
هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و هشتاد و نه / 2 بهمن 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

انقالب یک نفره
گفت وگو با سهیل بیرقی

آتش و خشم ترامپ
ابراهیم متقی

جهانگیری ذخیره ما است
گفت وگو با علی تاجرنیا

باج خواهی واشنگتن
محمد مرندی

شورش نان

تهدید یا فرصت؟

تکرار 96 در 98

اصالح  طلبان
دلواپس قالیباف و 
رئیسی شده اند

جهانگیری برای
ریاست مجلس شانس ندارد

تکمیل به جای اصالح

عناصر ضدایرانی
کاخ سفید

بعید است رئیسی در انتخابات مجلس 
یازدهم نامزد شود /  رئیسی قصد نامزدی 
در انتخابات 96 را نداشت / انصراف 
قالیباف اجباری نبود / جمنا به قالیباف 
پیشنهاد انصراف داد

پشت پرده انتخابات 96 در گفت وگو با سیدمحمد حسینی

آیا اعتراض های مردم 
تونس، تبدیل به انقالب 
دوم می شود؟

سعید فائقی و مهدی خبیری از انتخاب 
صالحی امیری برای کمیته المپیک می گویند

گفت وگو با عباس سلیمی نمین

پروژه جدید ترامپ
برای برجام چیست؟

نگاهی به کتاب »آتش و 
خشم« در نقد ترامپ

آیا جهانگیری و رئیسی 
برای ریاست مجلس 
رقابت می کنند؟



استان هرمزگان -كتابخانه عمومي شرفا  شرفایی جناح
كتابخانه عمومي شرفا شرفایی جناح در سال 82 به همت مرحوم شرفاشرفایی احداث شد و در حال حاضر 
به عنوان بزرگترین كتابخانه عمومی هرمزگان و چشم فرهنگی منطقه شناخته مي شود.  این كتابخانه با 
زیربناي 1140 متر مربع به بخش هاي مخزن، نشریات، كودك و نوجوان، مرجع، هرمزگان شناسي، كتب 
كمک درسي، موزه مرحوم شرفایی، بخش خانواده و سبک زندگی مجهز است و بیش از سی و چهارهزار 

جلد كتاب ارزشمند كم یاب  و  تعداد زیادی نشریه و مجله را در خود جای داده است.
گفتني است، جناج ، شهری در 2۵0 كیلومتری غرب بندرعباس و از توابع شهرستان بستک،  خاستگاه ادبا 
و بز رگان بسیاري بوده است. عالقمندان براي استفاده از این كتابخانه مي توانند به خیابان فرهنگ، جنب 

اداره آموزش و پرورش منطقه جناح مراجعه كنند.
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طرح:عمادصالحي،تهران

.......................................... جوان ترین رهبر نام كتاب
نویسنده........................................ نادره عزیزی نیک
......................... مركز اسناد انقالب اسالمی انتشارات
......................................... 228 صفحه تعداد صفحات

به همت کتابداران ســرپل ذهاب، از هشــتم دی ماه بخش کودک 
کتابخانه عمومی رسالت در کانکس مســتقر در محوطه کتابخانه 

فعالیت خود را از سر گرفت.
به همین مناسبت برنامه هایی مفرح و متنوع ازجمله مسابقه نقاشی، 
کاردستی، قصه گویی، بازی و سرگرمی برای کودکان اجرا شد. نظر 
به استقبال کودکان منطقه، زین پس به منظور ایجاد روحیه نشاط 
در میان کودکان زلزله زده فعالیت های این بخش به صورت هفتگی 

برگزار خواهد شد. همچنین به دنبال تعامل با مدارس شهرستان، 
برگزاري نشســت های ماهانه کتاب خوان مدرســه ای نیز به زودی 

آغاز خواهد شد.
شایان ذکر است، پس از تعطیلی کتابخانه های عمومی شهرستان های 
ثالث باباجانی، ســرپل ذهاب و قصر شــیرین در زلزلــه اخیر، با 
هماهنگی های انجام شــده، در آذرماه ســال جاری کتابخانه های 

عمومی سیار در این شهرستان ها دایر شده است.

احياي بخش کودك کتابخانه 
عمومی رسالت سرپل ذهاب 

در کانکس

خبرويژه

براي مشاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 

روبه رو عكس بگیرید
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ی  مه ا هبــر« سرگذشــت نا یــن ر ن تر ا »جو
داستانی از دوران زندگی »سید مجتبی نواب 
صفوی« فرزند ســید جواد میرلوحی است که 
شــهرت نواب صفوی را از مــادر بزرگوارش 
گرفــت. این کتــاب بــا بیانی شــیوا و زبانی 
بعاد اجتماعی، سیاســی و مذهبی  ســلیس ا
زندگی کوتاه این مبارز شــهید را بر اســاس 
مصاحبه با خانواده شــهید و تحقیق و تفحص 

یت می کند. ر روا بسیا

اگر مایلید در آستانه شــصت ودومین سالروز 
شــهادت شــهید نواب صفــوی )۷۲ دی ماه 
۴۳۳۱( بــا زندگــی و مجاهدت هــای رهبر 
ئیان اســالم آشنا  یثارگر جمعیت فدا مؤثر و ا
شــوید و هم زمان مطالعه دلپذیــر یک کتاب 
جــّذاب را تجربــه کنید کتــاب »جوان ترین 
رهبر« از فهرســت کتاب خــوان دی ماه نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور انتخاب مناسبی 

خواهد بود.

استان تهران - كتابخانه عمومي كوهسار
كتابخانه عمومی كوهسار تهران در سال ۱۳۸4 و در فضای عمومی بوستان كوهسار واقع در 
شهرک رضويه )كاروان( تأسيس شد. اين كتابخانه در سال ۱۳94 بازسازي شد و هم اكنون با 
داشتن ۱7 هزار منبع به بيش از ۱۱00 عضو فعال ارائه خدمت می كند. اين كتابخانه به بخش های 
مخزن، كودک و نوجوان، نشريات، تازه های كتاب و دو سالن مطالعه مجزا مجهز است و همه روزه 

از ساعت 7:۳0 صبح لغايت 20:۳0 به ارائه خدمات كتابخانه ای می پردازد.
كتابخانه عمومي كوهسار در بوستان كوهسار شهرک رضويه )كاروان( تهران واقع شده است.
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طرح:احسانگنجي،ایران
سوميندورهدوساالنهكارتونكتاب

نام كتاب.....................................   نقشه نقش بر آب
انتشارات......................... انتشارات انقالب اسالمی
تعداد صفحات...................................... 24۸ صفحه

نشست افتتاح طرح »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« 
طرح مشترکی از نهاد کتابخانه های عمومی کشور و دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران با حضور مدیران و مسئولين دو نهاد 

برگزار شد.
طرح پژوهشــی »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« با 
هدف شناسایی خدمات جاری کتابخانه ای در سطح ایران و 

جهان، انتخاب خدمات جدید کتابخانه ای که در ایران قابليت 
استفاده و پياده سازی دارد و همچنين طراحی خدمات انتخاب 
شــده با اســتفاده از روش های علمی و به روز در بسته های 
خدمتی طی ۲۰ ماه اجرا می شود تا از این طریق موجب رونق 
فعاليت ها، استفاده از امکانات بالقوه و ایجاد انگيزه در کتابداران 

کتابخانه های عمومی کشور شود.

طرح پژوهشی »خدمات 
کتابخانه های عمومی 

ایران« افتتاح شد

خبرویژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد
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این کتاب، مشــتمل بر فرازهای مهمی از 
رهنمودهای رهبر معّظم انقاب اســامی، 
در طول ســال های ۸۸ و ۹۸، پيرامون فتنه 

سال ۸۸ است. 
فصل نخســت کتاب به بررســی و تحليل 
اهمّيت انتخابات در نظام اســامی، تاش 
دشــمنان برای ســرد و تعطيل یــا بدنام 
و مخــدوش کــردن انتخابــات، وظایف 
جداگانــه  مــردم و نامزدهــا در انتخابات، 
نکاتی در آسيب شناســی انتخابات و برخی 
پيش بينی های رهبر معّظــم در خصوص 
حضور پرشــور مردم در انتخابات پرداخته 
است. فصل دوم به ذکر برخی از مهمترین 

مواضع رهبر انقاب از پس از انتخابات تا نماز 
جمعه ۹۲ خرداد اختصاص دارد. مفّصل ترین 
فصل این کتاب، فصل سّوم آن است که در 
عناوین متعّددی به بررسی حوادث پس از 
انتخابات پرداخته است. یازده راهکار برای 
مقابله و دفع فتنــه، برگرفته از بيانات رهبر 
معّظم انقاب اسامی، نظير پایبندی به قانون 
و کسب بصيرت، ابراز اعتماد نخبگان به نظام، 
پرهيز از شایعه پراکنی عليه مسئوالن و... از 

دیگر مطالب مهم این بخش است.
در فصل  چهــارم این اثر با عنوان »کســب 
بصيرت«، عاوه بر تشریح معنا، ابعاد و سطوح 
بصيرت و نيز ضرورت و اهمّيت آن، مصادیق 

این مفهوم مهم در منظومــه  بيانات رهبر 
معّظم انقاب پيرامون فتنــه ۸۸ تبيين و 
تحليل شده است. الزامات کسب بصيرت، 
نتایج فقدان بصيرت و وظيفه خواص در ایجاد 
بصيرت در خود و دیگران، از دیگر موضوعات 
مورد بررسی در این فصل هستند. همچنين  
موضوعات دیگری چون اهمّيت جنگ نرم، 
معنا و منشأ جنگ نرم، هدف دشمن از جنگ 
نرم، خطوط اصلی در جنگ نــرم، راه های 
مقابله با جنگ نرم دشــمن، نقش افسران 
جوان جنگ نرم )دانشجویان(، نقش اساتيد 
در فرماندهی جبهه ی جنگ نرم و... بررسی 

شده  است.



استان تهران - كتابخانه عمومي كوهسار
كتابخانه عمومی كوهسار تهران در سال ۱۳۸4 و در فضای عمومی بوستان كوهسار واقع در 
شهرک رضويه )كاروان( تأسيس شد. اين كتابخانه در سال ۱۳94 بازسازي شد و هم اكنون با 
داشتن ۱7 هزار منبع به بيش از ۱۱00 عضو فعال ارائه خدمت می كند. اين كتابخانه به بخش های 
مخزن، كودک و نوجوان، نشريات، تازه های كتاب و دو سالن مطالعه مجزا مجهز است و همه روزه 

از ساعت 7:۳0 صبح لغايت 20:۳0 به ارائه خدمات كتابخانه ای می پردازد.
كتابخانه عمومي كوهسار در بوستان كوهسار شهرک رضويه )كاروان( تهران واقع شده است.
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طرح:احسانگنجي،ایران
سوميندورهدوساالنهكارتونكتاب

نام كتاب.....................................   نقشه نقش بر آب
انتشارات......................... انتشارات انقالب اسالمی
تعداد صفحات...................................... 24۸ صفحه

نشست افتتاح طرح »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« 
طرح مشترکی از نهاد کتابخانه های عمومی کشور و دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران با حضور مدیران و مسئولين دو نهاد 

برگزار شد.
طرح پژوهشــی »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« با 
هدف شناسایی خدمات جاری کتابخانه ای در سطح ایران و 

جهان، انتخاب خدمات جدید کتابخانه ای که در ایران قابليت 
استفاده و پياده سازی دارد و همچنين طراحی خدمات انتخاب 
شــده با اســتفاده از روش های علمی و به روز در بسته های 
خدمتی طی ۲۰ ماه اجرا می شود تا از این طریق موجب رونق 
فعاليت ها، استفاده از امکانات بالقوه و ایجاد انگيزه در کتابداران 

کتابخانه های عمومی کشور شود.

طرح پژوهشی »خدمات 
کتابخانه های عمومی 

ایران« افتتاح شد

خبرویژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد
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این کتاب، مشــتمل بر فرازهای مهمی از 
رهنمودهای رهبر معّظم انقاب اســامی، 
در طول ســال های ۸۸ و ۹۸، پيرامون فتنه 

سال ۸۸ است. 
فصل نخســت کتاب به بررســی و تحليل 
اهمّيت انتخابات در نظام اســامی، تاش 
دشــمنان برای ســرد و تعطيل یــا بدنام 
و مخــدوش کــردن انتخابــات، وظایف 
جداگانــه  مــردم و نامزدهــا در انتخابات، 
نکاتی در آسيب شناســی انتخابات و برخی 
پيش بينی های رهبر معّظــم در خصوص 
حضور پرشــور مردم در انتخابات پرداخته 
است. فصل دوم به ذکر برخی از مهمترین 

مواضع رهبر انقاب از پس از انتخابات تا نماز 
جمعه ۹۲ خرداد اختصاص دارد. مفّصل ترین 
فصل این کتاب، فصل سّوم آن است که در 
عناوین متعّددی به بررسی حوادث پس از 
انتخابات پرداخته است. یازده راهکار برای 
مقابله و دفع فتنــه، برگرفته از بيانات رهبر 
معّظم انقاب اسامی، نظير پایبندی به قانون 
و کسب بصيرت، ابراز اعتماد نخبگان به نظام، 
پرهيز از شایعه پراکنی عليه مسئوالن و... از 

دیگر مطالب مهم این بخش است.
در فصل  چهــارم این اثر با عنوان »کســب 
بصيرت«، عاوه بر تشریح معنا، ابعاد و سطوح 
بصيرت و نيز ضرورت و اهمّيت آن، مصادیق 

این مفهوم مهم در منظومــه  بيانات رهبر 
معّظم انقاب پيرامون فتنــه ۸۸ تبيين و 
تحليل شده است. الزامات کسب بصيرت، 
نتایج فقدان بصيرت و وظيفه خواص در ایجاد 
بصيرت در خود و دیگران، از دیگر موضوعات 
مورد بررسی در این فصل هستند. همچنين  
موضوعات دیگری چون اهمّيت جنگ نرم، 
معنا و منشأ جنگ نرم، هدف دشمن از جنگ 
نرم، خطوط اصلی در جنگ نــرم، راه های 
مقابله با جنگ نرم دشــمن، نقش افسران 
جوان جنگ نرم )دانشجویان(، نقش اساتيد 
در فرماندهی جبهه ی جنگ نرم و... بررسی 

شده  است.





کتابخانه دکتر محمدجوادی  
هسته اولیه اين کتابخانه در سال 1380 در منزل پدری دکتر محمد جوادی با 5 هزار عنوان کتاب 
و بودجه ايشان تأسیس شد. در سال 1384 عملیات احداث ساختمان جديد در منطقه صفائیه 

يزد آغاز شد و در سال 1394 به بهره برداری رسید.
اين کتابخانه خیر ساز با مساحت 900 متر و زيربنای 2700 مترمربع در 3 طبقه، به صورت استاندارد 
ساخته شده و پس از تجهیز توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان يزد، در حال حاضر با 

بیش از 32 هزار عنوان و حدود 38 هزار نسخه کتاب به 2600 عضو فعال خدمات ارائه می دهد.
کتابخانه دکترمحمدجوادی در منطقه صفائیه يزد به نشاني بلوار شهیدان اشرف، روبروی ورودی 

بصیرت دانشگاه يزد، کوچه دکتر مسعود جوادی واقع است.
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نام کتاب............................... قنات، مظهر روشنايی
نويسنده...................................... محمدرضا افضلی
انتشارات..................... شرکت انتشارات فنی ايران
تعداد صفحات........................................ 32 صفحه

نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور و نیروی 

انتظامی تفاهم نامه 
همکاری امضاء کردند

خبرویژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد کتابخانه هاي عمومي 

کشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگیريد

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

خالقیت و دانش پیشینیان ما در فن 
قنات سازی، به قدری عالمانه و بديع 
بوده که تاکنون شبكه های آب رسانی 
در نقاط تاريخی ايران، کارشناسان و 
پژوهشگران باستان شناس جهان را 

شگفت زده و متحّیر می سازد.
»قنات، مظهر روشــنايی«، کتابی 
داستانی مخصوص مخاطبان گروه های 
سنی »ب« و »ج« است که در خالل 
داستانی جّذاب، گرم و صمیمی و در 

محیطی فارغ از هیاهوی دنیای مدرن، 
کودکان و نوجوانان را با آداب ورسوم 
قديمی، شــیوه های ساخت و  فوايد 

کاريز يا قنات آشنا می کند.
کاوه، نوجوان شهرنشینی است که 
همراه پدر برای ديدار با پدربزرگش، 
راهی يک روستای کويری می شود و 
در طول اين سفر جّذاب با ماجرای حفر 
قنات آشنا شده و ضمن آن، اطالعات 
فراوانی در خصوص قنات ها و چگونگی 

حفر آن ها و شاکله کلی آن ها می آموزد 
و در پايان داستان به وجود ارزشمند 
پدربزرگ و خطه آبــا و اجدادی اش 

افتخار می کند.
خواندن اين کتاب در ارتقاء خودباوری 
مّلی و عزت نفس کــودک و نوجوان 
ايرانی مؤثر و مفید است و آن ها را با 
پیشینه پرافتخار سرزمین گهر خیز 

ايران اسالمی، آشنا می کند.

تفاهم نامه همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با هدف ترویج 
کتابخوانی، کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین 
ایجاد کتابخانه های مشــارکتی در مراکز ناجا به امضا 

رسید.
تعهــدات نهاد در ایــن تفاهمنامه شــامل حمایت از 
کتابخانه های واجد شــرایط ناجا با اولویــت مراکز با 

جمعیت باالی ۷۰۰ نفر در قالب کتابخانه های مشارکتی، 
معرفی کتابخانه های عمومی به ناجا جهت اســتقرار 
نیروی پلیس در محدوده کتابخانه، برگزاری مسابقات 
کتابخوانی با اســتفاده از منابع پیشــنهادی ناجا در 
کتابخانه های عمومی و برگزاری جلسات نقد کتاب و 
نشست کتابخوان در مناســبت های مختلف در مراکز 

معرفی شده از سوی ناجا است.



6 -
 11

12 
- 1

7
22

 - 
45

 
هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

گفتارها

خبرنامه

سیاست

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی ها  
حنیف غفاری

بین الملل:  سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:  محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

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

فکرنو: علی حاجی ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  نیما ملک نیازی  
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هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و هشتاد و نه / 2 بهمن 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

انقالب یک نفره
گفت وگو با سهیل بیرقی

آتش و خشم ترامپ
ابراهیم متقی

جهانگیری ذخیره ما است
گفت وگو با علی تاجرنیا

باج خواهی واشنگتن
محمد مرندی

شورش نان

تهدید یا فرصت؟

تکرار 96 در 98

اصالح  طلبان
دلواپس قالیباف و 
رئیسی شده اند

جهانگیری برای
ریاست مجلس شانس ندارد

تکمیل به جای اصالح

عناصر ضدایرانی
کاخ سفید

بعید است رئیسی در انتخابات مجلس 
یازدهم نامزد شود /  رئیسی قصد نامزدی 
در انتخابات 96 را نداشت / انصراف 
قالیباف اجباری نبود / جمنا به قالیباف 
پیشنهاد انصراف داد

پشت پرده انتخابات 96 در گفت وگو با سیدمحمد حسینی

آیا اعتراض های مردم 
تونس، تبدیل به انقالب 
دوم می شود؟

سعید فائقی و مهدی خبیری از انتخاب 
صالحی امیری برای کمیته المپیک می گویند

گفت وگو با عباس سلیمی نمین

پروژه جدید ترامپ
برای برجام چیست؟

نگاهی به کتاب »آتش و 
خشم« در نقد ترامپ

آیا جهانگیری و رئیسی 
برای ریاست مجلس 
رقابت می کنند؟

طراح جلد: مصطفی مرادی

فرهنگ
برداشتسیوششم

انقالبیکنفره
پشتپردهداعش

لیستممنوعه

ورزش
خانهاول

مهندسیوزارتخانه
نگرانیسرخها

ساالمدرنمازجمعه

بینالملل
تیریدرتاریکی

توپدرزمیناروپا
توقفترامپ

بدونجایگزین

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

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  امیر طالیی کیوان- عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیال شاکری - امیر عزیزی، نرگس حاجیلو و فاطمه پورمهر  
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



حاشیه جدید
سخنان اخیر حســن روحانی درباره نقد و اشاره او به دامنه انتقاد 
موجب شــده انتقادهــای فراوانی مطرح شــود. نقطه مشــترک همه 
انتقادها این اســت که حســن روحانی باید به وظایف خود در کسوت 

ریاست جمهوری بپردازد و از ورود به این مباحث خودداری کند. خبرنامه

تیتر   یک

این نخستین باری نیست که روحانی با سخنان خود 
حساســیت نیروهای انقالبی را بر می انگیــزد. او این بار با 
یک سخن تازه موجب شده است که از قم تا تهران از علما 
تا سیاســیون به نقد اظهارات وی برخیزند؛ رئیس جمهور 
۱۸ دی ماه در جمع وزیر و مدیــران وزارت امور اقتصاد و 
دارایی گفت: »پیامبر )ص( هم اجــازه نقد می داد. دیگر 
باالتر از پیامبر )ص( در تاریخ نداریم. وقتی پیامبر )ص( 
صحبت می کرد، طرف بلند می شد روبه روی پیامبر )ص( 
و می گفت: »حرفی که داری می زنی نظر توســت یا وحی 
است؟« اگر پیامبر )ص(  می گفت: »نظر من است« انتقاد 
می کرد و می گفت: »من قبول ندارم«. ما در زمان حکومت 
معصوم هم نقد داریم. اگر نقد توأم باشــد با امید، اراده و 

