقدام چشمگیری در 
راستای تعهداتش در قبال کره شمالی انجام نداده است. 
صرفا عنوان کردند که منطقه شــبه جزیره کــره در حال 
حرکت به سمت صلح است و ترامپ نیز وعده هایی به رهبر 
کره شمالی داده مبنی بر اینکه کمک هایی ارائه خواهند 
کرد تا وضعیت کره شمالی نسبت به گذشته خیلی بهبود 
یابد اما ظاهرا هیچ اقدامی از ســوی واشــنگتن صورت 

نگرفته است. 
تمام این مســائل را که به کناری بگذاریم خیلی از 
این موضوعات به رفتار شــخصی ترامــپ بازمی گردد؛ 
همان گونه که وی به صــورت غیرمترقبــه می پذیرد که 
بــا رهبر کره شــمالی مالقات کنــد و بــا کیم جونگ اون 
یک دیدار پرطمطراق در سنگاپور داشــته باشد تا توجه 
رسانه ها را به سمت خود و شــبه جزیره جلب کند، امروزه 
نیز با وجودی  که وزیر خارجه چندین بار سفر به کره شمالی 
داشــته، ترامپ یکباره اعالم می کند که ســفر پمپئو لغو 

شده است.
حتی پیش از انجام مالقات میان رهبران دو کشور 
در ســنگاپور، ترامپ یکی دو بار اعالم کــرده بود که آن 
مالقــات صــورت نخواهد گرفت امــا در نهایــت انجام 
شــد. یعنی ترامپ وارد بازی هایی می شــود و می خواهد 
فضاســازی کند. درواقع ترامپ هر ازگاهی با تصمیمات 
لحظــه ای و غیرمترقبــه تــالش می کند توجهــات را به 
خود جلب کنــد. با این تفاســیر دور از تصور نیســت که 

رئیس جمهور آمریکا تا چندی دیگر بــه وزیر خارجه اش 
دســتور بدهد که به کره شــمالی ســفر کرده و دیدارها را 

پیگیری کند. 
از دیگر ســو ترامپ گهــگاه وقتــی در داخل دچار 
مشــکلی می شــود، تالش می کنــد حرکتــی در عرصه 
بین المللــی انجام دهد و توجهات را به این ســمت جلب 
کند که با اقتــدار در حال پیش بــردن منافــع آمریکا در 
عرصه جهانی است. امروز نیز باوجود مسائلی که درباره 
استیضاح وی مطرح اســت او به این گونه فضاسازی ها 
نیاز دارد تا آن را به افکار عمومی آمریکا بقبوالند و در این 
شرایط، مسائل و مشــکالتی که با کنگره، دموکرات ها و 

مقامات قضایی دارد را رفع و رجوع کند. 
در خصوص لغو ســفر پمپئو باید به این نکته توجه 
داشــت که اصوال باید چنین ســفرهایی انجــام بگیرد تا 
مقدمات الزم برای امضای یک قرارداد کامل ایجاد شود. 
به بیان دیگر باید در ســطح دیپلمات هــا و وزرای خارجه 
دیدارهایی انجام بگیرد تا زمینه سازی الزم برای امضای 

یک قرارداد دائمی فراهم شود.
این مســاله که ترامپ به این بهانه که کره شــمالی 
هنوز اقدامی صورت نداده، ســفر وزیــر خارجه اش را به 
کره شمالی لغو کند، بهانه جویی است. زیرا هنوز قراردادی 
که تام و تمام خواســته های دو کشــور در آن لحاظ شده 
باشد، امضا نشده اســت تا طرفین به تعهدات شان عمل 
کنند. یعنی جریان حل و فصل مسائل شبه جزیره کره در 
حد گفت وگو باقی مانده اســت. البته در این بین دو کره 
رفتارهای معقول تری را  پیش گرفته اند. شــاهد هستیم 

کــه رفت وآمدهایی میان ســران و مردم دو کــره در این 
مدت انجــام گرفته و همچنیــن برنامه هایی در دســتور 
 کار اســت تا به تنش زدایــی میان ســئول-پیونگ یانگ

 منجر شود. 
از دیگر سو ترامپ در یکی از توئیت هایش گفته که 
ظاهرا چین مسئول عدم پیشرفت مذاکرات است؛ درباره 
موضع پکن در این خصوص باید توجه داشــت که چین 
مایل به خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره شمالی است 
زیرا پکن مایل نیست کشــوری در همسایگی اش سالح 
هسته ای داشته باشــد. البته چین اصال مایل نیست که 
کره شــمالی تضعیف  یا رژیم آن ساقط شــود و حکومتی 
متحد آمریکا در آنجا شکل بگیرد. این یک واقعیت است 
که کره شــمالی برای چین اهمیت راهبردی دارد و پکن 
مایل نیست طوری عمل کند که کره شــمالی را کامال از 
دست بدهد. چین در گذشــته که کره شمالی تحریم بود 
نیز دریچه هایی را باز گذاشته و به این کشور کمک هایی 
ارائه می کــرد. در عین حال چیــن از وضعیت کنونی که 
پیش  آمده یعنی مذاکرات میان واشنگتن و پیونگ یانگ 
و همچنین مذاکرات میــان مقامات دو کره اســتقبال و 
حمایت کرده است. احتمال می رود چین از این وضعیت 
بهره ببرد تا برخی تحریم هایی که جامعه بین المللی علیه 
کره شمالی وضع کرده اند را نادیده بگیرد و کمک هایی به 

این کشور ارائه دهد. 
به همیــن دلیل نیز آمریــکا از چین دلخور اســت؛ 

واشنگتن معتقد اســت که پکن تالش کافی برای وادار 
کردن مقامات کره شمالی برای  دادن امتیازات به آمریکا 
انجام نمی دهد. این رویکرد چین نیز کامال طبیعی است؛ 
زیرا همان گونه که آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در یک طرف 
قضیه قرار دارند در طرف دیگر قضیه کره شمالی، روسیه و 
چین هستند. هرچند روسیه نقش کمتری ایفا می کند اما 
چین متحد اصلی کره شمالی است و در این ماجرا، چین 
هم به صحنه بازی نگاه می کند که از این گفت وگوها چه 
چیزی عاید کره شمالی شده اســت. چون چین مشاهده 
می کند که این گفت وگوها تقریبا هیچ دســتاوردی برای 
کره شمالی نداشته اســت، پکن نیز خواسته های آمریکا 

را برآورده نمی کند. 
اما بحران کره شــمالی ســرانجام باید برطرف شود 
و رفع آن از طریــق جنگ ممکن نیســت. در این میان، 
کره شــمالی از بن بســت حاصــل شــده و تحریم هــای 
بین المللی علیه این کشــور که به اقتصاد آن به شــدت 
ضربه زده، اصال رضایت ندارد و به دنبال راهی است که 
این تحریم ها رفع شود تا مردم این کشور نفسی بکشند. 
لذا چون این تحریم ها وجود دارد قاعدتا کره شمالی سعی 
دارد کماکان سیاست گفت و   گو و دیپلماسی را دنبال کند 
و دوباره به سیاســت تهدید و آزمایش های هســته ای و 
موشــکی بازنگردد. مگر آنکه آمریــکا کامال خلف وعده 
کنــد و برخالف وعده هایــی که داده هــم رزمایش های 
گسترده را در شــبه جزیره انجام دهد و هم تهدیداتش را 

دوباره از سر بگیرد. 
در ایــن صــورت تنهــا راهــی کــه بــرای مقامات 

کره شــمالی باقی می ماند،  تهدید آمریکا با آزمایش های 
موشکی و هسته ای است. البته ظاهرا نه پیونگ یانگ و 

نه واشنگتن مایل نیستند که به وضعیت سابق بازگردند.
در نهایت در مقایسه مذاکرات کره شمالی و آمریکا 
با مســائلی که میان تهران و واشــنگتن وجود دارد چند 
نکته قابل توجه است؛ نخســت آنکه هرجایی که آمریکا 
به مشــکلی بربخورد برای ایران می توانــد یک فرصت 

تلقی شود. 
همچنین این رفتار آشــفته ترامــپ می تواند برای 
ایران همچون یــک فرصت تلقی شــود؛ یعنی یک نوع 
سیاســت مشــروعیت زدایی از رفتارهای ترامپ را دنبال 
کنیم و ثابت کنیــم که فقط تعداد محــدودی از مقامات 
کشورهای خاصی هستند که برای ترامپ دست می زنند 
و اغلب کشورهای دنیا با این بازی های سیاسی ترامپ در 

عرصه  بین الملل مخالف هستند. 
در این رابطــه اگر ترامــپ در زمینــه داخلی حرف 
زیادی برای گفتن نداشته باشــد، در اجرای سیاست ها 
و برنامه هایش با مشــکالتی مواجه شــود و بــا مخالفت 
دموکرات ها و هم حزبی های خود  مواجه شــود، ســعی 
خواهد کرد در عرصه خارجی دســت بــه اقداماتی بزند. 
در این پروســه اگر با ناکامی مواجه شــود، توجه خود را 
معطوف به منطقه دیگری خواهد کرد. اما این سیاســت 
بندبازی تا مقطعــی جواب می دهــد و در بلندمدت دیگر 

نمی تواند اثرگذار باشد.

اسماعیل بشری

کارشناس مسائل شبه جزیره کره

ترامپ گهگاه وقتی در داخل دچار مشکلی می شود، تالش می کند حرکتی در عرصه بین المللی انجام 
دهد و توجهات را به این سمت جلب کند که با اقتدار در حال پیش بردن منافع آمریکا در عرصه جهانی است. 
امروز نیز باوجود مســائلی که درباره استیضاح وی مطرح اســت او به این گونه فضاسازی ها نیاز دارد تا آن 
را به افکار عمومی آمریکا بقبوالند و در این شرایط، مسائل و مشــکالتی که با کنگره، دموکرات ها و مقامات 

قضایی دارد را رفع و رجوع کند
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کره شمالی برنده بود
گفت وگوی مثلث با محسن شریعتی نیا

دونالــد ترامــپ اخیــرا در توئیتی گفته اســت که 
احساس می کند در ارتباط با خلع سالح هسته ای 
شبه جزیره کره به پیشرفت های کافی دست پیدا 
نکرده انــد. ارزیابی شــما از روند مذاکــرات میان 

کره شمالی و آمریکا چیست؟
   توجه داشته باشــید که کره شمالی اساسا از ابتدا به 
دنبال خلع سالح نبود و  تعهدی به آمریکایی ها نداده بودند؛ 
بلکه صرفا یک مفهوم  تحت عنوان خلع ســالح شبه جزیره 
کره شــمالی مطرح شــد و دو طرف بــا آن موافقــت کردند. 
این در حالی اســت که خلع سالح شــبه جزیره کره به معنای 
برچیده شــدن پایگاه  های آمریکایی از کره جنوبی نیزهست. 
لذا از همان ابتدا مشــخص بود که این مفهوم گنگ و بسیار 
گسترده نهایتا به سرانجامی نخواهد رسید و نشانه های آن نیز 
از هم اکنون قابل مشاهده است. بنابراین در وضعیت فعلی، 
اتفاقی که افتاده این اســت که بعد از مرحله پیشامذاکره که 
مباحث کلی و دیدارهای ســران انجام می شــود، امروز وارد 
فاز مباحث فنــی و تکنیکی شــده اند که ایــن کار را پیچیده 
کرده اســت. چرا که درخواســت های آمریکا از کره شمالی 
درخواست های خیلی ســنگینی و به نوعی علیه امنیت ملی 
پیونگ یانگ اســت و به همین دلیل پیشــرفت مذاکرات تا 

حدی متوقف شده است. 
 به جــز برچیــده شــدن پایگاه  هــای آمریکایی از 
کره جنوبی، آمریکا چه تعهدات دیگری را پذیرفته 

بود؟
   قرار بــود آمریکایی ها به موازات روند خلع ســالح 
کره شمالی، تحریم ها علیه این کشــور را کاهش دهند  اما از 
آنجایی که از نظر آمریکایی ها فرآیند خلع سالح پیش نرفته 
است، لذا بحث تحریم ها همچنان پابرجا مانده و اخیرا حتی 
برخی شرکت های چینی و روســی فعال در کره شمالی باز هم 

مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند. 
 ترامــپ در توئیتــی دیگــر در مــورد کره شــمالی 
گفته اســت که »به علــت سیاســت های تجاری 
ســختگیرانه تر آمریکا در قبال چین، بــر این باور 
نیســتم که آنها مانند گذشــته به روند خلع سالح 
هســته ای کمک می کنند  «؛ به نظر شما سیاست 
پکن در خصوص خلع سالح هسته ای شبه جزیره 

کره شمالی چیست؟
   طبیعتا چینی ها به دنبال خلع ســالح کره شــمالی 
نیســتند و این امر را بــه عنوان یک اقــدام عملــی ارزیابی 
نمی کنند. چین، کره شــمالی را به عنوان یــک دولت دارای 
سالح هسته ای پذیرفته و معتقد اســت که وضعیت در این 
کشور تغییر صد درصدی نخواهد کرد، به این مفهوم که این 
کشور خلع سالح شود. حرف ترامپ نیز تا حدی درست است. 
چرا که چین همواره سعی کرده از مسیر کره شمالی و با استفاده 
از اهرم پیونگ یانگ، روابط با آمریکا را مدیریت کند. از این رو 
در وضعیت فعلی که رابطه پکن-واشنگتن رو به تنش بیشتر 
گذاشته، چینی ها خیلی تمایلی ندارند که مساله کره شمالی 

به راحتی حل و فصل شود. 
 در چنین شرایطی به نظر شما دلیل اصلی لغو سفر 
پمپئو به کره شمالی از سوی ترامپ چه بوده است؟

   ترامــپ و تیم وی با یــک دیدگاه غیرکارشناســی و 
بدون تســلط کافــی در مذاکــرات هســته ای وارد این روند 
مذاکراتی شــدند و ترامپ  تصور ســاده انگارانه ای نسبت به 
یکی از پیچیده ترین مسائل بین المللی که بحران هسته ای 

کره شمالی است، داشت. رئیس جمهور آمریکا گمان می کرد 
که به آسانی این مساله حل و فصل خواهد شد. این در حالی 
است که اجرایی شدن چنین مســاله ای حتی در صورتی که 
طرفین با یکدیگر به توافق دست پیدا کنند، سال ها به طول 
خواهد انجامید. بنابراین نوعی سرخوردگی در دولت ترامپ و 
به ویژه نزد شــخص وی به وجود  آمده است. به عالوه دولت 
ترامپ از طرف رســانه ها، کنگره و الیت سیاســی آمریکا به 
دلیل ناکامی در خلع سالح کره شمالی تحت فشار قرار گرفته 
است. در چنین شــرایطی وزیر خارجه آمریکا تنها در صورتی 
سفرش به آمریکا موفقیت آمیز خواهد بود که بتواند دستاورد 
مشخصی را به جامعه آمریکا و دولت این کشور ارائه کند. اما 
چنین دستاوردی در این ســفر با توجه به فضای موجود قابل 
حصول نبود. یعنی ترامپ اطمینان نداشت که وزیر خارجه اش 
با دستاورد مشخصی از سفر به کره شمالی بازگردد. به همین 
دلیل نیز ترامپ فعال مذاکرات را به نوعی متوقف کرده است. 
البته توقــف مذاکرات در ادبیات مذاکره امر رایجی اســت و 
برخی اوقات طرفین چون فکر می کنند روند مذاکره به خوبی 
پیش نمی رود و از طرفی نمی خواهند مذاکرات به طور کلی 
قطع شود، مذاکرات را به طور موقت تعلیق یا متوقف می کنند 

تا در شرایط بهتری پای میز مذاکره حاضر شوند. 
 آیا فشــارهایی کــه در داخل آمریکا روی   شــخص 
ترامپ وجود دارد نیز در ایــن تصمیم گیری یعنی 
لغو سفر پمپئو به کره شمالی تاثیرگذار بوده است؟

   در داخل آمریکا مساله کره شــمالی که در چند ماه 
اخیر یک نقطــه موفقیت برای ترامپ بود بــه تدریج در حال 
تبدیل شدن به یک نقطه شکست برای وی است. به همین 
دلیل این مساله روز به روز ابعاد بیشتری در داخل آمریکا پیدا 
می کند و رســانه های آمریکایی و الیت سیاســی این کشور 
بیشتر به این باور می رســند که پرونده کره شمالی یک نقطه 
ناکامی برای ترامپ خواهد بود. به همین دلیل ترامپ در این 
شرایط نسبت به زمانی که با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 
دیدار داشت، تحت فشار بیشتری قرار دارد، زیرا در آن زمان 
الاقل دستاوردی برای مذاکرات اون و ترامپ می توانستیم 

متصور شویم.
 مذاکرات بی نتیجه میان پیونگ یانگ و واشنگتن 
و عدم اعتماد به آمریکا در مذاکرات دو یا چندجانبه 
چه تاثیری بر روند فشــارهای آمریکا علیه ایران و 
همچنین بحث مذاکرات دو جانبه تهران-واشنگتن 

که ترامپ خواهان آن است، خواهد داشت؟
   بدون شک این مساله بر مسائل میان ایران و آمریکا 
نیز تاثیر خواهد گذاشــت و تاثیرات آن خیلی ســاده و خطی 
نخواهد بود. تا  امروز کره شمالی برنده این مذاکرات بوده چرا 
که این کشور موفق به شکســتن فضای سنگین بین المللی 
علیه خود شد، گزینه های آمریکا علیه کره شمالی را کاهش 
داد و با تلطیف فضای روانی، کره ای ها موفق شدند تجارت 
خود با چین و روسیه را به عنوان دو متحد اصلی آسان تر جلو 
ببرند و تا حــدی از انزوای بین المللی بیــرون آمدند. در مورد 
ایران هر  قدر که مساله کره شــمالی و مذاکرات این کشور با 
آمریکا با بن بست های بیشتری مواجه شود، توان ترامپ برای 
نشان دادن یک مدل موفق مذاکراتی و فشار بر ایران برای 
پیروی از آن مدل کمتر خواهد شد.  به هر حال کره شمالی یک 
نمونه خاص است که مقایسه آن با مذاکرات احتمالی ایران 
و ترامپ ساده نیســت  اما به عقیده من کره شمالی تا اینجای 

کار برنده بوده است.

  در نهایت شما چشم انداز مذاکرات میان واشنگتن-
پیونگ یانگ را چطور می بینید؟

   به نظر من در آینده کوتاه مــدت، تحول خاصی در 
این مذاکرات رخ نخواهد داد. برنامه  اصلی که کره شــمالی 
در صحنــه  بین المللــی پیــش می بــرد، خــروج از انــزوا و 
مشروعیت یابی به عنوان یک دولت دارای توان تسلیحاتی 
اســت. این انتخاب اســتراتژیک پیونگ یانگ است که در 
هر شرایطی به آن ادامه خواهد داد. در این میان سه سناریو 
برای آینده این مذاکرات مطرح اســت؛ نخست خلع سالح 
کره شمالی که به نظر من قابل حصول نخواهد بود. سناریوی 
دیگر نوعی کنترل تسلیحات است که در قالب آن کره شمالی 
به سمت کاهش برخی از تســلیحات خود پیش خواهد رفت 
اما کلیت توان هسته ای تسلیحاتی اش را به مذاکره نخواهد 
گذاشت. ســناریوی سوم نیز بن بســت مذاکرات و تند شدن 
مجدد فضا در روابط دو کشور است که این سناریو نیز به دلیل 
آنکه ترامپ آغازکننده این مذاکرات بوده و به نوعی اعتبار خود 
را با آن پیوند زده، خیلی قابل تصور نیست. درواقع ترامپ در 
کوتاه مدت خیلی تمایلی به شکســت کامل این مذاکرات و 
بازگشت به سیاست فشار حداکثری به کره شمالی ندارد، لذا 
این روند پرپیچ و خم مذاکرات فعال بدون حصول یک نتیجه 

قطعی ادامه خواهد یافت.

دونالد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریکا با انتشــار 
یک ســری توئیت  از لغو ســفر برنامه ریزی شده 
مایــک پمپئو، وزیــر امــور خارجه این کشــور به 
پیونگ یانگ خبر داد و گفت احســاس می کند که 
کره شمالی در ارتباط با خلع سالح به پیشرفت های 
کافی دست پیدا نکرده است. پمپئو قرار بود این 
هفته به کره شــمالی برود. این در حالی است که 
در داخل آمریکا نیز انتقاداتی نسبت به مذاکرات 
گنگ و بی نتیجه ترامپ با رهبر کره شمالی مطرح 
است. محسن شریعتی نیا، استاد دانشگاه شهید 
بهشــتی در گفت وگویی با »هفته نامه مثلث« سه 
سناریو را برای آینده مذاکرات آمریکا و کره شمالی 
پیش بینی کرد؛ نخســت خلع سالح کره شمالی، 
دوم نوعی کنترل تسلیحات، سناریوی سوم نیز 
بن بست مذاکرات و تند شدن مجدد فضا در روابط 
دو کشور اســت که این ســناریو نیز به دلیل آنکه 
ترامپ آغازکننده ایــن مذاکرات بــوده و به نوعی 
اعتبار خود را با آن پیوند زده، در کوتاه مدت خیلی 
قابل تصور نیست. لذا به نظر این کارشناس، این 
روند پرپیچ و خم مذاکرات فعال بدون حصول یک 

نتیجه قطعی ادامه خواهد یافت.

نظر خبرنگار
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بعد از مالقات رهبران کره شمالی و آمریکا به پرستیژ 
کیم جونگ اون افزوده شد

ترامپ می دانست سفر پمپئو دستاوردی نخواهد 
داشت لذا سفر او را لغو کرد

یک - هیچ به نفع »اون«
سفر پمپئو به کره شمالی هیچ دستاوردی نمی توانست داشته باشد

هنوز ســه ماه از دیدار تاریخی دونالــد ترامپ و کیم 
جونــگ اون، رهبــران آمریــکا و کره شــمالی در جزیره 
سنتوزای سنگاپور زمان سپری نشده که زمزمه هایی مبنی 
بر نارضایتی ترامپ از نتیجه مذاکرات به گوش می رسد. 
رئیس جمهور آمریکا که خیلی خوشــبینانه این مذاکرات 
را آغاز کرده بــود و گمان می کرد که فاتــح و پیروز یکی از 
بغرنج ترین پرونده های بین المللی که نزدیک به ۷0 سال 
است جهانی را به خود مشغول داشته  خواهد بود، اکنون 
سفر وزیر خارجه اش به کره شمالی را لغو کرده و می گوید: 
»حس می کنم ما در زمینه خلع سالح هسته ای شبه جزیره 
کره به اندازه کافی پیشــرفت نمی کنیــم.« این اظهارات 
ترامپ پــس از آن بیان می شــود که آژانس بیــن المللی 
انرژی اتمی اخیرا در گزارشی گفته است نشانه ای از توقف 

فعالیت های هسته ای کره شمالی وجود ندارد.
باید توجه داشــت که یکی از نقاط ضعــف ترامپ، 
دیدار وی با رهبر کره شــمالی بود که با انتقادات شدیدی 
در داخــل آمریــکا به ویژه از ســوی حــزب جمهوریخواه 
مواجه شــد. لذا اکنون ترامپ که خیلی خوش بینانه وارد 
مذاکرات با کره شمالی شده بود، نمی خواهد بیش از این 

به کیم جونگ اون امتیاز بدهد. 
به همین دلیل نیز رئیس جمهور آمریکا با انتشار چند 
توئیت پیاپی سفر وزیر خارجه اش به کره شمالی را لغو کرد  
زیرا اگر مایک پمپئو بار دیگر به پیونگ یانگ سفر می کرد، 
این چهارمین سفر وی می شــد بدون آنکه نتیجه مطلوبی 

کسب کرده باشد. 
این در حالی اســت که از قبل تر برای سفر پمپئو به 

کره شمالی برنامه ریزی هایی صورت گرفته بود.
از ســوی دیگر جنــگ تجــاری آمریکا بــا چین نیز 
باعث شــده که شــرایط برای دولت ترامــپ در مذاکره با 
پیونگ یانگ دشوار شــود  زیرا پکن که در جنگ تجاری با 
آمریکا به سر می برد کمک هایش را به کره شمالی افزایش 
داده و بــا پشــت گرمی دادن به این کشــور تــالش دارد  

پیونگ یانگ را از مذاکره با آمریکا بی نیاز کند.
رئیس جمهــوری آمریــکا نیــز بــا پی بردن بــه این 
موضوع در صدد اســت برای فرار از فشــارهای داخلی و 
پاســخگو نبودن درباره مذاکرات با کره شــمالی، چین را 
مقصر اصلی جلوه دهد. زمانی که خبر ســفر وزیر خارجه 
آمریکا به کره شــمالی منتشر شــد ترامپ رسما  اعالم کرد 
که چیــن نمی گــذارد گفت وگوهای واشــنگتن با پیونگ 
یانگ به ثمر بنشــیند. وی ادامه داد: »در این راســتا باید 
به این نکته توجه داشــت تعرفه هایی که میــان آمریکا و 
چین وضع شــده،  چیزی حدود ۱۱0 میلیارد دالر است که 
رقم بســیار باالیی خواهد بود چین هم در این وضعیت به 
دنبال تالفی رفته اســت.« این در حالی است که ترامپ 
در وضعیت فعلی که از ناحیه داخل آمریکا فشــارهایی را 
تحمل می کند، نمی خواهد وارد منازعه جدیدی شــود که 
نتیجه آن مشخص نیست. البته سخنان رهبر کره شمالی 
دقیقا  نشــان می دهــد که ایــاالت متحده بیــش از آنچه 
در دیدار دو طرف به امضا  رســیده اســت، ســهم خواهی 

می کند. به عبارتی دیگر، ترامپ معتقد است که فشار چین 
بر پیونگ یانگ باعث شده تا این پرونده به نتیجه نرسد و از 
سوی دیگر او سعی دارد تمام زیاده خواهی خود را به گردن 
چین بیندازد. با این تفاسیر سفر پمپئو هیچ دستاورد خاصی 
نمی توانست داشته باشــد و به همین دلیل بود که ترامپ 

دستور لغو آن را داد.
 از دیگــر ســو لغــو ســفر مایــک پمپئــو توســط 
رئیس جمهوری ایاالت متحــده آن هم در وضعیت فعلی 
که بیشــترین فشــارها در فضای داخلی به او وارد شده، 
نشان از آن دارد که ترامپ به دنبال آن است تا خود را در 
صحنه خارجی به اثبات برســاند و تا حدودی بتواند افکار 
عمومی را نســبت به مســائلی از قبیل افشــاگری وکیل 
پیشــین او و ادامه پرونــده دخالت روســیه در انتخابات 

۲0۱6 منحرف کند.
در تحلیل مذاکــرات دو کشــور باید توجه داشــت 
که از ابتدا پیشــنهادهای آمریکا به کره شــمالی از موضع 
قدرت بیان می شــد و مشــخص بود که پیونگ یانگ زیر 
بار این پیشنهادها نخواهد رفت. به عنوان مثال آمریکا از 
کره شمالی خواســته بود که تمام تاسیسات  هسته ای اش 
را برچیند و ســپس واشــنگتن بــه آن کشــور امتیازهای 
خواسته شــده را بدهد و در این مدت نیــز تحریم ها علیه 
کره شــمالی پابرجا بماند. چنین روندی مشــخص اســت 
که سرانجام نخواهد داشــت. رهبر کره شمالی نیز همان 
زمان اعالم کرد که همزمان بایــد اقدامات طرفین انجام 
بگیرد؛ یعنی تحریم ها برداشته شود و آمریکا به کره شمالی 
امتیازاتی بدهد تــا پیونگ یانگ نیز با حضــور نمایندگان 

آمریکا و سازمان ملل تاسیساتش را برچیند. 
البته آمریکایی ها نیز از ابتدا تقریبا می دانســتند که 
رهبر کره شمالی هیچ وقت حاضر نمی شود روی این همه 
هزینه ای که برای تاسیسات هســته ای اش کرده، چشم 
ببندد و آنهــا را تعطیل یا نابــود کند. رهبر کره شــمالی نیز 
در مصاحبه ای با اشــاره به این موضوع گفتــه بود که آنها 
هزینه های زیادی متقبل شــده اند و اگر قرار بر تعطیلی یا 
نابودی تاسیسات باشد، آمریکا باید آنها را جبران کند. اما 
واشنگتن در پاسخ به این اظهارنظر واکنشی از خود نشان 

نداد و خود را موظف به تامین هزینه های کره شمالی نکرد.
تا به امروز نیز اگر مذاکراتی میان آمریکا و کره شمالی 
انجام گرفته، تماما به نفع پیونگ یانگ بوده و دستاوردی 
اگر داشته نصیب کره شمالی شده است. زیرا رئیس جمهور 
آمریکا به عنوان رئیس جمهوری قدرتمندترین کشور دنیا به 
لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی شناخته می شود که از 
اختیارات بسیار وسیعی برخوردار است؛  این در حالی است 
که ترامپ پذیرفت در ســنگاپور یعنی کشوری در نزدیکی 
کره شمالی با کیم جونگ اون دیدار کند و این امتیاز بزرگی 

برای رهبر کره شمالی به شمار می رود. 
البتــه ترامپ دلخوش بــه این موضوع اســت که او 
اولین رهبر آمریکا ست که موفق شــده با رهبر کره شمالی 
قــرار مالقات بگــذارد و به نوعی اســتارت حــل موضوع 

کره شمالی را بزند.
لذا ترامپ به نوعی دل به دریا زد و با کیم جونگ اون 
دیدار کرد این در حالی اســت که با توجه به مســائلی که 
بعد از آن پیش آمد، مشــخص شــد که ترامپ بدون هیچ 
حســاب و کتابی وارد این مذاکرات شده اســت. بنابراین 
آمریــکا در این مرحله اشــتباه کرد که آن قــدر راحت وارد 
مذاکره شد. یعنی اگر واشنگتن می خواست که دستاوردی 
از این مذاکرات نصیبش شــود ابتدا باید تعهدات ضمنی 
از کره شــمالی گرفته می شد و ســپس این مالقات انجام 
می گرفت. از این رو گفته می شــود که بعــد از انجام این 

مالقات به پرستیژ رهبر کره شمالی افزوده شده است.
دیگر دســتاوردی که کره شــمالی از این مذاکرات 
داشت، بهبود نسبی روابط با همســایه جنوبی اش است. 
در این میان کره جنوبی اعالم کرده که چون در همسایگی 
کره شمالی قرار دارد، نمی تواند خود را خیلی تابع تغییرات 
آمریکا کند و واشــنگتن نیز به همین خاطر چراغ سبزی به 
سئول نشان داد تا اختالفات شان با پیونگ یانگ را کاهش 
دهند  چرا که کره جنوبی کامال در یک وضعیت تهدید آمیز 
به سر می برد و از این رو به دنبال آن بود که به نوعی شرایط 
ملتهب میان دو کره کاهش پیدا کند. آمریکا نیز حتی اگر با 
کره شمالی به نتیجه ای نرسد اما با کاهش التهاب در روابط 

دو کره موافق است. 
در نهایت بر اســاس آنچه از داخل آمریکا به بیرون 
درز می کند و با توجه با رخدادهای این کشــور، مشخص 
نیســت که ترامپ قرار اســت در مورد کره شــمالی و سایر 
پرونده های سیاســت خارجــی چگونه رفتار کنــد. اگر در 
انتخابات میان دوره ای، دموکرات ها بر جمهوری خواهان 
چیره شوند، بدون تردید مشــکالتی بر سر راه ترامپ قرار 

خواهد داشت.

علی بیگدلی

 استاد دانشگاه
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فرهنگ

 دهه 60 برایم محترم است
 فراز و فرود »هزارپا« در گفت وگو با ابوالحسن داودی
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 بیش از 15 سال از آخرین حضور شما در سینمای 
کمدی گذشته. سالیانی که طی آن، آثار اجتماعی 
زیادی از شما روی پرده سینماها اکران شد و البته 
در ایــن عرصه به خوبــی درخشــیدید. امروز که 
شــاهد اکران هزارپا در سینما هستیم، بازگشت 
دوباره شــما به ژانر کمدی اتفاق افتــاده و اهالی 
ســینما درباره این بازگشت ســواالتی دارند. آیا 
دغدغه هــای اجتماعــی ابوالحســن داودی در 

سینمای کمدی ادغام شده است؟!
   انتظار اولیه من از ســینما، هنگامی که وارد این 
عرصه شــدم، انتظاری غیر از کمدی بود. بــه تعبیر دیگر 
اینکه؛ ورود من به ســینمای کمدی خیلــی تصادفی بود. 
ورودی کــه از اواخر دهــه 60 رقم خورد و البتــه این ورود 
در سینمای اجتماعی بســیار آگاهانه و عالقه مندانه بود. 
ریشــه این عالقه هم شــاید به تحصیالت من در رشــته 
جامعه شناسی باز می گردد. من همواره عالقه داشتم که در 
فضای اجتماعی فعالیت کنم و تمام تالشم برای این هدف 

را نیز انجام داده ام.
نخستین اثر من ملودرامی برای تلویزیون، به نام صفر 
عشق بود. برهه ای که با یک گذار اجتماعی مهم در کشور 
همزمان شد و البته پخش آن فیلم نیز به درستی در تلویزیون 
صورت نگرفت. سفر جادویی-فیلم بعدی من-؛ اثر کمدی 
کودکی بود که برای نخستین بار به خانم منصوری، همسر 
من پیشنهاد شد. بارداری همسرم و به تبع آن درگیری های 
او، منجر به این شــد که من مســئولیت کارگردانی ســفر 
جادویی را عهده دار شوم. موفقیت سفر جادویی منجر به 
کشیده شدن من به سمت ســینمای کمدی شد. میلی که 
ناشــی از یک نوع عادت در سینماست و البته محصوالتی 
که در این دوره تولید شد، عمدتا فیلم های پرفروشی بودند. 
فیلم بوی خوش زندگی، از این قاعده مستثنا شد و  در گیشه 
اقبال چندانی نداشــت. خود من هم بوی خوش زندگی را 

دوست نداشته و ندارم.
بعد از نان، عشق، موتور هزار، دوباره شاهد یک گذار 
اجتماعی در کشــور بودیم؛ دورانی که بــه نام اصالحات 
معروف شــد و ما منتظر بروز رخدادهای مهمی در آن دوره 
بودیــم. در همین دوره و با پیشــنهاد ســرمایه گذار، من و 
پیمان قاســمخانی تصمیم به تولید یک فیلم متناســب با 
فضای فرهنگی جامعه گرفتیم. در ابتــدا تنها قرار بود که 
ما اثری در خــوِر آن حال و هوا بســازیم و اصــال حرفی از 
کمدی در میان نبود. اما در نهایت چنین شد و نان، عشق، 
موتور هــزار روی پرده ســینماها رفت. فیلمی کــه در ژانر 
 کمدی سیاسی به شکل یک اثر کالت دیده و ماندگار شد. 
بعد از این کار، تصمیم گرفتم که بــه زمینه موردعالقه ام 
بازگردم. گرفتار جــو غالب اقتصادی ســینما نشــده و به 
دغدغه هایم بپردازم. هرچند که پیشنهادات زیادی برای 
کارگردانی آثار کمدی داشتم، اما هیچ یک را نپذیرفته و به 
فضای اجتماعی ورود کردم. تقاطع حاصل تصمیم من در 
همین دوران بود. این دوران به مدت 18 سال عمر داشت 
و من را درگیر خود کــرد. درگیری که ارتباط مســتقیمی با 
اندیشه، روحیات و دغدغه های من داشت و به نوعی من را 

جذب خودش کرده و می کند.
پیشنهاد ساخت نخستین نسخه از فیلمنامه هزارپا؛ 
نزدیــک به دو ســال قبل به دســت من رســید. آن هم در 
وضعیتی که کشــور به لحاظ اقتصاد و سیاســت روزهای 
ناامنی را در پیش داشت و من احســاس می کردم که این 
جریان روزهای بدتــری را نیز برای ما به همــراه می آورد. 

تنازعات سیاسی، دعواها، حواشــی برجام، روی کارآمدن 
ترامپ و... باعث شــد که من دوباره به کمدی بیندیشــم. 
تعهدم نســبت به جامعه را در نظر آورده و مطابق این تعهد 
پیش بروم. اینکــه من در چنیــن فضایــی همچنان روی 
موضوعات تلخ اجتماعی-ولو درســت- پافشاری می کردم 
یا اثری می ساختم که به جای دواکردن درِد مردم، دغدغه 
آنها را افزایش می داد، هنر بزرگی نبود. این نوع فیلمسازی 
که در کارگردانی تقاطع و زادبوم به اوج رســید، دردی را از 
مردم امروز جامعه ما درمان نمی کند. پس عهد هفده ساله ام 
را شکســته و تصمیم به کارگردانی ایــن فیلمنامه گرفتم. 
به سرعت روی اثر متمرکز شده و کار را آغاز کردم. اما آنچه 
در این میان برای من اهمیت داشــت، ایــن بود که هزارپا 
مطلقا برای ارتباط مستقیم با تماشاچی ساخته شده است. 
من می خواستم که وظیفه اصلی سینما در همه دنیا و همه 
ادوار، یعنی سرگرمی را منطبق با استانداردهای بیشتری به 

مخاطبان عرضه کنم.
در طول سالیان دراز شاید به دلیل فقر اقتصادی سینما 
و تک محصولی بودن آن، کیفیت سینمای کمدی به صورت 
چشمگیری در کشور ما نازل شده است. همین نزول منجر 
به افت ســلیقه مردم نیز شــد. پس درصدد برآمدم که این 
بی توجهی به سینمای کمدی را تا حدودی جمع و جور کنم. 
بی سلیقگی که نه تنها از سمت فیلمسازان که مخاطبان و 
مسئوالن جامعه در آن سهیم بوده و هستند. سعی کردم که 
با کارگردانی هزارپا این وضعیت را در حد بضاعت و توانم، 

اندکی ارتقا ببخشم.
همچنین از ابتــدای تصمیم به کارگردانــی این اثر، 
مطمئن بودم که ناقدین و برخی از اهالی مطبوعات و سینما، 
هجمه هایی را به مــن وارد می کنند؛ افــرادی که همواره 
فکر کرده اند  داودی باید در سینمای اجتماعی باقی بماند 
و در همین فضا فیلم بســازد. چنیــن هجمه هایی البته در 

فضای رسانه ها به وفور دیده شــده و می شود. افرادی که 
 هدف من از کارگردانی این اثر را به درستی متوجه نشدند.
به نظر من یــک فیلمســاز می تواند مطابق بــا درکی که از 
شرایط جامعه داشــته و دارد، واکنش نشان دهد و تصمیم 

به کارگردانی آثار متفاوتی در دوره های مختلف بگیرد.
 در میان صحبت هایتان از تــاش برای ارتقای 
سینمای کمدی سخن گفتید. اینکه ابوالحسن 
داودی با کارگردانی هزارپا ســعی کرده وضعیت 
کمدی ایرانــی را اندکــی بهتر کنــد، این تاش 
در فرم ســاخت کمدی صورت داده شــده یا در 

محتوا؟!
   از این حیث که درباره محتوا می توانستیم رگه های 
بیشتری از حرِف سیاســی یا اجتماعی را بشنویم و ببینیم؛ 
چیزی که در نان، عشق، موتور هزار وجود داشت و اتفاقا 
مخاطبان را به خوبی همراه خود کرد. پرهیز از لحاظ کردن 

این رگه ها، تعمدی بوده است؟
در ابتدای عرایضم به این نکته اشاره کردم که هدف 
من نســبت به این روند فیلمســازی کامال مشــخص بود. 
هدف من از ساخت این فیلم-هزارپا- روشن بوده و در نتیجه 
قراردادهای من و خودم نیز در همین راســتا ارزیابی شده 
اســت. هزارپا از ابتدای شــکل گیری، برای چنین هدفی 
یعنی بیان مسائل اجتماعی یا سیاســی ساخته نشده بود. 
نمی خواستیم که الیه های پنهان داشــته و نقدی به امور 
مختلف وارد کند. هزارپا قصد نداشــته که برای مخاطب 
مکاشفه جدیدی به وجود آورد. قرار بوده که وظیفه اصلی 
سینما-به عنوان یک سرگرمی سالم- در حدود قواعد رایج 
اخالقــی در جامعه را انجــام دهد. حتی در ایــن میان حد 
وســطی از فرهنگ حاکم و توده مردم را نیز شــناخته و در 
آن حد پیش رفته است. هزارپا تالشی برای نزدیک کردن 
فاصله این فرهنگ ها بود. فرهنگی که به صورت عریان تر 
و بی پرده تر در جامعه ما مشاهده می شود. هدف از چیدن 
این تمهیدات نیز، نزدیک شدن فرهنگ رسمی حاکمیت 

به فرهنگ عامه مردم است. 
تفاوت فاحشــی که بیــن هزارپــا و رخ دیوانه وجود 
دارد، این اســت که رخ دیوانه در الیه هــای  پنهان حرف 
مشــخصی دارد. همین حــرف مایه اصلی ســاختن فیلم 
است. مخاطبان آن را درک کرده و تا حد زیادی پسندیدند. 
اما در هزارپا قــرار نبود به الیه های پنهان وارد شــویم. در 
شرایطی که بحران های اجتماعی و اقتصادی، یکی پس 
از دیگری از راه رســیده و فضای ناامیــدی بر جامعه غالب 
شده، به جای درگیرکردن ذهن مردم با برخی پیچیدگی ها 
و معضالت زندگی، آنها را وارد فانتزی یکی بود، یکی نبود 
کنیم و بگذاریم که از این فضا لذت ببرند. فانتزی ای که دو 
ساعت از وقت مخاطب را به تفریح می گذراند. من از ابتدای 
ساخت این فیلم، ادعا نداشتم که قصد ارائه پیام خاصی در 

این فیلم دارم.
حرکت هزارپا در بســتر دهــه 60 مــا را روی لبه تیغ 
می برد. از این جهت که دهه 60 به نظر من، بســتر بسیار 
مهمی است. نباید با آن بی احترامی یا بدرفتاری کرد. در این 
دهه هرچند که مشکالتی اعم از جنگ، زلزله، سیل و... 
وجود داشت، اما امید به زندگی و صداقت بیشتری نسبت 
به امروز در زندگی عامه مردم دیده می شد. به همین دلیل 
است که دهه شصت برای من، دهه بسیار محترمی است. 
هرکس در مسیر زندگی اش صادق تر از امروز بود و همین 
صداقت فضای مثبتی در زندگی همگانی ایجاد کرده بود. 
از این رو؛ سطح شــوخی های ما-نه به سبب سانسورهای 
ارشاد- وابسته به این زاویه نگاه و حرمتی بود که برای دهه 
60 قائل هستیم. حرمتی که خط قرمز اصلی ما در نوشتن 
فیلمنامه بود. من بیش از فکرکردن به سانسورهای بیرونی، 
ممیزی خودم را در اولویت داشتم و مرز شوخی ها را با این 

معیار می سنجیدم.

محمدامیر خوش صحبتان /نفیسه رحمانی 

دبیر فرهنگ/ خبرنگار

 ابوالحســن داودی؛ 63ســاله و زاده نیشــابور. 
تهیه کننــده  و  فیلمنامه نویــس  کارگــردان، 
سینماست. داودی از کارگردان های صاحب سبک 
سینما به شمار می رود. زادبوم، رخ دیوانه، تقاطع، 
مرد بارانی و هزارپا از مهم ترین فیلم های او هستند 
که در میان اهالی سینما و مخاطبان به خوبی دیده 
شده اند. او فعالیت هنری را با حضور در نشریات 
ســینمایی اغاز کرد و پــس از آن و در ســال های 
میانه دهه شــصت، وارد عرصه نگارش فیلمنامه 
و کارگردانی شــد. همکاری با رســول صدرعاملی 
از نخســتین گام های او در راه کارگردانی ســینما 

بوده است. 

 با پیشــنهاد ســرمایه گذار، من و پیمان قاســمخانی 
تصمیم به تولید یک فیلم متناسب با فضای فرهنگی 
جامعه گرفتیم. در ابتدا تنها قرار بود که ما اثری در خوِر 
آن حال و هوا بسازیم و اصا حرفی از کمدی در میان 
نبود. اما در نهایت چنین شد و نان، عشق، موتور هزار 

روی پرده سینماها رفت

گفتوگو
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مصداق این حدود چیست؟
   مثال شــوخی های آسایشــگاه جانبــازان. من و 
نویســندگان، برای درآوردن این قســمت از داســتان، به 
آسایشگاه های متعددی رفتیم. با تعداد زیادی از جانبازان 
صحبت کردیــم و مطالب بســیاری از آنان شــنیدیم. اما 
نکته ای که در این راستا قابل توجه است اینکه من بسیاری 
از خاطرات رزمندگان و جانبازان را در نسخه نهایی فیلمنامه 
حذف کردم، به این دلیل که اگر این شوخی ها و خاطرات 
در فیلم به نمایش درمی آمد، شــائبه توهین به این قشر در 
اذهان شکل می گرفت. اما واقعیت آن است که اینها هم 
مثل ما انسان هستند. انسان هایی که مثل بسیاری از ما، 
شوخی می کردند، خاطره داشتند و غیره. اما به سبب فضای 
پاســتوریزه ای که در طی ســالیان درباره رزمندگان شکل 
گرفته، این حدود به صورت حریم درآمده؛ حریمی که گاهی 
خود این افراد را نیز مورد آزار و اذیت قرار می دهد. بسیاری از 
آنان دوست داشتند که به چشم افراد کوچه و خیابان دیده 

شوند و البته مورد فراموشی نیز واقع نشوند.
 شما به خط قرمزهای ابوالحسن داودی در تدوین 
فیلمنامه هزارپا اشاره کردید. سخن از سانسور به 
میان آمد و من این سوال را بپرسم که آیا هزارپا، 

حذفیات دیگری هم داشت؟
   داســتان هزارپا با دیگــر آثار من تفــاوت زیادی 
داشــت. هزارپــا بلندتریــن فیلمی بــود که مــن در طول 
ســال های کارگردانی ام نوشته ام. نخســتین نسخه آماده 
اکران، 185 دقیقه بود. زمانی که قابلیت تبدیل به دو فیلم 
نود و نود و پنج دقیقه داشــت. تا مدتی هم تصمیم داشتم 
که این دو قسمت را به صورت همزمان و با فاصله ای اندک 
اکران کنم. از این رو، فیلم را مونتاژ کردم و البته داســتان 
نیز قابلیت این نوع اکران را در خود داشت. اما تجربه ام در 
زادبوم یکی از دالیل پشــیمانی من از این نوع اکران شد. 
هزارپا قبل از جشــنواره فجر آماده بود و اما به درخواســت 
من در جشنواره اکران نشــد. دلیل اصلی آن هم پرهیز از 
حواشی بود که در جریان اکران زادبوم رخ داد و البته فیلم 

را قربانی خود کرد.
همچنین بیماری کمبود در سینما و بحث مافیا نیز اثر 
زیادی در این تصمیم من داشت. در طول سال های فعالیت 
من این موارد وجود داشــته و البته تعیین کننــده نیز بوده 
است. به دلیل اثبات وجود این واقعیت برای من از یک سو 
و احتمال موفقیت نسبی هزارپا در گیشه، احتمال می دادم 
که حواشــی زیادی برای هزارپا در اکران دوم ساخته شود 
کمااینکه در جریان همین اکران نیز گالیه های این چنینی 
وجود داشت و دوستان من در ســینما، مثال از اکران های 
فوق العاده هزارپــا ناراحت بودنــد و آن را ضایع کردن حق 
آثار خودشان می پنداشتند. اما واقعیت آن است که شکل 
ســینماداری می تواند در این باره اعمال نظر کند. مســیر 
فیلم پرفــروش را  هموارتر کرده و از این رهگذر ســهم 50 

درصدی را نیز از آِن خود کرده است! واقعیتی که نه با زور و 
نه با مناسبات اخالقی قابلیت کنترل نداشته و همواره باقی 
مانده است. فکر می کردم که داستان زادبوم درباره نسخه 
دوم هزارپا نیز تکرار و اساس فیلم با مشکالت جدی روبه رو 
می شود. نمی خواستم که مخاطب با نیمی از فیلم مواجه 
شــود و نیم دیگر آن را نبیند. از این رو، بیشترین حذفیات 
طول عمر هنری ام را اعمال کردم و حدود 65 دقیقه از هزارپا 
زدم؛ حذفیاتی که به هیچ عنوان شوخی های کم جاذبه یا 
ضعیف داستان نیستند، بلکه بسیاری از این صحنه ها، فراز 
و فرودهای مهمی در داستان هســتند که اتفاقا جای آنها 
نیز در هزارپا خالی اســت اما به هرحال سعی کردم که این 

حذفیات به داستان اصلی فیلم ضربه نزند.
در امان مانــدن ســاختار اصلــی قصــه از آســیب و 
همچنین مصونیت برداشت مخاطب از داستان، مهم ترین 

محور خودسانسوری در هزارپا برای من بود.
 پــس بی فرجام بــودن برخی از داســتانک ها در 
هزارپا، ناشی از همین حذفیات است؟ مسئله ای 
که توجه بســیاری از ناقدین را نیــز به خود جلب 

کرده و می کند.
   فیلمنامه هزارپا ســاخت بســیار کاملی داشــت. 
خیلی از مواردی که در جریان فیلم به صورت سوال برای 
مخاطب باقی می ماند، چه در حوزه شخصیت و چه درباره 
رفتارهای بازیگران، در صحنه های البه ال و داســتانک ها 
وجود دارد. مثال برخی از منتقدین به روند تشکیل شخصیت 
سارا بهرامی اشاره کرده بودند. اینکه شکل تحول رفتار او 
تا حدودی متناقض و ناقص به نظر می رسد. اما در نسخه 
اصلی این روند به شکل منطقی لحاظ شده است. می دیدم 
که یک خانــم دکتر تحصیلکــرده چطــور و چگونه جذب 
کالهبرداری مثل رضا شده است. ندیدن این صحنه ها در 
مخاطب سوال اساسی ایجاد نمی کرد، هرچند در تماشای 
دوم یا ســوم او را با ابهاماتی روبه رو می کــرد اما بنیان این 

داستان خلل جدی وارد نکرده بود.
 همین مسئله درباره داستانک مجاهدین خلق هم 
صادق است؟! اهالی سینما پرداخِت این گروه در 
هزارپا را ناقص ارزیابی می کننــد و حضور آنها را 
تا حدودی غیرمترقبه می دانند. شــما در این باره 
چه نظــری دارید؟ همچنین اینکه؛ قصد شــما و 
تیم نویسنده از حضور نمایندگان این جریان در 

هزارپا چیست؟
   اوال اینکــه؛ بخــش عمــده ای از حذفیــات 65 
دقیقه ای، مربوط به همین مسئله بود. پرداختی که شاید 
در نسخه اصلی کامل تر از آنچه شما دیده اید، باشد. ضمن 
اینکه من تاکیــد ویژه ای بــر موضع گیــری تاریخی فیلم 
نداشتم. یعنی قرار نبوده که هزارپا شبیه هم طرازان خود، 
روایتی تاریخی را به مخاطــب ارائه کند. در هیچ جای این 
داستان، نامی از مجاهدین خلق برده نشده و تنها نشانه ای 

که از این جریان سیاسی وجود دارد، اشاره به نام عملیات 
مرصاد -چهارزبر- در فیلم است. البته نشانه های ظاهری هم 
در کنار این فاکتور وجود دارد، اما قطعیتی درباره آن نیست. 
به هرحال جریان های سیاسی مخالفی در آن برهه زمانی 
فعال بودند که تحرکات سیاســی علیه انقالب داشتند و در 

این داستان باید به یکی از اینها اشاره می کردیم.
 انتخــاب دهــه 60 بــه عنــوان بســتر پرداخت 
داستان، مســاله ای چندوجهی اســت. یکی از 
این دالیل که منتقدان نیز به آن اشــاره می کنند، 
طنزخیزبودن این دهه است. اما شما زاویه نگاه 
محترمی نسبت به این دهه داشته اید و برای آن 
ارزش قائل هســتید. اما دلیل اصلی این انتخاب 
چیســت؟! ارتباط این بــازه زمانی و حــاِل خوب 
مردِم آن؟! یا اثری که نمایش این برهه از زمان در 

مخاطب امروز به  جا می گذارد؟
   شاید باید پاسخ را طور دیگری به شما ارائه کنم. 
شما از یک کارگردان غربی سوال کنید که چرا درباره جنگ 
جهانی دوم فیلم می ســازد؟ او می گوید کــه در این دوران 
اتفاقات مهم به قدری رخ داده که اهمیت پرداخت به این 
دوره را زیاد و زیادتر کرده اســت. دهه 60 نیز چنین حالتی 
برای جامعــه ما-پس از پیــروزی انقالب اســالمی- دارد. 
دهه ای که حامل بیشــترین تنازعات سیاسی، معضالت 
اجتماعی، جنگ هشت ســاله، بالیای طبیعی و... بوده 
اســت. دهه ای که از همه اتفاقات اندکی بهره برده و هیچ 
وجهی از آن خالی از چالش نمانده است. ضمن اینکه دهه 
60 را می تــوان دوره جابه جایی فرهنگــی در تاریخ ایران 
به شــمار آورد. با پیروزی انقالب اســالمی، فرهنگ دچار 
جابه جایــی و تحول جدی می شــود. اما خیلــی از مظاهر 
فرهنگی  باقی می ماند. جریانــات فرهنگی که  در دهه 60 
مستحیل شــدند و در برخی از موارد سلطه بسیاری از آنان 
از بین رفت. به همین دلیــل، تضادهای اجتماعی در این 

دوران شدت بیشتری به خود می گیرد. 
برخــی از اهالــی ســینما و منتقدیــن، در کمــال 
ســاده انگاری، هزارپا را به کپی برداری از آثار مشــابه مثل 
نهنگ عنبر متهم می کنند. نهنگ عنبر 1 که به لحاظ کمدی 
جذاب بود و من هم در ســینما، مثل سایر مخاطبان به آن 
خندیدم، از حیث موضوع تفاوت زیادی با هزارپا دارد. اما 
در بستری مشابه اتفاق می افتد. بستری که می توان هزاران 
اثر درباره آن ســاخت و اکران کرد. مثل جنگ جهانی اول 
و دوم که بســتر آثار زیادی در ســینمای غرب بوده و هنوز 
هم فیلم هایی در این برهه زمانی ســاخته می شــود. این 
آثار می تواند از جهات و زوایای نگاه مختلف، موضوعات 

به نظر من یک فیلمساز 
می تواند مطابق با درکی که 

از شرایط جامعه داشته و 
دارد، واکنش نشان دهد 

و تصمیم به کارگردانی 
آثار متفاوتی در دوره های 

مختلف بگیرد
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را مورد بررســی قرار دهد و روی پرده ســینما بیاورد. من به 
عنوان یک کارگردان، اعتقاد به باقی ماندن و فعالیت در ژانر 
خاصی ندارم. اما به هرحال  نگاه و امضای خودم را داشته و 
دارم. از همین زاویه به هر دوره و موضوعی می نگرم و قطعا 
جنس چنین نگرشی با جنس نگاه فیلمساز جوانی که دوران 
نوجوانی اش را در سال های دهه شصت گذرانده، تفاوت 
زیادی دارم. من مسائلی را  در این افق می بینم که او ندیده 
یا نسبت به آنها احساس نوســتالژی دارد. پس نوع حضور 
و فعالیت من در این بســتر با نوع حضور و فعالیت دیگری، 