راه حل درست، همیشه مفید است. باید راه حل بدهیم.«
اولین نفــر عزت الله ضرغامی  بود کــه به واکنش در 
این مورد برخاســت. وی در کانال تلگرامی  خود نوشــت: 
»امــام زمان)عج( هم قابــل نقد اســت. از پیامبر هم که 
باالتر نداریم. بــه پیامبر )ص( هم می گفتند این ســخن 
از شماســت یا وحی الهی اســت!« اگر این جمالت را به 
جای رئیس جمهــور فعلی، رئیس جمهــور قبلی می گفت 
چه می شد؟ شاید کسانی که لباس روحانی به تن می کنند 

سهمیه ویژه  دارند!«

  آیت اهلل اراکی: 
اهل بیت )ع( خود میزان قسط و شاخص سنجش هستند
دبیرکل مجمــع جهانــی تقریب مذاهب اســالمی 
گفت: »طبــق آیــه » و نضع موازین القســط« و تفســیر 
آن، اهل بیت )ع( خود میزان قســط و شــاخص سنجش 
هســتند. اینکه بگویید همه چیــز و همه کــس قابل نقد 
است مســدود کردن باب نقد صحیح است.« وی خطاب 
به رئیس جمهــور گفت: »ظاهرا دروســی کــه در جوانی 
خوانده ایــد را فرامــوش کرده اید، بنابراین بهتر اســت به 
سیاست خود بپردازید. وقتی سوادش را ندارید اعتقادات 
مردم را رها کنید. مشکالت معیشتی و دنیوی مردم بسیار 
است، وقتی علمش را ندارید به مســائل اخروی شان کار 

نداشته باشید.«

  آیت اهلل خاتمی:
 اعتقادات را در مسلخ اهداف سیاسی قربانی نکنند

امام جمعه موقت تهران گفت: »معصوم کسی است 
که از اول تا آخر عمرش نه خطا، نه اشتباه به عمد یا سهو 
از او سر نمی زند.« آیت الله سید احمد خاتمی در پیامی  از 
سخنان اخیر یک مسئول در مورد قابل انتقاد بودن پیامبر 
و ائمه معصومین انتقاد کرد. وی در بخشی از این پیام این 
جمله که »پیغمبر و معصومین هم قابل نقدند« را سخنی 
نادرست، شایســته نقد اعتقادی و یک خط در این عرصه 
توصیف کرده و نوشته است: »آن خلط این است که پیامبر 
و معصومین اجازه نقد می دادند ولی این به آن معنا نیست 
که آنها قابل نقدند، به دلیل آنکه، آنان معصوم اند.« امام 
جمعه موقت تهران معصوم را کســی دانسته که »از اول 
تا آخر عمرش نه خطا، نه اشــتباه به عمد یا ســهو از او سر 
نمی زند.« آیت اللــه خاتمی اجازه پیامبر بــه نقد را »برای 
احترام به شــخصیت امت و الگو ســازی« دانسته است. 
آیت الله خاتمــی در ادامه پیام خود آورده اســت: »اینکه 
گفته شــده که یکــی از اصحــاب پیامبــر در تصمیمی  از 
تصمیم های پیامبر پرســید »أمن اللــه او منک؟« که در 
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آقای رئیس جمهور!
لطفا به وظایف خود بپردازید

در حاشیه سخنان جدید حسن روحانی

6

شماره 389
ث  |  

مثل

خبرنامه



تاکتیکژرمنها
آلمانبهدنبالتحریمایران

شوکجدیدبهبرجام
آلمانوانگلیسدرکنارآمریکاقراردارند

سردارسلیمانی:
کاشبهجایپرچم10بارمراآتشمیزدند

داستان جنگ بدر است؛ این سخن مستند تاریخی ندارد 
و عالمه سید جعفر مرتضی در الصحیح آن را مورد نقد قرار 
داده اســت.« آیت الله خاتمی در پایان پیــام خود از آنان 
که  تریبون در دست دارند خواست اعتقادات حق، مستند 
و مستدل اسالمی و مذهبی را در مســلخ اهداف سیاسی 

قربانی نکنند. 

  آیت اهلل فاضل لنکرانی: 
در انتقادات نباید به دنبال اهداف سیاسی و جناحی بود

رئیس مرکــز فقهی ائمــه اطهار)ع( گفــت: »ائمه 
معصومین)ع( قابل نقد نیستند و ســخنان رئیس جمهور 
در خصوص قابل نقد بودن ائمه معصومین)ع( و رســول 
اکرم)ص( بر اســاس ظاهر کالم، یک مطلب ناصحیح و 
غلط است.« آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در درس 
خارج از اصول خود با اشــاره به ســخنان رئیس جمهور در 
خصوص قابــل نقد بودن ائمــه معصومین )ع( و رســول 
اکرم )ص( اظهــار کرد: »ممکن اســت مقصــود اصلی 
رئیس جمهور معنای دیگری باشــد، امــا ظاهر کالم یک 
مطلب ناصحیح و غلط است.« وی ادامه داد: عصمت انبیا 
و ائمه معصومین )ع( براساس آیات متعددی از قرآن کریم 
قابل اثبات است، باالترین درجه عصمت در میان انبیا نیز 
متعلق به رســول اکرم )ص( اســت.« رئیس مرکز فقهی 
ائمه اطهار )ع( افزود: »مسأله نقد در مورد خداوند متصور 
نیست، اگر خدا قابل نقد باشد، آن خدا دیگر خدا نیست، 
بر این اساس رسول اکرم )ص( و ائمه معصومین )ع( که 
باید از آنها به صورت مطلق اطاعت صورت بگیرد، قابل نقد 
نیســتند، چون این حجت های الهی امکان خطا و اشتباه 
ندارند. فاضل لنکرانی با اشاره به علم ائمه معصومین )ع( 
اظهار کرد: »براساس آیات قرآن، اهل بیت )ع( علم وسیع 
فوق بشری دارند و علم ائمه معصومین )ع( یکی از دالیل 
روشن برای عصمت آنها است، به همین دلیل نقد و انتقاد 
نســبت به ائمه معصومین )ع( براســاس مبانی اعتقادی 

شیعه معنی ندارد.«

  آیت اهلل ممدوحی: سخنان روحانی در جواز نقد 
پیامبر و امام زمان)عج( از روی ناآگاهی است 

عضو جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم با اشــاره به 
صحبت های رئیس جمهــور در مورد نقــد پیغمبر)ص( و 
امام زمان)عج( گفت: »گمان می کنم این ناآگاهی است 
وگرنه شــاید هدفی هم نداشته باشــد ولی ناآگاه است.« 
آیت الله ممدوحی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه سند 
دینی و شــرعی ایــن صحبت ها چیســت، افــزود: »این 
حرف ها غلط است اگر پیغمبر قابل نقد باشد اصال معصوم 
نیست اگر معصوم نباشد واجب االتباع نیست.« آیت الله 
ممدوحی در پاسخ به سوالی مبنی بر این حرف ها را در زمان 
پیغمبر)ص( چه کسانی می زدند، اظهار داشت: »کسانی 
بودند که الحاد داشــتند و قرآن در مزمت آنها خیلی حرف 
زده است. اینها می آمدند آزار و اذیت می کردند و انتقادهای 
غلط می کردند. آنها چه ربطی دارد بــه اینکه پیغمبر قابل 
انتقاد باشــد. اگر پیغمبر قابل انتقاد باشد معصوم نیست. 
اگر معصوم نباشــد که پیغمبر نیست.« آیت الله ممدوحی 
تاکید کرد: »نزدیک 20 جلد کتاب از شیعه داریم و حدود 
۱6 جلد کتاب اربعه داریم که همه بــه روایات معصومین 
اســت و همچنین یک صد هزار کتاب داریم مگر می شود 

این ها را انکار کرد.«

  امام جمعه بوشهر: کالم و رفتار معصوم
حجت است

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه بوشــهر در 
واکنش بــه صحبت هــای رئیس جمهور دربــاره جواز نقد 
پیامبر )ص( و امام زمان)عج( تصریح کرد: »کالم، رفتار 
و تقریر معصوم، حجت است.« آیت الله صفایی بوشهری 
در مطلبی که در کانال اطالع رســانی دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه بوشــهر منتشر شــده آورده 
اســت: »در زمان پیامبر نیز جنگ صــورت می گرفته، آیا 
کســانی که در مقابل پیامبر به محاربه برخاســتند کالم و 
رفتار آنها حجت است؟!« وی در ادامه تاکید کرده: »بهتر 
است ریاســت قوه مجریه کشــور به حل مشــکل مردم و 
وعده هایش بپردازد. با این روش راه به جایی نخواهید برد. 
رئیس جمهور بهتر است به وظیفه اصلی خود طبق قانون 
اساســی بپردازد. این مبانی و حرف هــای رئیس جمهور 
قابل توجیه نیســت. همان هایی که به شــما رای داده اند 
نیز به این نوع اندیشه و سخنان اعتراض دارند.« آیت الله 
صفایی بوشــهری خطاب به رئیس جمهور تصریح کرده، 
در هر خانه چند نفر بیکار نشسته و مشکالت اقتصادی نیز 
فراوان است، بهتر است به  اقتصاد مقاومتی و رفع مشکل 

مردم بپردازید.

  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 
برخی مسئوالن به جای ورود به مسائل اعتقادی به 

حل مشکالت معیشتی مردم بپردازند
در بیانیــه جامعه مدرســین حــوزه علمیه قــم آمده 
اســت: »این روز ها ســخنانی از بعضی از مسئوالن مبنی 
بر جواز نقــد پیامبر اعظــم )صلی الله علیه و آله و ســلم( و 
ائمه  معصومین )صلوات الله علیهم( شــنیده شــد که بار 
دیگر یکی از مســلمات اعتقادی که محــل اجماع قاطبه 
مســلمین و همچنین یکی از اصول ضروری مذهب حقه 
تشیع اثنی  عشری است را منکر شده  اند؛ بنابراین ذکر چند 

مطلب را وظیفه شرعی خود می دانیم:
۱- از نظر عقلی، نقد منطقی بــدون وجود معیار نقد 
امکان پذیــر نیســت و معیار نقــد عبارت اســت   از حقایق 
مســلمه خطاناپذیر و کالم خدا یعنی قرآن کریم و ســنت 
رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و ســلم( و ائمه معصومین 
)علیهم السالم( از این دسته از حقایق مسلمه خطاناپذیرند 
که خود معیار نقد ســایر رفتارها و گفتارهاست و نقد آنچه 
خود معیار نقد اســت از نظر منطقی باطل و خطای روشن 

است.
2- خطاناپذیری کالم خدا روشــن است و آیه کریمه 
»ال یْأتیِه اْلباِطُل ِمْن َبیِن یَدیــِه َو ال ِمْن َخْلِفِه« آن را مورد 
تاکید صریح قــرار داده اســت. خطاناپذیــری و عصمت 
رســول اکرم)ص( در گفتــار و رفتار نیز از مســلمات دین 
اسالم و مورد اتفاق قاطبه مسلمین اســت و آیات کریمة 
»َمْن یِطِع الرُســوَل َفَقْد َأطاَع اللَه« و »َو ما کاَن ِلُموِمٍن َو 
ال ُموِمَنٍة ِإذا َقَضى اللُه َو رَُســوُلُه أَْمرا َأْن یکوَن َلُهُم اْلِخیَرُة 
ِمْن أَْمِرِهْم« و »َو ما یْنِطُق َعِن اْلَهوى«، »ِإْن ُهَو ِإال َوْحی 
یوحى« و ده ها آیه دیگر قرآن کریم بر عصمت رسول اکرم 
)صلی الله علیه و آله و سلم( بلکه بر عصمت قاطبه پیامبران 
الهی به صراحت داللــت دارند. افزون بــر صدها روایت 
صحیح و مســلم الصدور از نبی  اکرم و ســایر معصومین 
)علیهم السالم( که عصمت پیامبران الهی به ویژه رسول 

اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( را به صراحت اثبات می کنند، 
خطاناپذیری امامان از اهل بیت )ســالم الله علیهم( نیز 
در آیات قرآن کریم از قبیل آیه تطهیر و در روایات صحیح 
و متواتــر فراوانی نظیر حدیــث ثقلین »انی تــارک فیکم 
الثقلین کتاب الله وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا 
بعدی کتاب الله فیه الهدی والنور حبل ممدود من السماء 
الی االرض و عترتی اهــل بیتی وان اللطیــف الخبیر قد 
اخبرنی انهما لــن یفترقا حتی یردا علــی الحوض وانظروا 
کیف تخلفونی فیهما« که مورد اتفاق قاطبه مســلمین و 
تمامی  مذاهب و فرق اســالمی است و ده ها روایت مسلم 
الصدور دیگر به اثبات رسیده است. بنابراین نفی عصمت 
رســول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( و ائمه معصومین 
)علیهم الســالم( مخالفت صریح با اسالم و مذهب تشیع 

است.
3- اکیــدا توصیــه می کنیــم بعضی از مســئوالن از 
ورود به مســائل اعتقادی و تخصصی فکری در اظهارات 
خویش پرهیز کننــد و به  جــای آن تالش خــود را به حل 
مشکالت معیشتی و گرفتار های اقتصادی مردم معطوف 
و آنچه مردم از شــما انتظار دارند که گره گشایی از مسائل 
و مشــکالت زندگی آنان اســت، نه اظهارنظر در مسائل 
اعتقــادی و تخصصی که نــه تنها گرهــی از کار مردم باز 
نمی کند که افزون بر مشــکالت دنیوی آنان، دین آنان را 

نیز با مشکل مواجه می کند.«

  عقب نشینی روحانی از اظهاراتش
دفتر حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور 
در واکنش هــای مطــرح شــده پیرامــون ســخنرانی 
رئیس جمهــور در دیدار وزیــر و مســئوالن وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، ضمن تکذیب انتساب این جمله به 
رئیس جمهور که »امام زمان)عج( هم قابل نقد است«، 
تاکیــد کرد: »بــاور و اعتقــاد به عصمــت انبیــا و ائمه 
معصومین)ع( از مسلمات قطعی تشیع است.« در این 
اطالعیه از اصحاب رســانه، سیاسیون،  تریبون داران، 
خطبــا و خصوصا علمــای ارجمنــد و فضــالی محترم 
درخواســت شــده تا پیش از آنکه مطالب تحریف شده 
و بعضا هدفمند برخی چهره های سیاســی در رســانه ها 
را مالک قضــاوت و نقد قــرار دهند؛ بــه اصل جمالت 

بیان شده از سوی رئیس جمهور رجوع کنند. 

امامجمعهموقتتهرانگفت:
»معصومکسیاستکهازاول
تاآخرعمرشنهخطا،نهاشتباه
بهعمدیاسهوازاوسرنمیزند
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چند ســالی اســت که تغییرات مهمــی  در بازیگران 
بین المللی میان ایران و  آمریکا رخ داده است. این درست 
است که از ابتدای مناقشه هسته ای ایران و غرب، روسیه 
و چین تا حدی در طرف ایران بودند، امــا پس از روی کار 
آمدن روحانی در گفت وگوهای جدید، روسیه تالش زیادی 
برای برجام کــرد و پس از آن به خواســت ایران در کنارش 
قرار گرفت و در جبهه ســوریه مقابل داعــش جنگید. این 
موضوع سبب شد تا رژیم صهیونیستی و آمریکا از همراهی 
آنها در مقابــل ایران ناامید شــوند. حاال آمریکا دســت به 
دامن کشــورهای اروپایی برای مقابله با ایران شده است. 
درحالی که مقامات کشــورمان بارها اعالم کردند مسائل 
منطقه ای و موشــکی قابل مذاکره نیســت، هفته گذشته 
مجید تخت روانچی در مصاحبه با ایسنا حرف های مهمی  به 

در آخرین اتفــاق  ترامپ ضمن تعلیــق تحریم ها به 
متحدان اروپایــی اش مهلت داد تا بــرای دور بعد که قرار 
اســت تحریم ها را تعلیق کند، ایران را راضــی کنند تا در 
برجام تغییراتــی ایجاد شــود. در غیر این صــورت از آن 
خارج خواهد شد. از طرف دیگر حســن روحانی روز شنبه 
اعالم کــرد تا وقتــی طرف هــای مقابل در برجام باشــند 
ما نیز هســتیم. اما در طرف دیگر اروپا قرار دارد. نشــریه 
اشپیگل شنبه گزارش داد که آلمان در حال مذاکره با دیگر 
کشــورهای اروپایی برای اعمال تحریم های جدید علیه 
ایران در راستای جلوگیری از خروج آمریکا از برجام توسط  

ترامپ هستند.

 در این گزارش به نقل از برخی دیپلمات های اروپایی 
در بروکسل آمده است که آلمان به همراه انگلیس و فرانسه 
به دنبال اعمــال تحریم های تنبیهی علیه ایران اســت تا 
به  ترامپ نشان داده شــود که متحدان اروپایی واشنگتن 
انتقادهای او علیه ایران را جدی گرفتند. این در حالی است 
که سخنگوی وزارت خارجه آلمان از اظهارنظر در این باره 
خودداری کرد. به گفته این منابع آگاه آلمان می خواهد این 
تحریم ها را به بهانه برنامه موشکی ایران و حضور ایران در 

سوریه و یمن اعمال کند.
بنابر ایــن گــزارش، هدف اصلــی ایــن تحریم ها 
جلوگیری از خروج آمریکا از توافق هســته ای ایران است 

که  ترامپ تهدید کرده در صورت عدم اصالح آن در ماه می 
 از آن خارج می شود. همچنین هفته گذشته خانم فدریکا 
موگرینی، اعالم کرد که در بهار آینــده هیات همکاری از 
اتحادیه اروپا عازم تهران خواهد شد و وی برای دومین بار 
به ایران ســفر خواهد کرد. موگرینی بعد از توافق وین نیز 
در 6 مردادماه ســال جاری در راس هیاتی بــه تهران آمد 
و با تعدادی از مقامات کشــورمان از جملــه وزیر خارجه و 

رئیس جمهور دیدار و گفت وگو کرد.
معاون وزیر خارجه در ارتباط با این موضوع و تعامل 
ایران بــا اتحادیــه اروپا نیز گفــت: »در عین حــال که با 
تک تک کشورهای اروپایی روابط مان را در سطوح مختلف 
و در ارتباط بــا موضوعات مختلف گســترش می دهیم و 
هیات های مختلف اقتصادی و تجــاری از بخش دولتی 
و خصوصی این کشــورها به ایران می آینــد، ما در تالش 
هستیم که با اتحادیه اروپا نیز روابط خود را گسترش دهیم 

و این اشتیاقی دو طرفه است.«   

زبان آورد. روانچی که خود از اعضای مهم تیم مذاکره کننده 
بود خبر سفر تیم اروپایی به تهران را در بهار 97 تایید کرد و 
با بیان اینکه ما می خواهیم براساس موضع برابر و دخالت 
نکردن در امور یکدیگر این مذاکرات را داشته باشیم، ادامه 
داد: »دور اول گفت وگوهای ایران و اتحادیه اروپا از اوایل 
ماه فوریه )ماه آینده میالدی( در تهران آغاز می شود؛ البته 
تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست ولی این گفت وگوها 
در ســطح  معاونان خواهد بود و طبق قرارهــای اولیه این 
مذاکرات هر شــش ماه یک بار در تهران و بروکسل انجام 
می شود.« او با اشاره به اینکه گفت وگوهای ایران و اتحادیه 
اروپا دربرگیرنده موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، 

شوک جدید
به برجام
آلمان و انگلیس
در کنار آمریکا قرار دارند

منطقه ای و بین المللی است، ادامه داد: »در واقع دستورکار 
مفصلی جهت مذاکره با اتحادیه اروپا خواهیم داشت و فکر 
می کنم که این گفت وگوها و تعامل برای هر دو طرف مفید 
اســت.« مقامات آمریکا به این گفت وگوهــا امید زیادی 
بسته اند. خصوصا اینکه اخیرا تحرکاتی از سوی آلمانی ها 
برای فشار به ایران دیده می شود که در برخی موارد تنش زا 
نیز بوده است، از جمله اعالم خبر دستگیری یک جاسوس 
در آلمان. همچنین انگلستان در سمتی قرار گرفته است که 
به آمریکا نزدیکی بیشتری دارد. با این حساب از سه کشور 
اروپایی حاضر در برجام تنها فرانسه است که تمایل نزدیک 

شدن به ایران را نشان می دهد.   

تاکتیک ژرمن ها
آلمان به دنبال تحریم ایران
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بودجه شورای نگهبان از پول توجیبی 
برخی مسئوالن کمتر است

بعد از ارائه شدن الیحه بودجه به مجلس انتقاداتی به 
بودجه شورای نگهبان مطرح شد. در همین رابطه سخنگوی 
شــورای نگهبان تاکیــد کــرد: »بودجه شــورای نگهبان 
بســیار کمتر از پول توجیبی برخی از مســئوالن اســت.« 
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه ۵0 میلیاردی 
شورای نگهبان صحت دارد، گفت: »بله و این بودجه جزو 
هزینه های جاری  است نه اینکه شــورای نگهبان بخواهد 

به خاطــر برگــزاری انتخابات 
بودجــه ای را ارائــه کنــد، مــا 
امسال بودجه ای به این خاطر 
نگرفته ایم.« او همچنین خبر 
داد که مصادیق رجل سیاسی 
مشخص شده است و به زودی 

جزئیات آن اعالم می شود.