تفاوت زیادی دارد.
 در ابتــدای صحبت هایتــان به این نکته اشــاره 
کردید که هزارپا برای مخاطب ســاخته شــده و 
درصدد القای یک پیام اجتماعی یا سیاســی به 
او نیســت. مخاطب برای خندیدن و ســرگرمی 
به ســینما آمده و از این جنبه ارضا می شــود. اما 
سوال من درباره رسالت طنز و نسبت آن با مسائل 
اجتماعی اســت. آیا ابوالحســن داودی به این 
ارتباط اعتقــاد دارد؟ یا به ناچار یکــی از این دو را 

برگزیده است؟
   قالب طنز، قالبی اســت که بــرای نمایش جنس 
مناســبات جامعه مــا، درونیات حکومت، اخــالق مردم و 
روابط مردم با حکومت، از کارآمدی باالیی برخوردار است. 
طنز می تواند مســائل زیادی را در ایــن عرصه مطرح کند 
و مورد توجه قرار دهــد. مثال اگر من در 18 ســال پیش، 
فیلم نان، عشق، موتور هزار را جدی می ساختم، هیچ گاه 
نمی توانستم آن را اکران کنم. چشــم انداز و دید سیاسی 
من در این اثر مشــخص اســت و با همین زاویه هم پیش 
رفته ام. تمرکز این فیلم به صورتی است که در کنار شنیدن 
و دیدن شوخی ها، نگاه مشــخصی برای تماشاچی روایت 
شده و سعی می شود که او در نهایت همراه این نگاه باشد. 
اما در هزارپا، اصال مقید به این کار نبودم. دو دلیل اصلی 
هم برای این مسئله دارم؛ ســابقه و تجربه 30 ساله من در 
سینمای ایران، نشان داده که سینماگران منیتی را همراه 
خود به سینما می آورند. آنها می گویند من این را می گویم، 
می نویسم و به مخاطب نشان می دهم. در واقع ما تماشاچی 
را مجبور می کنیم که از این زاویه بــه دنیا نگاه کند. قبل از 
ورود به پروژه هزارپا، کلنجارهای زیادی با خودم می رفتم. 
کلنجارهایی که می خواست من بودن را از من بگیرد و آن 
را از اثر کنار بگذارد. منیتی که ارتباط مستقیمی با استقبال 
از فیلم دارد. به هر میزان که فیلم دیده شده و جامعه سینما 
از آن رضایت داشته باشند، این حالت در کارگردان غلیظ تر 
شده و او را بیشتر همراه خود می کند. حالتی که در جریان 

ساخت رخ دیوانه برای من وجود داشت. فیلمی که از سوی 
اهالی فرهنگ و سینما به خوبی دیده شــد. از آن استقبال 
شــد و مخاطبان نیز درجه رضایت نســبی از اثر داشــتند. 
مقید شدم که این حالت را حفظ کرده یا به دست فراموشی 
بســپارم. برای فراموشــی این حالت هم می توانستم وارد 
فضای دیگری شوم و از جرگه فیلمسازان اجتماعی خارج 
شــوم. این چالش اصلی من بود. چالشــی کــه در هزارپا 
تالش زیادی برای کنارگذاشــتن آن کردم. تصور تشویق 
و تنبیه را کنار گذاشته و ســعی کردم به مدلی نزدیک شوم 
که بر اســاس درک جامعه شناســانه ام، نیاز اصلی مردم به 
حساب می آید. از گفته ها و شــنیده های منتقدان، اهالی 
 سینما و دیگران فاصله بگیرم و اصال به این امور نیندیشم.
امروز که به این روند می نگرم، شــاهد یــک نتیجه مثبت 
 و بســیار خــوب هســتم. حتــی شــاید بگویم کــه نتیجه 
صد در صدی برای من به همراه داشــت. ســعی کردم که 
احســاس راحتی کنم و از احســاس متقابل مخاطب هم، 

انعکاس خوبی بگیرم.
 در این راســتا باید بــه نکته مهمی اشــاره کنم. 
ابوالحســن داودی بــه عنوان کارگردان ســعی 
کرده تــا وارد ابتذال آزاردهنــده و رایج در فضای 
ســینمای کمدی امروز نشــود. او می خواســته 
کــه در حد بضاعتــش، اســتاندارد طنــز را ارتقا 
دهد و ساده نگری در عرصه ســینمای کمدی را 
تعدیل کند. ســاده نگری ای که در نهایت منجر 
به بزن دررویی شــده و هر محصول بی ارزشی را 
به مخاطب عرضه می کند. مخاطبی که مجبور به 
دیدن این آثار در سینمای امروز است و راهی غیر 

از این پیش روی خود نمی بیند.
   هزارپا امروز به مــرز خوبی از فروش رســیده و از 
رهگذر همین توجه مخاطب، توانســته آنهــا را بخنداند. 
عامل اصلی این فروش باال از نظر شما چیست؟ عوامل فنی 
که قطعا در این جریان مهم بوده، اما مساله ای مثل حضور 
رضا عطاران در هزارپا، عامل موثری بر سهم شما از گیشه 

بوده است. جمع بندی شما در این باره چیست؟
مجموعــه همه این موارد! عواملی که شــما اشــاره 
کردید، در موفقیت یــک اثر تاثیر زیــادی دارند. اما قطعا 
هیچ یک از این عوامل به تنهایی تضمین کننده فروش یک 
فیلم نیستند. عطاران شاید محبوب ترین بازیگر سینمای 
ایران اســت. اما او هم در کارنامه خود فیلم هایی داشــته 
که در گیشه شکســت خورده و چندان دیده نشده است. یا 
مسئله ای مثل ماجراهای اکران، تا حد متوسطی می تواند 
فروش فیلم را متاثــر کند. همچنین تبلیغــات هم یکی از 

فاکتورهایی اســت که بر دیده شــدن فیلم تاثیر دارد. اما 
مهم ترین عاملی که توانســت مخاطب را تحت تاثیر خود 
بگیرد و او را پای گیشه ســالن ســینما بیاورد، این بود که 
هزارپا برای مخاطبــان خود احترام ویــژه ای قائل بود. ما 
در این فیلم کم فروشــی نکردیم. وقتی شــما به فیلم نگاه 
می کنید، با یک اثر 122دقیقه ای مواجه هستید؛ اثری که 
در برابر همتایان خود، چیزی حدود یک و نیم برابر زمان را 
به مخاطب عرضه کرده است. در تمام این 122 دقیقه هم، 
میزان شوخی ها و ریتم داستان، دچار افت نشده و شاید باز 
هم از رقبای خود یک ســر و گردن باالتر به نظر می رسد. 
هزارپا جایی برای خستگی و مالل تماشاگر باقی نمی گذارد 
و به همین دلیل در تمام مدت خنده را برای تماشاچی حفظ 
می کند. قریب به اتفاق افرادی که برای تماشــای فیلم به 
سینماها می روند، راضی از سالن خارج می شوند. من کمتر 
تماشاگری را می بینم که در این دوران وخامت اقتصادی 
با چهره ای ناراضی از سینما بیرون آمده و هدف فیلم درباره 

او ناکام مانده باشد.
نکته مهــم دیگر اینکــه؛ مهم ترین شــیوه تبلیغ در 
سینمای ما، تبلیغ سینه به سینه است. تماشاچی که خانواده 
خود را به دیدن هزارپا می آورد، یا جوانی که دوستانش را به 
دیدن این فیلم تشویق می کند، همه و همه ابزارهای تبلیغی 
هستند که پربازده ترین دســتاورد را برای هزارپا به ارمغان 
می آورند. از رهگذر همین تبلیغ اســت که چنین سهمی از 

گیشه نصیب فیلم شده است.
 به عنوان آخرین سوال؛ آیا ما ابوالحسن داودی 
را دوباره در قاموس رخ دیوانه خواهیم دید؟! یا او 
همچنان قصد ساختن آثاری را دارد که مایه های 
جدی کمتری در آن دیده شود و تداعی گر هزارپا 

برای ما باشد؟
   من فکر می کنم این سوال را باید از مدیرانی پرسید 
که این روزها در حال اداره جامعه هستند. آنها تا چه زمانی 
قصد ادامه این شیوه مدیریت را دارند؟ وضعیتی که من به 
عنوان یک فیلمساز اجتماعی در آن مجبور به کنار گذاشتن 
دغدغه ام شده و وارد حوزه های دیگر شوم. من امروز شبیه 
به دکتری هستم که تنها می توانم برای بیمارانم آرامبخش 
تجویز کنم؛ بیمارانی که به دردهای بزرگ رسیده اند و راهی 
برای رهایــی از آن ندارند. امیدوارم که دوبــاره به روزهای 
اجتماعی بودنم بازگردم. همچنان امیدوارم که تلخی نگاه 
من واقعیت نداشته باشد. اما سیر پیش روی ما، سرانجام 
روشنی درباره فیلمسازی اجتماعی و دغدغه های شخصی 
ندارد. معنای این گفته هم الزاما ادامــه دادن کارم در ژانر 

کمدی نیست. من امروز تصوری از آینده ندارم... .
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رضا عطاران تکراری
چگونه فیلم هزارپا پرفروش ترین فیلم سینمای ایران شد؟

سینمای عامه پسند، پرفروش، بالک باستر، مردمی، 
راحت الحلقوم، تجارتی، پربیننده، پراستقبال، پر طرفدار یا 
سرگرم کننده؛ نام هایی   هســتند که هر منتقدی به اقتضا در 
تعریف از سینمای تجاری ممکن اســت به کار ببرد. هرچند 
تفاوت های معنایی بین این نام ها وجود دارد. مثال سینمای 
عامه پســند با پر فروش و بالک باســتر متفاوت است. فیلم 
مردمی با فیلمی که در شــرایط به خصوص مقطعی فروش 
کرده است، فرق دارد. ممکن اســت فیلمی پرفروش شود 
ولی پربیننده نباشد اما به سینمایی که به هدف استقبال بیشتر 
ساخته می شــود ســینمای تجاری می گویند. سینمایی که 
مهم ترین دغدغه اش، مستحکم کردن پایه های اقتصادی 
سینماســت. چون فروش بــاالی فیلم بخــش مهمش به 
ســالن های اکران اختصاص می یابد و اگر دســتاوردهای 
مادی یک فیلم پر فروش از جانب تهیه کننده به توسعه سینما 
منجر شود  و نه مسکن سازی و خروج ارز از کشور برای تفریح 
و... می تواند رونق  و به روز شدن امکانات سینمایی را موجب 

شود که ثمره اش به نفع آیندگان باشد.
البتــه تحقق فیلم تجاری بســته به فرهنــگ و قدرت 
سینمای هر کشوری دارد که مسلما کامل ترین و بزرگ ترین 
و پیشروترین این نوع سینما را آمریکا دارد. در آمریکا سینمای 
تجاری و به طور کلی توسعه اقتصادی  و رونق گردش مالی  
در اولویت است. حتی اگر ممیزی پنهانی دارند در راستای 
منافع اقتصادی است. اگر قرار باشــد اکثریت مخاطبان را 
همراه با کودکان جذب کنند حتما در فیلم شان نکات ایمنی 
را رعایت می کنند. در آمریکا برای ســینمای تجاری و جذب 
همه سلیقه ها  تالش زیادی کرده اند، ژانر های مختلف ایجاد 
کرده اند  و بــه بزرگترین مضامین و تخیالت دســت نیافتنی 
پرداخته اند که در سینمای ایران فاقد آن هستیم.  سینمای 
تجاری در ایران اغلب کمدی هایی است که معموال کالمی 
هم هســت و تنوع الزم را نــدارد و اگر هم تجارتی ســاختن 
در ژانر های دیگر محتمل هم باشــد، ریســکش باالست و 
امتحان خود را پس نداده است. جذب تماشاگر به هر قیمتی، 
خنداندن ســخیف، ابتذال در محتوا، فیلمفارســی بودن، 
بزن در رویی، ســاده انگاری درام و توهین به شعور تماشاگر 

اتهاماتی اســت که معموال بر پیکره ســینمای تجاری وارد 
می شود و بیشــتر از قبل این حوزه را خالی از قدرت و مدافع 

نموده است. 
گاهی  اوقات شــاهدیم به خاطر نبــود تجربیات مهم 
در این حوزه خواســته های تماشــاگر هم لحاظ نمی  شــود 
و بخشــی از فیلم ها با شکست مواجه می شــوند. جذابیت 
تجاری در سینمای ایران بیشتر پیرامون حضور استار هایی 
است که آنها هم در استار بودن شان شبهات وجود دارد ولی 
در ســینمای آمریکا همان طوری که ســینمای تجاری شان 
آپشــن های متنــوع دارد ، دارای ســوپر اســتار های قطعی 
هستند که حضورشــان متضمن فروش است و البته ساختار 
پرداخت دســتمزد قابل قبولی هم دارند. اگر سوپر استاری 
فیلمش فروش باالیی نداشته باشد حتما در کارهای آینده در 
دســتمزدش تاثیر می گذارد. مثل اتفاقی که برای تام کروز 
افتاد  و بعد از شکست تجاری فیلم اکشــن »شوالیه و روز« 
دستمزدش پایین تر از قبل شد و بعد ها با تالش بیشتر خودش 
را احیا کرد  و اخیرا در جدید ترین عملیات غیرممکن به اوج 

خود بازگشته است.
اگر بخواهیم به آسیب شناسی سینمای تجاری در ایران 
بپردازیم  متوجه درک ســطح پایین از این سینما می شویم. 
مدیران که گویا عمد دارند این ســینما رونق نگیرد تا سینما 
روی پای خودش نایســتد ، کمپانی های بزرگ نداریم که از 
ابتدای تولید تا پخش مســئولیت ها را بپذیرد  و هنرمندان را 
مدیریت نموده و امنیت شغلی شــان را ایجاد کند، منتقدین 
هم در نگاهی روشنفکرانه این سینما را نمی  پسندند و به قدری 
این نگاه غالب شــده که در بزنگاه به تخریب این سینما هم 
پرداختند  و به این دلیل به جای جاده اصلی بودن این سینما 
و فرعی بودن دیگر انواع سینما، انواع سینما از هنر  و تجربه 
و لو باجت گرفته تا جشنواره ای شده اند بخش اعظم سینمای 

ایران و تک فیلم های تجاری گاهی می آیند  و می روند. 
همه جای دنیا برای این نوع سینما اهمیت ویژه ای قائل 
می شوند. چون قاعده این است که سینما باید ثروتمند باشد  و 
در آمدش هم از گیشه ها باشد. سینمای تجاری نان آور سینما 
محسوب می شود و در صورت محکم شدن پایه های این نوع 
سینماست که می شود به کیفیت و رونق دیگر انواع سینما هم 
پرداخت. نه اینکه این سینما را نابود کنیم و برای ساخته شدن 
سینمای بدنه به پول دولت و اسپانسر  و پول های مشکوک 
متوسل شویم و هر بی ربطی را وارد حریم هنر مقدس سینما 
کنیم.  نتیجه تخریب های متمادی و بی ارزش قلمداد شدن 
این سینما شده وضعیت امروز که مثل اداره جات، هنرمندان 
حقوق بگیر دولت شده اند. منتظر وام های بالعوضند. اکران 
مهم نیست و قهر مردم با سینما که از خودشان نمی  دانندش 
رخ داده و کســب در آمدی هســت که در دل تولید است  و 
کارگردان هایی را داریم که با وجود چندین شکست تجاری 
باز هم فیلم می ســازند چون رابطه هایی برقرار کرده اند ولی 
مابقی که از این روابط اطالعی ندارند، اندر خم یک کوچه با 
کفش های آهنین فقط می دوند و به نتیجه ای هم نمی  رسند  
و اگر هم به طریقی برسند اتفاق ساده و گذرایی خواهند بود 

که نه دیده می شوند  و نه در یادها می مانند.  
در دهه اخیر تک اتفاق هایی در سینمای تجاری افتاده  
که با تالش های فردی رخ داده و اغلب در بخش خصوصی 
بوده اند. چون بخش دولتی به خاطر سفارشــی کردن کار و 
به هدف ارائه بیالن کاری اداری ســاخته می شود هر چقدر 
بزرگ و باشــکوه هم فیلم بســازد مردم را منها کرده است و 
اصوال ســلیقه مردم را ســخیف می داند.  به طــور کلی هنر 
ســینما که بودجه اش را دولــت بدهد خود به خــود از مردم 
فاصله می گیــرد و در بلند مدت تالش برای فتح گیشــه  به 
ضد ارزش تبدیل می شود. تعدادی هم که در این نوع سینما 
فعالیت دارند مثل دفتر پویا فیلم و ... به دلیل همین فاصله 
و آپدیت نبودن فکر می کنند با رجعت به گذشته و استفاده از 
تم های کلیشه ای و جواب پس داده استقبال شگرف ایجاد 
کنند که غالبا  موفق نیستند.  یک فیلم اخراجی ها 2 داشتیم 
که هجمه های بسیاری علیه کارگردانش دید و ارزش های بکر 
فیلم که وارد سینما شــدند دیده نشد و دوم هم همین هزار پا 
ساخته ابوالحسن داودی که در حال اکران است و از فروش 
 30میلیاردی عبور کرد و در تعداد مخاطب رقابت شدیدی با 

اخراجی ها 2 دارد. 
در شــرایطی این فروش رقم خورده اســت که اوضاع 
اقتصادی بحرانی کل مملکت را فراگرفته و سینمای ایران 
به شدت فاقد آن حال و هوای درخشان دوران طالیی است و 
انگیزه فیلمساز  و نویسنده و حتی تماشاگر برای دنبال کردن 
ذوق مند این هنر جذاب در پایین ترین سطح خودش  است.  
به عنوان کسی که سینمای عامه پسند را دنبال می کنم و به 
عالقه ام در این گرایش مفتخر هم هستم، باید بگویم که از 
فروش این مقداری خوشحالم، ولی از اینکه ساختاری برای 

حمید الزمی

منتقد

 سوژه خیلی خوبی دارد که به ضعیف ترین وجه توسط 
ابوالحسن داودی -با چنان سابقه درخشانی در سینما- 
ساخته شده اســت. هزارپا یک رضا عطاران تکراری  
و بی خاقیت  دارد و فیلمنامه ای که نتوانســته ســوژه 

خوبش را به خوبی پرداخت نماید
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عطاران تنها سرمایه هزار پا
نقدی به استفاده از شوخی های جنسی درکمدی هزارپا 

تا امروز و همین لحظه که این مطلــب را می نگارم، 
»هزارپا« به فروشــی بیشتر از ســی میلیارد تومان رسیده 
اســت. یک رکورد بی ســابقه بــرای حاِل بد ایــن روزهای 
سینمای ایران. ســینمایی که در نزدیک ترین و باالترین 
رکورد فروشــش، فیلم مصادره را دارد. مصــادره در اکران 
اول تابستان امسال، توانســت با زحمت به پانزده میلیارد 
تومان برسد و گیشه را تحویل فیلم های بعد از خود بدهد. 
اما هزارپا از ابتدای اکران، گیشه های بلیت فروشی را درو 
کرد و حتی کار به جایی رســید که فــروش بلیت نیم بهای 
سه شنبه ها از روزهای ابتدای هفته آغاز می شد. اما سوالی 
که درباره هزارپا مطرح است اینکه  دلیل اینهمه محبوبیت 
چیســت؟  طنز  عطاران؟، عزتــی  یا ابوالحســن داودی با 
سابقه ای جدی؟  اینها سوال هایی اســت که شاید در این 

نوشتار پاسخ داده شود.
شــاید اصلی ترین دلیلی که برای خندیدن به هزارپا 
می توان پیدا کرد، شــوخی های مثبت هجده ای باشد که 
این بار خیلی پررنگ روی پرده ســینما  آمده و پیش روی ما 
همه را می خنداند. شــوخی هایی به مراتب سخیف و البته 
نوســتالژیک که برای نسل میانســال و جوانان نزدیک به 
میانسالی جامعه ما چنان خنده آور است که سالن سینما را 
برای یک ساعت و نیم روی هوا نگه می دارد. همین فضا و 
همین موقعیت سنجی است که ضمانت موفقیت هزارپا در 
فروش شده و گیشه را به نفع او مصادره کرده است، همان 
فاکتوری که درباره اکسیدان هم جواب داد  و شاید در آینده 
نیز تضمین موفقیت آثار سینمایی دیگری نیز بشود . فراوانی 
شوخی های جنســی در فیلم تا حدی است که جای خلق 
موقعیت های کمیک در ژانر کمدی را گرفته است. نویسنده 
و کارگردان به جای اینکه به فکر طنــازی و طنزپردازی  در 
اثر باشد، ایهام کالمش را چنان سنجیده نوشته که اولین 
برداشت از دیالوگ ها، به غایت جنسی باشد. خصوصا در 
دقایق پایانــی فیلم، مخاطب چنان درگیر این شــوخی ها 
می شود که امانی برای فکر کردن ندارد و تمام متن را ناچار 

در همین فضا می بیند و می شنود. 
هزارپا هم در راســتای اجرای همین فرمول، موفق 
بوده و به قدری سرشــار از اشــاره های مســتقیم و روشن 

جنســی اســت که اگر تعداد این کنایه ها را بشــماریم، به 
سادگی می توان به بیشتر بودن تعداد آنان در نسبت با دیگر 
آثار کمدی ســال های اخیر پی برد. فیلــم در هر موقعیت 
و بــه هنگام تعریــف و توصیف هر داســتان یا بســتری از 
داســتان پردازی اش، ابایی از ارائه گفت وگوهای جنسی 
به مخاطب خود ندارد  تا جا یی که این رویکرد در ســکانس 
دســتگیری رضا و بسته شــدنش بــه صندلی بــه اوج خود 
می رســد. عطاران مثل همیشه دســت از دهان برداشته 
و دیالوگ هایــی را می گویــد که انــگار بداهه اســت. این 
دیالوگ ها سال های سال اســت که از قلم و ذهن و دهان 
عطاران شنیده شــده و مخاطب انگار فقط انتظار دارد که 
چنین شــوخی هایی را از عطاران بشنود. شاید حتی میزان 
خنده آور بودن این دیالوگ ها نیز بسته به نقش عطاران در 
ایفای آن، بیشتر و کمتر شود. به نظر می رسد که از همین 
رو، ســازندگان همت ویژه ای را به کار بســته اند تا در تمام 
دیالوگ های رضا -با بازی عطاران- اشارات جنسی جایگاه 
مخصوصی داشته باشد و در هیچ صحنه ای این شوخی ها 

کمرنگ نشود. 
بسیاری از منتقدان و اهالی سینما در پاسخ به پرداخت 
بیش از حد شوخی های جنسی، همواره این طور گفته اند که 
وجود اشاره جنسی به تنهایی مشکلی برای یک اثر کمدی 
محسوب نمی  شــود  اما در برابر این گزاره باید چنین پاسخ 
داد که باید دید با کنار گذاشتن شوخی های جنسی از یک 
کمدی سینمایی، آیا چیزی دیگری هم از فیلم باقی می ماند  
یا فیلم تبدیل به دیالوگ های بی معنایی می شود که هویت و 

ماهیت خود را از  همان گفت وگوها گرفته است؟ 
با همه این احوال و در اوضاعی که فیلم های دیگری 
فروش چندانی در گیشه تابستانی ندارند، این هزارپاست که 
توانسته سینمای امروز ما را سرپا نگه دارد. تنها فردی هم 
که گویا توانسته از پس این ویرانی ها، فیلمی را سرپا کند، 
رضا عطاران است. بازیگری که به لطف بیان طناز و ادای 
بامزه اش، مخاطبان زیادی را به ســالن سینماها می آورد 
و آنها را پای گیشــه ها نگه می دارد. عطاران تنها سرمایه 
برای هزارپا است و شاید مهم ترین دلیل انتخاب این فیلم 
از ســوی مخاطبان. بازیگری که هرچند سال هاســت در 
تلویزیون ایران دیده نمی  شــود  اما هنوز مهم ترین جایگاه 
کمدی در ســینما را از آن خود کرده و البته پشتوانه مهمی 
نیز در میان هواداران خود دارد؛ هوادارانی که شاید شناخت 
سلیقه آنها و ریشه های این هواداری نیاز به طرح یک پروژه 

مفصل جامعه شناسی داشته باشد.

احمدرضا کانتری

منتقد

تولید و اکران منظم این نوع فیلم ها وجود ندارد، ناراحتم.  دوم 
اینکه هزار پا به غیر از عطاران آن هم تکراری  و کلیشه ای و 
یک ســوژه خیلی خوب در باقی موارد لنــگ می زند. کفش 
پاره ای در بیابان است که غنیمت است  و یک چشمی است 
که در شهر کوران پادشاهی می کند.  کامال مشخص است 
که مردم اســتقبال کننده در کمبود دلخوشی های پیرامونی 
استقبال کرده اند  و شرایط طبیعی برای اثبات حقانیت فروش 
فیلم حاکم نیست. به عبارتی فیلمساز  و عوامل نمی  توانند این 

فروش را نتیجه فیلمی بدانند که خیلی خوب است. 
مسلما من به عنوان نگارنده ای که سینمای عامه پسند 
را دنبال می کنم، اگر روزی و در شــرایطی این نوع سینما را 
نسپندم،  الزاما روشنفکر نیســتم. چون در روزهای پذیرش 
سینمای تجاری، توقعی غیر از سرگرمی از فیلم نداشته ام. 
فیلم هزار پا در سطح خودش  و در دنیای سینمای تجاری که 
در موردش صحبت می کنیم، یــک فیلم ضعیف  و ناتوان از 
گفتن فحواست. سوژه خیلی خوبی دارد که به ضعیف ترین 
وجه توسط ابوالحســن داودی -با چنان سابقه درخشانی در 
سینما- ساخته شده است. هزارپا یک رضا عطاران تکراری  
و بی خالقیت  و فیلمنامه ای دارد که نتوانســته سوژه خوبش 
را به خوبــی پرداخت  کند.  برای بررســی فیلــم تجارتی باید 
معیار های سنجش مان در راستای جهان داستانی ارائه شده 
باشد.  مثال یک فیلم تجاری باید ســاده باشد و پایان داشته 
باشــد. نمی  توان فیلم تجاری که پایان باز ندارد را نپسندید. 
قاعده این اســت مگر اینکه فیلم تجاری قرار باشد ادامه دار 
باشد که آن هم باید داستان قسمت خود را به پایان برساند. 
چون گاهی ممکن اســت  قســمت بعدی به ما قبل قسمت 
قبلی بپردازد. مثال جنگ ستارگان ساخته جورج لوکاس که 
پرفروش ترین فرانچز )فیلم های چندقســمتی( اســت. در 
شش قسمتی که ساخته شــد ابتدا سه قسمت دوم  و بعد سه 
قسمت اول را  دیدم در کلیت داســتان ها به هم ربط داشتند 

ولی هر قسمت آنچه  باید می گفت را گفت. 
در بررسی سینمای تجاری باید به قرار داد های سازنده 
با بیننده نــگاه کرد که آیــا آن را تــا آخر رعایت کــرده یا نه؟ 
ســازندگان به هدف خود رســیده اند یا نه؟ ســازنده توانسته 
رگ تماشاگر را دستش بگیرد یا نه؟ اگر فیلم کمدی است، 
توانسته خنده بگیرد یا نه؟ قواعد ســاختاری را رعایت کرده 
اســت یا نه؟ دســتاوردهای تکنیکی جذاب بــه کار برده یا 
نه   اگر بررســی محض داشته باشــیم، متوجه می شویم که 
ســاخت و پرداخت فیلم تجــاری از لحاظ هایی ســخت تر 
از دیگــر گونه هــای سینماســت و هــر کســی توانمنــدی 
فعالیت  در این حــوزه را ندارد. حاال اگر عده ای نتوانســتن 
خود را به حســاب بد بودن این نوع ســینما توجیه کرده اند، 
دلیل نمی  شــود که باورشــان کنیم.  برای نجات ســینما از 
هر لحــاظ باید به ایــن نوع ســینما توجه کنیــم و از رونقش 
 خوشحال باشــیم. مســلما ســینمای هنری هم در کنارش 

در حد لیاقتش رشد خواهد کرد.
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هزار خم هزارپا
در حاشیه اکران هزارپا؛ آخرین ساخته پرفروش ابوالحسن داودی 

قریب تریــن و غریب ترین واژه ای اســت که همه ما 
نســبت به آن ذهنیتی داریم. پنداشــت و برداشتی که ما 
در جایگاه مخاطب آثار مختلف قــرار داده و از رهگذر این 
تخاطب، پیامی را برایمان به ارمغان می آورد. اما پیش از 
پرداختن به سوژه این پرونده، اندکی درباره معنای طنز تامل 

کرده و انواع گوناگون آن را از نظر می گذرانیم.
مرور لغت نامه هــا و منابع ریشه شناســی درباره واژه 
طنز ما را به معنای تقریبا واحدی می رســاند. طنز در لغت 
به معنای طعنــه زدن، ولــی معنای اصلی کــه پیش ترها 
 بــرای ایــن واژه تبــادر می شــده، تیــغ جراحی اســت.

در التین و در ریشــه یونانی این واژه، طنز نام ظرفی پر از 
میوه های متنوع بوده که به یکی از خدایان کشاورزی هدیه 
داده می شده است. در واقع این واژه به معنای غذای کامل 
یا غذایی آمیخته از هرچیز بوده است.1 معنایی که امروز در 

تفسیر واژه طنز، کمتر ذهنی به آن متبادر می شود.
جایگاه نمود طنز، پیش از رونق ســینما و تلویزیون، 
وســعتی بســیار کمتر از امروز داشــت. در ایام گذشــته، 
مهم تریــن رســانه و مرجــع اطــالع رســانی عمومــی، 
مکتوبــات بودند. رســانه های کاغــذی مثــل روزنامه ها 
و در کنــار آن کتب عمومی که دســت در دســت و نســل 
در نســل، میان مــردم می چرخید و فحــوای آن کالم در 
اندیشــه ها به یادگار می ماند. در ادبیات کالســیک، طنز 
به نوع خاصی از آثار منظوم یا منثور ادبی گفته می  شد که 
اشتباهات یا جنبه های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای 
اجتماعی و سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را به شیوه  ای 
خنده دار، بیــان کرده و بــه چالش می کشــید. در تعریف 
طنز کالســیک این طور  آمده  اســت: »اثــری ادبی که با 
استفاده از بذله، وارونه ســازی، خشم و نقیضه، ضعف  ها 

 و تعلیمات اجتماعی جوامع بشــری را به نقد می  کشــد.2
« نکته ای که منابع مهم دیگر با محوریــت طنز نیز به آن 
اشاره کرده و تاکید زیادی بر این مســاله داشته اند. پس 
یکی از مهم ترین بایســته های آثار تولید شــده این ژانر، 
به نقد کشیده شــدن و چالش به مسائل مختلفی است که 

نگارنده می خواهد مخاطب را از آن آگاه کند.
برخی از اهالی طنز البته معتقدند که ریشه طنزپردازی 
در ایران، قدمتی بــه طول ادبیات جهانی نــدارد. هرچند 
که طنز در تاریخ بیهقی، اشــعار عبید زاکانــی و دیگر آثار 
قدیم زبان فارســی به کار رفته، ولی اســتعمال وسیعی به 
معنای اروپایی نداشته  است. آنچه در میان فارسی زبانان 
رایج بوده و ما امروز به نام طنز می شناســیم، به اصطالح 
درســت تر، هجو بوده اســت. مایه ای از طنز که بیشــتر 
جنبه انتقاد مســتقیم و شــخصی دارد و جنبه غیر مستقیم 
طنز به معنــای اروپایی را نــدارد. همچنیــن نکته مهمی 
که دربــاره هجو باید بــه آن اشــاره کرد، هــدف متفاوت 
نگارنــده در هجوپــردازی اســت. هجوپرداز فــارغ از بار 
ارزشــی اقدامش، درصدد چالش با فرد، گــروه، اقدام یا 
سیســتمی نیســت. او نمی  خواهد مضامین مشخصی از 
اجتماع را برای مخاطب بیان کند. تنها قصدش خندیدن 
 است و در راه این مقصود از ترک دیوار هم بهره می گیرد!
در کنار این دو نوع متفاوت، دایره واژگان فارسی، واژه ای 
به نام هــزل را نیز درون خــود دارد. هزل ضد جد اســت و 

بیشتر جنبه مزاح و مطایبه دارد.

  حلقه فصل
آنچــه پیش از ایــن و دربــاره تفاوت ماهیــت طنز و 
هجو گفتیم، شــاید اصلی ترین مســاله ما در این پرونده 
و نوشــتار باشــد. اینکه مخاطب، تولیدکننده و اهالی نقد 
سینمای امروز ما تفاوت جدی بین این فیلدها قائل شوند 
و مرز طنز، هجو و هزل را به روشنی مشخص کنند. وقتی 
ماهیت متفاوت آثار تولیدی در این زمینه مشخص باشد، 
طبعا فضای متفاوت این کارکردها نیز برای همگان روشن 

می شود. پس مخاطب یا ناقدی از هجو انتظار نقد نداشته 
و همچنین نویســنده یــا کارگردانی در قالــب طنز به هجو 
نمی  پردازد! البته که این مقوله یکی از بحث برانگیزترین 
مسائل تاریخ هنر بوده و ماهیتی پیچیده و چند الیه دارد. 
اما برای سهولت بیشتر در ســخن گفتن از این باب، دایره 
ســخن را به حوزه ســینما محدود کرده و در چنین فضایی 
ســخن می گوئیم. به صورت مشــخص درصدد هستیم 
تا آخرین اثر ابوالحســن داودی؛ هزارپا را که با اســتقبال 
خوبی از جانب مخاطبان نیز روبه رو شــده، مورد بررســی 

بیشتر قرار دهیم.
طنز- کــه در این نوشــتار ما رشــته اجتماعــی آن را 
در نظــر داریم- گرچه ریشــه در خنده اســتوار دارد و تمام 
تالشش را می کند تا مخاطب را بخنداند، اما خنده را بیشتر 
وســیله ای می داند برای نیل به هدفی برتر و آن هدف هم 
چیزی نیســت جز آگاهی مخاطب. طنــاز از رهگذر تولید 
اثــر خود-کــه در اینجا به طور مشــخص فیلم اســت- در 
نظر دارد به یک چالش یا مســاله عمومی بپــردازد. اما در 
کنار این پرداخت، مخاطــب را می خنداند. او می داند که 
بهترین راه برای آوردن همه مردم به کالس درسش، خنده 
است. نقطه وصل روشنفکر، ورزشــکار، کارمند و یک زن 
خانه دار همینجاســت؛ فرصتی برای خنده! او در پشــت 
این خنده، واقعیتــی تلخ و وحشــتناک را بازگو می کند که 
در اصل به دنبال آن است. طعنه ای که در طنز وجود دارد 
همان محور اصلی اســت که در عمق خنده، مخاطبش را 
می  خشــکاند و او را به تفکر وا می دارد. حتی ممکن است 
در هنگام تماشــای فیلم نیز چنین حالتــی برای مخاطب 
مترتب نشود، اما به محض پایان تیتراژ و در مسیر راهروی 
خروج از سالن سینما، حتما به کنایه های تلخ می اندیشد. 
موضوعی که شاید او برای دیدن و شنیدن آن نیامده، اما 
دستاوردی است که کارگردان و نویسنده اثر در اندیشه او 
یادگاری نهاده اســت.  این نکته مهمی اســت که باید در 
تحلیل آثار طنــز و تمایز آنان از هجو یا هــزل، مورد توجه 
قرار داد. به همین خاطر اســت که اهالی این حوزه درباره 
طنز گفته اند: »طنز یعنی گریه کردن قــاه قاه، طنز یعنی 

خنده کردن آه آه. « 3
برداشــتی که از طنز در این ســطور مورد اشاره واقع 
شد، همان کارکرد جراح گونه ای است که در ابتدای متن 
نیز گفته شد. طنز واقعی، همان تیغ جراحی است که این 
بار در دستان نویسنده و کارگردان قرار داده شده و به دنبال 
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یک برش شفابخش است! این کارکرد اصلی طنز است که 
این روزها در بسیاری از آثار سینمایی مغفول مانده است.

  از کدام ره؟!
همه انواعی از آثار خنداننده که به آن اشــاره شد، در 
دسته بندی کلی مطایبه و شوخی قرار دارند. هجو به قصد 
مسخره کردن، ریشخند یا تخریب شخصیت فرد، جماعت 
یا مساله ای نگاشته می شــود. قصد اصالح ندارد و هدف 
اصلی اش نابودی شخصیت  ســوژه اش است اما در طنز، 
همانطور که اشــاره شــد، معموال قصد نویســنده اصالح 
یک امر ناپسند، آنهم در گســتره اجتماع است. همچنین 
طنز یک دســتمایه همیشــگی دارد و آنهــم پرداختن به 
نداشته های مردم یا یک اجتماع است. بیان غیرمستقیم 
مشکالت و کاستی  ها، با زبان شوخی گام مهمی در مسیر 
اصالح است که رسیدن به انتهای آن، مقصود اصلی طناز 
اســت. در بیان ســینمایی این واژگان، با مفهوم دیگری 
روبه رو هســتیم. مفهومی به نــام کمدی. ژانــر کمدی، 
یکی از مهم ترین و اثرگذارتریــن ابزارهای بیان مطالبات 
اجتماعی در ســینما اســت. کمدی اصلی ترین نوع بیان 
مطایبه  آمیز به صورت تصویری و در قالب ســینما، تئاتر یا 
برنامه های تلویزیونی اســت. در واقع کمدی می تواند از 
همه شــاخه  های طنز، هجو و هزل برای بیان منظور خود 
استفاده کند. در تعریف و تفصیل ویژگی های کمدی این 
چنین آورده اند:» بــه ظاهر هدف کمدی خنــده و تفریح 
است. اما در حقیقت مســائل جدی در پرده شوخی نموده 
می شود. در کمدی شخصیت قهرمانان و شکست  هایشان 
بیشــتر جنبه شــادی  آور و عمدتا ســرگرمی دارد و معموال 
بیننده بدان توجه جدی نمی  کند. تماشاگر از قبل می داند 
که فاجعه بزرگی اتفاق نخواهد افتاد. بلکه ســیر حوادث 
در جهت کامرانــی قهرمان یا قهرمانان اســت. قهرمانان 
کمدی اکثرا افرادی از قشــر متوســط یا پایین جامعه اند 
که در طــول نمایــش مرتکب اشــتباهات یــا رفتارهایی 
می  شــوند که مخاطــب بر دردسرســاز بــودن یا اشــتباه 
بودن این اعمال اشــراف کامــل دارد. در واقع نویســنده 
داســتان را طوری جلو می برد که ســطح آگاهی مخاطب 
 از قهرمان در مورد مســایل و رخدادها باالتر باشد و همین 

موجب خنده  او است. « 4
آنچــه در ایــن نوشــتار بــه عنــوان کمــدی از آن 
صحبــت شــده، درون مایه طنز اســت. در واقــع کمدی 

اصیــل، طنــزی اســت کــه در پــی خندانــدن و در عین 
حال اشــاره به مســاله ای مهم اســت. چیزی کــه امروز 
بســیاری از طنزهــا فــارغ از درون مایه آن شــده و تنها به 
ظاهــر ایــن ماجــرا جلــب شــده اند. چیــزی که شــاید 
 بیشــتر از نزدیک بــودن بــه طنز، شــبیه به هجو باشــد.
این گونــه  هجــو  تعریــف  در  امینــی  اســماعیل 
می نویســد:» هدف اصلــی نویســنده هجــو، اســتهزا و 
مسخره کردن یک نفر است. آن هم از طریق بزرگ نمایی 
معایب او و یا نسبت دادن صفت ها و عیب هایی که ممکن 
اســت در آن فرد نباشــد. در واقع هجو نوعی دشنام دادن 
است، اما تفاوت آن با فحاشــی معمولی این است که در 
هجو، از امکانــات بیانی و زبانی نیز اســتفاده می شــود. 
اگرچه در آثار هجو، صراحت و حتی در بســیاری از موارد 
رکیک بودن، رایج است اما از میان آثار هجوآمیز، آنهایی 

که پوشیده تر و گزنده تر است، ماندگارتر نیز هست.« 5 
مبتنی بر این تعاریف و تمایزات، نکته اصلی و مهمی 
که درباره هزارپا می توان به آن اشــاره کرد، این است که 
آخرین ســاخته ابوالحســن داودی، اساســا یک کمدی 
طنازانه است که در پی ارائه راه حل یا جلب توجه به سوی 
یکی از مســائل عمومی در جامعه ایرانی اســت، یا مجال 
کوتاهی بــرای خندیدن و دیده شــدن برخــی اکت های 

خنده دار؟!

  هزار خِم هزارپا
ماجرای اصلی در داستان هزارپا از این قرار است که 
دو دوســت به نام های رضا -با بازی رضا عطاران- و منصور 

-با بازی جواد عزتی- روزگار در سال های میانی دهه شصت 
می گذرانند. آنهــا از راه دزدی امرار معــاش می کنند. این 
از ابتدای فیلم برای ما روشن می شــود و آنها در نخستین 
صحنه کیفــی را می دزدند که مدارک مهمــی درون کیف 
وجود دارد. اما خودشــان از این مســاله بیخبر هســتند و 
ماجرای اسناد را جدی نمی  گیرند. داستان اسناد و کیف، 
یکی از محورهای اصلی فیلم اســت که البته رخدادهای 
طنزی در آن جاری نمی  شود و برای دیدن صحنه های خنده 
 دار اصلی، باید خط تعلیق های حاشیه ای را پیگیری کنیم. 
به هرحــال دزدیدن کیف و اســناد، جان رضــا و منصور را 
به خطر می  انــدازد. از طرفــی دیگر رضا به طــور اتفاقی 
از راز زندگــی یک دختر پولــدار باخبر می شــود و تصمیم 
می  گیرد تا از این فرصت برای تلکه کردن او، سوء استفاده 
کند. تمام اتفاقات بعدی هزارپا، حــول محور رابطه رضا 
و دختــر پولدار از یکســو، و صاحبــان اســناد و کیف رقم 
می خورد. دو داســتان مجــزا که به صورت مــوازی با هم 
پیش می  رونــد: ماجرای کیــف و ماجــرای رازی که رضا 
از آن باخبر اســت. اما کل داســتان به این دو ماجرا ختم 
نمی  شود و در طول مسیر فیلم، اتفاقات و جریاناتی دیگر 
باعث به  وجود آمــدن پیش  آمدهــای تازه  و خنــده داری 
می شــود که ذره ذره به فیلم اضافه شــده اســت. گذشته 
از نکاتی کــه راجع به تفــاوت طنز و هجــو در ابتدای این 
نوشــتار گفتیم و اطالق آن دربــاره فیلم هزارپــا، باید به 
 نقاط ضعف و قوت این فیلمنامه نیز توجه داشــته باشیم.
در مدتی که از اکران هزارپا گذشته، انتقادات و تمجیدات 
زیادی از این فیلم در فضای رسانه ها منتشر شده است. اما 
شاید مهم ترین نکته ای که پس از دیدن فیلم به ذهن هر 
بیننده ای خطور کند، این است که هزارپا یک اثر تکه تکه 
است. به این معنا که در ســال های اخیر و با پررنگ شدن 
حضور سال های دهه شصت در آثار کمدی سینمائی، هر 
بخش از این فیلم شما را به یاد بخشی از آثار پرفروش چند 
سال اخیر می اندازد. اثری که با بازی رضا عطاران به عنوان 
شخصیت اصلی داســتان تمام ابزارهای الزم برای تکرار 
خنده دار ترین ها را در اختیــار دارد. عطاران همان ارژنگ 
فیلم نهنگ عنبر است که با خلق موقعیت های نوستالژیک، 
رضا را نیز بازی کرده است.  همین ماجرا درباره جواد عزتی 
نیز صادق است. عزتی البته وضعیتی حادتر از عطاران دارد 
و سوای آنچه او را کمدین کرده، مستقیما از فیلم اکسیدان  
به هزارپا  آمده است. تکیه کالم ها و نحوه گویش، رفتار و 
تمام آنچه که در اکســیدان از او دیده بودیم، در اینجا نیز 

قابل رویت است.
 داســتان فیلم هــم مثــل بســیاری از کمدی های 
پرفروش اخیــر، در دهه 60 روایت می شــود تا فروش اثر 
تضمین شود. همچنین دسِت نویسنده و کارگردان در خلق 
بسیاری از موقعیت های خنده داری که در ذهن مخاطبان 
است، با بازگشــت به دهه شصت گشــاده تر است. اما در 
هزارپا، روند منطقی داستان گویی و المان هایی که در فیلم 
دیده می شود، در فضای کلی دهه شصت چندان منطقی 
به نظر نمی  رســد. مخاطب گاهی آن قدر گیج می شود که 
نمی  داند این داســتان در میانه دهه شصت روایت شده یا 

دهه هفتاد.
پی نوشت:

1-محمدرضــا اصالنــی )همــدان(، فرهنــگ واژگان و 
اصطالحات طنز، انتشارات کاروان، 1385، ص 140

2-مقدمه مگ گراهیــل بر ادبیــات؛ محمدرضا اصالنی 
)همدان(، فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز، انتشارات 

کاروان
3- همان، صفحه141

4-سرچشــمه پیدایش کمدی/عطاء الله کوپــال. قطره، 
1383

5-آموزش طنز، هجو چیست، اسماعیل امینی 

 نکتــه اصلی و مهمــی که دربــاره هزارپا می تــوان به 
آن اشــاره کــرد، ایــن اســت کــه آخریــن ســاخته 
ابوالحســن داودی، اساســا یــک کمــدی طنازانــه 
اســت که در پی ارائه راه حــل یا جلب توجه به ســوی 
یکی از مســائل عمومــی در جامعــه ایرانی اســت؛ یا 
بــرای خندیــدن و دیده شــدن  مجــال کوتاهــی 

 برخی اکت های خنده دار؟!
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تجارت سینمایی
 فرمول پول ساختن با رضا عطاران چگونه است؟

راه های جذب مخاطب ایرانی به ســینما دیگر الگوی 
ســختی نیســت و این فرمول سال هاســت که دیگر تحت 
عناوین مختلــف و جابه جایی بازیگران مشــخص شــده  و 
در ایــن میان برخــی تهیه کنندگان که ســابقه خوبی هم در 
سینمای ایران به ســبب ســاخت فیلم های موثر و خارج از 
قواعد کمدی طی دهه های گذشــته داشــته اند، دیگر در 
این فضا در حال ساخت قسمت های دوم و سوم فیلم هایی 
هســتند که در گیشه قســمت اول آن توانســته مخاطب را 
جذب کند و  به ســوددهی باالیی دســت یابد. در شــرایطی 
که اوضاع اقتصــادی به ســبب نوســانات ارز و تاثیر آن بر 
مســائل روزمره مردم باعث ترویــج ناراحتــی و نگرانی بین 
آنها شــده اســت. به طوری که خرید برخی از کاالها از سبد 
خریدشــان کنار گذاشته شــده  اما در ســینما به تازگی فیلم 
»هزارپا« توانســته رکورد فروش ســینمای ایران را جابه جا 
کند و این خروجی باعث شده  که مهر تایید می باشد  بر ادامه  
ترویج دیگر فیلمسازان به سمت ساخت فیلم های کمدی ، 
جدای از اینکه دانش ســینمای کمدی را داشــته باشــند  یا 
حداقل خودشان هم آدم بامزه  شوخ طبعی باشند. اما دیری 
نمی  گذرد که آنها تبدیل به تکنسین در این حوزه می شوند و 
دست آخر با فیلمی مواجه هســتیم که فرمول های  بفروش 
و امتحان پس داده را در فیلم هایشــان اســتفاده می کنند، 
هرچند اگــر ایده خوبی هم داشــته باشــند اما تکیــه بر آن 
قواعد نازل باعث می شــود که در جهت همان آثار هم قدم 
بردارند، همان طور که در »مصادره« ایده خوبی که داشت 
فدای همان الگوهای امتحان پس داده شد و ایده در میان 
حجم شوخی های جنســی و کالمی و ترس از ریسک برای 
تجربه فضای تازه محو شــد. با افزایش تولیدات فیلم های 
کمدی و همچنین اســتقبال از آنهــا و بی اعتنایی مخاطب 
نسبت به آثاری که در ســینمای اندیشه و حتی ملودرام های 
عاشقانه دارد و از ســوی دیگر ســاخت آثار تلخ اجتماعی و 
ناراحتی مردم از دیدن حجم باالی پلشتی روی پرده سینما 
با برچسب ســینمای اجتماعی که عموما هم به صورت تک 
لوکیشنه ساخته می شــد؛ باعث عالقه نشــان دادن بیشتر 
مردم بــه کمدی خواهــد بــود و از طرفی طی این ســال ها 
این خطر برای ســینمای ایران احســاس می شود که دیگر 
سینمای ما تک ژانری خواهد شد و دیگر آثار در حاشیه توجه 
قرار خواهند گرفت و در اکران هم آثار کمدی و تلقی فروش 
بیشتر باعث تضعیف دیگر فیلم ها خواهد شد، به طوری که 
می تواند در ابتدا در سرنوشت یک فیلمساز و در مرحله بعدی 

در سرنوشت سینما و جریان آن تاثیر گذار شود.
»هزارپــا« که ایــن روزهــا در حــال اکران اســت به 
کارگردانی ابوالحسن داودی از ابتدا موضع خود را مشخص 
کرد و با عدم تمایل نســبت به حضور در جشــنواره فیلم فجر 
نشــان داد که تنها این فیلم را برای مخاطبانی ساخته است 
که می خواهند به سینما بروند و لحظات خوشی داشته باشند 
اما این لحظات خــوش و موقعیت های کمــدی که در فیلم 
مطرح می شــود بر همان فرمول هایی می چرخد که طی این 
ســال ها امتحان خود را بارها پس داده اند و توانســته اند در 
گیشه فروش خوبی را داشته باشــند و حضور رضا عطاران به 
عنوان پرفروش ترین بازیگر سینمای ایران خودش تضمین 
گیشه و ســرمایه برای هر فیلمی خواهد بود و راضی کردن او 
برای حضور در فیلم ها هرچند  تا ماه های آینده اش هم قرارداد 
دارد، تبدیل به برگ برنده ای بین تهیه کنندگان شده است و در 
مقابل حضور جواد عزتی به عنوان یار عطاران در این فیلم از 

دیگر المان هایی است که می تواند فروش را ضمانت بیشتری 
دهد، همان طور که در ســال گذشــته عزتی با »اکسیدان« 
و »آینه بغل« هم نشــان داد که می تواند در طول یک ســال 
چندین فیلم پرفروش داشــته باشــد.  با این حال  مراقب هم 
اســت که از فیلم هایی مثل ماجرای نیمــروز، التاری و تنگه 
ابوقریب هم غافل نشــود. »هزارپا« داســتان رضا را روایت 
می کند که در ســال های تازه بعد از انقالب مشغول دزدی و 
فروش مشروبات الکلی است و با متوجه شدن نذر یک دختر 
پولدار بــرای ازدواج با یک جانباز، خــودش را جای جانباز جا 
می زند تا بتواند به دختر نزدیک شــود و عنوان »هزارپا« هم 
به این دلیل انتخاب شده است که رضا چندین بار توانسته به 
سبب از دست دادن پایش در یک تصادف، از بیمه خسارت 

دریافت کند و در بیمه هم برچسب »هزارپا« به او زده اند.
داســتان و شــکل روایت هم با تکیه به دهه نوستالژی 
مانند »نهنگ عنبر« اســت که باعث می شــوند ســازندگان 
برای فــرار از برخی محدودیت های معاصر به گذشــته بروند 
 یا گروه را عازم خارج از کشــور کنند که ضمن فیلمبرداری در 
لوکیشن های زیباتر و حضور بازیگران خوش چهره زن خارجی 
به دور از رعایت حجاب، بدون دردســر از این ظرفیت ها هم 
برای جذب بیشــتر مخاطب بهره ببرنــد . همین طور الگوی 
کمدی اشتباهی مانند »مارمولک« و رقص دو نفره بازیگران 
مرد فیلــم مانند »کما« کــه در آنجا هم محمدرضــا گلزار به 
همراه امین حیایی با ترانه های مختلف انواع رقص ها را انجام 
می دهند و پهلــوزدن به دفاع مقدس ماننــد »اخراجی ها« با 
ایجاد یک آسایشــگاه ویژه رزمندگان و عشــق های تصنعی 
که به چرخــش یهویی دختر ثروتمند نســبت به مــرد حقه باز 
ختم می شــود، مانند تمام فیلمفارســی های ساخته شده در 
طول تاریخ ســینمای ایران هســتند که به همین شکل رایج 
بوده اند.  همچنین استفاده از شــوخی های جنسی که دیگر 
مثل نقل و نبات بیــن کارکترها رد و بدل می شــود به طوریکه 
حتی محدودیت سنی هم به شکل  درســتی در سینماها اجرا 
نمی  شود، فیلمسازی از جنس ابوالحسن داودی که در روزگار 
ملتهبی در تاریخ کشــور با فیلم »نان، عشــق و موتور هزار« 
توانســت ضمن عبور از خط قرمزها، کمدی تمیزی را بسازد 
که همچنان می شــود درباره آن حرف زد و آن  را به یک دوره 
تاریخی نســبت داد که ضمن کمدی بودن امــا حرف جدی 
آن در تضاد تفکرها و نگرش ها همچنان دیدنی است، اما در 
دهه 90 او به فیلمی سراسر لوده و کلیشه ای رسیده است که 
کارش تقلب از روی دست دیگر فیلمسازانی است که در این 
راه پول خوبی درآورده اند اما گویی شرایط سینمای این روزها 
و همچنین عــدم  ناتوایی در تجربه ســاخت آثاری که ضمن 
احترام به مخاطب، فیلمی در ژانر به دور از فرمول های رایج 
فیلمفارسی ساخته شود و دســت بر قضا فیلمسازانی در این 

مخمصه افتاده اند که کمر به تخریب تجربه های گذشته شان 
هم بسته اند. جدای از الگوریتم تکراری داستانی »هزارپا« 
در کارگردانی هم با فیلمی مواجه هســتیم که در ترسیم دهه 
گذشــته ایران هم خیلی محدود عمل کرده اســت و طراحی 
صحنه و فضاســازی آن قــدر در محــدوده جغرافیایی اندک 
فیلمبرداری شــده اســت که زحمت کمتری داشــته باشد و 
بیشتر پالن ها در فضای داخلی اســت. »هزارپا« جدای از 
شــخصیت اولش که رضا عطاران آن را بــازی می کند که از 
فیلم های دیگر  آمده است، در شخصیتی که جواد عزتی هم 
بازی می کند این اتفاق افتاده است و او هم اندازه کمدی اش 
هم به همان شکلی است که قبال اجرا کرده است، نوع ادای 
دیالوگ با کشــیدن واژه هــا و تکرار جملــه اش و نازک کردن 
صدایش و همچنین غیرتی که خرج می کند و از آن سو تمام 
آدم هایی که به عنوان رزمنده در آسایشگاه حضور دارند، تمام 
تصویر مغشوشــی است که نشــان می دهد چقدر دنیای این 
آدم ها را کوچک دیده اســت. در صورتی که می شد به لحاظ 
شخصیت پردازی به این آدم ها نزدیک شد و با خالقیت بتوان 
از یک جمع با کارهای یکدست کمدی در عین حال غم انگیز 
از احواالت آنها گرفت همان طور که در شاهکار »پرواز بر فراز 
آشــیانه فاخته« به کارگرانی میلوش فورمن دیدیم که چطور 
 جمعی در آسایشگاه علیه   پرســتار راجد می شوند که در اینجا 
هم سارا بهرامی مدیری است که با ورودش بسیاری از بیماران 
می ترسند و دست از خرابکاری برمی دارند اما این موقعیت در 
همین اندازه باقــی می ماند و فیلمســاز تصمیم می گیرد این 

ریسک را نکند و لحظه ای عطاران را رها نمی  کند.
فیلم در میزان خنداندن مخاطب به شوخی هایش هم 
یک روال ثابتی ندارد، بلکه هرچــه جلوتر می رویم در فقدان 
غنای داستانی و ســاخت موقعیت هایی که به ایجاد شوخی 
بدل شود دچار  سراشیبی می شود، چراکه نویسنده در میزان 
استفاده از دایره شوخی ها و جنس آنها متناسب با فضا بسیار 
محدود اســت و در این میان نقش بازیگری مانند عطاران در 
ادای تیپ های رایجش در بداهه پردازی برجسته می شود و 
در این وضعیت اســت که بازیگر تالش می کند تا باری که بر 
دوشش افتاده را به تنهایی جلو ببرد و حداقل کیفیت و اندازه 
خود را حفظ کند و زمانی که رضا به آسایشگاه می رود تنها راه 
ساختن کمدی به شکل رابطه او با خانم های آنجا برمی گردد  
یا اشتباه گرفتن او با یک فرد دیگر توسط سرایدار آسایشگاه 
با بازی بد امیرمهدی ژوله که در تفاوت شیوه ادای دیالوگ و 
بازی بدن در سینما با استندآپ دچار چالش است و بین این دو 
گونه اجرای کمدی در رفت و آمد است.  »هزارپا« زمانی که 
از روزمرگی شخصیت هایش دور می شود تا وارد یک فضای 
دیگر شود دچار افت موقعیت کمدی می شود همان طور که 
این فاصله را می توان در سکانس گیرافتادن رضا و دختر در 
زیرزمین دید که آن قدر سطح شوخی ها و شــیوه فرار از آنجا 
دچار سردرگمی هستند که نشان می دهد صرفا این موقعیت ها 
در ادامه داستانی اســت که از روزمرگی رضا و منصور بیرون 
 آمده و قصد داشته است تا وارد داستان شود اما در اجرای آن 
دچار لکنت می شود. امروزه شــاکله سینمای ایران بین چهار 
دسته تقسیم شده است؛ یک گروه فیلمسازانی تحت عناوین 
هنروتجربه با حداقل بودجه دست به ساخت آثار بی مخاطبی 
می زنند که سوبسیدش را از دولت می گیرند و خود را به نوعی 
کارمند سازمان سینمایی می دانند که دولت صندلی هایشان 
را خریداری کرده است و از آن سو فیلمســازانی که با اتکا به 
الگوهای فروش در مسیر سینمای نازل تحت عنوان کمدی 
در حال درآمدزایی هســتند و گروه ســوم فیلمسازانی هستند 
که با تکیه به ارگان ها و نهادهای مختلف با بریز و بپاش های 
بسیار سودشان را در تولید به دست می آورند و گروه چهارم هم 
فیلمســازانی هستند که در سینمای مســتقل تالش می کنند 
فیلم های خودشــان را در جریــان اصلی بســازند و با جذب 
سرمایه گذاران خصوصی  یا بودجه شخصی فیلمی می سازند 

که به زحمت در اکران بتواند به هزینه های تولیدش برسد.