واکنش به قطع 
 دست یک سارق

در مشهد

یحیی کمالی پور در واکنش 
به اعالم خبری مبنــی بر اجرای 
حکــم قطع دســت ســارقی در 
مشــهد، گفت: »صرف نظر از 

طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع 
ذی صالح، نگاه به جوانب این قضیــه می تواند قابل بحث، 
بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختالس های میلیاردی، 
رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرایم سنگین تر و به مراتب 
خانمان براندازتر از یک ســرقت در مشهد هستیم.« نماینده 
جیرفت افزود: »به طور قطع رای ســارق مشهد برابر مقررات 
و طبق قانون صادر شــده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی 
اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکالت معیشتی مردم 

حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می کرد.«

ماجرای پیچیده پرونده پزشکی 
آیت الله شاهرودی

دکتر ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
»قصور در رســیدگی به بیمــاری یکی از مقامات سیاســی 
کشور که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، اظهارنظری 
غیرمســئوالنه و خالف واقع اســت و در روند درمان بیماری 
ایشــان هیچ گونه کوتاهی صورت نگرفته است.« به گفته 
وی »تمام اقداماتی که در خارج از کشور و در مدت اقامت این 

مقام محترم سیاسی انجام شده 
اســت، با همان کیفیت و تاثیر 
در داخل کشور قابل انجام بوده 
و توصیه وزارت بهداشــت این 
اســت که اطرافیان ایشان سیر 
مراحل درمانی را اطالع رسانی 
نمایند تا سوء تفاهم پیش آمده 

رفع شود.«

صابر کرامت 
خبرنگار

خبرنامه
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آتش زدن پرچم ایران در جریان آشوب های اخیر یکی 
از مهمترین اتفاقاتی بود که در سال های اخیر در ایران شاهد 
بودیم. تقریبا تمام نیروهای سیاسی و عموم هموطنان )حتی 
مخالفان( نسبت به این اتفاق واکنش نشــان دادند. هفته 
گذشته در همین رابطه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
اظهارات مهمی  را بیان کرد که بازتاب وســیعی هم داشت. 
سردار سلیمانی گفت: »من وقتی صحنه نابخردانه آن نادان 
در آتش زدن پرچم ایران را دیدم خیلی دلم ســوخت؛ گفتم  
کاش به جای پرچم من را )نه تصویر مــن را( بلکه من را ۱0 
بار آتش می زدند؛ چرا که ما برای سرافرازی این پرچم در هر 

قله ای ۱0 شهید داده ایم.«
در جریان ایــن اتفاقات همچنین در یکی از شــهرها 
برخی عناصر آشــوب طلب به تصویــری از فرمانده نیروی 
قدس سپاه اهانت کردند که این دو اتفاق به شدت از سوی 
گروهک تروریســتی منافقان و جریان های سلطنت طلب 
مورد استقبال قرار گرفت. سرلشکر قاســم سلیمانی که در 
مراســم یادبود سومین سالگرد شهادت شــهید مدافع حرم 
مهدی نوروزی ســخنرانی می کرد، با اشــاره به تاثیرگذاری 
دوران دفاع مقدس بر جهاد و دفاع در عرصه ها و جبهه های 
بعدی و مشــابهت این امر با تاثیرگذاری انقالب اسالمی و 
پایه گذاری اولیه آن توسط امام راحل تصریح کرد: »نورانیت 
امام راحل امروز در چهره و وجود رهبــر بزرگوارمان متجلی 
است و مقام معظم رهبری در همه بیانات شان از امام راحل 
به شکل عجیبی یاد می کنند.« وی با بیان اینکه دفاع مقدس 
درخششی مشــابه پایه گذاری انقالب اسالمی توسط امام 
راحل را دارد، گفت: »در جریان عملیــات کربالی ۵ من با 
لشکر 27 محمد رسول الله)ص( در غرب کانال ماهیگیری 
بودم و بــرادر مرتضی قربانی هم با لشــکر 2۵ کربال حضور 
داشتند؛ صحنه های عجیبی بود؛ در این عملیات در هر متری 
برای دفاع از کشور شــهید دادیم.« سردار سلیمانی افزود: 
»وقتی صحنه نابخردانه آتش زدن پرچم ایران را دیدم خیلی 
دلم سوخت. ما برای سرافرازی این پرچم در هر قله ای ۱0 

شهید داده ایم.«
وی افزود: »در این حادثه گروه های تکفیری چه با 
نام داعش و چه بانام های دیگر،  ترســناک تر از هر گروه 
دیگری ظاهر شــدند؛ آنها نزدیک به هفت هزار انتحاری 
در درون خود داشــتند؛ آنهــا انتحاری اعتقــادی بودند؛ 

بعضی ها می گویند آنها را شست و شوی مغزی داده بودند 
یا دارویی به آنها خورانده بودند؛ نه، این گونه نیســت؛ در 
تاریخ هم مواردی مشــابه وجــود دارد؛ وقتی جنگ های 
»جمل« و »نهروان« را مطالعه می کنیم می بینیم که چه 
لجاجت هایی در برابر قرآن ناطق علی)ع( وجود داشت.« 
سردار سلیمانی گفت: »در عراق پدر مدافع حرمی  را دیدم 
که پسرش شهید شد اما حاضر نشــد جبهه دفاع از حرم و 
نبرد با دشمنان را ترک کند و در تشییع پیکر مطهر فرزندش 
شرکت جوید.« وی افزود: »در داخل کشور ما نیز مدافعان 
حرم اغلب داوطلبانه اعزام شــدند و در این بــاره تبلیغات 
حاکمیتی نشد و رســانه ها و دولت ما خیلی به این موضوع 
نپرداختند، اما افراد زیادی از نوجوان تا پیرمرد با اصرار و 
التماس توانســتند از خانواده و وابستگان خود رضایتنامه 
بگیرند تا کسی مانع آنها نشود.« سردار سلیمانی در بخش 
دیگری از سخنانش گفت: »من می گویم اگر خداوند ما را 
در کربالی ۵ به بغداد می رساند ممکن بود مانند دادن یک 
تکه گوشت به دست طفلی باشد که او را خفه می کند؛ اما 
خداوند وقتی به ما این پیروزی را عنایت فرمود که امکان 
هضم آن را داشــتیم. دیدیم که خداوند چگونه دعا های 
دلسوختگان ما را در صحنه عراق محقق گرداند و چگونه 

صدام را ذلیالنه مجازات کرد.« 
 ســردار ســلیمانی با بیان اینکه گاهی آدم های بزرگ 
ما حرف های خطاآلود اســتراتژیک می زننــد تصریح کرد: 
»می گویند ما چرا در سوریه نبرد کردیم؟ خب، به این سبب 
که یک رژیم گمراه و گستاخی همچون رژیم صهیونیستی با 
دارا بودن بیش از 300 کالهک هسته ای و با اتخاذ استراتژی 
جنگ پیش دستانه، هر توانایی را قبل از فعلیت یافتن نابود 
و بمباران می کند؛ اما امــروز جمهوری اســالمی با عزت و 
اقتدار در برابر چنین رژیمی  ایستاده است و دلیل آن عالوه بر 
سربازان نژادی خود در درون کشور، سربازان دیگری هستند 

که در نقاط دیگر، این دشمن را متوقف کرده اند.« 
به گفته سردار ســلیمانی »برای جلوه گر شدن اقتدار 
داخلی نظام نیاز به تالش و مجاهدت است.« فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاســداران ادامه داد: »اگر می خواهیم در این 
ساختار اثرگذار شــویم باید از خودمان عبور کنیم؛ اگر عبور 
کردیم مانند شهدا می شویم؛ شهدای ما چرا این پیروزی ها را 

به وجود آوردند؟ چون خود را در خود حل کردند.«   

سردار سلیمانی: 

کاش به جای پرچم 10 بار مرا آتش می زدند

هشدارهای جاللی 
درباره بیت کوین و 

تلگرام

ســردار جاللــی، رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور 
با اشاره به طراحی پول اینترنتی 
از جمله گرام و بیت کوین توسط 

غربی ها، خاطرنشان کرد: »اگر بیت کوین وارد کشورمان 
شده و مسئوالن تمهیدهای الزم برای مقابله با آن را فراهم 
نکرده باشند، حدود ۵0 میلیارد دالر از کشورمان خارج شده و 
ضربه سنگینی به اقتصاد وارد می شود.« وی عضویت بیش 
از 40 میلیون ایرانی در شبکه تلگرام را یک فاجعه دانست و 
گفت: »مثلث شکل گرفته در آشوب های اخیر، یک ضلع 
آن مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مردم بود، یک ضلع 
دیگر فضای مجازی و ضلع سوم دشمنان قسم خورده ایران 

اسالمی بودند.« 

اعتراف وزیر راه به ناکارآمدی 
در حوزه حمل ونقل ریلی

وزیر راه و شهرســازی درباره  بی توجهی به حمل و نقل 
ریلی گفت: »در این مدت بیش از ۱0 مرتبه مقامات ارشــد 
از آزاد راه در حال احداث همت - کرج بازدید کرده اند، اما تا 
حاال یک بار هم نتوانسته ایم راجع به قطار حومه ای تهرانـ  

کرج با سازمان برنامه و بودجه جلسه برگزار کنیم.
 تغییر نگرش در ایران بسیار سخت تر از تصور ماست و 
این موضوع تبدیل به یک کار پیچیده در کشور شده است، 

آن قدر که تقاضا بــه وزارت راه 
و شهرســازی برای شش بانده 
کردن آزادراه تهرانـ  قم شده، 
حتی یک بــار هم بــرای چهار 
خطه کــردن راه آهــن تهرانـ  
 قــم درخواســتی ارائه نشــده 

است.«

عارف: فریاد هم می کشم اما فعال 
فحش می خورم و ساکتم

  عــارف در پاســخ بــه 
انتقادات درونی اصالح طلبان 
به خــود گفــت: »مســأله این 
است که ما نمی خواهیم مسائل 
درون تشکیالتی را خیلی مطرح 
کنیم. انســجام برای ما خیلی 
مهم است. برای اینکه انسجام 
حفظ شود، ســکوت، تحمل، 

سعه صدر و بعضا فحش خوری را یک اصل می دانیم. شرایط 
کشور ایجاد می کند که ما انسجام خود را حفظ کنیم، همدلی 
و همراهی داشته باشــیم.  کار من مهم تر از آن است که به 
همکاران بگویم بنده را تنها بگذارند چون می خواهم نطق 
دو دقیقه ای کنم و سه ساعت بنشینم و نطق تهیه کنم! اگر 
مسأله شخص محمدرضا عارف مطرح باشد، آن کار بهتر 
است که هر هفته صدایم از تریبون مجلس به نحوی پخش 

شود اما مهم کار تشکیالتی است.«

ارزیابی احمد خاتمی 
از اعتراضات اخیر

عضــو مجلس خبــرگان 
رهبری گفت: »اغتشاشگران به 
بیست حوزه علمیه حمله کردند 
که شــبیه حمله رژیم پهلوی به 
مدرسه فیضیه بود. به ۱۵ دفتر 
امام جمعه نیز حمله شد. به آنها 
خط داده بودنــد تا به این مراکز 
حملــه کردند. طــراح این فتنه 
سرویس های جاسوسی غربی بودند و رهبر انقالب فرمودند، 
هزینه آن را یکی از کشورهای پولدار منطقه تأمین کرده که 
منظور عربستان سعودی بود و مجری آن منافقان و ذیل آنها 

سلطنت طلبان بودند.«
 وی خاطرنشــان کرد: »بنا داشتند ســالح را کم کم 
وارد کشــور کنند و ماه بهمن را در کشــور به خــاک و خون 
بکشــند حاال برخی ساده اندیشــانه می گویند حاال دو سه 
مغازه را شیشــه شکســتند، بدانید آنها برای براندازی نظام 

آمده بودند.«

روایت وزیر دفاع

وزیر دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهــای مســلح از پیگیری 
واگذاری بنگاه های اقتصادی 
در ارتش و سپاه خبر داد. امیر 
ســرتیپ حاتمی  دربــاره تاکید 
بــر  مبنــی  رئیس جمهــوری 
واگذاری بنگاه های اقتصادی 
تــا پایان ســال گفــت: »این 

مسأله جهت گیری اصولی همه ماست و همه تالش خود 
را می کنیم.«

 وزیر دفاع از اعالم اســامی  شــرکت ها و بنگاه های 
درحال واگــذاری  خودداری کرد اما در پاســخ به اینکه آیا 
وزارت دفاع برای واگذاری بنگاه های اقتصادی ســپاه و 
ارتش هم رایزنی می کند، گفت: »این سیاست، سیاست 
کل نیروهای مســلح است که ســپاه و ارتش را هم شامل 
می شود. مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری به 

ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.«
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه 

را مشاهده کنند.

آموزشآشپزیبرایآقایسفیر

دلنوشتهقالیبافبرایپالسکو

بهماپیامکبزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

 به دنبال مصاحبه تصویری مهدی نصیری ســردبیر 
سابق روزنامه کیهان با سایت مباحثات در مورد فعالیت های 
مطبوعاتــی و پژوهشــی اش برخی کانال هــا و گروه های 
اصالح طلب از عبارتی خشنود شده و آن را یک اعتراف نامه 
خواندند. نصیــری به دوره مســئولیتش در روزنامه کیهان 
اشــاره کــرده و از جمله دربــاره بولتن هایی حــرف زده بود 
که کیهــان با محتوای نقد سیاســت ها و عملکــرد وزارت 
ارشــاد دوران آقــای خاتمــی )در دولــت مرحــوم آقــای 
هاشمی رفسنجانی( در عرصه نشر کتاب منتشر و به صورت 
محرمانه و محدود برای برخی از مسئوالن و مقامات کشور 
ارسال کرده است. به دنبال این موضوع برخی از کانال های 
اصالح طلب با تقطیع ایــن بخش از مصاحبه، ســخن از 
اعتراف به یک گناه بزرگ )به زعم آنــان( گفته که عبارت 

است از بولتن سازی علیه سید محمد خاتمی.
اما مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان 
در کانال تلگرامی خــود درباره اصل و فرع ماجرا نوشــت: 
»در سال ۱370 برخی از گزارش ها مبنی بر انتشار کتبی با 
مضامین به شدت مبتذل و غیر اخالقی که برخالف موازین 
دینی و اخالقی و ناقض قوانین کشور بود، به روزنامه کیهان 
واصل شد. در پی این گزارش ها، بعد از سیر و بررسی ای که 
در بازار نشر داشــتیم، به زودی روشن شد که گزارش های 
مزبور حقیقت دارد. بنابراین بالفاصله با انتخاب نمونه هایی 
از این کتب کــه اغلب  ترجمه رمان هــای خارجی و عموما 
در زمره رمان های دســت چندم و نه رمان های مشــهور و 
کالسیک )به جز یکی دو مورد( بودند، بررسی ای اجمالی 
در مورد وضعیت بازار نشر آغاز شد و حاصل آنکه به هیچ وجه 
قابل نشر عمومی نبود )چرا که از مصادیق اشاعه فحشا بود 
و خود جرم محسوب می شد(، در قالب چند شماره بولتن به 
صورت محرمانه برای تعدادی از مسئوالن و مقامات عمدتا 

فرهنگی کشور ارسال شد.
البته پیش از ارســال بولتن ها بــرای مقامات، اولین 
شماره بولتن را با پیوست نامه ای برای شخص آقای خاتمی 
ارسال داشــتم و بیش از یک هفته منتظر پاسخ و واکنش 
آقای خاتمی ماندم تا اگر دستوری برای برخورد با متخلفان 
صادر کــرد، از ارســال بولتن ها به دیگر مقامات مســئول 
کشور خودداری کنم اما پس از یأس از پاسخ آقای خاتمی، 

بولتن ها با عنوان »جوالن پوچــی و ابتذال در بازار کتاب« 
برای تعدادی از مقامات ارسال شد.

مطالعه ایــن بولتن ها و آگاهی از انتشــار کتاب های 
فراوانی که آکنــده از مضامین غیراخالقــی و مبتذل بود، 
برای بسیاری از مسئوالن شوک آور بود و همین امر موجب 
اعتراض هایی اغلب غیرعلنی نسبت به وزارت ارشاد شد و 
آقای خاتمی برای پاسخ به عملکرد معاونت فرهنگی خود 

در بخش نشر کتاب مورد پرسش قرار گرفت.
اکنون سوال این اســت که آیا این اقدام کیهان جز 
دفاع از رعایــت ارزش ها و اخالق و قانون در عرصه نشــر 
کشور و نقد سیاست ها و عملکرد غلط وزارت ارشاد وقت، 
معنایی دیگر داشته است؟ آیا اگر این سیاست ها و عملکرد 
آن قدر غیر قابل دفاع بوده است که منجر به استعفای آقای 
خاتمی از وزارت ارشاد شده باشــد، گناهی متوجه کیهان 
بوده اســت که امروز اصالح طلبــان از توضیحــات بنده 
درباره انتشــار این بولتن ها با عنوان اعتراف یاد می کنند؟ 
اما بخــش مهم و قابــل توجه ماجرا اینجاســت کــه نهاد 
ریاســت جمهوری وقت )مرحــوم هاشمی رفســنجانی( و 
مسئول باالتر آقای خاتمی، از این اقدام کیهان طی دو نامه 
اســتقبال می کند: ۱. نامه آقای میرمحمدی، رئیس دفتر 
آقای هاشمی  رفسنجانی خطاب به آقای خاتمی با این متن 
که آقای رئیس جمهور در حاشــیه بولتن ارســالی از سوی 

کیهان نوشتند: »جناب آقای خاتمی توجه کنند.«
 2. نامه تند آقای حمید میرزاده، معاون اجرایی آقای 
هاشــمی خطاب به آقای یونسی، دادســتان وقت تهران 
که خواستار برخورد قاطع دســتگاه های مسئول با تهاجم 
فرهنگی خطرناک دشمن و  ترویج فســاد و فحشاء در بازار 
نشــر کتاب می شــود. )تصویــر دو نامــه در پایین مطلب 

قا بل مشاهده و مطالعه است.(
بنا براین خوب است اصالح طلبان از جار زدن در مورد 
دستیابی به یک اعتراف مهم که به زعم آنان دفاع از سانسور 
و تالش برای محدود کردن آزادی ها در عرصه نشر کتاب 
توسط جناح مقابلشان بوده، دست بردارند، چرا که قبل از 
بنده باید به مرحوم آقای هاشــمی و معاونش آقای میرزاده 
پرخاشــگری کنند که از این حرکت، پشــتیبانی و استقبال 

کردند؛ و این به نفع جبهه اصالح طلبان نیست.«   

خبرسازی یک بولتن دهه 70
هاشمیازبولتنعلیهرئیسدولتاصالحاتخوشحالبود

l    تا کی باید از کشــورهای به اصطالح دوســت 
ضربــه بخوریــم؟ دیدیــد چینی ها چقــدر تالش 
کردند برای نجات جــان افرادی کــه در نفتکش 
محبــوس بودند؟ اگــر همیــن اتفاق بــرای یک 
کشــتی خارجی در آب هــای ایــران رخ می داد، 
مــا چــه کارهــا کــه نمی کردیم. تمــام مــردم ما 
 پهلوان انــد نــه مثــل چینی ها کــه فقط بــه فکر 

منافع خود هستند.

l    آیا دوباره ســهام عدالت نام نویســی می شود؟ 
سرنوشــت آنهایی که برگه یک میلیونی ندارند چه 

می شود؟

l    به نظر مســئوالن با این 26 هزار تومان سهام 
عدالت پس از چند ســال شــکاف طبقاتی  ترمیم 

می شود؟

l     آیــا بهتــر نیســت بــه جــای تغییــر نــام 
آموزش و پــرورش بــه وضــع نابســامان تربیت و 
پرورش در مدارس رســیدگی شــود؟ مربی تربیتی 
کار آموزشی می کند که شاید کارایی چندانی ندارد 
و دبیر تخصصی آموزشی معاون پرورشی می شود. 
این طوری همه چیز به روزمرگی طی می شود بدون 

هیچ بازدهی مفید! 

l    اقتصاددانان جمع شــوند بگویند ســود سهام 
عدالت را کجا سرمایه گذاری کنم؟

l    نمی دونــم با تعطیل کردن مــدارس چه دردی 
از آلودگی هوا دوا می شــه! چرا کسی نیست فکر 

اساسی بکنه برای این جور مسائل. واقعا چرا؟!

l    موضع گیــری آمریکا و کشــورهای اروپایی در 
قضیه برجام به ظاهر متفاوت شده ولی در باطن هر 
دو پشت هم هستند و تصمیم گرفته اند با این شیوه 
ایران را مشــغول نگه دارند، به برجــام عمل نکنند 
و بلکه در موضوعات دیگر از جمهوری اســالمی 

امتیاز بگیرند.

l     کارمند و کارگر عیدی می گیرنــد پس طلبه ها 
با ۵00 هزار تومان حقوق، بــا گرانی چگونه امرار 

معاش کنند؟ اجاره نشین هم هستم.

l    مایه تعجب اســت که دادســتان کل کشــور 
درخصوص عــدم اعتنای رئیس جمهــور به حکم 
قضایی در مــورد فیلترینگ اینســتاگرام و تلگرام 
گالیــه و انتقاد می کند. دســتگاه قضایــی باید از 
اختیارات قانونی خود برای اجــرای حکم قضایی 
اســتفاده کند  چرا که رســانه های مجازی مسموم 
برای قتل عام فرهنگی و دینی جوانان، راه اندازی 

شده اند.

l     مجلــس نمایندگان آمریکا بــا مداخله در امور 
داخلی ایــران و تصویــب قطعنامــه ضد ایرانی در 
حمایت از آشــوبگران، ما را به نقض حقوق بشــر 
متهم و بــه خیال خود فشــار خود را تشــدید کرده 

است. لزوم برخورد همسان دیده می شود.