یادداشت

مثلث  |  شماره 52411



دغدغه عدد بودن  
درباره فیلم شعله ور ساخته حمید نعمت الله 

شــعله ور فیلم ایده اســت، حمید نعمت اللــه در همه 
فیلم های خود نشــان داده اســت که از مفهوم قصه خود را 
می ســازد. شــاید این گونه درباره یک اثر هنــری حرف زدن 
کمی اغــراق و کمی تقلیــل می طلبــد اما می تــوان در باره 
فیلم های حمید نعمت الله الاقل این را گفت، پیام فیلم اگر 
از لحظه نخســتین اثر معلوم نبوده و قبــل از پیدایش قصه 
آمده، الاقل همگام بــا آن پروبال می گیرد. حمید نعمت الله 
در بوتیک، در آرایش غلیظ، در رگ خواب ،در بی پولی همین 
اهمیت ایده  و همین اهمیت کانســپت را  پیــش گرفته بود. 
در شعله ور هم همین اســت، ایده  ای چون »کسی بودن« 
یا »قهرمان بودن«  مقابل مفاهیمی چون »کســی نبودن« 
یا حتی »ســرخورده بودن « خودش را عیــان می کند . فیلم 
شعله ور داستان زندگی فرید را نشــان مان می دهد که امین 
حیایی نقــش او را بازی می کند. فرید پدری اســت که تازه از 
دام اعتیاد رها شــده و طالق هم گرفته و دائما تصور این را 
دارد که در زندگی به آن چیزی که باید نرســیده و دنیا را مانند 
نامردی می بیند که باید از او بیزار بود. این خلق و خوی خاص 
فرید کمی تا قسمتی با حسادت و البته لجاجت هم در آمیخته 
و از او شخصی خشن و بی اعصاب ســاخته که ویژگی های 
منحصر به فردی هــم در این بین دارد. او بــه دالیلی به طور 
ناگهانی به زاهدان سفر می کند و حاال در ناکجاآبادی است 
که هیچ کس نه او را می شناسد و نه خبری از زندگی اش دارد، 
از همین رو تصمیم می گیرد که دوباره متولد شــده و در این 
شهر فرید دیگری باشــد که در برابر مردم ســرخورده نباشد. 

نوید، پسر او )با بازی دارا حیایی که در واقعیت هم پسر امین 
حیایی هســت( به او در زاهدان ملحق می شود و این دو پدر 
و پســر زندگی تازه ای را در شهرهای جنوبی کشورمان شروع 
می کنند. تقابل فرید با غواصی که بدون چشم داشت اجساد 
غرق شده ها را از درون آب بیرون می کشد و حسادت او نشان 
از همین ایده دارد. آیا این ایده در آمده است؟ بعضی چیزها 
می توانست بهتر باشــد، یعنی کاش قصه فیلم تا این حد به 
دنبال چیدمان برای نشان دادن آنچه کارگردان می خواست 
نبود. کاش ضرب آهنگ کمی تندتر بــود و...  کاش فیلم به 
دنبال کمی قصه گویی و تعیین تکلیف ما با فرید بود اما در کنار 
آن نباید از توجه کارگردان به شهری خارج از تهران به آسانی 
گذشت. قصه فیلم در سیستان می گذرد و قاب های تازه  ای 
خلق می شود. فیلم از اقلیم استان سیستان و بلوچستان چه به 
لحاظ روایی و چه به لحاظ تصویری بهره درستی می برد. توجه 
دوربین به سنن خاص آن اقلیم و بومی گرایی از ویژگی های 
مثبت کار است هر چند برخی از قاب ها تلخ بود و مورد اعتراض 
قرار گرفت. از کنار بازی امین حیایی هم نمی توان به راحتی 
گذشــت. حیایی در این فیلم، تک چهره محــوری بود و باید 
در موقعیت های مختلف خودی نشــان می داد که از آزمون 
سربلند بیرون آمد. البته اگر به سینما بروید و فیلم شعله ور را 
ببینید حتما با یک حس خوشــایند بیرون خواهید آمد  چرا که 
فیلم با صــدای زیبای همایون شــجریان در تیتراژ پایانی به 
انتها می رســد... درباره فیلم در یک کالم باید گفت؛ حمید 

نعمت الله هنوز بوتیک را تکرار نکرده است حتی با شعله ور.

نگاه کارگردان

     ایــن فیلــم مضامین درون انســانی 
متعــددی دارد و از ایــن رو می تواند مخاطبانی 
از همه طیف ها داشــته باشد و من فکر می کنم 
که »شــعله ور« برای عموم افــراد فیلمی قابل 

درک است.
    فیلم مضمون مشخصی دارد ، در یک 
ســطح در مورد حسادت اســت و در یک سطح 
دیگر  در مورد نگرانی  و منزلت  است؛ چیزی که 
در جامعه زیاد است. انگار هیچ کس به جایی که 

دارد راضی نیست. 
    فضایی که اغلب ما از خطه سیستان 
و بلوچستان در ذهن داریم، تصویر عمومی کم 
و بیش درستی است. با تجســم این تصویر، 
فضای فیلــم تا حــدودی دســت تان می آید و 
می ماند آدم های فیلم؛ فیلم درباره کسی است 

که حسادت می ورزد.
     بنده اگر »شعله ور« را به مردم استان 
سیســتان تقدیم کرده ام  تنها به دلیل آن بوده 
که این فیلم در آنجا ســاخته شده؛ در واقع من 
کلیت فیلمم را به سیســتانی ها تقدیم کردم نه 

مضمون آن را.
     ما با تمام سعی که در نمایش شکوه 
منطقــه داشــتیم، نمی توانســتیم در مــورد 
مشکات آنجا بی تفاوت باشیم، مانند کم آبی 
و مواد مخدر. ضمن آنکه کاراکتر اصلی اعتیاد 
خود را از تهران به این خطه می برد. ما با حسن 
نیت این اثر را ســاختیم و امیدواریم با نمایش 
مشــکاتی مانند کم آبی، کمی مسئولین برای 

حل آن مصرتر شوند.
    در آپارتمــان فیلــم ســاختن، بــرای 
بعضی ها خوش می گذرد اما به نظر من اگر قرار 
باشد جایی خوش بگذرد، سیستان و بلوچستان 
است که در کوه و دشــت و آب و هوای خوب و 

مردم و موسیقی و لباس و.... است.
    می خواســتم این فیلــم، فیلم پرتره 
باشد، فیلمی درباره یک آدم خاص. برای همین 
کنار امین حیایی ستاره دیگری قرار ندادم، این 
متمرکز روی یک شــخصیت اســت، آدمی  که 

روابط خودش دارد اما درنهایت پرتره او است.

امین حیایی نگاه بازیگر 

  در فیلم شعله ور، هم فیلم، هم نقش، هم کاراکتر، همه اور جینال هستند و شاید نمونه اش را در هیچ فیلم 
سینمایی دیگری ندیده باشیم. من الگویی نداشتم یا کلیشه  ای وجود نداشت، برای همین رسیدن به این نقش 
خیلی سخت بود، آن هم آدمی که حس می کند عددی نشده است، عقده  ای است، چشم دیدن قهرمان ها را 
ندارد و از درون آتش می گیرد اما با کار کردن روی فیلمنامه و صحبت هایی که با آقای نعمت الله داشتم به این 

نقش رسیدم .
   چون این کاراکتر توسط کارگردان خلق شده است، شاید الیه های عمیق تری داشته باشد که من ندیده ام، 

برای همین خودم را کاما در خدمت کارگردان قرار دادم تا نقشی که می خواهد را در من ببیند. 
  حمید نعمت الله می خواست همخونی پدری و پسری خوب در بیاید،  برای همین من در مقابل پسرم دارا بازی 
کردم. یادم بود که بچگی اش بازیگری را دوست نداشت اما وقتی به او پیشنهاد داده شد، به من گفت اگر تو 
هستی من بازی می کنم و این کار را قبول کرد. تجربه ای نداشت و نمی دانستم که از پس کار بر می آید یا خیر.

  دارا خودش رعایت می کرد و من هم از بازی او ســوپرایز شــدم و باورم نمی شــد دور از مادرش دو ماه در 
سیستان باشد و غواصی کند و همراه باشد. تایم دو ماهه پدری و پسری بسیار خوبی داشتیم.

اکران
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ورزش

»ترس« برادر »مرگ«

تیم ملی امید نتوانست از تقابل  با کره جنوبی فرار کند

خبــر کوتــاه بــود. کوتــاه و تکــراری؛ تیــم ملــی 
امیــد حــذف شــد. ایــن خبــر را حــاال سال هاســت که 
رســانه ها در دوره هــای مختلــف بازی هــای آســیایی 
مخابــره می کننــد. امــا این بــار حــذف و ناکامــی تیــم 
 ملی امیــد محصــول همکاری مشــترک حمید اســتیلی

 و کرانچار است. 

حذفباشکستبرابرکرهجنوبی
تیم ملی امیــد ایــران در مرحله گروهی مســابقات 
آســیایی 2صفر18 اندونزی ســه بازی مقابل عربســتان، 
کره شــمالی و میانمار انجام داد که به ترتیب یک تساوی، 
یک پیــروزی و یک باخت به دســت آورد ولی بــا توجه به 
 4امتیازی بودن تمام تیم های گروه و بر حسب تفاضل گل 
بهتر، به عنوان تیم صدرنشین گروه F راهی دور یک هشتم 
نهایی این رقابت ها شد تا در این مرحله به مصاف امیدهای 
کره جنوبی برود ولی این تیم که قهرمان ســال 2صفر14 
بازی های آسیایی هم محسوب    می شــود، با بهره مندی 
از ســتاره هایی همچون جو هیون وو، سون هئونگ مین 
و لی سئونگ وو و ارائه نمایشــی بهتر و کیفیت فنی باالتر 
 از شــاگردان کرانچار موفق شــد بــا دو گل تیــم ایران را

 شکســت دهد.کره جنوبی در حالی موفق به پیروزی شــد 
که ملی پوشــان امید ایران در خط دفاعی پر اشتباه ظاهر 
شــدند و در خط حمله هم چنــدان موفق نبودنــد و به غیر 
از دو فرصت، به طور جــدی دروازه کره ای هــا را به خطر 
نینداختند تا با این عملکرد از مسابقات آسیایی 2صفر18 

اندونزی کنار بروند.
شــاگردان زالتکــو کرانچار بــا حذف از مســابقات 
آســیایی 2صفــر18، حــاال بایــد بــا ادامــه تمرینــات و 
بازی هــای تدارکاتــی، آمــاده     بازی هــای مقدماتــی 
المپیــک شــوند تــا بتوانند بــا باال رفتــن تجربــه نفرات 
زیــر 21 ســال در ایــن رقابت هــا موفــق ظاهر شــوند و 
بــه ناکامــی ادوار اخیر در المپیکی شــدن پایــان دهند، 
 وعده ای که هیچ کــس نمی  تواند با اطمینــان درباره اش

 سخن بگوید.با این حال، حمید استیلی سعی می کند فشار 
انتقاد رسانه ها را کم کند و در حرکتی رو به جلو از برنامه های 

آتی تیم ملی امید سخن گفته است.
اســتیلی بدون اینکه بــه نقش خــودش در ناکامی 
تیــم ملــی امیــد اشــاره کنــد، گفتــه اســت: »حمایت 
مســئوالن فدراســیون از تیــم ملــی امید، نشــان دهنده 
اهمیت باال به این تیم اســت تا در مســیر پیش رو موفق 

باشــیم. پس از پایان رقابت های اندونزی و اســتراحتی 
کوتــاه، کادر فنــی برنامه هــای تدارکاتــی و مســابقات 
دوســتانه خود را بــرای حضــور در المپیک ارائــه خواهد 
کــرد تــا بتوانیــم بــا اجــرای آن، شــرایط را به گونه ای 
 فراهــم کنیم تــا تیــم خــوب و یکدســتی  به مســابقات

 اعزام شود.«
سرپرســت تیم ملی امید گفته است: »حمایت های 
ویژه  رئیس و دبیرکل فدراسیون به همراه دیگر مسئووالن 
فدراسیون نشان    می  دهد که برای این تیم اهمیت باالیی 
قائل هســتند و باید ایــن موضوع را به فــال نیک گرفت. 
امیدوارم حمایت ها همچنان ادامه داشت باشد تا بتوانیم 

در مسیر پیش رو موفق باشیم.«
این اظهــارات در حالــی مطرح می شــود که برخی 
کارشناسان و مربیان با تجربه فوتبال ایران تاکید می کنند 
فدراسیون فوتبال برای ســپردن سرپرستی تیم ملی امید 
به حمید اســتیلی، می توانست بســیار بهتر از اینها عمل 
کند. مخالفان استیلی با اشاره به کارنامه این مربی تاکید 
می کنند کارنامه او نشــانگر این نکته است که فدراسیون 
نباید به او اعتماد می کرد. به خصوص اینکه برخی رسانه ها 
پس از حذف تیم ملی امید از بازی های آسیایی این شایعه 
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انتظارات باالیــی که از کرانچــار وجود دارد نوشــته و در 
گزارشی آورده اســت: »کرانچار نباید تیمش را به باختن 
عادت دهد. حتی در برابر تیم هایی که بزرگ تر از تیم ملی 
امید هســتند. ایراد او فصل گذشــته در تیم سپاهان هم 
عادت به باختن بود. تیمی که بــه باختن عادت کند دیگر 
باختن برایش سخت نیست و این االن اتفاقی است که در 
تیم ملی امید رخ داده است. 4 شکست در 7 بازی نمی  تواند 
نشان از صالبت تیم ملی امید داشته باشد. بر خالف آنهایی 
که می گویند نتیجه در بازی های تدارکاتی مهم نیست باید 
به این نکته اشــاره کرد اتفاقا تیــم در بازی های تدارکاتی 
و دوستانه شخصیت تیم شــکل می گیرد و اگر قرار باشد 
به باختن عــادت کند در بازی های رســمی هم بدون هیچ 
ابایی می بازد. رضا شاهرودی یکی از مربیان تیم ملی امید 
می گوید ما شاگرد علی پروین هستیم و در مکتب ما باختن 
وجود ندارد! اتفاقــا دلیل اصلی که پرســپولیس در زمان 
مربیگری علی پروین کم می باخــت به این خاطر بود علی 
پروین وقتی تیم می باخت چنین شرایطی ایجاد می کرد که 
بازیکن به این نتیجه می رسید باید جانش را در زمین بدهد 
به قیمت اینکه نبازد. چون دنیای بعد از باخت با حضور علی 

پروین برایش تیره و تار بود.«
اگر چه ســرمربیگری تیم ملی امید بر عهده کرانچار 
اســت و رســانه ها معموال پس از حذف و ناکامی به سراغ 
مربی می روند، اما فراموش نکنیم درباره این تیم و انتخاب 
بازیکنانش مدت هاســت که حاشــیه ها و اخبــار مختلفی 
مطرح می شود. سوال اصلی اینجاست؛ آیا گزینه ای بهتر 
از حمید استیلی برای سرپرستی تیم ملی امید وجود ندارد؟ 
آیا کرانچار مانند کی روش حق ندارد درباره سرپرست تیم 
ملی امید خودش دســت به انتخاب بزند؟ به نظر می رسد 
مخالفــان ادامه فعالیت حمید اســتیلی در تیــم ملی امید 
معتقدند او این بار هم حذف این تیم را به کارنامه نه چندان 
قابل دفاع خود پیوست کرده و ضرورتی برای این همکاری 
میان او و فدراســیون فوتبــال وجود نــدارد. هرچند خود 
استیلی در مصاحبه های اخیرش سعی دارد در حرکتی رو به 

جلو برنامه های آتی تیم ملی امید را تشریح کند.

را مطرح کرده اند که حمید اســتیلی در انتخاب بازیکنان 
تیم ملی امید نقشی مهم و مستقیم داشته است؛ شایعه ای 
 که عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال را وادار به واکنش
 کرده اســت.  حســین کالنی می گوید: »اســتیلی هیچ 
نقشــی در انتخاب بازیکنان تیم ملی نداشت و کرانچار با 
 برگزاری چند مرحله اردو، فهرست بازیکنان تیم ملی امید را

 انتخاب کرد.

اینقانونرانقضکنید!
تیــم ملــی امیــد در حالــی در بازی هــای آســیایی 
جاکارتا شکســت های بــدی را در برابر تیم هــای میانمار 
و کره جنوبی متحمل شــد کــه از دو بازیکــن اصلی خود 
ســود نمی  بــرد؛ رضــا شــکاری و امیــد نورافکــن. این 
اتفــاق در حالــی رخ داد که خیلــی از تیم هــا از بازیکنان 
لژیونر خــود درایــن بازی ها بهــره می برنــد؛ به خصوص 
 تیــم ملــی کره جنوبــی کــه بازیکــن تاتنهــام را در

 اختیار داشت.
بعد از بازگشــت تیــم ملی امیــد از جاکارتــا یکی از 
نکاتی که کادر فنــی روی آن تاکید دارد حضور همه جانبه 
ملی پوشان در اردو و بازی های رسمی تیم ملی امید است. 
قرار است به همین خاطر از هم اکنون نامه نگاری های الزم 
با دو باشگاه روبین و همچنین شارلروا صورت گیرد و تاریخ 
بازی های رســمی به آنها اعالم شــود. کرانچار همچنان 
خطاب بــه مدیران فدراســیون فوتبال تاکیــد کرده برای 
موفقیت باید همه نفرات داخلی را هم در اختیار داشته باشد 
و این طور نباشد که از هر دو تیم دو بازیکن به اردو دعوت 
کند. هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با اینکه مصوبه ای را 
امضا کرده بود که هر تیمی به امید بازیکن ندهد مشمول 
جریمه و محرومیت خواهد شد، از کرانچار خواست از هر 
تیم نهایت دو بازیکن به اردوی تیم ملی امید فرا بخواند. به 
عبارت ساده تر اگر یک تیم سه بازیکن خوب در رده سنی 
امید داشت کرانچار باید قید یکی از آنها را بزند.با همه اینها 
عده ای معتقدند فدراسیون فوتبال اقدام مثبتی انجام داد 
که تیم ملی جوانان ســابق را به بازی های آسیایی فرستاد 

به این خاطر که تنها این تیم می تواند به نمایندگی از ایران 
در بازی های مقدماتی المپیک شرکت کند.

البته این آینده نگــری در خیلی از تیم ها دیده شــد. 
حتی تیم کره جنوبی که در بازی با ما از ســه بازیکن باالی 
23 سال در ترکیب بهره می برد چند بازیکن تیم ملی جوانان 
در جام جهانی زیر 2صفر سال در سال 2صفر17 را به همراه 
داشت. خیلی از تیم های دیگر هم این چنین بودند. به طور 
مثال حتی عربستان با همان کادر فنی تیم ملی جوانان در 
جام ملت های جوانان آســیا و جام جهانی زیر 2صفر سال 
در این بازی ها حاضر شده بود. این بازی ها بهترین فرصت 
برای کسب تجربه اندوزی برای تیم ملی جوانان سابق بود 
به خصوص که ما در تدارک بازی های دوســتانه برای این 
تیم به ویژه در یکی دو سال اخیر موفق نبودیم. نمونه اش 
تیم ملی جوانان با مربیگری امیر حســین پیروانی پیش از 
جام جهانی تنها یک بازی دوســتانه ملی با سنگال انجام 
داد آن هم در شرایطی که تیم حریف 7 بازیکن اصلی اش 
را به تهران نیاورده بود با این حال سایت ورزش سه درباره 

مدارا کنیم
سیاه و سفید تیم ملی امید

این اتفاق یک حســن داشــت و یک عیب. من 
فکــر می کنم اکثــر تیم هــا در بازی های آســیایی با 
بازیکنان زیر 23 خود حضور پیــدا کردند و فقط تیم 
امید ایــران بود که بــا بازیکنان زیر 21ســال خود پا 
به این رقابت ها گذاشــت. حســن اینکه تیم ملی ما 
با بازیکنان زیر 21ســال خود به بازی های آســیایی 
رفت، این بود که به طور طبیعی ایــن بازیکنان برای 
بازی های آینده کــه اهمیت به مراتــب باالتری دارد 
آماده خواهند شــد. البته این موضوع بســتگی دارد 
که ما این تیم را رها نکنیم. به این تیم رسیدگی شود 
و برایش بازی های تدارکاتی بازی مناســب بگذاریم 
و اردوهای خوبی برای آنها برگزار شــود. همه هدف 
ما این اســت که در المپیــک 2020 بتوانیــم نتیجه 

خوبی کسب کنیم. باید این دورنما را در نظر بگیریم 
و برایش برنامه ریزی کنیم. اگر بــا برنامه و هدفمند 
پیــش برویم بالطبــع می توانیم نتایج خوبی کســب 
کنیم. بازی کردن بازیکنان جوان تر در تیم ملی امید، 
البته ظرافت های خاص خودش را دارد. بازی کردن 
این جوانان در تیــم ملی امید با بازی کردن شــان در 
تیم ملی بزرگســاالن فرق می کنــد. بازیکنی که زیر 
21ســال اســت و در تیم ملی زیر 23ســاله ها بازی 
می کند هنوز آن طور که باید و شاید تجربه ندارد و از 
لحاظ بدنی هم با بازیکنان 22 یا 23ساله فرق دارد. 
بازیکنان 22ســاله بــا بازیکنان 19 یا 20ســاله فرق 
دارند. 22ســاله ها بالطبع بدن پخته تری دارند. این 
همان نکته ای است که ما باید در نظر بگیریم. یعنی 
اگر قرار است تیم ملی امید ایران را جوان کنیم باید 
بدانیم که همه تمرینات یا هر چیزی که ما اسمش را 
روانشناسی برخورد با بازیکن می گذاریم باید متفاوت 
باشد. اما این روزها درباره آقای استیلی هم نقدهایی 
می بینم، همین طــور در مورد کرانچــار. باید عرض 

کنم به طور کلی به مردمی تبدیل شــده ایم که خیلی 
عجله داریم. البته مشکالت اقتصادی آن قدر فشار 
روی دوش این مردم گذاشــته که خیلی نمی  توانیم 
از آنها انتظار صبوری داشته باشیم. اما واقعیت این 
است که باید صبر داشته باشیم. با عجله کردن هیچ 
اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. انتخاب آقای استیلی 
برای مدیریــت فنی تیم امید به نظرم کار اشــتباهی 
نبود. چون استیلی سال هاست که مربیگری می کند 
و تجربــه باالیی دارد. امــا در مورد کرانچــار هم باید 
بگویم که او در فوتبال ایران فراز و نشــیب داشــته 
است. البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که او 
ســپاهان را به تیمی خیلی جوان تبدیل کرد. آن قدر 
جوان که نتوانست با آن تیم نتیجه بگیرد و در نهایت 
هم مدیران سپاهان او را کنار گذاشتند. این موضوع 
نشــان می دهد که این مربی بــرای جوان ها احترام 

خاصی قائل است.
 بنابرایــن یکــی از آیتم هایــی کــه باعث شــده 
مدیران فدراســیون فوتبال به دنبال این مربی بروند 
همیــن موضوع اســت. به نظــرم هر مربــی دیگری 
هم جــای کرانچار بــود برخــی رســانه ها و همکاران 
من درباره شــان تنــد حرف می زدنــد و از ایــن آقایان 
انتقــاد می کردنــد. بایــد صبور باشــیم. هــر وقت با 
تیم های مان مدارا کردیم و پایشان ایستادیم، اتفاقات 
 مثبتــی رخ داد و هــر وقت علیــه مربی شــعار دادیم

 اتفاقات بدتری رخ داد. 

بهتاش فریبا 

مربی فوتبال

کارنامــه تیم ملی امید بــا هدایت کرانچــار از این 
قرار است:

تیم ملی امید ایران 1 – تیم ملی امید عراق 2
تیم ملی امید ایران 1 – تیم ملی امید عراق صفر

تیم ملی امید ایران 2 – تیم ملی امید چین 3
تیم ملی امید ایران صفر – تیم ملی امید عربستان 

صفر
تیم ملی امید ایران 3 – تیم ملی امید کره شــمالی 

صفر
تیم ملی امید ایران صفر – تیم ملی امید میانمار 2

تیم ملی امید ایران صفر – تیم ملی امید کره جنوبی 2
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خاکستری از یک آتش
شکست بد استقالل در خانه

پیش بینی شفر درســت از آب درنیامد؛ دوشنبه 
روز اســتقالل نبود؛ آبی ها هفته گذشــته در حضور 
نزدیک به 80 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی میزبان 
تیم فوتبال الســد قطر بودند اما در نهایت نتیجه در 
میان بهت و حسرت اســتقاللی ها  3 بریک به سود 
حریف قطری به پایان رسید. هواداران استقالل روز 
فوق العاده ای برای استقالل در ورزشگاه رقم زدند. 
سفر از کیلومتر ها دورتر، سپری کردن یک شب 
پشت درهای ورزشگاه، تهیه بلیت و رقم زدن یک روز 
آرام در ورزشــگاه و تمامی جذابیت بازی که از سوی 
بازیکنان و کادرفنی تیم قطری نیز به آن اشاره شد، 
برگ برنده ای برای همه هوادارانی  بود که روز دوشنبه 
خود را برای حمایت از اســتقالل به ورزشگاه آزادی 
رسانده بودند اما با نارضایتی ورزشگاه را ترک کردند.