خبرنامه
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حســن روحانی هفته گذشــته در جمع مدیران وزارت 
اقتصاد گفته بود: »مســئوالن همه باید انتقاد  بشوند استثنا 
ندارد. تمام مسئوالن قابل نقدند، ما در کشور معصوم نداریم. 
حاال یک وقت امام دوازدهم ظهور کرد، آن وقت هم می شود 
نقد کرد.« این جمالت را ابتدا عزت الله ضرغامی  مورد توجه 
قرار داد و پرسید: »اگر چنین حرف هایی را احمدی نژاد زده 
بود چه اتفاقی می افتاد؟«. اما در عین حال دفتر روحانی این 
برداشت را تکذیب کرد و مدعی شد که سخنان روحانی تحریف 
شده است و او هرگز نگفته: »امام زمان هم قابل نقد است.« 
این بحث هفته گذشته در فضای رسانه ای و فضای مجازی 
به شدت مورد توجه بود. محمد ایمانی، روزنامه نگار در این باره 
نوشــت:  »دفتر رئیس جمهور انتســاب این جمله به آقای 
روحانی که  امام زمان )عج( هم قابل نقد است  را تکذیب کرد 
و نوشت »باور و اعتقاد به عصمت انبیاء و ائمه معصومین )ع( 
از مسلمات قطعی تشیع اســت.« این چندمین بار است که 
ایشان حرفی می زند و پس از اعتراض اهل فن، انکار می کند 
و می گوید #من_نگفتم! در حالی که صوت و فیلم تک تک 
سخنان موجود اســت. روحانی مدعی شده همه مسئوالن 
 بی اســتثنا حتی امام زمان قابل نقدند. اما حــاال که صدای 
اعتراض علما بلند شده، به توجیه و تاویل روی آورده اند. چرا 

انسان سخنی بگوید که در قافیه آن بماند؟!«   

بررسیرسانهایهفته

روحانیتدربارهریشهنابسامانیهاتحقیقکنند

روزنامه جمهوری اســالمی ضمن گزارشی از سخنان اخیر حسن 
روحانی و نقد های وارده به آن درباره نقد و معصومیت ائمه در بخشــی از 
سرمقاله خود با عنوان سخنی با روحانیت نوشت: »وقتی رئیس جمهور 
می گوید معصومین هم اجازه نقد به خودشان را می دادند، روشن است که 
معصوم بودن آنان را قبول دارد و لوازم عصمت را هم می داند و به همین 
دلیل باید سخن او را طوری معنا کرد که با عصمت و لوازم آن منطبق باشد 
نه اینکه یکی بگوید معلوم می شــود وقتی در حوزه بودی درســت درس 

نخواندی، دیگری بگوید اصال ســواد نداری و آن دیگری بگوید هرچه خواندی فراموش کردی! این مطالب را با این هدف 
مطرح نکرده ایم که از شخص خاصی حمایت کرده باشیم. به رئیس جمهور روحانی هم انتقاداتی داریم که در موارد زیادی 
مطرح کرده ایم، از جمله در همین ماجرای نقد در سرمقاله »فرار از متن چرا؟« )96/۱0/26(. هدف ما این است که با صمیمیت 
و دلسوزی به بزرگان روحانیت بگوییم حفاظت از کیان روحانیت، که وظیفه مهم شماست، ایجاب می کند وقت گرانبهایتان را 
صرف امور مهمی  کنید که رابطه مستقیم با همین وظیفه مهم شما دارد. امروز، سرگرم شدن شخصیت های سیاسی و روحانی 
کشور به مسائل فرعی و حاشیه ای و غفلت آنها از مسائل اصلی، زمینه را برای اشغال شدن عرصه فکری و اعتقادی مردم توسط 
دشمنان اسالم و نظام اسالمی فراهم ساخته و آنها در تکاپوی ویران ساختن »پای بست« هستند.  بزرگان روحانی ما امروز باید 
حضور جوانان ۱۵ تا 30 سال در اغتشاشات اخیر را ریشه یابی کنند و ببینند آنها به رغم اینکه در سراسر عمر خود در فضای تبلیغات 
جامعه اسالمی و انقالب قرار داشتند چرا به تحریک یک کانال مجازی به مساجد و حسینیه ها و دفاتر ائمه جمعه حمله کردند؟ 
 بی تعارف باید بگوییم مشغول شدن حضرات روحانی به حواشی و در بسیاری از موارد فاصله گرفتن آنها از مردم، عامل اصلی 
این وضعیت است که اگر ادامه پیدا کند به »فاجعه« منجر خواهد شد. آیا قرار است اجازه بدهید این فاجعه رخ دهد و شما برای 

جلوگیری از وقوع آن هیچ اقدامی  نکنید؟«

تریبوندارانیکهبخشیازمشکلمیشوند

جالل خوش چهره در سرمقاله ابتکار نوشت: »سرانجام باید پذیرفت 
که دوران تفسیر و تحلیل های سرهم بندی شده و ساده سازی صورت مسائل 
و تجویز های دم دستی، سرآمده است. واقعیت ها برگونه ها سیلی می زند. 
رشد آگاهی ها و توسعه تکنولوژی های ارتباطاتی باید برخی  تریبون داران 
رسمی را از این خیال از رونق افتاده به در آورد که مردم، شنوندگان منفعل و تابع 
محض سخنان ایشان نیستند. نادیده گرفتن فهم مردم، چنگ زدن بر اعتبار و 
شعور آنان است. این رویکرد نه تنها مانع حل خردمندانه مسائل می شود، بلکه بر خطر افزودن دامنه آن می افزاید. وقت آن است 
که این گروه از افراد، در سطح و جایگاهی سخن برانند که متناسب درک مخاطبان باشد. آنان ممکن است بتوانند با فرصت هایی 
که در اختیار دارند، مانع اجرای تدابیر الزم برای برون رفت کشور از مشکالت باشند، اما به ندرت واضع و بانی راه حل ها بوده و 
بیشتر نقش »قفل« را ایفا کرده اند تا »کلید«. به عبارت روشن تر، این گروه از  تریبون داران یا به درستی نمی دانند  یا نمی خواهند 
که خردمندی در کشف راه حل های کارآمد سربگیرد. دیدگاه اشتباه در هر زمینه منجر به دیدگاه اشتباه در همه زمینه ها خواهد شد؛ 
به ویژه آن هنگام که سخنرانان در بزنگاه های حساس، از توان معرفتی الزم برای تحلیل و تفسیر اوضاع برخوردار نیستند. از همین  
رو آنان چنان سخن می رانند که از هیچ دستاویز روانی الزم برای اقناع مخاطبان برخوردار نیست. صرفه آنکه به جای تدبیر در بیان 
ـ به سر آمده است.  تریبون داران یاد  . خوب یا بد کلمات، به برانگیختن احساسات تکیه دارند، درحالی که دوران چنین رفتاریـ 
شده، نه از ساختار مشکالت درک روشن دارند و نه برای سوال های کلیدی در چرایی بروز آنها، پاسخ روشن و اقناع کننده می دهند. 
آنان همه چیز را در »صفر و صد« خالصه می کنند؛ به مسخ ماهیت مشکالت می پردازند یا بستر بروز مشکالت را نادیده می گیرند. 
ناآرامی های اخیر اگرچه وسیله ای برای بهره مندی فرصت طلبان سیاسی می توانست باشد، ولی الزم است بیش از برجسته 
کردن آن، این مهم مورد توجه باشد که چرا چنین وضعی رخ داد؟ مختصات آن را چگونه باید معلوم کرد؟ از چه خطری در آینده 

باید پرهیز کرد؟ و در صدد ایجاد کدام آینده باید بود؟ 

درخواستعبدیازسردارسلیمانی

عباس عبدی در سرمقاله روزنامه اعتماد با اشاره به اظهارات سردار 
سلیمانی که گفته بود: »کاش آن جوان من را به جای پرچم آتش می زد« 
مطالبی را نوشت که البته با واکنش هایی نیز در فضای مجازی و رسانه ای 
روبه رو بود. عبدی خطاب به ســردار سلیمانی نوشــت: »به جناب سردار 
سلیمانی یک پیشنهاد منطقی ارائه می کنم. جنابعالی نفوذ و قدرت دارید، 
دست تان به خیلی از جاها می رســد و این برخالف وضع دیگران از جمله 

امثال ما است. پیشنهاد می کنم بلند شوید و یک ساعت از وقت خود را صرف دیدار با این نوجوان کنید. ظاهرا برحسب اطالع 
نیروی انتظامی  به سرعت شناسایی و دستگیر شده است. فیلمبردار هم ببرید تا از دیدار شما تصویربرداری کنند. بعید می دانم که 
از آن طرف آب آمده باشد یا به ادعای برخی رابطه ای سببی یا نسبی با داماد صدام حسین داشته باشد.  به احتمال زیاد خانواده او 
چندان ناآشنا نباشند. او در همین نظام آموزش و پرورش ما درس خوانده است. تحت تعلیم و تربیت و تبلیغات همین صداوسیما 
بوده است.« عبدی سپس ادامه می دهد: »مساله مهم تر از آتش زدن آن پرچم، به سکوت ناظران در برابر این رفتار است که 
ظاهرا کمتر توجه ما را به خود جلب کرده است. صادقانه و صریح بگویم، اگر می توانستم، حتما دست چنان جوانی را می گرفتم 
و در اولین فرصت او را از زندان رها می کردم. این زندان جای کسانی است که عمر خود را در مقام بی تدبیری و اتالف منابع کشور 

و پرخاشگری به این و آن گذرانده اند و اکنون نیز طلبکار می شوند.«

کشتی نفت کش سانچی که متعلق به ایران بود در یک 
حادثه  تراژیک هفته گذشــته پس از چند روز ســوختن به قعر 
دریا رفت و ملت ایران را همراه با خانواده های آنها داغدار کرد. 
برای این حادثه مسئوالن بلندپایه کشــور پیام تسلیت دادند و 
این موضوع در فضای مجازی مورد بحث و بررسی زیادی قرار 
گرفت ؛ از جمله اینکه مردم می پرسیدند چگونه است که جعبه 
سیاه کشتی از آن خارج شده اما هیچ جنازه ای از خدمه کشتی 
یافت نشد؟ همچنین شایعاتی نیز در مورد حمله به این کشتی 
در فضای مجازی دست به دست می شد. از سوی دیگر مردم 
نسبت به عملکرد کشور چین در این واقعه انتقاد داشتند.  فائزه 
اکبرشاهی در بررسی این حادثه نوشت: »نمی دانم این روایت 
تا چه میزان صحت دارد؟! اما باتوجه به وجود برخی گزارشات 
که لینک آنها را هم اینجا قرار خواهم داد، معتقدم بهتر است 
وزارت_نفت دولت آقای روحانی پاسخگوی سواالتی که به دنبال 
این گزارشــات پیش خواهد آمد، باشد. طبق گزارش معتبری 
که روابط عمومی ناوگان هفتم آمریکا منتشر کرده است گفته 
شده در تاریخ 7 ژانویه که برخورد بین نفتکش سانچی و شناور 
چینی صورت گرفته، نیروی هوایی آمریکا یک فروند هواپیمای 
شناسایی را به آن منطقه فرستاده تا کارکنان کشتی را پیدا کند. اما 
قرار گرفتن محتوای این گزارش در کنار این خبر که می گوید: 
»کشــتی CF Crystal که از آمریکا به چین غله می برد آسیب 
جزئی دیده و هر 2۱ نفر خدمه اش سالم ماندند« ثابت می کند 
که آمریکا هم در برخورد کشــتی ها با همدیگر و هم در ربایش 
احتمالی کارکنان و خدمه کشتی MV Sanchi که با قایق های 
نجات به بیرون پریده بودند نقش داشته و باید پاسخگو باشد. 
)اگرچه با اعالم فوت کارکنان عمال شــاهدی برای این ادعا 
وجود ندارد ولی قطعا می شود در این ارتباط با 2۱ خدمه چینی 
سالم مانده از این حادثه مصاحبه کرد( محموله ۱36هزارتنی 
نفتکش سانچی )به ارزش بیش از 60میلیون دالر( در حال حمل 
 Hanwha Total Petrochemicals Co., از خارک و برای شرکت
Ltd که یک شرکت پتروشیمی  با مالکیت مشترک توتال فرانسه و 
هونوای کره جنوبی است بارگیری شده است! )درواقع اشتراکی 
۵0_۵0درصد بین این دو شرکت(. وزیر کار با برپایی یک جلسه 

با خبرنگاران سعی کرد به این ابهامات پاسخ دهد.   

ابهاماتمربوطبهسانچی
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گفتارها
حالتفوقالعاده

طیروزهایاخیر،شاهدرقمخوردنشرایطاجتماعیوسیاسی
ســختیدرتونسهســتیم.اعتراضاتدراینکشــوربرسرمسائل
اقتصادیباالگرفتهوبرخیکشورهایغربی)کهاتفاقانقشبسزایی
درتالشبرایمهاربیداریاسالمیدرتونسداشتهاند(سعیدارند

باردیگرمعادالتاینکشوررابهسودخودترسیمکنند.

شورشنان
مردمتونسناامیدترازگذشتهبهخیابانهاآمدهاند
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احمدبخشی

استاددانشگاهوکارشناسمسائلآفریقا

اکنون با گذشت هفت سال بعد از سقوط زین العابدین 
بن علی، حاکــم پیشــین تونــس از قــدرت و ایجاد یک 
دموکراســی نوپا در این کشــور، بار دیگر آتش های خشم 
و ناآرامی  در تونس شــعله ور شــده اســت. این کشور در 
پاییز سال 2010، سلســله جنبان موج اعتراضاتی بود که 
در رســانه های بین المللی از آن به عنــوان »بهار عربی« 
یاد می شــد ؛ بهاری که تنها منحصر به تونس نماند، دیگر 
کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا را در بر گرفت و 
ساخت سیاسی جدیدی را در این منطقه به همراه داشت. 
حتی در بعضی از کشــورها مانند ســوریه و یمــن منجر به 
درگیری و جنگ داخلی شــد. تونس پس از انقالب سعی 
کرد از بحران اقتصــادی که در آن به ســر می برد، خارج 
شود اما با روی دادن اتفاقاتی جدید در این کشور، اوضاع 

از قبل هم بدتر شد. 
پس از انقالب، تروریســت ها  به گردشگران در این 
کشور حمله کردند که موجب فرار گردشگران از تونس شد؛ 
صنعتی که به صورت مستقیم مسئول اشتغال شش درصد 
مردم در تونس اســت. یکی دیگر از مشکالتی که تونس 
 مانند بســیاری دیگر از کشــورها از آن رنج می برد، فساد 
است. این در حالی است که  یکی از انگیزه ها و دالیل مردم 
برای قیام ضد نظام بن علی، گسترش فساد در این کشور 
بود. حاال پس از گذشت هفت سال،  89 درصد از تونسی ها 

معتقدند فساد بدتر از قبل از انقالب است. 
اعتراضات شــبانه در تونــس از هفته گذشــته و در 
اعتراض به افزایش مالیــات بر ارزش افــزوده و افزایش 
قیمت کاالهای اساسی، از جمله بنزین، آغاز شده است. 
در هفته گذشــته پارلمان تونس الیحه بودجه 2018 این 
کشور را از تصویب خود گذراند که بر اساس آن مالیات بر 
مواردی چون محل اقامت در هتل، اتومبیل، هزینه تماس 
تلفنی، اینترنت و همچنین مالیات برخی از اقالم سفارشی 
وارداتی به تونس را بــه میزانی قابل توجــه افزایش داد. 
مردم معترض در شــهرهای گوناگون تونس به خیابان ها 
آمدند تــا از دولت بخواهند تدابیر اقتصــاد ریاضتی جدید 

را تغییر دهد.
 مردم از سیاســت های تحمیلی ریاضتی به شــدت 
خشــمگین هســتند و دولت را تحت فشــار قرار داده اند ؛ 
موضوعی که منصف المرزوقی، رئیس جمهور سابق تونس 
نسبت به آن و خطر فروپاشی نظام حاکم بر این کشور پیش 

از این هشدار داده بود.
انگیزه اصلی شــورش های امروز همان انگیزه سال 
2011 است: اوضاع اقتصادی. برخالف 2011، ناامیدی 
و نهیلیسم در تظاهرات 2018 نقش اصلی را ایفا می کند. 
از این منظر، اوضاع حتی به نســبت هفت ســال گذشته 
خطرناک تر نیز اســت. اوضاع اقتصادی بســیار کمتر از 
پیش بینی های 2011 و وعده های آن در آن زمان است. 
بسیاری از تونســی ها در مناطق جنوب و مرکزی به سمت 
اقتصاد قاچاق از جمله قاچاق نفت از لیبی رفتند تا بتوانند از 
این طریق معیشت خود را تامین کنند. عالوه براین، تونس 
با تورم فلج کننده و همچنین افزایش کسری بودجه روبه رو 
شده اســت. در کنار بیکاری و بحران بودجه، هزینه های 

زندگی برای تونسی ها گران تر شد.
 اصالحات اقتصادی دولت منجر بــه قطع یارانه ها 
و افزایش مالیات خدمات اصلی ماننــد مکالمات تلفنی، 
دسترسی اینترنت و طرح های بازنشستگی شد. به اعتقاد 
کارشناســان، تونســی ها دوباره به خیابان هــا آمده اند تا 
ببینند به راستی طی هفت سال بعد از یک انقالب تونسی 
چه دستاوردهایی به دست آمده اســت. در تونس و سایر 

کشــورهای عربی که به شــکلی دومینو وار بعد از خیزش 
تونسی ها به پا  خاستند و خواستار آزادی و استقالل شدند، 
پیروزی هایی به سختی و به بهای خون به دست آمد، اما به 
نظر می رسد این پیروزی ها اکنون بیش از هر زمان دیگری 

شکننده است. 
مــک کارتــی، یــک کارشــناس امــور تونــس از 
دانشــگاه آکســفورد معتقــد اســت : »از ســال ٢٠١١ 
تاکنون عمــال بزرگان سیاســی تونس تــالش کرده اند 
تا بــه نوعــی جنبــش انقالبــی در ایــن کشــور را مهار 
کننــد. اعتراض هــای اخیر در واقــع پاســخی در برابر 
ایــن تــالش بــود. تاکنــون انتقــال قــدرت در تونس 
بســیار محافظه کارانــه صــورت گرفته اســت. در حال 
حاضــر اصالحــات سیاســی زیــادی در کشــور انجام 
شــده، تعداد احزاب بســیار افزایش یافتــه، انتخابات 
 آزاد برگزار شــده، امــا هیــچ اصالحــات اجتماعی ای
 انجام نشــده اســت.  به اضافه اینکه شــواهد بسیاری 
وجود دارد که حاکمیــت جدید هم همچنــان از همان 
روش هایــی اســتفاده می کند کــه دولت قبلــی به کار 

می برد«. 
وی بــر ایــن بــاور اســت: »قطعــا تونس از ســایر 
کشــورهای عربی موفق تر بوده اســت. اما آینده با مبارزه 
ساخته می شــود.« این نکته را باید خاطر نشان  کرد آنچه 
در تونس روی داده تنها یک تظاهرات ساده برای افزایش 
قیمت ها نیست، بلکه شورش علیه سرنوشت یک انقالب 
است. همزمان با اعتراضاتی که در تونس و سودان برگزار 
شد الجزایر نیز صحنه تحرکات و درگیری هایی با نیروهای 
امنیتی بود زمانی که پزشکان در صدد برپایی تظاهرات در 
الجزیره پایتخت برآمدند. عالوه بــر آن بحران و وخامت 
اوضاع در دو بخش حمل و نقل و آموزش الجزایر حاکی از 

وضع مشابه است.
به دنبال تظاهرات مردم تونس در اعتراض به اوضاع 
اقتصادی کشــور، دولت تونــس یک رشــته اصالحات 
اجتماعی را اعالم کرده اســت. به گفتــه مقامات تونس، 
برنامه هایی در زمینه خدمات درمانی، مسکن و همچنین 
افزایش کمک بــه فقرا تدویــن و به پارلمان کشــور ارائه 

شده است. 
دولت می بایست از سویی به خواسته های نهادهای 
بین المللی برای به کارگیری سیاست اصالحات و کاهش 
یارانه عمــل کند و ازســوی دیگــر باید به خواســته های 
شــهروندان بــرای توســعه اقتصــادی، ایجاد شــغل و 
بازسازی زیرساخت دولت جامه عمل بپوشاند. زیرا  اگر به 
درخواست های تظاهرکنندگان ســریعا پاسخ داده نشود، 
شــورش بدون رهبر و خودجوش می تواند به شکل نیروی 
انقالبی سازمان یافته سیاسی درآید. در صورت عدم تحقق 
خواســته ها و مطالبات مردم به دالیل گوناگون داخلی و 
منطقه ای، عبور از تظاهرات مســالمت آمیز به تظاهرات 
مسلحانه می تواند در دستورکار قرار گیرد. این انگیزه بسیار 
قوی برای حاکمیت است تا اقتصاد را با پذیرش اقدامات 

وسیع تر اصالح کند.
 نتیجه اینکه بزرگ ترین مشــکل جــاری در تونس، 
مشــکل اقتصادی است. از ســال ٢٠١١ تاکنون اقتصاد 
تونس نتوانسته خود را دوباره سر پا کند. شعارهای انقالب 
تونس در آن سال که اکثرا متمایل به بیکاری، فقر و فساد 
بود، همچنــان پابرجا مانده اند. وظیفــه درمان زخم های 
عمیق تر از ســوی دولــت همچنان بــه قوت خــود باقی 
است. پاسخ سریع به خواسته ها، نخستین گام برای حل 
اوضاع اســت. حرکت های مداوم و پایدار برای دور شدن 
از فساد و رفتارهای مســتبدانه مهم تر از آرام کردن فوری 
شورش ها ســت. زیرا آتــش زیر خاکســتر تنها بــا  توفان 
 شعله ور نمی شــود گاهی نســیمی  هم می تواند جنگلی را

 نابود کند.  
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مطالبات بحق و اعتراض های معیشتی مردم تونس به 
سیاست های ریاضتی دولت، هم زمان با هفتمین سال عزل 
» زین العابدین بن علی« رئیس جمهور سابق، شکل گرفته 
است. این در حالی است که اعمال خشونت علیه مردمی که 
به دلیل نارضایی اقتصادی به خیابان ها آمده و طی مطالبات 
بحق، خواهان بهبود وضع معیشتی خود هستند، از منظر 
روانشناسی جامعه، سبب شدت گرفتن اعتراض ها و تبدیل 
حرکت مســالمت آمیز مردمی  به ناآرامی، خشــونت، رفتار 
هیجانی و تخریــب اموال دولتی می شــود. نــوع برخورد 
نیروهای امنیتی تونس نیز در شدت گرفتن اعتراض ها در 

مناطق مختلف این کشور نقش بسزایی داشته است. 
در 14 ژانویه 2011.م، دیکتاتور تونس »زین العابدین 
بن علی«، در کمتر از یک ماه اعتــراض مردمی، از تونس 
فرار کرد. ریشــه اصلی عصیان علیه بن علــی، نارضایتی 
از  بی عدالتی، گســترش ســریع فســاد، فقر و در مجموع 
مشــکالت اجتماعی و اقتصــادی بود. اکنون با گذشــت 
 7ســال، مشــکالت اقتصــادی همچنــان عامــل اصلی 

شکل گیری اعتراض های مردمی  در تونس است.
بدنه دولــت و نیروهای امنیتی تونــس، هنوز دارای 
تفکــرات و برخــی شــیوه های رفتــاری دوره حکومــت 
»بن علی« هســتند؛ در این بین برخورد خشــن با مردم و 
کشته شــدن یکی از معترضان به وســیله خودروی پلیس 
باعث گسترده شــدن دامنه اعتراض ها در این کشور شد. 
البته بازگشــت برخی اتباع تونس از ســوریه و عراق که در 
گروه هــای تکفیری-تروریســتی از جملــه داعش حضور 
داشتند، )به ادعای سخنگوی وزارت کشور تونس، تعداد 
16 تــن از افراط گرایان اســالمی در میان بازداشــتی ها 
هستند( در تبدیل اعتراض های مســالمت آمیز مردمی به 

خشــونت های قهرآمیــز خیابانی، غارت و چپــاول اموال 
مردم نقش بسزایی داشــته اند. برخالف اغلب کشورهای 
عربی، منبع اصلی درآمدهای دولت در تونس نفت نیست 
بلکه این کشور وارد کننده نفت و مواد سوختی است. درآمد 
ارزی تونس از توریســم اســت، ولی با کاهش آن، دولت 
تونس جهت جبران کاهش درآمدهای گردشگری، مالیات 
را افزایش داده اســت و به منظور کاهــش اعتراض های 
روزهای اخیر به سیاســت های ریاضتی و ارائه یک بسته 

اصالحات اجتماعی روی آورده است. 
دولت تونس با مشــکالت عدیده اقتصادی، کاهش 
ســرمایه گذاری، کاهش شــدید ارزش پول ملی، افزایش 
کســری بودجه و افزایش بدهی 70درصــد تولید ناخالص 
داخلی مواجه اســت. بنابرایــن دولت تونس بــرای مقابله 
با ایــن چالش ها به افزایــش قیمت کاالها، لغــو یارانه  ها، 
افزایش بهای سوخت و برخی کاالهای مصرفی، مالیات بر 
تلفن های همراه، خودرو، اینترنت و اقالم دیگری مبادرت 
کرد. اما چنین عملکردی سبب افزایش تورم و شدت گرفتن 
مشکالت معیشــتی مردم تونس شــد و به همین دلیل نیز 
اعتراض های اخیر از شهرهای دورافتاده در جنوب و غرب 

تونس آغاز و به مرکز سوق داده شد. 
تظاهرات و ناآرامی های اخیر در اعتراض به افزایش 
بهای کاالها و مالیات شکل گرفت که در بودجه جدید دولت 
در نظر گرفته شده و از روز اول ژانویه به اجرا درآمده است. 
اغتشاش ها در ابتدا به صورت مسالمت آمیز بود ولی با دخالت 
خشونت بار نیروهای پلیس و تشــدید درگیری ها، طی یک 
هفته گذشته به چندین استان و شهر از جمله پایتخت تونس 
گسترش یافت. نا آرامی ها روز هفتم ژانویه 2018 آغاز شد؛ 
در این اعتراض ها، تظاهرات بــا تخریب اماکن عمومی، 
غارت مراکز خرید و بستن مسیرها و آتش سوزی همراه شد 
و امنیت اجتماعی در مناطق مختلف تونس تهدید و تحدید 
شــد. این اعتراض ها در آستانه هفتمین ســالگرد انقالب 
تونس به وقوع می پیوندد. وزارت کشور تونس اعالم کرد، 
نیروهای پلیس این کشور حدود 600 نفر را در سه روز به جرم 
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ســرقت، غارت، آتش سوزی و انســداد خیابان ها دستگیر 
کرده اند. به ادعای رســانه های گروهی داخلی و خارجی، 
در سرکوب اعتراض های مردمی در تونس، تاکنون یک تن 
کشته، ده ها نفر زخمی وبیش از 800 تن بازداشت شده اند. 

به دنبال تشدید اعتراضات، جلسات اضطراری دولت 
برگزار شــد و »محمد باجی قائد السبسی«، رئیس جمهور 
تونس اعالم کرد رنج مردم را درک می کند و درصدد اجرای 
بسته اصالحات اجتماعی در این کشور است. رئیس جمهور 
تونس به همراه احزاب سیاســی و اعضــای اتحادیه های 
کارگری پــس از برگــزاری یک جلســه دوســاعته در کاخ 
ریاست جمهوری، چند طرح را برای اصالح خدمات پزشکی، 
مسکن، کمک به قشر کم درآمد، به پارلمان پیشنهاد کردند. 
همچنین در این جلسه بودجه مورد نیاز دولت برای افزایش 

خدمات اجتماعی بررسی شد. 
 در تونس، حزب »نداء تونس« که 67 کرسی پارلمان 
را در اختیــار دارد، در دولــت چهار وزارتخانــه حمل و نقل،  
گردشکری،  امورخارجه و آموزش را در اختیار دارد. جنبش 
اسالم گرای »النهضه« که 69 کرســی پارلمان را دارد سه 
وزارتخانه صنعت، تجارت،  اشتغال و فناوری ارتباطات را در 
اختیار دارد. حزب »آفاق تونس«  نیز دو وزارتخانه بهداشت 
و توسعه داخلی، محیط زیست را در در دست دارند. مضاف 
براین، از مســئوالن دولت های ســابق هم در اتحادیه کار 

تونس، افرادی در دولت حضور دارند. 
در حالی که ســران احــزاب اپوزیســیون  و منتقدین 
اجتماعی  معتقدند: »پس از عزل بن علی دیکتاتور، به رغم 
وعده های رئیس جمهور و سران دولت، شرایط تغییر چندانی 
نکرده، اوضاع اقتصادی نه تنها بهبود نیافته، بلکه وخیم تر 
هم شــده اســت.« دولت تونس، 1۵0 تن دیگــر از جمله 
رهبران اپوزیسیون محلی را بازداشــت کرده  و در شهرها و 
مناطق ناآرام، نیروهای ارتش را مستقر کرده است. فعاالن 
سیاسی  خواهان ادامه تظاهرات در روزهای آینده هستند و 
حق برگزاری تظاهرات عمومی و سراسری را مطالبه می کنند. 
با وجود آنکه برخی صاحب نظران مسائل منطقه، در تحوالت 
موسوم به بهار عربی » بیداری اســالمی«، تونس را نمونه 
دموکراتیک و موفقیت آمیز  معرفــی می کردند، اما  از زمان 
سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی تاکنون 9 دولت در 
این کشور تشکیل شــده و هیچ یک نتوانسته اند مشکالت 

اقتصادی عمیق تونس را حل کنند . 
صندوق بین المللی پول  طی ســال گذشته با اعطای 
یک وام 2/8 میلیارد دالری به مدت زمان چهار ساله با دولت 
تونس به توافق رســید، ولی اعطای وام مذکــور را منوط و 
مشــروط به انجام اصالحات اقتصادی در این کشور کرد. 
اینک تونس به انجام اقدامات قاطعانه برای اصالح وضعیت 
اقتصادی کشــور قبل از بازبینی پرداخت وام های بعدی به 
صندوق بین المللی پول متعهد شده است. در این راستا نیز 
دولت اعالم کرده از طرح های ریاضت اقتصادی که برای 
جلب رضایت وام دهندگان خارجی به اجرا گذاشته می شود، 
عقب نشینی نخواهد کرد. در بودجه سال 2018  مالیات بر 
واردات چندین کاال نیز افزایش یافته و دولت سعی دارد از 
طریق تشــویق کارمندان دولتی به بازخرید و بازنشستگی 

داوطلبانه، از هزینه های جاری خود بکاهد.

  خالصه: 
1-  تونس با اوضاع سیاسی و امنیتی تونس، سست و 
شکننده،  وضعیت اقتصادی بحرانی، بدهی های سنگین 
خارجی، افزایش حجم واردات،  فراگیری فســاد و افزایش 

تصاعدی بیکاری به ویژه در بین نسل جوان مواجه است. 
2- در شــرایط جاری و درکوتاه مدت، حکومت تونس 

برای کاستن از ریاضت اقتصادی، توانایی چندانی ندارد. 
3- در مقابله بــا اعتراض های بحــق مردمی، دانایی 

اجتماعی، کیاست سیاسی و انعطاف امنیتی الزم را ندارد.  
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 شهرهای مختلف تونس طی دو هفته گذشته، شاهد 
نا آرامی ها و سلســله تظاهراتــی در اعتراض بــه افزایش 
قیمت هــا و همچنین مخالفــت با سیاســت های ریاضت 
اقتصــادی دولــت این کشــور بوده اســت؛ تظاهــرات و 
ناآرامی هایی که جمعیت های قابل مالحظه و چشمگیری 
در آن شــرکت نداشــتند، ولیکــن در عین حــال برخی از 
تحلیلگــران، آن را نشــانه وقوع انقالبی جدیــد در تونس 
و یا بازگشــت به دوران پیش از ســرنگونی رژیــم بن علی 
تفسیر کرده و بدون توجه به اهداف اقتصادی این سلسله 
ناآرامی ها، به تشــریح مواضع هریک از گروه ها و احزاب 

تونسی در قبال آن پرداخته اند. 
 البته آنچه سبب شــد تا در برخورد با این ناآرامی ها، 
چنین رویکردی اتخاذ شده و در قضاوت در خصوص آن، 
چنین برداشتی صورت گیرد، وجود برخی از شباهت هایی 
بود که سلسله اعتراضات کنونی با ناآرامی های  اولیه  7سال 
پیش داشت و این تصور را ایجاد کرد که این اعتراضات نیز 
همانند آن ناآرامی ها که به سقوط رژیم بن علی منجر شد، 

سرنگونی نظام سیاسی کنونی تونس را نشانه رفته است. 
ناآرامی هــای دوهفته اخیر تونس همچون 7 ســال 
پیش، در چند شــهر دور افتاده و بــا حرکت های اعتراضی 
جوانان و نوجوانان به افزایش قیمت ها آغاز شد و با کشته 
شدن یکی از جوانان که یادآور خودسوزی محمدبوعزیزی 
)در اعتــراض به برخورد خفت بار یک پلیس زن( در شــهر 
کوچک »سیدی بوزید« بود، به دیگر شهرها کشیده شد، 
آنهم تا آنجا کــه دولت کنونی برای برقــراری نظم، عالوه 
بر نیروهای پلیــس، از نیروهای ارتش جهت اســتقرار در 

خیابان ها و میادین شهرها کمک گرفت.
به هرترتیب دراین فاصله زمانی، حدود یک هزار تن 
از جوانان معترض بازداشت شدند و اســتمرار و ادامه این 
حرکت های اعتراضی، در عرصه سیاسی و در میان احزاب 
و گروه های سیاسی، واکنش های متفاوتی را به وجود آورد؛ 
چنانکه یکی از احزاب سیاســی به نام حزب آفاق به عنوان 
یکی از شــرکای دولت، از قدرت کناره گرفــت و این اقدام 
خود را حرکتی در اعتراض به سیاســت های اقتصادی که 

موجبات نارضایتی های فراوانــی را در تونس فراهم کرده 
است، توصیف کرد.

این در حالی بود که قائد السبسی رئیس جمهور و رهبر 
حزب ندای تونس)حزب حاکم( از همان روزهای اولیه آغاز 
نا آرامی ها، از سیاست های ریاضتی اقتصادی دولت دفاع 
کرد و در این ارتباط تصریح کردکه تونس در مقطع کنونی 
چاره ای جز اتخاذ سیاست های ریاضت کشانه ندارد واین 
همان موضعی بود که یوسف شاهد نخست وزیر تونس نیز 
برآن صحه گذاشت وضمن رد استعفای  چهارتن از وزرای 
وابســته به حزب آفاق، اظهار داشت که اوضاع اقتصادی 
تونس در شــرایط دشــواری قرار دارد و وی امیدوار است 

 درسال جاری این اوضاع به پایان برسد. 
 در واقع این گونه واکنش ها نشان داد که نظام سیاسی 
کنونی تونس، حرکت های اعتراضی جاری را، حرکت هایی 
براندازانه تلقی نمی کند واز ســوی دیگــر آن را حرکتی در 
اعتراض به سیاســت های اقتصادی که در بودجه ســال 
جدید میالدی منعکس شده به شمار می آورد؛ البته چنین 
رویکردی بــا رویکــرد گروه هایی همچــون جبهه مردمی 
 تونس که بر ضرورت برپایی نظام سیاسی جدیدی در این 
کشور تاکید دارند، تفاوت هایی عمده دارد، ولیکن باتوجه 
به واقعیت جامعه تونس و مقایســه میان تعداد طرفداران 

هریک از دیدگاه ها، واقع گرایانه تر به نظر می رسد. 
 به هرحال مسلم آن اســت که مجموعه اعتراضات 
و ناآرامی های دوهفته اخیر تونس پــس از اعالم تصمیم 
دولت برای افزایش مالیات هــا و همچنین حذف برخی از 
سوبسیدها شدت گرفته و واکنشی مستقیم به تدابیر دولت 
تونس برای جبران کســری بودجه است. چنانکه براساس 
این نوع تصمیمات، بهای سوخت و بهای برخی از کاالهای 
مصرفی و همین طور مالیات بر تلفن های موبایل، اتومبیل، 
اینترنت و بعضی دیگر از اقالم مورد نیاز مردم تونس افزایش 
یافته  اســت. بدین ترتیب می توان گفت کــه  اعتراضات 
دوهفته اخیر مردم تونــس، بیش از آنکه بــه حرکت های 
انقالبی شباهت داشته باشــد، به حرکت های اعتراضی و 
صنفی در دنیای غرب )عمدتا در کشورهای اروپایی ( شبیه 
است که عمدتا حول محور مســائل اقتصادی و به منظور 
اعتراض به سیاست های ریاضت کشانه صورت می گیرد. 
البته همانطور که اشاره شد، در میان این گونه اعتراضات، 
شعارهایی نیز مبنی بر ضرورت سرنگونی نظام سیاسی تونس 

نیز داده می شود )همانند شــعارهای جبهه مردمی  تونس( 
ولیکن باتوجه به فقدان پتانســیل انقالبــی و تفاوت های 
ماهوی بین این نظام و رژیم ســابق )رژیم بــن علی( این 

نوع شعار تاکنون ابعادی فراگیر و جد ی پیدا نکرده است. 
با این همه باید توجه داشت که نظام سیاسی کنونی 
در تونــس، همان نظامی نیســت که مردم این کشــور در 
حرکت های انقالبی خود علیه دیکتاتوری بن علی، ضرورت 
برپایی آن را فریاد کردند و به شــوق تحقق آن، زحمات و 
مشقات زیادی را متحمل شــدند. چراکه از زاویه نگرشی 
واقع بینانه و به رغم مجموعه ای عظیم از تبلیغات هدفمند 
رســانه های غربی، انقالب ضد دیکتاتــوری مردم تونس 
به علل مختلف از جمله فقدان رهبــری واحد، در پیمودن 
مراحل نهایی به ویژه برپایی نظامی متناســب با فرهنگ و 
خواست جامعه این کشور، به موفقیت الزم دست پیدا نکرد 
و بسیاری از عرصه های حســاس و کلیدی را به گروه ها و 
عناصر غیر انقالبی واگذار کرد. کمااینکه مجلس موسسان 
یعنی همان مجلسی که قانون اساسی دوران بعد از بن علی 
را تدوین کرد، به احزاب و سیاســتمدارانی واگذار شــد که 
نه تنها به تحوالت انقالبی و هماهنــگ با منافع توده های 
مردم اعتقادی نداشــتند، بلکه از جملــه طرفداران حفظ 
وضع موجود به ویژه در عرصه های اقتصادی بودند. بدین 
ترتیب می توان گفت که اگر در تونس بازگشتی هم به دوران 
پیش از ســرنگونی بن علی صورت گرفتــه، مربوط به دو، 
سه هفته اخیر یا حتی دوسه سال اخیر نیست، بلکه چنین 
بازگشتی را باید ابتدا در مجلس تدوین قانون اساسی جدید 
)سال 1391( و سپس در انتخاب ها و انتصاب های بعدی 
که به روی کار آمــدن مجدد مهره هــای حکومت بن علی 
انجامید، جســت وجوکرد. همان مهره هــا و عناصری که 
از جمله ثروتمندان و صاحبان ســرمایه در تونس هستند و 
با کمک انواع تبلیغات فریبنــده و حمایت های همه جانبه 
و پیدا و پنهــان غرب، زمام امــور سیاســی را در تونس در 
دســت گرفته اند. در واقع باتوجه به این واقعیت است که 
به صراحت و روشــنی می توان تاکید کــرد که حرکت های 
اعتراضی دوهفته اخیر مردم تونس، نه بازگشتی به ساختار 
حکومتــی دوران بــن علی و نــه بازگشــتی از حرکت های 
انقالبی، بلکه حرکتی در ادامــه حرکت های انقالبی مردم 
تونس، علیه دیکتاتــوری رژیم بن علی اســت که این بار، 
بقایای رژیم بن علی و استمرار حضور مهره های حکومت 
دیکتاتــوری وی را در عرصه هــای سیاســی و اقتصادی 
تونس، نشانه رفته و در حال حاضردر محدوده اعتراضات 
اقتصــادی تجلی پیدا کرده اســت. حرکتی کــه می تواند 
ابعادی وســیع تر و عمقی ژرف تر پیدا کند و این در صورتی 
اســت که این حرکت اعتراضــی، در این مرحلــه نتواند به 

اهداف و خواسته های خود دست پیدا کند.  

آیااعتراضاتمردمتونسشباهتبهانقالبآنهادارد؟
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تونس به طورکلــی نقطه ای آشکار ســاز در تحوالت 
منطقه محسوب می شــود. تونس کشوری بود که بیداری 
اســالمی از آن آغاز شــد و مردم این کشــور توانســتند با 
ســرنگون کردن حکومت بن علی، پس از دهه ها، فصل 
نویی را در کشور خود رقم بزنند. پس از تونس نیز شاهد قیام 
مردم مصر و سقوط حکومت حسنی مبارک در قاهره بودیم، 
هر چند که پس از حضور محمد مرســی در قدرت، اعتماد 
وی به ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی در نهایت 
منجر به رقم خو ردن روزهایی سخت برای انقالب مصر شد. 

این روزها تونس بار دیگر ناآرام است...  
طــی روزهــای اخیــر، شــاهد رقم خو ردن شــرایط 
اجتماعی و سیاسی سختی در تونس هستیم. اعتراضات 
در این کشور بر سر مســائل اقتصادی باال گرفته و برخی 
کشــورهای غربی )کــه اتفاقا نقــش بســزایی در تالش 
برای مهار بیداری اســالمی در تونس داشــته اند( ســعی 
دارند بار دیگر معادالت این کشــور را به سود خود  ترسیم 
کننــد. اخیرا به رغــم وعده هــای دولت این کشــور برای 
انجام اصالحــات اجتماعــی، تظاهرات هــای جدیدی 
یکشنبه شــب در شــهرهای مختلــف تونس برگزار شــد. 
دولــت تونس در نخســتین واکنــش به ایــن اعتراض ها 
 اعالم کرد  یارانه خانواده هــای فقیر و کم درآمد را افزایش

 خواهد داد.