هرچند باشگاه اســتقالل یک روز بعد در مقام 
دلجویی از هــواداران برآمد و در بیانیه ای نوشــت: 
»ضمن عذرخواهی بابت نتیجه مسابقه که مطابق 
میــل هواداران بــزرگ و فهیم اســتقالل نبــود، از 

هوادارانی کــه خود را برای حمایت از اســتقالل به 
ورزشگاه آزادی رســاندند و روز فوق العاده ای را رقم 
زدند، قدردانی و تشکر می کنیم.« اما آنچه که حاال 
بیش از هر چیز دیگر استقاللی ها را ناراحت کرده از 

بین رفتن رویای ستاره سوم آبی ها است. 
آنها در ابتدای بازی با السد درست هنگامی که 
حریف قطری مشــغول آیین آغازیــن بازی و عکس 
تیمی بود پرچمــی به روال تمام بازی های گذشــته 
روی ســکوها پهن کردند که ســتاره های ماحصل 
دو قهرمانی این باشــگاه در آســیا در آن خودنمایی 
می کرد؛ ستاره هایی که انتظار می رفت با تیم فعلی 
به سه ستاره برسد تا طلسم چند دهه ناکامی این تیم 
پرافتخار شکسته شود اما این رویا توسط السدی ها 
در نیمه دوم از بین رفت چون حریف قطری با ســه 
شلیک به قلب اســتقالل و تحمیل شکستی تلخ و 
سنگین امیدواری ها برای رســیدن به نیمه نهایی و 
تالش برای ستاره ســوم را به ناامیدی و یاس بزرگی 
تبدیل کرد تا شــوک بزرگی به ســکوها وارد شــود. 

طرفدارانی که در روزهای پر از مشکالت اقتصادی 
خود را به ورزشــگاه رســانده بودند بلکه شب رویایی 
را تجربه کنند، با ســه شلیک الســدی ها و نمایش 
 ضعیف و دور از انتظار اســتقالل دلســرد و ناراضی

 به خانه بازگشتند.
اما این شکســت رویای صعود اســتقالل را به 
باد داد؛ شکست سه گله برابر السد در خانه یعنی کار 
استقالل برای صعود بسیار سخت است و این یعنی 
موجــی از ناامیدی در میان هواداران. آبی پوشــان 
پایتخت شکســت تلخــی را در دیدار رفــت مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا مقابل السد 
تجربه کردند اما با این حــال، آبی ها همچنان یک 
90 دقیقه دیگــر فرصت دارند تــا ورق را به نفع خود 
برگردانند. احتمال صعود استقالل به نیمه نهایی اما 

تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟
خوردن ســه گل در خانه، کار شــاگردان شفر 
برای صعود را بسیار ســخت کرده است؛ آبی پوشان 
پایتخــت حاال بــرای صعود ملــزم بــه زدن حداقل 
3 گل هســتند، آن هم در شــرایطی کــه هیچ گلی 
نخورنــد. آخرین بــاری که اســتقالل 3 بــار دروازه 
حریفــش را فرو ریخــت، دیــدار هفته ســوم مقابل 
تراکتورســازی تبریــز بــود. آنهــا با گل بــه خودی 
عبدالله زاده پیش افتادند و ســپس توســط مرتضی 
تبریزی و فرشــید اســماعیلی گل های بعــدی را به 
ثمــر رســاندند. همچنیــن آخرین بازی اســتقالل 
در خارج از خانه ســه گل یا بیشــتر زد، به اسفند 96 
باز می گردد؛ جایی که شــاگردان وینفرد شفر موفق 
شــدند با نتیجه 4  بر یــک فوالد را مغلــوب کنند. در 
 آن بازی تیام دبل کرد و شــجاعیان و چشــمی هم 

هر کدام یک گل زدند.
باز هم به استناد آمار؛ آخرین باری که استقالل 
در یک بازی آسیایی ســه گل زد مقابل ذوب آهن در 
همین مرحله یک هشــتم نهایی بود که هر سه گل 
را مامه بابا تیام به ثمر رســاند. آبی پوشــان پایتخت 
همچنین در لیگ قهرمانان 2017 التعاون را با ســه 

گل شکست داده بودند.
اما آخرین بارهایی که السد با سه گل شکست 

خورده است را مرور کنیم؛
 آخرین باری که الســد در یک بازی 3 یا بیش 
از 3 گل خورد، به هفته نوزدهم لیگ فصل قبل قطر 

هواداران 
مغموم استقالل 

ورزشگاه را 
با باخت ترک 

کردند

درگیری با کمیت
ریشه مشکل کجاست؟

استقالل بازی برده را مقابل السد قطر واگذار کرد. 
در مورد باخت اســتقالل می توان عنوان هــا و نقدهای 
مختلفی را مطرح کرد. اما من می خواهم از منظر دیگری 
به باخت اســتقالل نگاه کنم. موضوع مهمی در جریان 
است؛ یک مورد یا بهتر بگویم یک اتفاق بزرگ در فوتبال 
ایران حاال نهادینه شده است. مدت هاست که این مورد 
نهادینه شــده را می بینیم. دربــاره اش صحبت می کنیم 
اما نمی  خواهیم بپذیریــم که این اتفاق بــه زودی همه 

چیز فوتبال را از مــا خواهد گرفت. ما یــک لیگ داریم 
که مدت هاســت درباره اش یک جمله تکراری را مطرح 
می کنیم. درباره لیگ مان می گوییم دیگر مصرف داخلی 
پیدا کرده. با این حال وقتی کنفدراســیون فوتبال آســیا 
می گوید لیگ فوتبال ایران در آسیا در جایگاه هفتم قرار 
دارد همه ما تعجب می کنیم یا بعضی های مان که مسائل 
را خیلی کمیتی دنبال می کنیم حتی در مقام موضع گیری 
برمی آییم که چرا لیــگ ما باید عنوان هفتم را به دســت 

بیاورد و...
اما این یک واقعیت است که فوتبال ما می رود که به 
یک سرگرمی تبدیل شود. در واقع به سرگرمی تبدیل شده. 
فضایی برای پر کردن اوقات فراغت. جایی که قرار است 
خوراک مطبوعات تامین شود و رادیو و تلویزیون هر کدام 

به نوبه خود به صورت ســرگرمی به آن بپردازند. در واقع 
این فوتبال یا بهتر بگویم این لیــگ به محصولی تبدیل 
شده که همه ما به آن به چشم ســرگرمی نگاه می کنیم. 
اساسا نگاه ما به این فوتبال شکلی کمیتی به خود گرفته 
است. به عنوان یک ســرگرمی اتفاقا برنامه های ما را پر 
کرده است. به همین دلیل وقتی به مجموعه های خارج 
از ایران نگاه می کنیم متوجه می شویم که در لیگ های 
خارجی کیفیت حرف اول و آخر را می زند. این حوادث چه 
دلیلی می تواند داشته باشــد؟ دلیلش روشن است؛ این 
لیگ بازیچه دســت عده ای اســت که با جا به جایی های 
فراوان و بیــش از اندازه در حــال از بین بردن انســجام 
تیمی بین باشــگاه های لیــگ ایران هســتند. حاال این 
عده انسجام تیمی را به گسستگی تیمی تبدیل کرده اند. 
درســت به همین دلیل اســت که گل بادآورده استقالل 
از دســت می رود. چون در تیم های ما گسســتگی بیداد 
می کند. ارتباطی میان بازیکنان به معنای واقعی شــکل 
نگرفته است. عدم درک متقابل در صحنه های مختلف 
و همین طور عدم انســجام میان بازیکنان باعث می شود 
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باز می گردد؛ جایی که آنها با نتیحه 4بر3 در خارج از 
خانه به الدحیل باختند و البته فرصت های بی شماری 

را از دست دادند.
 آخرین باری هم که السد شکست با اختالف 2 
یا بیش از 2 گل را تجربه کرد، مقابل همین الدحیل 
در دور رفت لیگ ســتارگان قطر بود. آنها در خانه با 

نتیجه 4 بر2 مغلوب الدحیل شدند.
 جالــب اســت بدانیــد الســد در ایــن فصل 
لیــگ قهرمانان هیــچ گاه بیــش از 2 گل نخورده و 
 همچنین تنها شکســتش مقابل پرســپولیس ایران

 بوده است.
همان طور که گفته شد، استقالل برای صعود 
به نیمه نهایی، باید حداقل 3 گل بزند. این در حالی 
اســت که آبی پوشــان پایتخت در 2 بازی اخیر تنها 
3 شــوت در چارچوب داشــته اند. به عبارتی آنها در 
قطر باید حداقــل به اندازه بــازی با فوالد و الســد، 
شــوت به دروازه بزنند و نرخ بهره وری 100 درصدی 
را ثبت کنند. همچنین نکته مهم دیگر در این بازی، 
گل نخوردن اســت. آنها این فصــل میانگین یک 
گل به ازای هر بــازی را ثبت کرده انــد و باید این بار 
رکوردشــکنی کرده و بدون گل خورده زمین را ترک 

کنند.
اســتقالل هفته گذشــته در حالی ناامید کننده 
ظاهر شــد که دروازه بان خبرســاز این تیم همچنان 
به ســبک و ســیاق برخی از مربیان قدیمی این تیم 
از دست های پشــت پرده ســخن می گوید. مهدی 
رحمتی کــه عملکردی دور از انتظار داشــت و حتی 
مورد انتقاد شدید هواداران اســتقالل قرار گرفت، 
پس از پایان بازی گفت: »متاسفانه نتیجه را واگذار 
کردیم و همه بازیکنان شــرمنده هواداران شــدند. 
انتظــار چنین باختی را نداشــتیم و مــن از تک تک 

هواداران عذرخواهی می کنم.«
رحمتی در پاسخ به این سوال که آیا می توانید 
در بازی برگشــت این بــازی را جبــران کنید، گفت: 
»هنوز ما ناامید نیستیم. درست است که ما شکست 
خوردیم اما از زمین بلند خواهیم شــد و خود را آماده 
بازی برگشت خواهیم کرد.  تا آن موقع، زمان زیادی 
باقی مانده و تالش می کنیم بــا تمرینات و آمادگی 

بیشتر به مصاف السد برویم.«
وی تاکید کرد: »باید بپذیریم زورمان به الســد 

نمی  رســید، آنها یک تیم کامــال قدرتمند 
بودند که از امکانات باالیی برخوردارند 

و توانســتند ما را در تهران شکست 
دهند و درســت برخالف آنها، ما 

اردوی خوبــی برگزار نکردیم، 
بازیکنــان زیادی را از دســت 
دادیم و همین مســاله باعث 
شــد تا از آمادگی کامل به دور 

باشیم.«
رحمتی ادامه داد: »متاســفانه زمانی که 

من در ســپاهان و اســتقالل بودم همین اتفاق 
برای ما افتاد. یک نفر مسبب اصلی این اتفاقات 

بود که من نمی  خواهم اســمی از او ببرم اما همین 
این اتفاقــات به گردن او ســت و باالخره یک روز، 

همه این موضوع را خواهند فهمید.«
اما با همــه این حرف ها شکســت تلخ خانگی 
اســتقالل همــه هــواداران را ماننــد قاب هــای 
به جا مانده از شــفر و نیمکت آبی ها حسابی کالفه 
کرد ه است. شــاید بزرگ ترین حســرت آبی ها این 
باشد که اگر شفر هموطن خود را آن قدر زود از زمین 
خارج نمی  کرد، سرنوشــت دیگــری رقم می خورد 

و امیدهای اســتقالل برای صعود بــه نیمه نهایی، 
زنده تــر از حاال بــود البته تــا حــدودی می توان در 
این باره به شفر حق داد، چرا که نویمایر هنوز از نظر 
آمادگی بدنی بــه یک بازیکن 90 دقیقــه ای تبدیل 
نشده بود و حتی خود شــفر هم اعالم کرد به خاطر 
مصدومیت او را تعویض کرده اســت اما با این حال 
اگر تعویــض نویمایر اجباری هم بود، شــاید شــفر 
می توانســت با آوردن یــک هافبــک دیگر تالش 
کند تا نبــض بازی در اختیار اســتقالل قــرار بگیرد 
 و اجازه برتری مطلــق در نبردهای میانــه میدان را 

به ستاره های السد ندهد.
آیا اســتقالل با همه نگرانی ها و تردیدهایش 
درباره صعود به نیمه نهایی می توانــد به این مرحله 
برســد یا رویای ستاره ســوم هفته گذشــته به پایان 
رسیده است؟ هرچه هست، به نظر می رسد انتقادها 
از شــفر کمی تیزتر شــده و اگــر این مربــی آلمانی 
نتواند شرایط تیمش را برای بازگشــت به لیگ برتر 
 تغییــر دهد، اصال بعید نیســت آبی هــا وارد بحران

 تازه ای شوند.

تا تیم خیلی راحت نتیجــه بادآورده اش را بــه باد بدهد. 
بنابراین دیگر نباید از قهر صدهــزار نفری تعجب کنیم و 
بگوییم این هواداران پای تیم شان می ایستند یا حرفه ای 
نیســتند. آنها با تیم خود قهر می کنند و استادیوم را ترک 
می کنند چون به این گسســتگی تیمــی اعتراض دارند. 
اینها هوادارانی هســتند که در ســال های نه چندان دور 
استقالل را به شکل و ســبک و سیاق دیگری می دیدند. 
تیم شان به معنای واقعی فوتبال ایرانی بازی می کرد. در 
تیم شــان خالقیت و هنرنمایی های فردی و جمعی موج 
می زد و همین مساله هواداران را به وجد می آورد. چون 
فوتبالی توام با هیجان را دنبال می کردند. خطاهای بیجا 
و عدم درک موقعیت و همین طور نداشــتن اســتراتژی 
برای بازی با السد باعث شد تا هواداران از استقالل بازی 
متفاوتی ببینند؛ یک بازی پراشتباه و انتقادآمیز. چرا این 
اتفاق رخ می دهد؟ چــون در تیم های ما در هر نیم فصل 
انبوهی از بازیکنــان جابه جا می شــوند. در برخی تیم ها 
7 بازیکن می روند و به جای شــان 7 بازیکــن جدید وارد 
تیم می شــود. شــما این اتفاق را در لیگ های حرفه ای 

دنیا نمی  بینیــد. این یک بیماری اســت. بیماری که من 
اســمش را بیماری جابه جایی می گذارم. مــا می توانیم 
این موضوع را آسیب شناسی کنیم. اما من بعید می دانم 
که این اظهارات تاثیری داشــته باشــد. مدیــران ما به 
فوتبال طور دیگری نگاه می کنند. مثال می گویند ما برای 
تیم های مان از فالن پرواز استفاده کرده ایم یا تیم مان را 
به فالن هتل برده ایم یا در فالن زمین تمرین می کنیم. 
این نگاه الزم است اما کامال کمیتی است. نگاه مدیران 
فوتبال باید به تیم های ما کیفیتی باشــد. به جای اینکه 
درباره تور ژاپنی کــه روی دروازه های زمین چمن شــان 
کشیده اند، حرف بزنند، باید درباره این موضوع صحبت 
کننــد که چند درصــد هزینه هایشــان را پاییــن آورده اند 
اما در عوض بــه بازیکنــان رده های پایه خــود اهمیت 
داده اند؟ از چند بازیکن امید و جوانان باشگاه خود در تیم 
بزرگساالن شان استفاده کرده اند؟ من معتقدم فدراسیون 
فوتبال جز به کمیت به چیز دیگری فکر نمی  کند. همواره 
درگیر عددها و آمار و ارقام اســت و موضوعاتی که کامال 
کمی هستند، نه کیفی. من به فدراسیون فوتبال پیشنهاد 

می کنم برای حل این مشکل تا دیر نشده اقدام کند. اما 
چه باید کرد؟ به نظرم فدراســیون فوتبــال باید دپارتمان 
کنترل کیفیت راه اندازی کند. در این دپارتمان شاخه ای 
ایجاد شود و در آن از افرادی اســتفاده شود که در بحث 
کیفیــت تیم هــای لیگ مــا کار کــرده اند. کســانی که 
 کیفیــت را به خوبی می شناســند و می تواننــد در این باره 

کنکاش و پژوهش کنند.
 فراموش نکنیم که این لیگ با 300 میلیارد گردش 
مالی هنوز نمی  تواند تیم ملی ما را بسازد. چون اگر غیر از 
این بود ســرمربی تیم ملی 80 درصد تیمش را با استفاده 
از لژیونرها نمی  بســت. در پایان باید عرض کنم که اگر 
این موضوع را به ســرعت آسیب شناسی نکنیم و درصدد 
حل آن برنیاییم درآینده ای نه چنــدان دور تیم های ما به 
مشکلی اساســی در آســیا برخورد خواهند کرد. این طور 
می شود که اســتقالل با منصوریان می بازد و با شفر هم 
می بــازد. در حالی کــه تنها نبایــد این مربیــان را مقصر 
 بدانیــم. باید بدانیم که ریشــه مشــکل کجاســت و بعد 

در مقام حل آن برآییم.
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مقاومت در جهنم
پرسپولیس امیدوار به صعود

سومین بازی دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا در شهر دوحه میان تیم های الدحیل قطر و 
پرسپولیس ایران  برگزار شد. پرسپولیس اگرچه در دیداری 
نزدیک مقابل الدحیل با تکل گل علــی المعز  نتیجه را به 
حریف واگذار کرد اما نمایش دلچسب و هجومی شاگردان 
برانکو ایوانکوویچ باعث شده تا هواداران این تیم به جبران 
شکست بازی رفت امیدوار باشند؛ موضوعی که اتفاقا برانکو 
بهتر از هر کس دیگری  توجه آن شده و می داند که حضور 
هواداران در ورزشگاه آزادی تا چه حد می تواند الدحیل را 
تحت فشار قرار دهد. برانکو ایوانکوویچ در پایان بازی رفت 
ضمن تقدیر از عملکرد شــاگردانش گفت: »به بازیکنانم 
افتخار می کنم آنها صد  درصد تــالش خود را انجام دادند. 
ما امروز مقابل الدحیل بازی کردیم که یکی از بهترین های 
آسیاست و ما امیدواریم که در تهران نتیجه را تغییر دهیم.« 
اما سرمربی پرســپولیس در پاسخ به ســوال خبرنگاری در 
خصوص امیدواری اش برای بازی برگشــت گفت: »ما با 
الدحیل که قوی ترین تیم آسیاست بازی کردیم اما امیدوارم 
در تهران از یار جدیدمان برای پیروزی سود ببریم، این یار 
جدید ما هواداران مشتاق و قابل اعتنا و اعتماد پرسپولیس 
هســتند. ما امیدواریم با حضور 80 هــزار نفری آنها نتیجه 
مطلوب تری بگیریم.-« 
امــا حریــف قطری 
سختکوش  بسیار 

ظاهر شد. الدحیل که با کلکسیونی از بازیکنان گران قیمت 
و فوق العاده و با عنوان قهرمان مقتدر لیگ ستارگان قطر 
پا به این مرحله گذاشته بود، در دیداری سخت که شباهت 
اندکی با مصاف های آسیایی قبلی اش داشت، موفق شد 
سرانجام قهرمان ایران را با یک گل شکست دهد. نکته ای 
که این نتیجه برای قطری ها داشــت، کســب نهمین برد 
متوالی برای آنها در آسیا بود. الدحیل در دور گروهی هر 6 
بازی خود را برد و با 18 امتیاز و مقتدرانه راهی مرحله حذفی 
شد. در مرحله یک هشتم نهایی این تیم در مصاف با العین 
یکی از جذاب ترین دیدارهای آسیا را برگزار کرد. بر خالف 
آن که تصور می شــد این جدال پایاپای باشد، اما قهرمان 
قطر با پیروزی در هر دو بازی، در مجموع رفت و برگشــت 
با نتیجه قاطع 8 بر 3 العین را حذف کرد و به سادگی هر چه 
تمام تر راهی یک چهارم نهایی شــد. بدیــن ترتیب بود که 
الدحیل با 8 برد متوالی راهی نبرد با پرســپولیس شد. آنها 
با برتری خفیف خانگی شــان به نهمین برد پیاپی در آســیا 

رسیدند و یکه تازی در این زمینه را تداوم بخشیدند.
اما همه ایــن آمارها باعث نمی شــود که ماجراجویی 
برانکو و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا خاتمه پیدا کند. 
دو سال پیش پرسپولیس در یکی از سخت ترین گروه های 
لیگ قهرمانان آسیا به همراه سه تیم دیگر یعنی الهالل، 
الوحده و الریان قرار گرفت و برانکــو ماجراجویی خود را با 
شاگردانش پس از فتح لیگ ایران برای رسیدن به موفقیت 
در آســیا آغاز کرد؛ این ماجراجویی که بــا صعود به مرحله 
یک چهــارم نهایی همراه شــد، با خروج ســروش رفیعی و 
اضافه شدن بازیکنانی نظیر منشــا و نعمتی ادامه پیدا کرد 
و سرخپوشــان با شکســت دراماتیک االهلــی در دو بازی 
رفت و برگشت به مصاف الهاللی رفتند که در دیدار 
گروهی با دو تساوی یک -یک و بدون گل کار خود 
را مقابل آنها خاتمه داده بود؛ اما یک شب قبل از دیدار 
رفت نیمه نهایــی، محرومیت طارمی و بسته شــدن پنجره 
نقل و انتقاالت تمام رویاهای پرسپولیسی ها برای رسیدن 
به فینال مســابقات را به کابوس تبدیــل کرد تا پس 
از شکســت 4 بر صفر در دیدار رفت برابر الهالل 
پرسپولیس در دیدار برگشت شانسی 
برای رسیدن به فینال نداشته باشد. 
در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا 
که در زمســتان سال گذشــته آغاز 
شد، پرســپولیس با تیم های السد، 
نسف قارشی و الوصل امارات هم گروه 
شد و تا همراه تیم السد راهی مرحله حذفی شد و در دو دیدار 
رفت و برگشت موفق به شکســت الجزیره امارات شد تا در 
بازی مرحله یک هشتم نهایی مقابل الدحیلی قرار بگیرد که 
8 بازی قبلی خود را در رقابت های آسیایی با پیروزی پشت 
سر گذاشته بود. شکست اســتقالل مقابل السد بسیاری 
از عالقه مندان فوتبــال در ایران را نگــران تکرار اتفاقات 
ورزشگاه آزادی برای سرخپوشان مقابل دیگر نماینده قطر 
کرده بود ولی شاگردان برانکو ایوانکوویچ با ارائه نمایشی 
تحسین برانگیز، اگرچه با یک گل مقابل حریف خود بازنده 
از زمین خارج شدند ولی هواداران این تیم امیدوارند تا در 
بازی برگشت و با توجه به حضور هواداران بتوانند شکست 
خفیف در بازی رفت را جبران کنند. در مقابل الدحیل یک 
اشتباه از خط دفاعی پرسپولیس کافی بود تا معز علی، یکی 
از سه بازیکن خطرناک خط هجومی الدحیل گل اول بازی 

را در دقیقه 14 به ثمر برساند؛ در ادامه اما شاگردان برانکو 
ایوانکوویچ توانستند با کنترل بازی، نمایش پایاپایی مقابل 
حریف خود ارائه دهند و سرنوشــت حضور در دومین نیمه 

نهایی آسیا را به تهران و استادیوم آزادی بکشانند.
سال گذشــته پرســپولیس پیش از دیدار نیمه نهایی 
برابر الهالل با محرومیتی تاریخی مواجه شــد ولی برانکو 
ایوانکوویچ با ســاختار منســجمی که برای تیم خود ایجاد 
کرده، توانســت پرســپولیس را برای دومین مرتبه به جمع 
8 تیم برتر آســیا برســاند و حاال علی رغم جدایی بازیکنان 
تاثیرگذار خود برای حضور دوباره در نیمه نهایی می جنگد. 
آنها روز دوشــنبه 26 شــهریور از ســاعت 19:45 میزبان 
الدحیل می شوند تا شــانس خود را برای حضور در دومین 
نیمه نهایی متوالی غرب آســیا امتحان کنند؛ هدفی که با 
توجه به نمایش خیره کننده پرسپولیس در بازی رفت دور از 

ذهن نخواهد بود.
برانکو ایوانکوویچ در دیدار تیمــش برابر الدحیل نیز 
بازیکنان معدود خود را با تدابیر هجومی به زمین فرســتاد. 
برانکو که روی نیمکت دســتان خود را بسته می دید و تنها 
یکی، دو بازیکن را برای تعویض به همراه داشــت، ترجیح 
داد 11 مرد اصلی خود را به گونه ای به میدان بفرســتد که 
اجازه پیشــروی به بازیکنان حریف را ندهند. این مربی در 
جریان نشست مطبوعاتی خود پیش از دیدار برابر الدحیل 
عنوان کرده بود هرگز به فوتبال دفاعی رجوع نمی کند چراکه 
در این صورت اگر او تصمیمی بر استراتژی دفاعی در سر 
بپروراند قطعا روز مرگ خود را پشــت سر خواهد گذاشت. 
همان اتفاق در دیدار برابر الدحیل افتاد و برانکو که تصمیم 
نداشت بازیکنان خود را کامال در زمین خودی ببیند تدابیر 
و دســتورات هجومی را در صدر برنامه های خود داشــت. 
بی کم و کاســت و دقیقا همان چیزی کــه از حرف های او 
تصور می شد او و تیمش راهی ورزشــگاه عبداله بن خلیفه 
نشدند تا با بستن بازی یک مساوی بدون گل دریافت کنند 
تا در تهران کار را یکسره کنند. هر چند شاگردان برانکو یک 
بار دروازه خود را فروریخته دیدند با برنامه هایی  که داشتند 
چند بار تا باز    کــردن دروازه حریف پیش رفتــه بودند اما در 
نهایت این اتفاق نیفتاد تا با بدشانسی این ورزشگاه را دست 

خالی ترک کنند.
معلول، ســرمربی الدحیل  تیمش را با آرایشــی شبیه 
4.3.3 به زمین فرســتاد و برانکو ایوانکوویچ نیز همچون 
همیشه با سیستم 2-4-4 شاگردانش را راهی میدان کرد. 
برانکو به گفتــه اش عمل کرد و پرســپولیس با شــیوه ای 
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هجومی وارد زمین شد. سرخ ها در 10 دقیقه ابتدایی هر دو 
نیمه تیمی مسلط نشان دادند و خطرساز نیز ظاهر شدند. اما 
گل دقیقه 15 معز علی کار را بسیار سخت کرد. البته در هر 
دو نیمه، توپ و میدان مجموعا در دست تیم الدحیل بود و 
پرسپولیس تنها در چهار مقطع 5 دقیقه ای مالکیت بیشتری 

داشت؛ دقیقه 15 تا 20، 55 تا 60، 70 تا 75 و 85 تا 90.
اما پرســینگ باالیــی که در دســتور کار شــاگردان 
پروفسور قرار داشت، اجازه نمی داد الدحیلی ها به سادگی 
از یک سوم دفاعی خود خارج شوند. بازیکنان پرسپولیس 
پرسینگ شــدید را به خوبی اجرا کردند و کمتر کسی انتظار 
چنین عملکردی را از آنها داشــت. حاال معلول و برانکو در 
تهران مقابل هم قرار خواهند گرفت؛ جایی که پرسپولیس 
ستاره اش سیامک نعمتی را در اختیار نخواهد داشت و البته 

80 هزار هوادار سرخپوش نیز آنها را حمایت خواهند کرد.
پرسپولیس علی رغم شکســت، در این بازی نمایش 
ســزاوارانه ای داشــت و هر چند دروازه این تیم باز شد ولی 
در ادامــه چیــزی از حریف کم نداشــت. پرســپولیس در 
محرومیتی که مدیرانش به همراه طارمی ساخته اند نه تنها 
تقویت نشده که با کوچ چند بازیکنش تضعیف هم شده است 
اما در این بازی همه چیز متفاوت بود. آنها نیمه اول را خوب 

شروع کردند و در یک غافلگیری گل خوردند اما در نیمه دوم  
کیفیت تیمــی بهتری را به نمایش گذاشــتند. در این بازی 
بدون شــک زوج کامیابی نیا-نورالهی عملکرد بسیار خوبی 
داشــتند. کامیابی نیا یکی از بهتریــن بازیکنان زمین بود و 
با قطع به موقع توپ در چنــد صحنه ضد حمالت خطرناک 
الدحیل را خنثی کرد و اجازه هنرنمایی به بازیکنان تکنیکی 
حریف را نــداد. نورالهی در نیمه اول دقیقــا همانی بود که 
باید باشد. در حالت هجومی و هم در حالت دفاعی به خوبی 
از پس وظایف محوله برآمد عالوه بر این دو، بشار رسن نیز 
یکی از بهترین نمایش های خود را در چند وقت اخیر ارائه 
کرد. شاگردان برانکو اگرچه با یک گل مقابل حریف خود 
بازنده از زمین خارج شدند ولی هواداران این تیم امیدوارند 
تا در بازی برگشــت و با توجــه به حضور هــواداران بتوانند 
شکســت خفیف در بازی رفت را جبران کنند. تمام نگرانی 
هواداران پرســپولیس در دیدار مقابل الدحیل به عملکرد 
عناصر دفاعی مربوط می شد اما دروازه بان، 4 مدافع و یک 
هافبک دفاعی تیم پرسپولیس نمایش قابل قبولی را در قطر 
ارائه دادند. برانکو در این بــازی کامیابی نیا را به تنهایی در 
پست هافبک دفاعی قرار داد و نورالهی را یک پست جلوتر 
اســتفاده کرد. کامیابی نیا نیز با جنگندگی که از او ســراغ 

داریم در مقابــل بازیکنان تیم الدحیل ایســتادگی کرد. او 
یک تکل موفق داشت و 5 بار هم از الدحیلی ها توپ ربایی 
کــرد. 3 توپ ربایــی او در نزدیکی محوطــه جریمه اتفاق 
افتاد و جلوی یک حمله خطرنــاک را گرفت. کامیابی نیا 7 
توپ گیری هم انجام داد که در نوع خود فوق العاده است. 
هافبک دفاعی سرخ ها در آخرین دقایق بازی و در حالی که 
یوسف العربی قصد شــوت زنی از داخل محوطه جریمه را 
داشت، به خوبی تکل زد و با دفع توپ مانع از گلزنی مهاجم 

َقَدر الدحیل شد.
پرســپولیس اگرچه این شــانس را دارد کــه در بازی 
برگشــت باخت خفیف بازی رفت را جبران کند اما فراموش 
نکنیم کــه الدحیل نیز بــرای حفظ نتیجه اش تمام ســعی 
خود را به کار خواهد گرفت. احمد اســماعیل، مدیرعامل 
باشــگاه الدحیل بعد از این بازی با ابراز خوشــحالی از برد 
تیمش در بازی رفت گفته است: »ما بازی رفت را با موفقیت 
پشت سرگذاشــتیم و قصد داریم برای موفقیت در قسمت 
دوم این بــازی در تهران کامال آماده شــویم. در این راه به 
بازیکنان و کادر فنی تیم اعتمــاد کامل داریم. موفقیت ما 
در بازی رفت از این جهت ارزشمند است که مقابل یک تیم 
سرسخت و با تاکتیک های قوی دفاعی به پیروزی رسیدیم. 
هرچند شــاید این نتیجه بازی برگشــت را دشــوار می کند 
 اما مهم این اســت که ما یک قســمت از این بازی را با برد 

پشت سر گذاشتیم.«
مدیرعامل الدحیل همچنین ادامه داده اســت: »ما 
در بازی برگشت می توانیم بازی بهتری را ارائه بدهیم چون 
پرســپولیس در تهران باید برای برد به میدان بیاید و دیگر 
نمی تواند چنین تاکتیک بسته و فشرده ای را به کار بگیرد.«
او درباره پیش بینــی اش از بازی برگشــت دو تیم در 
تهران هم گفته اســت: »بازی شــب گذشــته خیلی بازی 
دشواری بود و تیم مقابل تا حد زیادی در خط هافبک و دفاع 
هیچ فضایی در اختیار ما قرار نداد اما با وجود این، من فکر 
می کنم ما با همین نتیجه در تهران به پیروزی برسیم.«اما 
همه این حرف ها تنها گمانه ای پیش از ســوت آغاز بازی 
برگشــت اســت؛ دیداری که به طور حتم به شکل دیگری 
برای الدحیل رقم خواهد خورد و آنها در تهران شب سختی 
را پشت سر خواهند گذاشت. فعال برانکو و تیمش درصدد 
اســتفاده از ظرفیت میزبانــی با حضور ده ها هــزار هوادار 
پرسپولیسی هســتند. جایی که شــاید جبران نتیجه بازی 
رفت سرخ ها را خوشــبخت ترین آدم های روی زمین کند و 
آنها بتوانند بار دیگر خود را در نیمــه نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا ببینند.

ضعف مدافعان الدحیل
چگونه پرسپولیس از مدافعان حریف گذر کند

من معتقدم شــاگردان برانکو نتیجه بــدی در زمین 
حریف کســب نکردند. پرســپولیس اگر چه در بازی رفت 
نتیجه را واگذار کرد اما به نظرم در بازی برگشــت شــرایط 

فرق می کند. 
پرسپولیس از بزرگترین امتیاز ممکن برخوردار است 
و به خوبی می تواند با حمایت هوادارانش شــرایط بازی را 
برابر الدحیل تغییر دهد. البته فراموش نکنیم که الدحیل 

یک تیم با برنامه و حرفه ای است. آنها می دانند پرسپولیس 
 در مســابقه برگشــت حمله می کند، بنابرایــن برانکو باید 

مراقب دفاع باشد.
 محمد انصاری، حسین ماهینی، سیدجالل حسینی 
و شــجاع خلیل زاده  بازیکنانی هســتند کــه خصوصیات 
دفاعی ویژه ای دارنــد و در این مورد عملکردشــان مثبت 
اســت. ســازمان دفاعی پرســپولیس باید حفظ شــود و 
 باید مراقب باشــند تــا در ضدحمالت اســیر ضدحمالت

 حریف قطری نشوند.
امــا نکتــه دیگــر اینکــه پرســپولیس می توانــد 
از ضعــف مدافعــان الدحیــل هــم نهایــت اســتفاده 
را ببــرد. بــا وضعیــت مدافعیــن الدحیل، پرســپولیس 

می توانــد از اشــتباهات آنهــا اســتفاده کند. بــا توجه 
به محرومیــت ســیامک نعمتــی، پرســپولیس در این 
مســابقه می توانــد از علیپــور و منشــا اســتفاده کند تا 
از خــط دفاعــی حریف عبــور کننــد. مدافعــان کناری 
پرســپولیس هم بایــد در ارســال ها بهتر عمــل کنند تا 
 مهاجمــان پرســپولیس از فرصت های بــه وجود  آمده 

بهتر استفاده کنند.
از طرفی دیگر اعتقاد دارم که بازیکنان پرســپولیس 
باید در بازی برگشــت قدر فرصت ها را بهتر و بیشتر بدانند 
و ســعی کنند در بهتریــن زمــان ممکــن دروازه حریف را 
باز کننــد تا از فشــار خارج شــوند. امیــدوارم ایــن اتفاق 
در نیمه اول بــازی رخ بدهد. بــا همه اینها مایلــم باز هم 
تاکید کنم کــه هــواداران پرســپولیس نقطه قــوت این 
تیم در بــازی برگشــت هســتند و باخت یک بــر صفر هم 
نتیجه ای نیست که نشود آن را جبران کرد. از این گذشته 
برانکــو و بازیکنــان پرســپولیس بــا نحوه بــازی الدحیل 
 آشــنا شــده اند و می دانند کــه از چه راهــی باید بــه این 

تیم ضربه زد.

محمود کلهر 

مربی فوتبال
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دوشنبهیکشنبه 

سهراب مرادی را باید متواضع ترین قهرمان وزنه برداری ایران دانست. او بدون اداهایی 
که دیگران دارند، می رود مدال می گیرد و برمی گردد. کســی که مدال طالیش در المپیک 
ریو زیر سایه اعتماد به نفس و آرامش کیانوش رستمی چندان به چشم نیامد . او در جاکارتا هم 

قدیمی ترین رکورد وزنه برداری جهان را شکست. 
در بازی های آســیایی 2018 جاکارتا، رقابت هــای وزنه برداری در دســته 94 کیلوگرم 
برگزار شد. ایران در این دسته  دو نماینده داشت که حاصل کار آنها یک مدال طالی ارزشمند 
سهراب مرادی بود. هرچند تالش های مرادی برای شکستن رکورد مرحله دوضرب و مجموع 
با موفقیت همراه نشد، این وزنه بردار در مرحله یک ضرب با باالی سر بردن وزنه 189 کیلویی 
توانســت رکورد جهان را به نام خود ثبت کند. این جابه جایی رکورد اما یک اتفاق معمولی نبود 
و مرادی با شــاهکار امروز خود یک رکورد 19 ســاله را شکســت. آکاکیوس کاکیاسویلیس، 
 وزنه بردار یونانی آخرین کسی بود که توانسته بود رکورد یک ضرب دسته 94 کیلو در جهان را 

به نام خود ثبت کند.
 این اتفاق در سال 1999 رخ داده بود و تا امروز هیچ کس در رسیدن به این رکورد موفق 
نبود. همین مســاله، رکورد وزنه بردار یونانی را به طوالنی ترین رکورد تاریخ ورزش وزنه برداری 
تبدیل کرد. بنابراین  ســهراب مرادی با طالی امروز ماندگار ترین رکورد وزنه برداری جهان را 

شکست و حدنصاب جدید آن را به نام خود ثبت کرد. 
سهراب مرادی در این باره  گفت: »هفت ماه تمرینات شبانه روزی ام به بار نشست . من 
بارها در تمرینات رکورد جهان را زده بودم و اگر با اعتماد به نفس وزنه زدم به این دلیل بود که بارها 
این رکورد را در تمرینات تکرار کرده بودم. رکوردهای دو ضرب و مجموع جهان دست خودم بود 

اما می خواستم آنها را دوباره ارتقا دهم که نشد.«

دادگاه های ویژه برای محاکمه اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور به خصوص در جریان 
بحران اخیر ارز و سکه  رسما آغاز شد. این دادگاه ها در پی نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به رهبر انقالب 
و کسب اجازه از ایشان به صورت علنی برگزار می شود. در همین راستا نخستین جلسه رسیدگی به 
اتهامات 3 نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کاال وارد کشور کردند اما با قیمت گزاف به فروش رسانده 
و در نظام توزیع، اخالل ایجاد کرده اند، در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخاللگران در نظام 
اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.  »همه می دانند« ساخته اصغر فرهادی 
به همراه دو فیلم دیگر به عنوان نامزدهای نهایی برای معرفی به عنوان نماینده سینمای اسپانیا در 
جوایز اسکار 2019 انتخاب شد. »ماریانو باروسا« رئیس آکادمی فیلم اسپانیا اعالم کرد از میان 43 
فیلمی که از تاریخ اول اکتبر 201۷ تا 30 نوامبر 2018 در سینماهای اسپانیا اکران شده و خواهند شد، 
تنها سه فیلم »همه می دانند« به کارگردانی اصغر فرهادی، کمدی-درام »قهرمانان« به کارگردانی 
»خاویر فسر« و »غول پیکر« ســاخته مشــترک »آیتور آرگی« و »ژان گارانو« کاندیداهای نهایی 
معرفی به عنوان نماینده سینمای اسپانیا در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار هستند . 
اصغر فرهادی پیش از این دوبار جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را به دست آورده است. پاپ 
فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در پایان سفر دو روزه اش به ایرلند برای همه جرم و جنایت هایی 
که کلیسای کاتولیک در حق مردم مرتکب شده اســت -از جمله موارد بی شمار آزار زنان و کودکان 
به دست کشیش های کاتولیک- عذرخواهی کرد. این در حالی است که صدها کیلومتر آن سوتر، 
معترضان خشمگین در شهر توآم راهپیمایی اعتراض آمیز برگزار و نام های تقریبًا 800 کودک  را نقل 
کردند که در یتیم خانه های کلیسای کاتولیک جان باختند و اجسادشان را در گورهای دسته جمعی 

در نزدیکی فاضالب ها دفن کردند.

۵ شــهریور، روز تولد غالمرضا تختی بهانه ای ا ست برای کشــتی گیران تا روزشان را جشن 
بگیرند  . امســال اما روز کشــتی روز خوبی برای انجام یک کار خوب تر بود، برای  همین جمعی از 
پیشکسوتان و قهرمانان تیم های ملی کشتی از جمله ابراهیم جوادی، بهرام مشتاقی، رضا الیق دبیر 
فدراسیون کشتی، مجید خدایی، حبیب اله اخالقی، هادی حبیبی، پرویز هادی، مهدی علیاری، 
حسن یزدانی و علیرضا کریمی به نمایندگی از اعضای تیم های ملی کشتی در آسایشگاه اعصاب 
و روان جانبــازان نیایش واقع در ســعادت آباد حضور یافتند. در این دیدار صمیمانه کشــتی گیران 
تیم های ملی ضمن خوش و بش با این جانبازان عزیز در جریان مشکالت و مسائل آنها قرار گرفتند 
و برای آنها که برای دفاع از کیان کشور با مشکالت متعددی روبه رو شده اند از درگاه خداوند متعال 
آرزوی سالمتی و از خانواده آنها و کادر پزشکی قدردانی کردند. از چین خبر می رسد شی جین پینگ، 
رئیس جمهوری چین که شش سال پیش همزمان با آغاز کار خود، شمشیر مبارزه با فساد را در دست 
گرفت، دیروز نیز در ادامه اصالحات خود از نســخه بازنویسی شده قوانین داخلی حزب کمونیست 
چین رونمایی کرد. هم مبارزه ای که او شش سال پیش شروع کرد و هم اصالحاتی که در این قوانین 
لحاظ شده، سختگیرانه هستند اما همان قدر که نبرد او با فساد مورد ستایش بود، اصالحات او در 
قوانین حزب کمونیست با انتقادهایی مواجه شده است. بر اساس این اصالحات آزادی های مذهبی 
و سیاســی اعضای حزب کاهش می یابد. بهزاد عبدی به عنوان آهنگساز فیلم سینمایی زندانی ها 
انتخاب شد. ده نمکی پس از همکاری با آهنگسازانی همچون فریدون شهبازیان، بهنام ابطحی، 
پیروز ارجمند و امیر توسلی، این بار آهنگســازی فیلم جدید خود را به بهزاد عبدی سپرد. پیش بینی 
می شود مراحل فنی فیلم تا پایان شهریور به اتمام برسد.   »زندانی ها« به کارگردانی و تهیه کنندگی 

مسعود ده نمکی از شنبه دوم تیرماه، در زندان قصر تهران کلید خورد. 

روزانهها
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سه شنبه 

در روزهای گذشته خبری در فضای مجازی و رسانه ها دست به دست می چرخید که واکنش های زیادی را از سوی مسئوالن 
و کاربران شبکه های اجتماعی در پی داشت. یکی از روزنامه ها در توئیتی ادعا کرده اقامتگاه های زیادی در مشهد و منطقه آزاد 
اروند به مردان عراقی خدماتی خاص ارائه می دهند که قویا از مسئوالن تکذیب شد. حتی وزیر کشور شایعه سوءاستفاده  زائران 
عراقی را تکذیب کرد و خواستار برخورد قاطع قضایی با عامالن نشر این مطالب اختالف برانگیز و خالف واقع شد. علی فروغی، 
مدیر شبکه 3 سیما، درباره زمان پخش سری جدید برنامه سینمایی »هفت« گفت: »کار های مربوط به تولید این برنامه در حال 
انجام است و سری جدید این برنامه خیلی زود روانه آنتن شبکه 3 خواهد شد. فضا و ساختار سری جدید این برنامه قطعا متفاوت 
است و حتما قبل از برگزاری سی وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر روی آنتن شبکه 3 می رود. درباره نام مجری هم باید بگویم 
اسامی ای که در رسانه ها مطرح می شود، هیچ کدام صحت ندارد و واقعی نیست.« فرمانده انتظامی تهران از اعالم آمادگی پلیس 
برای استفاده از موتوربرقی خبر داد. سردار حسین رحیمی در مراسم افتتاح طرح پلیس دوچرخه سوار گفت: »من حساسیت 
ویژه ای به موضوعات ترافیکی دارم و معتقدم باید به مباحث زیست محیطی نیز در کنار این مهم توجه شود. این دوچرخه ها را 
به پلیس راهور آوردیم، چراکه فعالیت این پلیس در بلوک های خاصی و ماموریت آنها برخورد با تخلفات و نه جرایم است مجوز 
فعال شدن پلیس دوچرخه ســوار را در حوزه پلیس راهور تهران اخذ کردیم و آمادگی آن را داریم که از موتور برقی نیز استفاده 
کنیم.« عکس روز به رضا اردکانیان اختصاص دارد. وزیر نیرو با حضور ســرزده بین مردم در اتوبوس و بازار، به عنوان یکی از 

اعضای کابینه دولت با مردم به گفت وگو پرداخت که این حضور سرزده وزیر، استقبال مردم را به دنبال داشت.

چهارشنبه

مراســم تشــییع پیکر اصغر معینی صالح، بازیگر نقش »مصدق« با حضور محمدرضا ورزی، فخرالدین صدیق شریف، 
همکاران و مدیر روابط عمومی معاونت سیما از مقابل بیمارستان چمران برگزار شد. معینی صالح در چند کار ورزی از جمله سریال 
»کریم خان زند« و »سال های خاکستری« بازی کرده بود تا اینکه ورزی به عبدالله اسکندری که طراحی گریم فیلم تلویزیونی 
»سقوط« را به عهده داشت، پیشنهاد کرد اصغر معینی صالح را هم برای نقش مصدق گریم کند. معینی صالح سال 1384 در 
ســریال »پدرخوانده« به نویســندگی و کارگردانی محمدرضا ورزی باز هم نقش مصدق را تجربه کرد. بازی در »معمای شاه« 
آخرین نقش مصدق را برای این بازیگر به ثبت رساند. سومین جشنواره فیلم سالمت با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و مدیران وزارت بهداشت و هنرمندان و افرادی چون کیانوش عیاری، مسعود جعفری جوزانی، سحر جعفری جوزانی، 
رضا درمیشــیان، حمید فرخ نژاد، ســروش صحت، محمدرضا فروتن، کتایون ریاحی، رضا مقصودی، بهروز شــعیبی، شبنم 
مقدمی، آرش الهوتی، عاطفه میرسیدی و... به دبیری محمد کیاساالر در تاالر وحدت برگزار شد. در این جشنواره لوح تقدیر، 
تندیس جشــنواره و جایزه نقدی مشترکا و بدون اولویت به مســعود جعفری جوزانی برای فیلم »پشــت دیوار سکوت« و بهروز 
شعیبی برای فیلم »دارکوب« تعلق گرفت. شــعیبی از محمود رضوی به عنوان تهیه کننده این اثر تشکر کرد و گفت: »اگر او 
در کنار ما نمی ایستاد، با این شرایط سخت فیلمسازی دارکوب ساخته نمی شد.« لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به 
حمید نعمت الله برای فیلم »شعله ور« اهدا شد. نعمت الله پس از دریافت جایزه خود گفت: »سوژه این جشنواره خیلی مناسبت 
سرراستی دارد. کار خیلی بیخ پیدا کرده و سالمت جامعه و روح و روان مردم در خطر است. عقالنیت شرط مشترک ما هنرمندان 
است. امیدوارم هرکسی که مانع تابش نور هنر به این مردم می شود، کنار برود.« جایزه ویژه دبیر جشنواره فیلم سالمت، برای 

بهترین فیلم عاری از دخانیات، به فیلم »خجالت نکش« رضا مقصودی اهدا شد.

روایت رحیم پور ازغدی
از شیوه تبلیغی امیرالمومنین)ع(

آنچه قالیباف در یک روستا دید

امضای عراقچی در دفتر یادبود کوفی عنان

حکومت بر مبنای مردم داری

عذرخواهی مهدی رحمتی از هواداران

آنالین
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حوزهودانشگاه

همایــش بزرگداشــت روز ابن ســینا هفته گذشــته 
در موسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه برگــزار شــد. 
حجت االســالم عبدالحسین خســروپناه، رئیس موسسه 
حکمت و فلسفه در سخنانی با موضوع روش شناسی حکمت 
سینوی گفت: »تعبیر جالبی از »راجر بیکن« وجود دارد که 
خداوند 4 بار معرفت را به انسان عرضه کرده است که یک بار 
آن از طریق ابن سینا بوده است. در گذشته برخی غربی ها به 
ابن سینا اجحاف کردند و فالسفه اسالمی از جمله ابن سینا 
را تنها حامالن فلسفه ارسطو دانستند که این ظلم بزرگی در 

حق اوست. شاید 20 درصد از متافیزیک ارسطو با الهیات 
شفای ابن ســینا یکی باشد ولی خود ابن ســینا اهل زایش 
فکری است و بعد از فارابی در تاسیس نظام حکمت اسالمی 

نقش مهمی ایفا کرده است.
وی در ادامه درباره روش شناســی حکمت ســینوی 
پرداخت: »فلسفه اولی متافیزیک ابن سینا را با چه روشی 
تولید کرده اســت؟ جواب آن این است که روش او، روش 
استداللی عقلی بوده است. ابن سینا علم حضوری را قبول 
دارد. علم خداوند به مخلوقاتش، علم حضوری اســت اما 

فلسفه با علم حصولی به دســت می آید. فعالیت عقلی در 
حوزه تصورات کشــف ادراک عقلی اســت. درک ادراک 
عقلی بــرای همه ممکن نیســت. مفهوم کلی انســان که 
قابل صدق بر تمام افراد انسان باشد را هر کسی نمی  تواند 
درک کند. درک کلی مفهومی بسیار دشوار است. کار مهم 
عقل، کشــف کلیات اســت و دیگری تبدیل مجهوالت به 
معلومات از طریق بدیهیات است. بدیهیات را باید پذیرفت 
چون اگر کسی آن را نپذیرد ذهن بیماری دارد. یعنی انکار 
آن مستلزم اثبات آن اســت. ابن سینا معتقد است که عقل 
فعالی وجود دارد که بر عقل انســان افاضه می کند. عقل 
بالفعل می تواند با کمک عقل فعال درک کند. بنابراین روش 
حکمت سینوی، روش استدالل عقلی است؛ عقل بالفعلی 
که از بدیهیات کمک می گیرد تا به نتیجه برسد. آیا غیر از 
بدیهیات می تواند این عقل  به یک نتایج جدیدی برسد؟ از 
منظر ابن سینا پاسخ مثبت است. به نظر من ابن سینا معتقد 
است عقل بشر سه فعالیت و گفت وگو انجام می دهد که در 
آن، این عقل بالفعل فعالیتش قوی تر می شود و می تواند 
به گفت وگو برســد. یکی گفت وگوی عقل با استاد بزرگان 
فالسفه و دوم گفت وگوی عقل با شعور و سوم گفت وگوی 
عقل با عشق است. اگر ابن ســینا بین عقل و عشق و عقل 
و وحی گفت وگو را باز نمی  کرد، شــیخ اشراق هم به روش 
عقلی و عشقی نائل نمی  آمد. ابن سینا عقل سینوی خود را 
در طرف گفت وگو با وحی و عشق قرار داده است، بعد این 
عقل بالفعل فعال تر شــده و به زایش های جدیدی رسیده 
است. ابن سینا برای اینکه بتواند نظام عظیم فلسفی سینوی 
را تأسیس کند، باید عقل استداللگر با وحی، گفت وگو کند. 
ابن سینا بین عقل ســینوی و وحی گفت وگو برقرار کرد. در 
این گفت وگو، ابن سینا برهان صدیقین را استدالل و کشف 
می کند. با این روش راه را برای فلسفه میرداماد و مالصدرا 
باز کرد. واقعا بعضی از افراد به درجه ای می رسند که بی نیاز 
از فکرند و در عین حال بدون ســیر فکر به معرفت زیادی 
می رسند. ابن سینا از طریق گفت وگوی عقل و عشق به این 

حقیقت می رسد. 