به نظر می رسد که ســال 2018 میالدی به طورکلی 
سال آرامی  برای تونسی ها نباشــد. ماه ژانویه امسال )ماه 
نخست سال میالدی( با درگیری های مزمن و گسترده ای 
در تونس همراه بوده است. برخی تصور می کردند که پس 
از وعده دولت مبنی بر ایجاد اصالحات اجتماعی، از شدت 
درگیری ها در تونس کاسته می شود اما اخیرا تونسی ها در 
اعتراض مجــدد به افزایش قیمت هــا و مالیات در بودجه 
مصوب 2018 که از اول ماه ژانویه اجرایی شده، تظاهرات 
کردند و پلیس با استفاده از گازهای اشک آور آنها را متفرق 
کرد. در بودجــه 2018 تونس قیمت ســوخت هایی چون 
بنزین و گاز خانگی و مالیات خودرو و قبوض تلفن، خدمات 
اینترنت و دیگر خدمات افزایش یافته که این مساله خشم 

ملت تونس را به دنبال داشت.
در شهر »فریانه« نزدیک مرزهای تونس با الجزا یر 
نیز پــس از مسدود شــدن راه ها توســط مردم، بــار دیگر 
درگیری های خشــونت آمیز از ســر گرفته شــد و پلیس به 
سمت معترضان گاز اشــک آور پرتاب کرد. صدها تونسی 
نیز در میان اقدامات شــدید امنیتی در ســالروز براندازی 
نظــام زین العابدین بن علــی، رئیس جمهــور مخلوع این 
کشور دست به تظاهرات زدند. در شهر تونس پایتخت این 
کشور نیز صدها نیروی پلیس مستقر و ایست های بازرسی 
در ورودی خیابان اصلی این شهر تظاهرات ایجاد کردند.

مقامات دولت تونــس اعالم کرده اند کــه افزایش 
قیمت هــا شــامل افزایــش حــدود 70 میلیــون دالری 
کمک های مالی بــه خانواده های فقیر و کم درآمد اســت 
و حدود 2۵0 هــزار خانواده فقیــر از این قانون اســتفاده 

معمایتونس
اعتراضاتتونسبهکجاختمخواهدشد؟

خواهند کرد. اما به نظر می رســد ایــن اظهارات همچنان 
تعداد زیــادی از معترضین را اقناع نکرده اســت. تاکنون 
نزدیک به 800 نفر در حوادث تونس بازداشــت شــده اند 
که 16 نفــر از آنها از عناصر تکفیری هســتند. این عناصر 
تکفیری هر یک می توانند مولد بحرانی امنیتی در کشــور 
تونس باشند. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که داعش 
و دیگر گروه های تروریستی و تکفیری جهت ادامه فعالیت 
و حیات شــوم خود، در صددند به منطقه ای مانند شــمال 
آفریقا بروند. از این رو مقامات تونسی باید مراقب تحرکات 
گروه های تکفیری در کشور خود باشند. دخالت کشورهای 

غربی در این خصوص نیز در نوع خود قابل تامل است. 
یکی از این موارد، مربوط به نکاتی است که از سوی 
مشاور کنســولگری فرانسه )به عنوان شــوری که همواره 
در صدد مداخله در شــمال آفریقاســت( بیان شده است.  
حقوق دانان و فعاالن تونســی بــا انتقاد شــدید از مارتین 
فوترین جدیدی، مشاور کنســولگری فرانسه در تونس به 
دلیل اظهاراتش مبنی بــر امکان وقــوع کودتای نظامی 
در تونس، خواهان اســتعفا و اخراج وی از کشــور شدند. 
جدیدی چنــد روز پیش در صفحه فیس بوک خود نوشــته 
بود  خشــونت و حوادث سراســر تونس را فراگرفته است. 
وی همچنین به احتمال وقــوع کودتای نظامی در تونس 
اشاره کرده بود. اظهارات جدیدی، موجی از محکومیت 
تونسی ها را به دنبال داشت و فعاالن این کشور سخنان او 
را به منزله حمایت فرانســه از کودتای نظامی احتمالی در 
تونس قلمداد کردند. به دنبــال این اعتراض ها، جدیدی 
خطاب به کســانی که خواهــان اخراج وی از این کشــور 
شدند، گفت  که از سوی فرانسوی های موجود در تونس و 
لیبی انتخاب شده و هیچ مسئولیت  رسمی در دولت فرانسه 

و سفارت این کشور در تونس ندارد که اخراج شود.
حوادث اخیر در تونــس، با واکنــش رئیس جمهور 
این کشــور همراه شده اســت. »الباجی قائد السبسی«، 
رئیس جمهــور تونس در نشســتی با روســای احــزاب و 
سازمان های جامعه مدنی به بررســی راهکارهای عبور از 
بحران فعلی در نتیجــه اتخاذ تدابیر ریاضــت اقتصادی 
پرداخت. السبسی ضمن تمجید از رسانه های تونسی گفت 
که در مقابل رسانه های بیگانه حوادث اخیر را بزرگ نمایی 
کرده و ایجاد رعب کردند. السبسی همچنین اظهار داشت 
که رسانه های تونس در پوشش اخبار و گزارشات حوادث 
اخیر میانه رو بوده و بــه صورت عادالنه حــوادث مثبت و 
منفی را پوشش دهند. پیش از این ســازمان »خبرنگاران 
بدون مرز« اعمال فشــار مســئوالن تونس بر خبرنگاران 
در پی بازداشــت یک خبرنگار فرانســوی و یک تونســی 
را محکوم کرده بــود. در نهایت اینکــه توطئه های غرب 
در کشــورهای مختلف، مخصوصا کشــورهای مسلمان 
منطقه شــمال آفریقا و غرب آســیا، غیر قابل انکار است. 
این قاعــده در خصوص کشــور تونس نیز صادق اســت. 
در این میان مقامــات تونســی باید بیش از پیــش مراقب 
بازی های خاص کشــو رهایــی مانند آمریکا و فرانســه در 
کشــور خود باشــند. در این میــان، بازی فرانســوی ها در 
تونس از پیچیدگی بیشــتری برخوردار است، زیرا پاریس 
همواره سعی در گسترش نفوذ خود در شمال آفریقا داشته 
و دارد. نکته نهایی اینکه در این معادله، باید تعلق خا ص 
گروه های تکفیری موجود در تونس به عربستان سعودی 
را نیز در نظر گرفت. همان گونه که اشــاره شــد در جریان 
ناآرامی های تونس 16 عامل تکفیری دستگیر شده اند که 
تعلق فکری آنها به عربستان سعودی کامال محرز است. 
از این رو باید مقامات تونسی رصد هوشمندانه ای نسبت به 
تحرکات عربستان سعودی )به عنوان پیاده نظام منطقه ای 
آمریکا و رژیم صهیونیستی( صورت داده و تحرکات ریاض 
را در کشــور خود مهار کنند. بدیهی اســت که این مقابله 

همه جانبه، نیاز به آگاهی مردم و مقامات تونسی دارد.  
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عبوراز»دولتفرومانده«
آیاانتخاباتعراق،اینکشوررابهسمتثباتمیبرد؟

عراق در سه ســال اخیر، یکی از دشوارترین مقاطع 
تاریخی خــود را تجربه کرده اســت. به جــرات می توان 
گفت نه تنهــا در عراق پس از 2003 یعنی پس از ســقوط 
رژیم بعث، بلکه در کلیت تاریخ سیاسی - اجتماعی عراق، 
هیچ گاه هماننــد دوران کنترل گروه رادیــکال داعش بر 
بیش از یک سوم این کشور، حاکمیت ملی در بغداد چنین 
تهدید نشــده بود. با تمام این اوصاف پس از ســه ســال 
پیکار نفســگیر نظامیان عراقی با جنگجویان داعشــی، 
وضعیت سیاســی جدیدی در عراق آغاز شده که می توان 
آن را با عنوان »عراق پساداعش« مورد خطاب قرار داد. 
اکنون در میــان غالب تحلیلگــران، شــهروندان عادی 
عراقی و حتی مردمان منطقه خاورمیانه این پرسش مطرح 
می شــود که آینده سیاســی عراق در شــرایط جدید به چه 
سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا عراق می تواند از قامت یک 
»دولت فرومانده« گذار کند و به سطحی از ثبات سیاسی 
 برســد که شــهروندان آن حــدود 1۵ ســال در انتظار آن

 بوده اند؟ 
طــرح ایــن مســائل و پرســش های مشــابه آن، 
تبیین کننــده وضعیــت آینده کشــور عراق هســتند اما در 
نوشتار حاضر بحث آینده این کشور در وضعیت پسا داعش 
در قامت موضوع اصلی نبوده، بلکه در این وضعیت جدید، 
برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق در سال 2018 
در مقام تعیین کننده معادالت آتی کشور عراق مورد واکاوی 
قرار گرفته اســت. در حقیقت، انتخابــات پارلمانی عراق 
را می توان تعیین کننده آینده سیاســی این کشور ارزیابی 
کرد کــه تمامی  رونــد امور سیاســی و اجتماعــی را تحت 
تاثیر خود قــرار می دهد. از این رو، می تــوان رقابت های 
انتخاباتی 12 می  2018 )22 اردیبهشــت 1397( را یکی 
از بزرگ ترین رویدادهای تاریخ سیاسی عراق دانست که 
کلیت تحوالت در این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. با 
نظر به این تفاسیر، ائتالف ها، احتماالت و روندهای حاکم 
بر انتخابات ماه می  2018 عراق، را می توان در پنج محور 

مورد تحلیل قرار داد.

  1- بــازار گــرم انتخابــات در عــراق 2018 در میانــه 
موافقان و مخالفان تعویق انتخابات

در روزهای اخیر دو رویکرد متضــاد در میان احزاب 
سیاسی عراقی حاکم شده که یکی در پی انجام انتخابات 
در موعد مقرر و دیگری خواهان تعویق انتخابات به مدت 
یک سال است. استدالل گروه مخالفان برگزاری انتخابات 
در شرایط کنونی بر این مبناست که در شرایط کنونی، زمینه 
برای برگزاری انتخابات فراگیر در عراق 2018 مهیا نیست 
و می بایست یک سال یا حداقل چند ماه انتخابات به تعویق 

انداخته شود.
 در مقابل اســتدالل گــروه موافقان این اســت که 
شــرایط کنونی برای برگزاری انتخابات مهیــا بوده و برای 
بازگشت ثبات نسبی به کشور در وضعیت پساداعش، برگزار 
شدن انتخابات در موعد مقرر ضرورتی انکارناپذیر است. 
در قالب همیــن منازعه، در نشســت روز 18 ژانویه 2018 
)28 دی 1396( پارلمان عــراق، 148 نماینده از مجموع 
260 نماینده، خواهان رای گیری مخفی برای تعیین موعد 

انتخابات شــدند. در واقع، بخشی از جریان های سیاسی 
شیعه بر این باور هســتند که برگزاری انتخابات در شرایط 
فعلی پیروزی حتمی  حیدرالعبادی نخســت وزیر مستقر را 
در پی خواهد داشــت؛ بنابراین، باید از برگزاری انتخابات 
در ماه می 2018 ممانعت کرد. عــالوه براین، نمایندگان 
اهل سنت به طور آشکار بر این اساس که مناطق سنی نشین 
به دلیــل ویرانی های بعــد از داعــش، شــرایط برگزاری 
انتخابات آزاد را ندارند، خواهان تعویق انتخابات شده اند. 
همچنین، برخی از احزاب کردی حاضر در پارلمان به دلیل 
نامشــخص بودن وضعیت مناطق مورد منازعه، خواهان 
تعویق انتخابات هســتند. با وجود تمامی  این تضادها به 
نظر می رسد که انتخابات آتی عراق از اهمیت بسیاری نزد 
تمامی  جناح های سیاســی برخوردار باشد و می توان آن را 
یکی از پرالتهاب ترین مقاطع تاریخ سیاسی عراق از ابتدا 
تا کنون ارزیابی کرد. در مجموع، با نظر به این دو رویکرد 
متفاوت، با پایان یافتن مهلت ثبت نام در انتخابات آینده 
پارلمانی در روز پنجشنبه گذشته )11 ژانویه 2018 برابر با 
21 دی ماه 1396 براساس اعالم کمیسیون عالی مستقل 
انتخابات در عراق، 206 تشــکل انتخابــی و 32 ائتالف 
سیاســی در انتخابات سراســری 12 ماه مــی 2018 )22 
اردیبهشــت ماه 97( برای تصدی 328 کرســی پارلمان و 
عضویت در شوراهای اســتانی در این کمیسیون ثبت نام 
کرده اند. شایان ذکر است که از بین 206 تشکل انتخابی، 
سهم شیعیان 73 تشکل، اهل ســنت ۵3 تشکل، کردها 
13 تشــکل، مســیحیان 9 تشــکل، ترکمنان 7 تشکل، 
ایزدی هــا 4 تشــکل، مدنیــت خــواه و مســتقل ها 42 
تشکل، کمونیســت ها 1 تشــکل، شــبک ها 2 تشکل و 
کردهای شــیعه )ِفیلی ها( 2 تشکل است .از مجموع این 
تشکل ها، 19 تشــکل جدید هستند و ائتالف های کنونی 
 و آینده نیــز تنــور انتخابات را بیــش از هر زمــان دیگری 

گرم کرده است.

  2- رقابت نفسگیر شیعیان
مهم ترین رقابــت در انتخابات آتی عــراق را فارغ از 
تعویق یا برگزاری در موعد مقرر، می توان در جبهه شیعیان 
ارزیابی کرد؛ در حقیقت، در عراق بعد از 2003 شــیعیان 
با در دســت داشــتن اکثریت جمعیتی، دولت را در اختیار 
داشــته اند. با این وجود، در انتخابات اخیر ائتالف های 
سنتی در میان شیعیان که بر اساس رقابت دو ائتالف سنتی 
دولت قانون و ائتالف الوطنی بــود، دیگر اعتبار خود را از 

دست داده است. 
بر این اســاس کــه در دور جدیــد، بــا محوریت دو 
شــخصیت حیدرالعبادی، نخســت وزیر مســتقر و نوری 
المالکی، نخست وزیر ســابق، تمامی معادالت انتخاباتی 
میان جریان های سیاســی شــیعه مفصل بندی می شود. 
در واقع حیــدر العبادی با ارائه لیســت »النصر« خواهان 
ایجاد ائتالفی بزرگ و فراطایفه ای بــرای تمام عراقی ها 
شده است. در مقابل، نوری المالکی به عنوان رهبر حزب 
الدعوه که العبادی هم یکی از اعضای آن است، ائتالف 
»دولت قانون« یعنــی همان ائتــالف اکثریت حاضر در 
پارلمان فعلی را ارائه کرده است. عالوه بر این دو جریان، 
ائتالف های دیگری از سوی مقتدا صدر، حنان الفتالوی 

و عمار حکیم ایجاد شده اند.
 هر چنــد تاکنون بســیاری از جریان های سیاســی 
جذب ائتالف ها شــده اند اما به علت سیال بودن وضعیت 
به احتمال زیاد شاهد ورود و خروج های زیادی در آرایش 

ائتالف ها خواهیم بــود. اما آنچــه بیش از همــه دارای 
اهمیت به نظر می رســد این اســت که در رقابت های آتی 
مجلس نمایندگان عراق، جبهه بندی شــیعیان در عرصه 
قدرت به طور جدی شــکل خواهد گرفت و روند معادالت 
کنونی نشــانگر آن اســت که بیشــترین شــانس را برای 
 پیروزی، ائتــالف »النصــر« بــه رهبــری حیدرالعبادی 

دارد. 

  3- دوگانگی بزرگ در جبهه اعراب سنی
در جبهه اعراب ســنی می توان دو ائتــالف مهم را 
بازشناخت؛ یکی ائتالف به رهبری سلیم الجبوری، رئیس 
پارلمان عراق و دیگری اسامه نجیفی رئیس سابق پارلمان. 
پیش بینی ها نشــان می دهند که به احتمــال زیاد ائتالف 
به رهبری ســلیم الجبوری با ایاد عــالوی و صالح مطلک 
ائتالفی فراگیر تشکیل خواهند داد. در مقابل، مهمترین 
ائتالف رقیــب الجبــوری در ایــن دوره همانند گذشــته 
انتظــار مــی رود ائتالف اســامه النجیفی، تحــت عنوان 
»متضامنون« متشکل از 7 تشکل سنی باشد که تعدادی 
از چهره های مهم مانند خمیس الخنجر و احمد المساری 
در آن قرار گرفته اند. باتوجه به روند معادالت سیاسی کشور 
عراق، به نظر می رســد ائتالف به رهبری سلیم الجبوری 
اکثریت آرا را در مناطق سنی نشین جذب خواهد کرد و سایر 
جریان های سیاسی اهل سنت یا پیرامون این دو ائتالف 
ادغام می شــوند یا اینکــه نمی توانند به صورت مســتقل 

موفقیت چندانی را کسب کنند.

  4- چنددستگی کردها و بحران در ورود به انتخابات
در جبهه کردها نیز وضعیت بســیار پیچیده اســت. 
بر این اســاس که بعد از برگزاری همه پرســی اســتقالل 
در 2۵ ســپتامبر 2017 )3 مهر 1396( وضعیت سیاســی 
اقلیم کردســتان وارد مرحلــه ای جدید شــد. درواقع بعد 
از پایان کنترل کردهــا بر کرکوک، وضعیــت داخلی این 
اقلیم بســیار آشــفته شــد. در اقلیم کردســتان می توان 
مهم تریــن جریان سیاســی را همانند دوره های گذشــته 
حزب دموکرات کردستان عراق )PDK( به رهبری مسعود 
بارزانی ارزیابــی کرد که هم اکنون 2۵ کرســی پارلمانی را 
در اختیار دارند. در ابتدای امر این حزب خواســتار ایجاد 
ائتالف فراگیر با عنوان »ائتالف کردســتانی« به ریاست 
تمام احزاب کردی بود اما نوع کنش احزاب سیاسی کرد، 
نشان داد که آن ها خواستار چنین ائتالفی نیستند. در این 
میان، ســه حزب گوران به رهبری عمر سید علی، ائتالف 
برای دموکراســی و عدالت به رهبری برهم احمد صالح و 
جماعت اسالمی کردستان به رهبری علی باپیر، ائتالفی 
 جدید را تشــکیل دادنــد و عنــوان »ائتــالف میهنی« را 

بر آن نهادند.
 متعاقب این تصمیم، ســناریوی تشــکیل ائتالف 
فراگیر به فراموشی سپرده شد و حزب دموکرات کردستان 
عراق نیز پــس از برگــزاری نشســت درون حزبــی خود، 
اعالم کــرد به طور مســتقل در انتخابات شــرکت خواهد 
کرد. عــالوه براین، حــزب اتحادیــه میهنی بــا خال ئی 
بزرگ در ورود به انتخابات به دلیل مشــکالت درونی خود 
مواجه اســت. مجموع این روند نشان می دهد که احزاب 
کردی به دلیل بحران های بزرگی که در عرصه سیاســی و 
اقتصادی اقلیم کردســتان با آن مواجه شده در فضایی از 
 چنددســتگی و بحران، وارد عرصه رقابت های انتخاباتی 

خواهند شد.  
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 مایکل والزر در سال های ابتدایی دهه ١٩٨٠ می پرسد: 
همه کســانی که برای برابــری مبارزه می کننــد، همین که 
سازماندهی می کنند و جنبشی به راه می اندازند به همان آرمانی 
که برای آن مبارزه می کنند، خیانت می کنند. این سوال در آن 
زمان به این دلیل حادتر بود که همه پذیرفته بودند ما بدیلی 
نداریم برای نظامی که در آن نابرابری  مقوم ســاختار جامعه 
است و هر تالشی در این جهت به جباریت منتهی می شود. 
به این سوال از سه منظر می توان پاســخ داد. مایکل والزر 
می گوید برابری آرمانی است که از یکســو جذاب است و از 
سوی دیگر ناممکن. این ناممکنی را همان هایی که در راه 
آن پیکار می کنند ثابت می کنند. او می کوشد به جای برابری 
ساده، برابری پیچیده را مطرح کند. این تعریف نو متکی بود 
به دو نقل قول از نوشته های پاســکال و نوشته های جوانی 
مارکس. جواب دوم را در همان دهه ١٩٨٠ یک فیلســوف 
رادیکال فرانسوی مطرح کرد و مشکل اصلی را در این دانست 
که ما اصوال برابری را یک آرمــان می دانیم. به ادعای ژاک 
رانسیر، برابری یک اکسیوم یا اصل موضوع است. برابری 
فقط از طریق مبارزه در راه برابری تحقق می یابد. جواب سوم 
را آلن بدیو می دهد. او برابری را رکن اصلی ایده ابدی عدالت 
در هرگونه سیاست می داند که مرکب اســت از آرمان و یک 
اصل موضوع. به اعتقاد والــزر، برابری خواهی با جامعه ای 
یک دست و همرنگ ساز الزم و ملزوم نیست؛ به شرط آنکه 
به جای برابری ساده از قسمی برابری پیچیده دم بزنیم. والزر 
بدین منظور با استناد به تعریف جباریت در نوشته های پاسکال 

زنان در تاریخ اروپا 

کتاب »زنان در تاریخ اروپا« به روشی نسبتا ساده 
و خواندنی، در حد رساله ای علمی، شرایط و موقعیت 
اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاســی زنــان را در 
تاریخی نیم  هزاره از قرون وســطی تا به امروز بررسی 
کرده است. اگرچه کتاب به سیر مجادالت جنسیتی 
در طول تمام تاریخ جوامع انسانی، نگاه عمومی دارد، 
»مشــاجره پیرامون زن در اروپا« که از قرون وسطی 
آغاز شــده، بحث اصلی کتاب حاضر است. رویکرد 
کتاب اساسا به اندیشــه ها و آرمان های زنان است و 
می خواهد به درک و استنباط آنها از مناسبات میان زن 
و مرد و سیر مبارزاتی آنان برای کسب حقوق مدنی، 
سیاســی و اجتماعی بپردازد. کتاب بــه آثار مکتوب 
و غیرمکتــوب مردانــی می پردازد کــه مخصوصا از 
اوایل عصر رنســانس به بعد هرچه صریح و بی محابا 
به تحقیر و مالمت زن و ایجاد تنفــر از او پرداخته اند 
و در این رهگذر به انواع پنداره های زن ستیزانه عهد 
کهن، سنت ها و تعابیر کژ و آشفته عهد وسطی و نیز 
اقوال و احتجاجات بسیاری از جدلیون و آباء کلیسایی 
درباره زنان استناد کرده اند. هم ارسطو زن را »خطای 
طبیعت« می پندارد و هم بســیاری از کلیساییان او را 
یک »نقیصه« یا »مرد ناقص« می شــمارند، حوا را 
در هبوط بشر مقصر می دانند و زن را با میل جنسی و 
گناهش می شناسند. این کتاب اگرچه به تبیین پاسخ 
و استدالل زنان دگراندیش و بعضا مردان طرفدار زن 
در این مقوالت می پردازد، به تامالت فلسفی، اصول 
علمی و ســبب های تاریخی و جامعه شــناختی این 
مجادله نیز نظر دارد و سرهم بندی مجادالت احساسی 
جنسیتی و بگومگوهای حاد فمینیستی در قالب مدرن 
و امروزی آن نیست. مباحث کتاب سلسله موضوعات 
اصلی جنسیتی مسائلی چون دگرگونی در فرآیند ازدواج 
و زناشویی طی قرون متمادی، معنا و ماهیت خانواده، 
حقوق عمومی و خصوصی زنان و مادران، کار در خانه 
و بیرون خانه، نقش و موقعیت زنان در انقالب فرانسه 
و در انقالب صنعتی، مناسبات جنسیتی در دولت های 
رفاه اروپایی، در دیکتاتوری های اروپایی، در سیستم 
نژادی آلمان نازی، در جریان جنگ و نژادکشی در اروپا 
و وضعیت زنان و مادران در حین و پس از جنگ را دربر 
می گیرد. کتاب در وجهی تاریخ نگارانه به بررسی طیف 
متنوع و متغیری از انواع جنبش های زنان و فرازوفرود 
این جنبش ها در کســب حقوق مدنی و سیاســی در 
بسیاری از ممالک اروپایی و در آمریکای شمالی به ویژه 

در دو قرن نوزدهم و بیستم می پردازد. 

 قاســم پورحســن اســتاد فلســفه دانشــگاه عالمه 
طباطبایی، در نشست اصلی ترین مساله دانشگاه در ایران 
گفت: »درباره دانشــگاه و ایران باید از حیث فلسفی بحث 
کنیم. اگر قرار باشــد که دانشــگاه را از حیث فلسفی مورد 
بررسی قرار دهیم باید ببینیم دانشــگاه ذات دارد یا نه. اگر 
دارد روش تحقق این ذات چیســت و این ذات با جامعه ای 
مانند ایران و علــم در ایران چه نســبتی دارد؟ ما باید توجه 
داشته باشیم که دانشگاه یک ارگان نیست و مرجعیت یک 
کشــور از حیث علم و آینده در پرتو فهم از دانشگاه به وجود 
می آید.« او ادامه داد: »مشــکل دانشــگاه های ما بودن 
در درون انقیاد اســت. در غرب مهمترین تحوالت دینی و 
اجتماعی در دانشگاه ها شکل گرفت. ما عجالتا سهممان 
از دانشگاه با نگاه ساختارگرایانه همراه است نه ذات گرایانه 
درحالی که هایدگر می گوید دانشگاه باید اول ذاتش را ثابت 
کند. اگر دانشگاه در ایران نتواند در تحوالت تاریخی شریک 
باشد پس دارای ذات نیست. متأسفانه دانشگاه های ما پیرو 
هستند نه پیشرو؛ یعنی نسبت به آینده و افق دیدگاه فرانگرانه 
ندارند. علم، دانایی، سرنوشــت و آینده ذات یک دانشگاه 
را تشکیل می دهد.« استاد فلســفه دانشگاه عالمه یادآور 

شــد: »تا زمانی که ما فهم فلســفی از ایران نداشته باشیم 
مشکلمان حل نمی شود. فهم ناسیونالیستی و نژادپرستانه 
مشکل ما را حل نمی کند. مســاله ایران و مساله دانشگاه، 
مفاهیم ساختگی نیستند بلکه هر دو مفهوم اصیلی هستند 
که ما باید بتوانیم فهم درستی از بنیاد و ذات دانشگاه از ایران 
و از آینده داشته باشیم. اساسا تحوالت آینده در پرتو مرجعیت 
دانشگاه هاست. وقتی به رتبه دانشگاه های ایران در میان 
سایر دانشــگاه ها نگاه می کنیم می بینیم که دانشگاه های 
ایران نتوانسته اند اندیشــه ای را شکل دهند و به اصطالح 
universal باشند چون ما ندرتا دست به تولید فکر می زنیم. 
در اکثر دانشگاه های دنیا ۳-۴ درصد بودجه از تولید ناخالص 
ملی، سهم دانشگاه هاســت درحالی که این روند در ایران 
حدود نیم درصد اســت. عالوه بر این سیاست گذاری ها در 
ایران از ناحیه بیرون است و بازیگران دانشگاه در آن نقشی 
ندارند.« پورحسن گفت: »دانشگاه باید تولید دانش بکند 
و ما نباید نگاه تقلیل گرایانه به آن داشته باشیم. ما هنوز به 
دانشگاه التفات نداریم چون برایمان یک امر جدید است. 
ما به ذات دانشگاه توجه نمی کنیم و مانع کارکردهای اصلی 

آن می شویم.« 

 مساله دانشگاه در ایران 
قاسم پورحسن

و با رجوع به آنچه خود »هنر تفاوت گذاری« می نامد و بهترین 
بیانش را در »دست نوشته های اقتصادی - فلسفی« می یابد، 
می کوشد نظریه ای بدیع درباره مواهب یا نعمات اجتماعی 
)goods( تدوین کند. به اعتقاد والزر، سامان برابری پیچیده 
نقطه مقابل جباریت اســت؛ باید به تأسیس و تحکیم روابط 
و مناسباتی اندیشید که امکان سلطه در آنها منتفی شود. او 
می گوید ما مواهب مختلفی داریم و هر موهبتی حوزه ای را 
تعریف می کند. عدالت توزیع برابر هریک از این موهبت ها 
در حوزه خودش است. اگر مرزهای این حوزه ها را به هم بزنید 
جباریت و خواهش سلطه اتفاق می افتد. سرمایه داری جهانی 
است که در آن یکی از نعمات کثیر اجتماعی، یعنی پول، یا به 
تعبیر به یادماندنی مارکس جوان »پاانداز جهانی«، به نعمت 
مسلط تبدیل می شود و درنتیجه نعمتی که باید فقط در قلمرو 
بازار سلطه داشته باشد، در تمامی حوزه ها بدل به نعمت مسلط 
می شود. هرکدام از این سه حوزه در جباریت شان یک ظهور 
سیاسی دارند. منطق اداره جامعه ســرمایه داری الیگارشی 
است، الیگارشی مالی، الیگارشــی رسانه ای و غیره. تجلی 
سیاسی آن در حوزه دین تئوکراسی است. در حوزه سیاست 
قاعدتا وقتی قدرت سیاسی موهبت اصلی تعریف می شود 
نتیجه آن توتالیتاریسم می شود. شکی نیست که ما به شکل 
تاریخی با ســتیز این دو نعمت اجتماعی برای بدل شدن به 
نعمت مســلط در تمامی حوزه ها مواجه بوده ایم و به تعبیری 
با همراهی دو شکل از جباریت که تحقق عدالت را به طرق 

مختلف غیرممکن ساخته است. 

آرمان برابری
یکسانی، ساده است یا پیچیده؟ 

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقالنیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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حسین معصومی  همدانی، استاد دانشگاه در ضیافت 
شــام دبیرخانه جشــنواره بین المللــی فارابی در بــاغ موزه 
نگارستان دانشــگاه تهران گفت: »برخی فکر می کنند در 
علوم انسانی حقایق مســلمی وجود دارد که باید همه افراد 
آنها را بگویند و اگر کسی غیر از آن بگوید، شبهه وارد می کند. 
در کشور ما هراسی از علوم انسانی در مراکز تصمیم گیرنده 
وجود دارد که متاســفانه دســت و پای پژوهشــگر و استاد 
را می بندد.« اســتاد پیشکسوت برگزیده جشــنواره نهم با 
اشاره به سابقه تحصیلی خود گفت: »اگر به دانشگاه های 
بزرگ دنیا نگاه کنید، حتی در رشته های علوم پایه و پزشکی 
روسای آنها فلســفه و تاریخ خوانده اند اما در ایران به دلیل 
غلبه همکالســان ســابق بنده و پزشــکان عزیز در وزارت 
علوم، تصوری از علوم انســانی جا افتاده کــه آن تصور از 
علوم مهندسی، پزشکی و علوم محض گرفته شده است. 
تصور این اســت که مانند علوم فنی و محض تســت های 
معینی وجود دارد که منازع ندارند.« معصومی  با بیان اینکه 
تصور ما این است که در علوم انسانی حقایق مسلمی وجود 
دارد که باید همه آنها را بگویند و اگر کسی غیر از آن بگوید، 
شــبهه وارد می کند، خاطرنشــان کرد: »هراســی از علوم 
انســانی در مراکز تصمیم گیرنده وجود دارد که متاســفانه 
دست و پای پژوهشگر و اســتاد را می بندد. گمان نمی کنم 
هیچ استاد فیزیک، شیمی،  زیست و... در کالس همانند 

اکبر عبدی امسال در اختتامیه سی وششمین جشنواره 
فیلم فجر تقدیر خواهد شــد اما این بار نه بــرای نقش آفرینی 
در فیلمی خاص، بلکه امســال قرعه به نام اوســت تا به پاس 
فعالیت های هنری اش تقدیر شود. عبدی پیش از این دوبار در 
برابر چشمان اهالی سینما سیمرغ جشنواره فیلم فجر را دریافت 
کرد؛ نخستین بار زمانی که هیات داوران در هشتمین جشنواره 
فیلم فجر نقش آفرینی درخشــان او را در فیلم »مادر« زنده یاد 
علی حاتمی دیدند و دیگربار زمانی که با شمایلی متفاوت تر در 
فیلمی از رضا عطاران بازی کرد و سیمرغ بلورین را به خانه اش 
برد. این ســیمرغ برای خودش هم از جهاتی جالب توجه بود؛ 
چراکه نمی دانست اساسا این جایزه را برای بهترین بازیگر نقش 
مرد دریافت می کند یا به خاطر بازی در شمایلی زنانه. این البته 
نخستین بار نبود که عبدی بازی در گریمی زنانه را تجربه می کرد 
و در این میان نمی تــوان خاطره بازی تماشــایی او را در فیلم 
»آدم برفی« داود میرباقری و »خواب زده ها«ی فریدون جیرانی 
فراموش کرد. این ها همه درحالی است که برخی معتقدند این 
بازیگر کهنه کار سینما، تلویزیون و تئاتر درگیر حواشی شده و 
کم کارتر از سابق نشان می دهد اما هنوز عالقه به تجربه کردن 
را از دست نداده است. امسال می توان تازه ترین نقش آفرینی او 
را در »سوءتفاهم« احمدرضا معتمدی دید. منوچهر اسماعیلی 
چهره دیگری اســت که امسال در جشــنواره فیلم فجر تقدیر 

استاد علوم انســانی که باید همه جوانب را بسنجد تا مبادا 
برای او گرفتاری ایجاد نکند، دغدغه ای ندارد. متاســفانه 
همه ما نوعی نگرانی داریم که آنچه می گوییم چه تاثیراتی 
خواهد داشت و این وضع حتی اگر در واقع برای عده کمی 
هم مساله پیدا کرده باشند، وجود دارد.« او ادامه داد: »در 
حوزه هایی جز با بحث و جز با رفتن تا جایی که استدالل آدم 
را می برد، ناگزیر می شویم از وســط راه برگردیم و این برای 
علوم انسانی زیانبار است.« این برگزیده جشنواره فارابی با 
بیان اینکه علوم انسانی باید نخبه گرا باشد، اظهار داشت: 
»افزایش عجیب و غریب رشته های علوم انسانی در ایران 
که متاســفانه به پایین آمدن سطح آموزش منجر می شود و 
افراد با ضوابط بسیار آسان گیرانه وارد این رشته ها می شوند 
و تا آخرین مراحل می روند و مدرک می گیرند، سبب می شود 
سطح کار ما روزبه روز پایین بیاید. گمان می کنم اگر روزی 
آقای دکتر غالمی  از استادان این رشته بپرسند چند درصد 
استعداد دانشجویان تان پایین آمده، پاسخ من کاهش۲۰ 
درصدی خواهد بود.« او با مقایسه دانشجویان خود در دو 
دهه گذشــته و امروز گفت: »این افت را در دانشجویان و 
ثمره کار آنها حس می کنم. اگرچه در بین دانشــجویانمان 
کارهای فوق العاده خوب هم داریم. بین کارهای برگزیده 
امروز پایان نامه ای بــود که آن را دیده بودم و به جشــنواره 

آفرین گفتم که درست تشخیص داده بودند.« 

خواهد شد؛ گوینده و صداپیشه ۷۸ ساله و یکی از پرافتخارترین 
صداپیشه های ایرانی. اسماعیلی مدیریت ارشد دوبالژ بیش 
از ۲۰۰ فیلم سینمایی و تلویزیونی، ســریال های تلویزیونی و 
برنامه های رادیویی و ایفای نقش به عنوان دوبلور و گوینده در 
بیش از هزارو ٥٠٠ اثر و بازیگری در فیلم های ســینمایی را در 
کارنامه دارد و تدریس فنون و تکنیک های گویندگی و مدیریت 
دوبالژ و سرپرستی انجمن و رئیس صنف گویندگان ایران نیز 
در کارنامه اش به چشم می خورد. بدون تردید باید گویندگی او 
به جای شخصیت های متعدد در بسیاری از فیلم های سینمایی 
را از برجستگی های کار او دانست، همچنان که در فیلم »مادر« 
زنده یاد علــی حاتمی به جــای چهار شــخصیت )محمدعلی 
کشــاورز، اکبر عبدی، جمشید هاشــم پور و محمود بصیری( 
صحبت کرد. محمدعلی نجفی ســومین چهره ای اســت که 
تقدیر خواهد شد. او امسال با تهیه کنندگی فیلمی به نام »گرگ 
بازی« در این دوره از جشــنواره فیلم فجر حضور داشت که در 
نهایت این فیلم در میان گزینه های نهایی فیلم های منتخب 
جشنواره قرار نگرفت. نجفی در فیلم هایی مانند طپش، قرمز، 
شــیدا و دیگری مشــاور هنری یا طراح صحنه و لبــاس بوده و 
به عنوان بازیگر در فیلم های آن ســوی مه، زمین آسمانی و از 
دوردست و دو مجموعه تلویزیونی »معمای شاه« و »در چشم 

باد« بازی کرده است. 

چالش علوم انسانی
افزایش نگران کننده رشته های علوم انسانی

این سه نفر  
در جشنواره فجر امسال از چه کسانی تقدیر می شود؟ 

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه ابعاد نامه روسای 
اتاق هــای بازرگانی، اصناف و تعــاون به رئیس مجلس 
را مورد بررســی قرار داده و دربــاره آن توضیحاتی ارائه 
کرده اســت. بعد از اینکه الیحه بودجه ۱۳۹۷ از ســوی 
رئیس جمهوری به مجلس ارائه شــد، بــا واکنش های 
متفاوتی از سوی بخش های مختلف از جمله نمایندگان 
مجلس، کارشناســان یا فعاالن اقتصــادی همراه بود. 
الیحه بودجــه ۹۷ در مــواردی متفاوت از قبــل بوده و 
برخی از تبصره ها یا بخش هایی از منابــع و مصارف آن 
برای مخاطبان بودجه مبهم و جای سوال و به دنبال آن 
انتقاداتی به همراه داشت. در همین رابطه اخیرا روسای 
اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف به اســتناد برخی از 
اطالعات و آمارها گزارشی از وضعیت بودجه سال ۱۳۹۷ 
تهیه کرده  و انتقــادات خود را دراین بــاره اعالم کردند. 
همچنین طی نامه ای به علــی الریجانی رئیس مجلس 
گزارش تحلیلی خود را ارائه کردند. کاهش بودجه های 
عمرانی، فشار مالیاتی، وابستگی به نفت، عدم توجه به 
صادرات، کســری بودجه، عدم توجه به کوچک سازی 
دولت و اســتفاده از منابع صندوق توســعه ملی از جمله 
انتقادات مطرح شده در این گزارش تحلیلی بود. در این 
راستا امیر باقری سخنگوی ســازمان برنامه و بودجه به 
بررســی تحلیل بخش خصوصی از الیحه بودجه ۱۳۹۷ 
پرداخت. او با اشاره به اینکه برخالف آنچه در متن گزارش 
برای تحلیل بودجه از سوی بخش خصوصی آمده، ابتدا 
منابع دولت به ویژه درآمدهای آن برآورد می شود و سپس 
براســاس آن مخارج دولت پیش بینی می شود، گفت: 
»این رویه ای است که هرساله تکرار می شود زیرا به غیر 
از این مسیر، باید شاهد کسری بودجه در الیحه باشیم.« 
او گفت: »در حالی نویسندگان این نامه معتقدند به دلیل 
آنکه بودجــه عمومی دولت در شــش ماهه اول ســال 
۱۳۹۶، ۶۳ درصد تحقق منابع داشــته است پس حتما 
در سال ۱۳۹۷ نیز کســری خواهد داشت و باید از طریق 
استقراض کســری جبران شــود که اصوال برآورد منابع 
بودجه خطی نیست و ارقام در شــش ماهه دوم با درصد 
باالتری تحقق می یابد.« در الیحه بودجه سال آینده یکی 
از بخش هایی که با کاهش منابع مواجه شده بودجه های 
عمرانی اســت؛ به طوری کــه از حــدود ۷۰ هزارمیلیارد 
تومان مصوب ســال جاری بــه حدود ۶۰ هــزار میلیارد 
تومان کاهش یافته است. ســخنگوی سازمان برنامه و 
بودجه دراین باره که مورد انتقاد بخش خصوصی نیز قرار 
گرفته توضیح داده است که این موضوع در حالی مطرح 
می شود که به میزان درآمد نفتی ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی 
قانون سال ۱۳۹۶ و کاهش آن به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان 
در الیحه سال ۱۳۹۷ اشاره ای نشده است در واقع علت 
اصلی کاهش اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای نسبت 

به قانون سال قبل، کاهش فاحش منابع نفتی است.