یکی از حرکت های علمی نویی که توسط گروه های 
مختلف فکری و علمی در این چند ســال اخیر آغاز شــده 
اســت، اســتخراج نظام هــا و منظومه هــای گوناگون از 
اندیشه های اندیشــمندان اسالمی اســت. در این میان 
فلسفه صدرایی جایگاه ویژه و برجسته ای پیدا کرده است. 
در همین رابطه، نشســت علمی »فلســفه تعلیم و تربیت 
صدرایی« به همت دبیرخانه موسســه مفتــاح و با حضور 
حجت االسالم دکتر ســعید بهشــتی، عضو هیأت علمی 

دانشگاه عالمه طباطبایی در برگزار شد.
بهشــتی در ایــن نشســت فلســفه تعلیــم و تربیت 
را یکی از شــاخه های فلســفه مضاف اســالمی دانست. 
او با بیــان اینکه »فلســفه اســالمی کامل ترین فلســفه 
است« و نیز در پاسخ به این پرســش که »فلسفه اسالمی 
قابلیت شالوده شدن برای تأسیس فلســفه تعلیم و تربیت 
را دارد یــا خیــر؟« گفت: »فلســفه اســالمی از محتوای 
عمیق وجود شناســی و جهان شــمولی برخوردار اســت. 
فلســفه اســالمی هرچند در آغاز شــکل گیری بــا ترجمه 
فلســفه یونانی بود اما عصر ترجمه چند قرن طول کشــید 
ولی در همیــن دوران نیــز تألیفات و تحقیقاتی از ســوی 

فیلســوفان مســلمان انجام گرفت. بــا این وجــود پایه و 
اساس فلسفه اسالمی توسط فیلســوفان اسالمی ریخته 
شــد. به همین دلیل مســائل فلســفی یونان 200  مسأله 
 بــود ولی در فلســفه اســالمی تا ۷00  مســأله نیز رســید.
فالسفه اســالمی تحت تأثیر قرآن و سنت تولید محتوای 
ناب فلســفِی هماهنگ با آموزه های دینــی را آغاز کردند. 
فلسفه اسالمی در سیر تکامل خود هرچند به سمت قرآن و 
ســنت رفت ولی جنبه عقلی خود را نیز حفظ کرد. به همین 
دلیل فلسفه اسالمی حتی کالم را نیز در خود هضم کرد.« 
این اســتاد حوزه و دانشــگاه، در ادامه به این بحث 
پرداخت که  ورود آموزه های وحیانی به فلســفه اســالمی 
آرام آرام صورت گرفت: »فلســفه اســالمی جنبه عقلی و 
وحیانی دارد، یعنی هویت برهانی و استداللی خود را حفظ 
کرده و وحی را نیز وارد خــود کرد. در قــرآن نیز به صورت 
اجمالی و سربســته درباره مباحث فلســفی سخن به میان 
  آمده و فیلسوفان اســالمی آنها را رمزگشــایی کرده اند.«
حجت االســالم بهشــتی، همچنین از اختالف نظر میان 
فالســفه و عرفا ســخن به میان آورد: »عرفا معتقد بودند 
که روش ســلوک عقلــی امکان پذیر نیســت ولی فلســفه 

اســالمی در روند تکامل خود عرفان را نیــز وارد خود کرد. 
به همین دلیل می بینیم حکمت متعالیــه ترکیبی از عقل، 
نقل و عرفان اســت.« وی همچنین حکمت متعالیه را در 
جهان اســالم یک حرکت سرنوشت ســاز تلقی کرد که در 
جهان غرب نیز شاهد آن نیستیم. بهشتی، دومین پرسش 
یا شــبهه اصلی مطرح شــده از ســوی برخی درباره فلسفه 
اســالمی را این بحث دانســت که ما چیزی به نام فلســفه 
اســالمی نداریم و آن چه مطرح می شــود کالم اسالمی 
است. او در پاسخ به این شبهه گفت: »این افراد اسالمیت 
فلسفه را زیر سؤال می برند چراکه معتقدند فلسفه اسالمی 
التقاطی از فلسفه یونانی است فلسفه اسالمی یک دانش 
اســالمی بوده و این موضوع قابل دفاع است. البته شاید 
در ابتدای شــکل گیری چنیــن التقاطی از فلســفه یونانی 
وجود داشــت ولی اســتمرار نداشت. از ســوی دیگر مبدأ 
شکل گیری فلســفه، یونان نیســت، بلکه جریان مهمی 
 از آن در ایران باســتان شــکل گرفت که با ظهور اســالم 

در فلسفه اسالمی هضم شد.«
بهشــتی، بخش قابل توجهی از حکمــت متعالیه را 
برگرفته از مباحث قرآن برشمرد و التقاط فلسفه اسالمی با 
فلسفه یونانی را بی انصافی دانست: »فیلسوفان مسلمان 
حتی عناوین و واژه های فلســفی را بومی سازی کرده اند، 
به همین دلیل به جای واژه »فلســفه« از واژه »حکمت« 
که یک واژه قرآنی است، اســتفاده کرده اند. در محتوای 
فلســفه اســالمی مباحثی وجود دارد که اصال در فلســفه 

یونانی وجود ندارد.«

فلسفه وجود فلسفه اسالمی 
در نشست علمی فلسفه تعلیم و تربیت صدرایی  مطرح شد

گفت وگوی عقل با عشق
سخنرانی حجت االسالم خسروپناه در روز ابن سینا 
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روایت

نشــوند. روزگاری خدمت یکی از مراجع تقلید می رسیدم. 
برای ثبت خاطراتش این مرجع عالی قدر مدتی را در زندان 
قزل حصار به دلیل فعالیت های انقالبی به ســر برده بود. 
به ایشان گفتم این بخش مهم است. ایشان فرمودند من 
در زندان راحت بودم و مشکلی نداشــتم که خاطره باشد. 
حتی یک قرآن شخصی داشتم که با خودم به داخل سلول 
می بــردم و آن را به بنده نشــان دادند. هنــگام نظاره قرآن 
به یکی از صفحات آن برخوردم کــه چند عدد التین در آن 
صفحه ثبت شــده بود. پرســیدم آن اعداد التین چیست، 
فرمودند زندان راحتی بود و این اعداد موج رادیوی قرائت 
قاریان مصری است و با گفتن این سخنان 4 جلسه به گفتن 

خاطرات درباره همین اعداد التین گذشت.«

امیرخانی به کار برد: »ما امروز در جامعه مانور تجمل داریم، 
نوکیسگانی هستند و می بینم شان که مانور تجمل می دهند، 
مسئوالن ما سال ها برای مردم رزمایش زهد برگزار کردند، 
ولی در کنار آن امروز فرزندان شان مانور تجمل می دهند، 
از این منظر لفور مهم اســت. این جایی اســت که جلوی 
رزمایش زهد و تجمل را گرفته است و با وجود آن امید است 
که روزی  نوه  آقای افروغ مانــور تجمالنه برگزار نکند. من 
هم خاطراتم را 2۵ سال است که می نویسم. در این مملکت 
افرادی که این کار را می کنند حتما محترم هستند، چون ما 
در کشوری زندگی می کنیم که خاطرات ثبت نمی شود، در 
حالی که خاطرات کمک می کند ما دوبــاره چیزی را تکرار 
نکنیم. به نظرم هر کس خاطره می نویسد نگاه تعالی خواه 
و توسعه گرا دارد و این نگاه یعنی محاســبه نفس. در نگاه 
توسعه گرا نوعی محاسبه اجتماعی وجود دارد و برای کسی 

که خاطره می نویسد این دو نگاه پدید می آید.«
وی در همین زمینه با اشــاره به دیدار خــود با یکی از 
مسئوالن عالی رتبه صنعت هســته ای کشور گفت: »به او 
گفتم تاریخ شــما را خائن می شناســد اگر خاطره هایتان را 
ننویسید. خاطره  نوشتن شما با ثبت جلسات متفاوت است، 
اما بسیاری از مســئوالن فکر می کنند اگر مستندنگاری از 
جلسات در کارشان باشد تمام اســت. اما توضیحات خود 
فرد از ماجرا بسیار ارزشمند است و باعث می شود خائن تلقی 

کتاب »فریادهــای خاموش روزنگاشــت تنهایی« 
خاطــرات، گالیه هــا و دغدغه هــای فکــری، اخالقی، 
فرهنگی و حتی سیاســی عماد افروغ اســت کــه به گفته 
خودش حاصل انس با خلوت و عزلت است. مراسم رونمایی 
از این کتاب بهانه خوبــی بود تا رضا امیرخانی، نویســنده 
نام آشنای حوزه ادبیات بعضی از حرف هایش را بزند. رضا 
امیرخانی فرصت را غنیمت دانست و از اهمیت خاطره ها و 
نوشتن آنها گفت: »سوال نخست در مواجهه با این کتاب 
این است که شخصیت اول خاطرات آقای افروغ کیست؟ 
آیا خود آقای افروغ هســتند؟ خانواده ایشــان؟ همســر و 
فرزندان؟ اگر از من بپرسید شخصیت اول کتاب کیست، 
بدون شک »لفور« )روستایی در  منطقه سوادکوه( است. 
در این کتاب مهم ترین کســی کــه از او چیزی می آموزیم 
لفور اســت و باید به او احترام بگذاریم. این جلســه اولین 
مرتبه ای اســت که آقای افروغ را از نزدیک زیارت می کنم 
ولی با این همه نکات موجود در کتاب شان نشان می دهد 
لفور شخصیت اول کتاب ایشان است؛ جایی که بازنمای 
شخصیت پنهان ایشان است. لفور شاید همان کلبه هایدگر 
و خانه ویالیی ویتنگشــتاین و کهفی است که هر پیامبری 
داشته است. همه علمای ما در فصول مختلف سال ییالق 

و قشالق داشتند اما چرا ما اینها را فراموش کرده ایم؟«
رزمایش زهد و مانور تجمل ؛عبارت جالبی اســت که 

جدیدتریــن کتاب ســید حمید رضا برقعی بــا عنوان 
»تحیــر« منتشــر و بــرای نخســتین بــار در ســی امین 
نمایشــگاه کتاب تهران عرضه شــد. »تحیر« چهارمین 
مجموعه شــعر مســتقل برقعی پس از »توفان واژه ها«، 
»قبله مایل به تو« و »رقعه« اســت. این کتاب به صورت 
کامل به یــک مثنوی_غزل علــوی اختصــاص دارد و در 
16 بخــش مجزا از یکدیگر بــه بیان وقایــع تاریخی صدر 
اسالم و ستایش امیرالمومنین علی علیه السالم با نگاهی 
شــاعرانه می پــردازد. جامــه دران بخش نخســت کتاب 
است که شــاعر در آن به میالد حضرت علی علیه السالم 

پرداختــه و ُفرودیــن فصــل پایانــی آن. همچنین بخش 
 نهم کتاب با عنوان صیقل از قصیده واره  ای زیبا تشــکیل

 شده است. 
نشست بررسی کتاب »تحیر« نوشته سید حمیدرضا 
برقعی  بــا حضــور مرتضــی امیری اســفندقه در خانه مهر 
رضا برگزار شــد. اســفندقه در این مراســم با بیان اینکه با 
ســید حمیدرضا برقعی از طریق شــعر آشنا شــدم، گفت: 
»صحبت های من در راستای دوستی ام با حمیدرضا نیست، 
بلکه من شعر او را نقد و بررسی می کنم. من ابتدا با متن سید 

حمیدرضا برقعی آشنا شدم نه بطنش.«

این شاعر ضمن اشاره به شــعر آیینی در عصر حاضر 
درباره کتاب تحیر گفت: »در شعر آیینی هم با شعر عاشقانه 
روبه رو هســتیم؛ چراکه عشق آیین ماســت اما شعر آیینی 
به معنای اخص یک رویداد، یک رخــداد و اتفاق در حوزه 
ادبیات فارســی شمرده می شــود. اما در همین بخش هم 
کمتر شــاعری بوده که هم نظم داشــته باشــد، هم ناظم 
باشد  و هم شــاعر. برخی نظم را پایین تر از شعر دانستند، 
درحالی که نظم مرحله واالی شــعر اســت. نظم در سخن 
مصنوعی نیست. در کتاب »شعر تحیر« نیز به شکل سیرتی 
و صورتی با این نظم مواجهیم؛ از آغاز کتاب که با میالد آغاز 
می شود تا فرجامینه کتاب که ختم به شهادت می شود. این 
نظم، شاعری کتاب است، یعنی شاعر متوجه بوده که باید 

از جامه دران آغاز کند و به فرجام برسد.«
امیری اســفندقه در بخــش دیگری از ســخنانش به 
رشک برانگیز بودن این مجموعه اشاره کرد و گفت: »من 
انسان حسودی نیستم اما قصیده ها و اشعار این مجموعه 
رشک برانگیز است. تحیر یک کتاب ســالم است و در آن 
با طبع روان شــاعر مواجهیــم. از ویژگی هــای این کتاب 
می توان به نگاه به کلمات جاری اشــاره کرد. شــاعر این 
کلمات را تا حد شعر باال آورده اســت، یعنی شعر را در این 
حد پایین نیاورده. خواندن مجموعه تحیر برای من خاطره 
بود؛ چراکه برقعی شاعر سرکشی است و سرکشی هایش را 
دوست دارم. ما هم آرزومند بودیم شعر ما به آستانه اش راه 
یابد، هنوز هم با تمام وجودم به این طبع سرکش که تنها در 
برابر عشق سر فرود آورده حسادت می کنم. او عاشق است 
و با تمام دل از موال علی)ع( یاد می کند.  شــعر عاشــقانه 
شــعر آیینی اســت؛ چراکه عشق آیین ماســت. خوش به 
حال شــما که در قم هســتید  و نفس می کشــید، بنابراین 
 خالصه لحظات ناب قم در شعر حمیدرضا برقعی منعکس

 شده است.«

غزل تحیر
جدیدترین کتاب سید حمید رضا برقعی منتشر شد

اهمیت خاطره نگاری
رضا امیرخانی در مراسم رونمایی کتاب عماد افروغ چه گفت؟
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چهره
آخر شاهنامه  

بهداد سلیمی از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد 

نه! او حقش نبود که با آن خاطره تلخ برود، او که یکی 
از سازنده های خاطره های شاد در این سال ها نباید آخرین 
تصویری که در ذهن ها باقی می ماند، آن دست هایی باشد 
که به سمت داور عراقی نشانه می رفت و آن اشک ها... آن 
روزها ما هم با بهداد گریه کردیم، همه می دانســتیم که او 
چه زجری کشیده بود که آن پای آسیب دیده را تا المپیک 
بکشاند، وای آن چراغ های قرمز چه زجری بود برای همه 
ما... آخریــن خاطره بهداد ســلیمی باید خاطــره بهتری 
می شــد، مثل همین جاکارتا، مثل همین قهرمانی، مثل 
همین طال.... بهداد سلیمی با سنگینی دو شکست در دو 

تورنمنتی که حقش مدال های طال و نقره بود به بازی های 
آسیایی  آمده بود. خسته تر از همیشه به نظر می رسید و انگار 
مصدومیت آن قدرت را از زانوها و بازوهایش گرفته بود اما 
تجربه اش باالتر رفته و می دانســت کــه دیگر نباید گزکی 
به دســت هیات داوران بدهد. بهداد وقتی برای باالبردن 
وزنه روی تخته آمد کسی از قلبش خبر نداشت، اینکه این 
آخرین باری است که او را روی تخته می بینیم و وزنه برداری 
سنگین وزن جهان در المپیک توکیو یکی از بهترین هایش 

را نخواهد داشت.
پــس از مهــار وزنــه 2۵3 کیلوگرمــی و در حالی که 

میلیون ها ایرانی از پای گیرنده ها، از کســب مدال طالی 
بهداد سلیمی مسرور بودند و سر از پا نمی  شناختند، بهداد 
در تصمیمی غیرمنتظره کفش هایــش را در آورد و در میان 
تشــویق هواداران حاضر در ســالن، با بوســه بــر وزنه ها 
خداحافظی اش را اعالم کرد. در ایــن بین مربیانش روی   
استیج آمدند تا شــاید ســلیمی را منصرف کنند اما او مثل 
قهرمان های واقعی در اوج با ورزش قهرمانی بدرود گفت. 
در آخر این بوســه را هم فرســتاد برای تمام هوادارانش؛ 
آنهایی که با فریادش پس از ناداوری المپیک 2016 اشک 

ریختند و پس از قهرمانی اش فریاد پیروزی سر دادند.
در مجموع بهداد ســلیمی پس از کسب یک طالی 
المپیک در ســال 2012، دو طالی مســابقات جهانی در 
ســال های 2010 و 2011، یــک مــدال نقــره جهانی در 
ســال 2014، یک برنز جهان در ســال 201۷، سه طالی 
بازی هــای آســیا در گوانگــژو، اینچئــون و جاکارتا چهار 
قهرمانی در آسیا که طی سال های 2009، 2011، 2012 
و 2016 به دســت آمد با 10 طال، یک نقــره و یک برنز به 
کار خود در دنیای حرفه ای خاتمه داد. بهداد ســلیمی بعد 
از کسب مدال طالی بازی های آســیایی و خداحافظی از 
دنیای قهرمانی گفت: »خدا را شــکر می کنم که شرمنده 
مردمم نشــدم و با ســربلندی از وزنه بــرداری خداحافظی 
کردم. من روی صحنه کفشــم را درآوردم و وزنه برداری را 
بوسیدم و کنار گذاشــتم. در وزنه برداری وقتی کفش را در 
صحنه درمی آوری به معنای خداحافظی اســت. خیلی به 
این موضوع فکر کردم. تصمیمم احساســی نیســت. بعد 
از جراحی دوست داشتم به المپیک برسم و تالش زیادی 
کردم. پزشکان برای من خیلی زحمت کشیدند اما زانویم 
اذیت می کند و هنوز هم به آمادگی صد درصد نرســیده ام 
و تصمیم به خداحافظــی گرفتم. ان شــاءالله در جاهای 
دیگر کمک می کنــم.« خداحافظ آقــای قهرمان ،آقای 

قوی ترین، با تو خوش گذشت، موفق باشی و خداحافظ.

بچه آسمان 

نگاهی به پشت ســر انداخت و وقتی از فاصله با رقبا 
مطلع شــد با دســت راســت آنها را به دویدن پشت سرش 
دعوت کرد و بعد مثل همان حرکت ابتدای مسابقه گام های 
پایانی را در حالی بلند و تند برداشــت که دســتش به نشانه 
سالم نظامی و احترام به مردم ایران روی پیشانی اش بود و 
این گونه از خط پایان زودتر از بقیه عبور کرد. شاید در این 
لحظات بین آن لحظه  ای که سالم نظامی داد تا آن لحظه 
که دستانش را به عنوان قهرمان مشت کرد، یاد روستایشان 
افتاد. روستای کوچکینه سنقر کرمانشاه، همان روستایی 
که برای رفتن به تمرین باید سر جاده می ایستاد و سواری 
می گرفت، یاد تمریناتش افتــاد، تمریناتی که نه در خارج 

که در بیابان بود، حاال او قهرمان است و رکوردار آسیا... .
طالی حســین کیهانی همه را شــوکه کــرد، قبل از 
بازی های آسیایی کسی تصور نمی کرد یکی از مدال های 
خوشــرنگ به این جوان 2۷ســاله تعلق گیرد، اما کیهانی 
با این درخشــش همه را شــگفت زده کرد تا نــام او در این 
رقابت های حســاس بــرای همیشــه باقی بمانــد. مدال 
او از جهات دیگــری هم بااهمیــت اســت. او در جاکارتا 
فاصله ای 6 ثانیه ای با نفر دوم داشته که آماری فوق العاده 
اســت. کیهانی رکورد بازی های آســیایی را هم ســه ثانیه 
بهبود بخشــیده و از رکورد ایران 11 ثانیه کم کرده اســت. 
حســین کیهانی بعد از کســب مدال طال گفــت: »خیلی 

حسین کیهانی غیرمنتظره ترین طالی کاروان ایران را گرفت 

خوشحال هستم که مدال طال را گرفتم، این مدال در رشته 
دوومیدانی خیلی ارزشمند است. سه هزار متر با مانع واقعا 
سخت ترین ماده دوومیدانی اســت. دوومیدانی خودش 
مرگبار اســت، ســه هزار متر بامانع مرگبارتر از آن اســت. 
مدت هاست که در کنار مرادی مربی ام اردوهای داخلی را 
پیگیری می کنیم. نظر مرادی این بود که الزم نیست پول 
بیت المال را در کشــورهای آفریقایی یا کشــورهای دیگر 

هزینه کنیم. مربی ام معتقد بود که بهترین جا برای تمرین 
در ایران و در شــهرهای استان کرمانشــاه و چهارمحال و 
 بختیاری اســت و می گفت چرا باید به خارج از ایران ســفر 

کنیم؟«.
کیهانی پس از کسب طال، بر دست مربی خود سجاد 
مرادی بوسه زد. او در این زمینه گفت: »این رکورد و مدال 
کار بزرگی برای دوومیدانی است. خوشحالم که این نتیجه  
را من توانستم رقم بزنم. باید باز هم از سجاد مرادی تشکر 
کنم این بار که دســتانش را در ورزشگاه بوســیدم، باز هم  
این کار را تکرار کنم. مــن تا آخر عمر مدیــون زحمات او 
هســتم. مرادی، مربی حرفه ای اســت. مربیگری کار هر 

کسی نیست.«
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پایان رابطه  
رمانی درباره عشقی واالتر از عشق زمینی 

خواندنی

رمان »پایان رابطه« نوشــته گراهام گرین با ترجمه 
احد علیقلیان توسط نشر نو منتشــر و راهی بازار نشر شده 
است. نسخه اصلی این رمان در ســال 19۵1 منتشر شده 
اســت. »پایان رابطــه« حکایت بی پیرایه شــور عشــق، 
بین رمان های گریــن جایگاهــی یگانه دارد و نشــانی از 
داســتان های ماجراجویانه و پلیســی جنایــی در آن دیده 
نمی شــود. در همان صفحه آغــاز، نویســنده صحنه  ای 
معمولی را توصیف کرده است؛ چند شخصیت معمولی که 
به طور مبهم و سرســری معرفی شده اند و مخاطب متوجه 
می شود در دنیایی قرار گرفته که بســیار شبیه  دنیای خود 
اوســت؛ دنیایی پر از کانون های شــر اخالقی. بخشــی 
از داســتان های گریــن درباره مســیحیت، خدابــاوری و 
تردیدهای اعتقادی انسان است. در رمان های کاتولیکی 
گرین، به ویــژه در »پایان رابطه«، دین ناگزیر بخشــی از 
قلمرو تاریک و ناخوشــایند می شــود  و او شخصیت هایی 
دوپاره را توصیف می کند که میان عشــق به خدا و عشــق 
انســانی دچــار تردید شــده اند. »پایــان رابطــه« را یک 
رمان نویس روایت می کند  اما این نه رمانی دربارۀ نوشــتن  

که داســتان تالقی عشق و ایمان اســت. عشق، نفرت و 
حسادت تابع ریاضی انگیزه های غریزی هستند که پیوسته 
در تالشند یکدیگر را از میدان به در کنند. نبوغ گراهام گرین 
در این کتاب، در روایت داســتان از زبــان فردی بی ایمان 
است که تناقض های سرگیجه آور عشقی پرشور و بحرانی 
روانی را به تصویر می کشــد. رمان »پایان رابطه« نوشته 
گراهام گرین از جمله کتاب هایی است که موجب می شود 
مخاطب به این نتیجه برسد که انکار وجود خدا برای هیچ 
انسانی ممکن نیست؛ نه مومنان و نه افراد بی خدا. در این 
کتاب، خدا جایگاه باالتری از عشــق دارد. یعنی مخاطب 
در وهله اول به این نتیجه می رسد که دارد رمانی عاشقانه 
می خواند اما با پیشروی در صفحات بعدتر، متوجه می شود 
بهانه نوشته شدن این اثر، نه عشــق که مفهومی باالتر از 

آن، یعنی خالق عشق است.
گراهــام گرین، نویســنده و منتقد ادبی متولد ســال 
1904 در انگلســتان بود و از رمان »پایان رابطه« اش چند 
اقتباس سینمایی و تصویری ســاخته شده است. گرین به 
طور ســیری ناپذیر کتاب می خوانده و در امر نویسندگی به 

مهاجران 
ترجمه کتاب پرفروش هاوارد فاوست 

دانه های انار 
خاطرات خودنوشت آزاده حسین کرمی 

»مهاجران« نوشته هاوارد فاســت با ترجمه فریدون مجلسی از سوی نشر اسم منتشر 
شد. مهاجران رمانی است که به مشکالت و زیر و بم های زندگی دان الوت، فرزند یک خانواده 
فقیر ایتالیایی که والدینش در آخرین دهه قرن نوزدهم به آمریکا مهاجرت کردند، می پردازد. 
در این داســتان تصویری روشــن از دو واقعه بزرگ تاریخی یعنی زلزله و آتش ســوزی مهیب 
1906 سانفرانسیســکو و بحران بزرگ اقتصــادی  30-1929 آمریکا که در جهــان آن روزگار 
تاثیری ژرف گذاشت، ارائه شده است. این کتاب در شمار پرفروش ترین کتاب های جهان و 
از پرطرفداران ترین آثار فاوست به شمار می رود. در معرفی این کتاب آمده است: »قهرمان 
کتاب دان الِوت در ابتدا ماهیگیر ساده ای بیش نیست و به همراه پدرش به این شغل اشتغال 
دارد تا اینکه ُگَذِر حوادث داستان که با زلزله سانفرانسیسکو و مهاجرت وی ادامه می یابد، شروع 
می شود. الوت َعزم خود را َجزم کرده که ثروتمند شــود و ایده هایی در سر دارد و برای این کار 
نیازمند وام بانکی است؛ وامی که هیچ بانکی حاضر به پرداخت آن به وی نیست  اما حادثه ای 
ساده و کوچک کار او را َتسهیل می کند. در مالقاتی که با رئیس بانک ِسلدون دارد، به شکلی 
اتفاقی دختر خانواده به نام جی که دختر بســیار زیبایی هم است عاشق او می شود. دخترک، 
جوانی را می دید تنومند و چهارشانه با پوستی آفتاب سوخته که در چهره اش گیرایی و صداقت 
خاصی موج می زند. در ادامه آنها بــا یکدیگر به رغم مخالفت های مادر جیــن که الوت را از 

خانواده ای َپست و طبقه پایین می دانست ازدواج می کنند .«

کتاب »دانه های انار« خاطرات خودنوشــت آزاده حســین کرمی از روزها و سال هایی 
است که در بند رژیم بعث عراق بود. این کتاب در 12 فصل، داستان خواندنی نوجوانی آزاده از 
روستای زادگاهش در لرستان است که حضور در جبهه  و سال های اسارت را به زیبایی به تصویر 
می کشــد. این کتاب  نمونه ای از خاطرات اســارت و روایتی از خیزش نسل نوخاسته انقالب 
اسالمی برای بسیج و مقاومت و پیوســتن به بدنه مردمی دفاع مقدس است. دفتر فرهنگ و 
مطالعات پایداری حوزه هنری لرستان، نخستین چاپ کتاب را در سال 96 در 12 فصل منتشر 
کرد.  داســتان این کتاب از غروب ۵ مهرماه 13۵9 شروع شــد؛ یک هفته پس از آغاز جنگ 
تحمیلی جایی که حســین )راوی کتاب( در روســتای چاالن چوالن از توابع لرستان با برادر و 
دوستانش درباره حمله عراقی ها که هفته پیش صورت گرفته بود، صحبت می کردند. اولین 
کسی که از خانواده حسین به جبهه رفت، برادر بزرگش عباس بود. عباس پاسدار و کمیته ای 
نبود. پس چرا به جبهه رفته بود؟ این سوال ذهن حسین را به خود مشغول کرده بود، چون آن 
زمان مرسوم نبود نیروهای بسیجی و مردمی به جبهه ها بروند. حسین در خاطرات خود می گوید، 
مادرم رعنا آن شب تا صبح نخوابید. البته من نگرانی و دلهره اش را درک نمی کردم چراکه مادرم 
12 فرزند داشت. اولین فرزند مادر به جبهه رفت، ولی او نمی دانست جنگ به درازا خواهد کشید 
و باید شاهد نامالیمات بسیار باشد. به گفته حسین، برادرش عباس و همراهانش پس از مدتی 

بالتکلیفی به ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران ملحق شدند.

رمان

رمان

مقاومت

طور منظم کار می کرده است. کارنامه زندگی او، 22 رمان، 
۷ نمایشــنامه، 12 فیلمنامه، 4 کتاب کودک و 2 زندگینامه 
شخصی را در بر می گیرد. او یک کتاب شعر، چند مجموعه 
داستان کوتاه و ۵00 نقد فیلم نیز داشته است. بیشتر آثار 
وی موضوعات دوجانبه اخالقی و سیاسی در جهان مدرن را 
مورد بررسی قرار داده است. گرین به عنوان یک نویسنده با 
اصول مذهبی خود  شناخته می شود و در آثارش نیز می توان 
به مضامین مذهبی که ریشــه در مذهــب کاتولیک دارد، 
بر خورد. او در ســال 1991 در ســوئیس درگذشت و در ژنو 

نزدیک چارلی چاپلین به خاک سپرده شد.
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اشپیگل 

تایم اکونومیست 

نیویورکر ویک 
هفته نامــه اشــپیگل در این شــماره خــود موضوع 
پناهندگی را که یک موضوع خاص در کشور آلمان است، 
 به شکل تازه  ای مطرح کرده است. اشــپیگل با طرح این 
موضوع که چه کسی مجاز است به دنبال جواب این سو ال 
است که چه کسی واقعا می تواند درخواست مهاجرت بدهد 

که رای دهندگان رادیکال راضی شوند؟ 

هفته نامه اکونومیست ســرمقاله و طرح روی جلد این هفته خود را به حاشیه های مربوط 
به شخص ترامپ اختصاص داده و این موضوع را مورد واکاوی قرار داده که به رغم باال گرفتن 
اتهامات و رسوایی ها، ترامپ تاکنون موفق شده  اذهان عمومی را از پرونده های تحقیق و بازجویی 

در رابطه با خودش منحرف سازد. این هفته نامه تیتر  باالتر از قانون را انتخاب کرده است. 

مجله آمریکایی تایم طرح روی جلد شماره جدید خود را به رسوایی های بی پایان دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اختصاص داده اســت  وترامپ را در حالی نشــان می دهد که 
می کوشد خود را از غرق شدن در دفتر کارش درکاخ سفید نجات دهد.این جلد در واقع  قسمت 

سوم از یک سه گانه است که تایم درباره ترامپ و دفترکارش کشیده است.

هفته نامــه ویــک در ایــن شــماره خود بــه موضوع 
رسوایی های اخالقی کلیســای کاتولیک پرداخته است. 
این رسوایی ها به اندازه  ای بوده که پاپ فرانسیس در سفر 
خود به ایرلند جنوبی به عذرخواهی پرداخت. ویک در این 
شماره با تیتر شرمساری دوباره این سوال را مطرح کرده که 

چگونه می توان به این رسوایی پایان داد؟ 

 نیویورکر بنا به عادت همیشــه خــود ترجیح می دهد 
که مفهوم جلدش را نه با تیتر و کلمه که با طرح مشــخص 
کند. نیویورکر در این شــماره خود هم بدون تیتر اشــاره  به 
مشکالت این روزهای دونالد ترامپ دارد ؛ رئیس جمهوری 
که در هیچ کجا دیگر آسایش ندارد و همه جا تحت مراقبت 

و نظارت است. 

آلمان 

آمریکا انگلستان 

آمریکاآمریکا 

پیشخوان
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