افزایش حقوق و 
دستمزد در بودجه ۹۷؟  

عقل، قطب فرهنگی دین  
عالمه کاشف الغطا به روایت آیت اهلل جوادی آملی 

بازی بریتانیایی  
درباره سریال پیکی بالیندرز 

شیفت از دورهمی؟  
مهران مدیری گزینه مجری گری برنامه هفت است 
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قلعه ایرج یک پادگان نظامی مربــوط به دوره 
ساسانی است که در زمان پادشاهی شاپور دوم ساخته 
و در اواخر دوره ساسانی متروک شده است. می گویند 
»قلعه ایرج« در پیشوای ورامین را ساسانیان بیش از 
۱۵۰۰ سال پیش ساخته و از آن به عنوان »شهر-دژ« 
استفاده می کردند.  حتی به باور برخی، این قلعه همان 
»دژ وارنا« اســت که در وندیداد - یکی از بخش های 
اوســتا، از کهن ترین کتاب های زرتشــتیان - به آن 
اشاره شــده اســت، اما امروز از قلعه ایرج در شهرری 
بــا آن همه جبروت به جــز دیوارهای خشــتی چیزی 
نمانده، یعنی تنها نشانی که می توان حتی از ورودی 
روستای عسگرآباد در ضلع شــمالی بزرگراه شهدای 
پرواز در شهرستان پیشوا آن را دید، فقط دیوار است؛ 
دیوارهای بلند حدود ۱۲ متری. براساس نتایج اولیه 
کاوش های انجام شده در این قلعه ساسانی، مردم آن 
دوره قبل از ترک این قلعه همه اتاق ها را ُپر کرده بودند و 
ورودی راهروها را کور، تا فقط خودشان بدانند وقتی به 
»قلعه ایرج« بازگشتند، زندگی دوباره را از کجا باید سر 
بگیرند. اما هیچ گاه موفق به بازگشت نشدند و در نهایت 
امروز تنها چیزی که در فضای باز این قلعه به چشــم 
می آید، حضور کشاورزان با سند منگوله دار زمین ها و 
صیفی جاتی است که در این محوطه کاشته شده اند. از 
سوی دیگر، در زمان کاِر تیم باستان شناس، کشاورزان 
و شاید اهالی منطقه برای جلوگیری از کار آنها که بیشتر 
مرمت و بررسی منطقه بود، با حفر چاه های عمیق سعی 
در راندن این گروه علمی از منطقه دارند. محمدرضا 
نعمتی، سرپرست هیات پژوهش های باستان شناسی 
قلعه ایرج، این قلعه را یکی از وسیع ترین و بزرگ ترین 
استقرارگاه های تاریخی در دشــت تهران با وسعتی 
نزدیک به ۲۰۰ هکتار می داند که همه مصالح به کار 
رفته در آن از چینه و خشــت خام اســت. او با اشــاره 
به آغــاز چهارمین فصل کاوش هــا و پنجمین فصل 
پژوهش های باستان شناسی محوطه در جنوب قلعه 
ایرج و در داخل حصار می گوید: »هدف این فصل از 
کاوش در محوطه، آگاهی از ساختار معماری حصار و 
کیفیت ارتباط فضاهای معماری حصار با یکدیگر در 
این بخش از قلعه بود. با کاوش در بدنه داخلی حصار 
بقایای ۱۰ اتاق سراسری در ارتفاع شش متری از کف 
قلعه مشخص شد.« نعمتی با اشاره به شناسایی بقایای 
دو ورودی که کیفیت ارتباط اتاق ها با راهروی سراسری 
را نشان می دهد، می گوید: »برای فهم دقیق تِر نحوه 
ارتباط ورودی با راهرو سراســری، یکی از ورودی ها 
مورد کاوش باستان شناســی قرار گرفــت. با کاوش 
در این بخش از حصار محوطه،  اطالعات تازه ای از 
نحوه ارتباط اتاق ها و راهروی سراسری به دست آمد 
و مشخص شد ســاختار معماری حصار در قلعه ایرج 
به تدریج تغییر کرده و دســت کم چهار فــاز معماری 
در حصــار محوطه می توان مشــخص کــرد.« این 
باستان شناس می گوید: »با کاوش های انجام شده، 
هنوز به طور قطع نمی توان کاربری دقیقی برای آن در 
نظر گرفت ولی باتوجه به وجود نداشتن آثار معماری در 
بخش داخلی و نظم آثار معماری داخل حصار، به نظر 
می رسد قلعه ایرج یک پادگان نظامی مربوط به دوره 

ساسانی باشد.«

آیت الله عبدالله جوادی آملــی در پیامی به همایش 
محمدحســین  کالمی عالمــه  اندیشــه های  بررســی 
کاشف الغطا که هفته گذشته در پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی برگزار شــد، اظهار 
داشت: »عالمه کاشف الغطا 
همانند برخی از علمای بزرگ 
گذشــته، قطــب فرهنگــی 
دیــن را عقــل می دانســت 
و براســاس ســفارش دین، 
هم بــه علوم عقلــی و هم به 
علــوم نقلــی پرداخــت.« 
»مرحــوم  داد:  ادامــه  او 
کلینــی از پیامبــر)ص( نقل 

کرده که علم سه چیز اســت؛ اعتقادات، احکام شرعی و 
مسائل اخالقی و مرحوم کاشف الغطا در هر سه این علوم 
صاحب اثر و اندیشــه بوده است؛ ایشــان آثار فراوانی در 
این باب نوشــته و به تبیین اعتقاداتی مانند توحید و نبوت 
پرداخت و در زمینه فقهی نیز فقیه برجسته ای بود و خاندان 
کاشف الغطا، قطب فرهنگی یک ملت را عقل می دانست.« 
استاد ســطوح عالی حوزه اظهار داشــت: »مرحوم کلینی 
در آخریــن خــط از مقدمه کتــاب خویــش آورده که عقل 
محور احتجاج و ثواب و عقاب و مانند آن اســت و مرحوم 
کاشف الغطا نیز قسمت مهمی از مسائلی را که از او سوال 
شده یا به عنوان شبهات مطرح در مدار مسائل کالمی بوده 
اســت با علوم عقلی به آن پاســخ داده اســت. از جمله از 
مرحوم کاشف الغطا در مورد برتر بودن قرآن و اهل بیت)ع( 
نسبت به یکدیگر پرسش کردند و ایشان با بیان کالمی خود 
استدالل کرده که هیچ کدام افضل از دیگری نیست. هرچه 

اروپا به خصــوص بریتانیــا در سریال ســازی قدمت 
زیادی دارد. پیش از اینکه سریال های آمریکایی بین مردم 
همه گیر شود، اغلب مخاطبان تلویزیون با »شرلوک هلمز« 
و »خانم مارپل« آشــنا بودند. اما این روزها هالیوود تمرکز 
زیادی روی سریال سازی گذاشته است که موفق هم بوده 
یکی از ســریال هایی که حتی اگر کسی ندیده باشد، حتما 
اسمش را شنیده »بازی تاج و تخت« است. البته »تابو« و 
»پیکی بالیندر« نیز از سریال های پرمخاطب و خوش اقبال 
هستند. پیکی بالیندر محصول بریتانیاست و این خبر خوبی 
برای کسانی است که ذائقه شان به ســریال های اروپایی 
نزدیک تر است. قصه این ســریال در دوره تاریخی بعد از 
جنگ جهانی اول می گذرد. درحالی که بیشتر سینماگران 
تمایل دارند به داستان هایی که در دوره جنگ جهانی دوم 
یا بعد از آن می گذرد، بپردازند اما داســتان ســریال پیکی 
بالیندرز در دهه ۲۰ بریتانیا می گذرد. داســتان درباره یک 
گروه مافیایی مســتقر در بیرمنگام است که تالش می کند 
از بی کفایتی و فساد پلیس آن دوره استفاده کند و به قدرت 
برســد. فصل اول این سریال در ســال ۲۰۱۳ ساخته شد 
و تاکنون ادامه یافت. شــخصیت اصلی پیکی بالیندرز، 
توماس شلبی با بازی کلین مورفی، کهنه سربازی  است که 
در جنگ افتخاراتی به دست آورده اســت. حاال او به خانه 

در قرآن اســت ائمه می دانند و حاضر بودند برای حفظ 
آن جان خود را فدا کنند، کما اینکه برخی از ائمه چنین 
کردنــد.« او همچنین گفت: »صاحــب جواهرالکالم 
در مــورد او گفتــه من فردی 
به حدت ذهن کاشــف الغطا 
ندیــدم و این ســخن وی در 
حالی است که صاحب جواهر 
خودش از افراد برجســته در 
سخن و در حدت ذهن است؛ 
کاشــف الغطا بحثی در مورد 
افضلیــت قرآن و ائمــه دارد 
و به ایــن نتیجه رســیده که 
هیچ کدام بــر دیگری افضل 
نیســت و هرچه در قرآن اســت ائمــه آن را می دانند و 
عمل می کنند.« آیت الله جــوادی آملی با بیان اینکه از 
ویژگی های عالمه کاشف الغطا این بوده که عرفان را با 
علوم عقلی و نقلی همراه کرده، خاطرنشان کرد: »ایشان 
در آثار خود دارد که وجود پیامبر و عترت، کعبه را تقدیس 
می کردند و حجر را می بوسیدند و برای حرم، حرمت ویژه 
قائل بودند ولی به معنای افضلیت حجر و حرم نیســت؛ 
این ها موظفند به دستور خدا شعائر را گرامی بدارند ولی 
مســلما قرآن از امام و امام از قرآن افضل نیســت.« او 
یادآور شــد: »تفکر عرفانی این حکیــم از دیگر وجوه 
شخصیت ایشان اســت؛ البته کالم شــیعه با عرفان و 
شــهود همراه بوده اما عالمه کاشف الغطا، جامع میان 
مشهود و منقول و معقول بوده و مسائل عرفانی و وحدت 
وجود را به خوبی و بدون اینکه وارد دور و شبهه شود بیان 

کرده است.« 

بازگشــته و مدیریت خانواده را به عهده گرفته است. با 
اینکه برادر کوچک تر است اما توانایی اش به برادر بزرگ 
می چربد. توماس شلبی یا تامی برخالف ظاهر پرقدرتش 
خیلی تنهاســت و شــب ها با کابوس های به جامانده از 
جنگ دست و پنجه نرم می کند. بسیاری پیکی بالیندرز 
را به سریال بوردواک ایمپایر تشبیه کرده اند که زیرنظر 
مارتین اسکورسیزی ساخته شد. فضای پیکی بالیندرز 
نسبت به بورداک ایمپایر مردانه تر است و حتی گریس 
و پالی که به نظر می رســد برای تلطیف قصه به داستان 
اضافه شــده اند اداهای مردانه دارند. درست است که 
خالق داســتان پیکی بالیندرز از کلیشــه ها برای خلق 
کاراکترش استفاده کرده است اما داستاِن سریال خالف 
پیش بینی ها جلو می رود. هرچند نتیجه در نهایت همان 
چیزی می شود که تماشاگر دوســت دارد ببیند اما نه به 
روش و مسیری که بیننده انتظارش را دارد، بلکه چیزی 
متفاوت تر از آنچه تاکنون دیده اســت. پیکی بالیندرز 
فیلمنامه پرقدرتی دارد. این فیلمنامه پرقدرت نمره خوبی 
از طرف منتقدین برای سریال کســب کرد و بسیاری از 
طرفداران تمایل داشتند ادامه داســتان را بدانند. این 
تمایل، سازندگان سریال را تشویق کرد ساخت سریال 

را تا ۵ فصل قطعی کنند. 

عقل، قطب فرهنگی دین  
عالمه کاشف الغطا به روایت آیت الله جوادی آملی 

بازی بریتانیایی  
درباره سریال پیکی بالیندرز 

ویرانی پادگان ساسانی ها 
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»نائوکو شــنبه بعد به من تلفن کرد و روز یکشنبه قرار 
گذاشتیم. گمانم بشود به آن قرار گفت. کلمه  مناسب تری 
برای آن ندارم. مثل قبــل خیابان ها را گــز کردیم. جایی 
ایستادیم و قهوه خوردیم، باز قدری قدم زدیم، غروب شام 
خوردیم و خداحافظــی کردیم. باز گه گــدار حرفی زد، اما 
انگار برایش مشکلی نبود، من هم تالش خاصی نکردم که 
صحبت ادامه پیدا کند. از هر دری سخنی گفتیم- کارهای 
روزمره، وضع دانشــکده- هرکدام تکه تکه که راه به جایی 
نمی برد. از گذشته حرفی به میان نیاوردیم.« این بخشی از 
رمان »چوب نروژی« هاروکی موراکامی است که به تازگی 
با ترجمه مهدی غبرایی توسط کتاب نشر نیکا به چاپ رسیده 
است. موراکامی از نویسندگان معاصر ژاپنی است. »چوب 
نروژی« از رمان های مشهور موراکامی است که با استقبال 
زیادی روبه رو شد و موراکامی را بدل به نویسنده ای پرفروش 
کرد. غبرایی در بخشی از مقدمه اش درباره این رمان نوشته 
است: »این رمان داستانی است بر مبنای حسرت گذشته، 
فقدان و تنش های عاشقانه. شخصیت اصلی و راوی رمان 
تورو واتانابه اســت کــه روزگار دانشــجویی در توکیو را یاد 
می کند. در خالل یادآوری تورو بسط روابط او را با دو دختر 
متفاوت می بینیم - نائوکو خوشگل که مشکل روانی دارد و 
میدوری سرزنده و پرجنب وجوش.« روایت »چوب نروژی« 
به دهه شصت میالدی مربوط است؛ زمانی که دانشجویان 
ژاپنی نیز مانند دانشجویان بسیاری دیگر از کشورها، دست 

به اعتراض زده بودنــد. موراکامی البته در رمانش با دیدی 
انتقادی به جنبش دانشجویی نگریسته است. آن طور که 
غبرایی نوشته، عنوان این رمان برگرفته از یکی از ترانه های 
بیتل ها است که از آن به کرات در رمان یاد می شود. اگرچه 
موراکامی این ویژگی رمان را رد می کند، اما به اعتقاد جی 
رابین،  مترجم انگلیسی اثر، خاصیت خودزندگینامه  نویسی 
در این رمان مشهود است: »شاید نویسنده به شوخی جنبه 
خودزندگینامه  بودن رمــان را انکار می کنــد، اما این جنبه 
در رمان آشــکار اســت. رمان تجربه زنده را بــر بازِ ی های 
ذهنی و صحنــه ای فوق طبیعی ترجیح می دهــد و درواقع 
روراست تر از باقی رمان هایش به ما می گوید زندگی هاروکی 
موراکامی جوان در زمانی که از کوبه بــه توکیو آمد چگونه 
بوده است. در آن ایام، سال های ١٩٧٠-١٩٦٨ که قسمت 
عمده رمان در آن می گذرد، تجربه موراکامی بر مالقات  با 
عشق زندگی اش، همسرش یوکو، در میانه آشوب جنبش 
دانشــجویی متمرکز شــده اســت. اما درعین حال حق با 
نویسنده است: در این داســتان جنبه تخیلی و کاریکاتور 
و طنز و نمادگرایی فراوان اســت که خوانندگان موراکامی 
 بی درنگ تشــخیصش می دهنــد. این رمــان به هیچ وجه 
فقط داســتان عاشــقانه نیســت.« موراکامی فصل های 
دوم و ســوم این رمــان را قبل از انتشــار رمــان به صورت 
 داســتان کوتاه دیگــری با نــام »پروانه های شــب تاب«

 منتشر کرده بود. 

چوب نروژی  
در حسرت گذشته 

زمانی که شبکه سه سیما پس از سال ها برنامه ای را 
مختص ســینمای ایران راهی آنتن تلویزیون کرد، برای 
بسیاری از اهالی سینما تریبونی که بتوان در آن از مسائل 
صنفی و تخصصی ســینما حــرف زد و بتــوان با مخاطب 
 میلیونی رســانه ملی صحبت کرد، خوشــایند بود. هرچند 
این برنامه در میانه های راه دچار حواشی و فرازوفرودهای 
بسیاری شد اما به زعم بسیاری از ســینماگران، وجود این 
برنامه اتفاق مثبتی بود که جای خالی اش حس می شود. 
از زمانی که بهــروز افخمی و گروهــش از برنامه »هفت« 
خداحافظی کردند، گمانه زنی های بسیاری مبنی بر اینکه 
آیا این برنامه بار دیگر آغاز خواهد شد و چه کسی اجرای آن 
را عهده دار می شود، به میان آمد؛ از فرزاد حسنی تا مهدی 
کرم پور و چهره های دیگری که در مقطعی خاص نامشان از 
گزینه های احتمالی اجرای این برنامه بود صحبت شد. اما 
در روزهای باقی مانده به برگزاری سی وششمین جشنواره 
فیلم فجر، ازسرگیری مجدد این برنامه بحث های بسیاری 
به راه انداخته است و نکته بسیار مهم در این میان شخصی 
است که در صندلی اجرای این برنامه تکیه خواهد زد. در 
آخرین خبرها از برنامه »هفت« شــنیده می شــود که رضا 
رشــیدپور زیربار اجرای این برنامه نمــی رود و بار دیگر نام 
مهران مدیری شــنیده می شــود. ارتباط مهران مدیری با 
تلویزیون از زمانی که بار دیگر به سریال ســازی ادامه داد 
و »دورهمــی« را اجرا کرد بهتر شــد؛ هرچنــد نام مدیری 
در این مدت از گزند حواشــی متعدد در امان نبوده است، 
اما به نظر می رســد او یکــی از گزینه هــای اصلی اجرای 
برنامه ای است که قرار اســت طی برگزاری جشنواره فیلم 

فجر، میزبان بســیاری از اهالی سینما باشــد. در چند روز 
اخیر نام محمدرضا شــهیدی فرد، مهــران مدیری و رضا 
رشیدپور جدی ترین گزینه هایی بوده اند که اجرای برنامه 
»هفت« به آنها ســپرده خواهد شــد. از میان این افراد، 
رضا رشیدپور چند روز پیش در برنامه زنده »حاال خورشید« 
درباره حضور در »هفت« اظهــار بی اطالعی کرد که این 
شائبه ایجاد شــد که مذاکره ای با او نشده است، اما طبق 
آخرین خبرها، دست اندرکاران »هفت«، هم با او و هم با 
مهران مدیری وارد مذاکره شده اند. ظاهرا تاکنون حضور 
مهران مدیری در ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر قطعی تر 
اســت، اما باید دید توافقات نهایی به چه سمت وســویی 
خواهد رفت. او البته خود چندی پیش مجری گری در این 

برنامه را رد کرده بود. 

شیفت از دورهمی؟  
مهران مدیری گزینه مجری گری برنامه هفت است 

عاقل ترین مردم 
آیت الله مجتبی تهرانی

بحاراالنوار ج۷4 ص 181
رســول الله  عــن  روی 
صّلی الله علیه و آله و ســلم قال: 
»َااَل َو ِإنَّ َاْعَقَل النَّاِس َعْبٌد َعَرَف 
ُه َفَعَصاُه  َربَُّه َفَاَطاَعُه َو َعَرَف َعُدوَّ
َو َعــَرَف َداَر ِإَقاَمِتــِه َفَاْصَلَحَها َو 
َد َلَها.« از  َعَرَف ُسْرَعَة َرِحیِلِه َفَتَزوَّ

پیامبر اکرم)صّلی الله علیه وآله وسلم( روایت است که 
حضرت فرمودند: عاقل ترین مردم کسی است که در او 
چهار خصوصیت باشد: اّول: پروردگارش را بشناسد و از 
او اطاعت کند، »َعَرَف َربَُّه َفاََطاَعُه«. تعبیر به »َعَرَف« 
غیر از »َعِلَم« اســت. َعِلَم یعنی »بداند«، َعَرَف یعنی 
»بشناســد«. این ها با هم فرق می کننــد. موضوع در 
»َعِلــَم« جنبه مفهومــی دارد، اّمــا در »َعــَرَف« جنبه 
مصداقی پیدا می کند. »عرف« یعنی اینکه شــخص، 
خدا و پروردگارش را احساس کرده باشد، نه اینکه خدا 
از نظر مفهومی در ذهن باشــد. انسان گاهی در زندگی  
وقتی با یک سری از مسائل برخورد می کند، می گوید: 
تازه خدا را شناختم! خود ما هم این  طور هستیم، مثال 
وقتی می بینیم گــره خیلی کوری که بــاور نمی کردیم 
به طرز عجیب و غریبی باز می شــود، می گوییم: واقعا 
عجیب اســت، ما خــدا را نمی شــناختیم! می گوییم: 
نمی شــناختم »َعــَرَف«، نمی گوییــم: نمی دانســتم 
»َعِلَم«. حضرت می فرمایند: »َعْبٌد َعَرَف َربَُّه«، بنده ای 
که پروردگارش را بشناســد؛ یعنی یک مقدار در زندگی 
هنگام برخورد با برخی از امور، خدا را شــناخته باشد که 
خدایی وجــود دارد، یک موجود برتری هســت، کارها 
به دست اوســت و او اســت که زندگی مرا می چرخاند. 
حضــرت می فرمایند: »َربَّــه«، پــروردگارش را؛ یعنی 
کســی که او را پرورش می دهد بشناســد. »َعَرَف َربَّه 
َفأطاَعه«، وقتی پروردگارش را شناخت، پس اطاعتش 
ُه َفَعَصاُه«، هم دوست و هم  می کند. دوم: »َو َعَرَف َعُدوَّ
دشمنش را بشناسد. بداند چه موجودی دشمن او است؛ 
بعد هم از فرمان های او سرپیچی کند، »َفَعَصاُه«. در 
اینجا »َعُدّوُه« اشــاره به شیطان اســت. هوای نفس 
افسار گسیخته اســت. حضرت می فرمایند: این را هم 
بفهمد که چقدر از امور که موافق هــوای نفس بوده، 
انجام داده  و بعد هم پس گردنی اش را خورده  اســت. 
ُه َفَعَصاُه«، دشــمنش را بشناســد، بعد  »َو َعَرَف َعــُدوَّ
نســبت به او عصیان کند نه اطاعت. ســوم: »َو َعَرَف 
َداَر ِإَقاَمِتــِه َفَاْصَلَحَها«. اقامت یعنی جایی که انســان 
در آن می ماند. »اقامت« در مقابل »ســفر« اســت. 
بفهمد جایگاه همیشگی اش کجا است و آن را آباد کند، 
»َفَاْصَلَحَها«. آباد کردن جایی که همیشــگی نیست و 
گذرگاه محسوب می شود، نشان از بی عقلی است؛ چون 
اینجا بحث »اَْعَقل النَّاس« است. انسان عاقل، گذرگاه 
را آباد نمی کند. این  را می گــذارد و می رود. چهارم: »َو 
َد َلَها«، و بفهمد که به سرعت  َعَرَف ُســْرَعَة َرِحیِلِه َفَتَزوَّ
دارد کوچ می کند و در حال رفتن اســت. مــا آن به آن 
داریم به مرگ نزدیکتر می شویم! داریم از این دنیا کوچ 
می کنیم! هر لحظه ای که از ما می گذرد گامی اســت 
به ســوی کوچ از دنیا. حضرت نمی فرمایند: بفهمد که 
از دنیا می رود، بلکه می فرمایند: بفهمد که دارد سریع 
می رود. اگر ایــن  را بفهمد و به آن برســد، آن وقت چه 
َد َلَها«، می گوید: من که دارم می روم  می شود؟ »َفَتَزوَّ
پس از اینجا برای خودم توشــه بردارم و همراهم ببرم، 

چون بازگشتی وجود ندارد. 
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تاکتیکاصالحطلبانه
یکگمانهایناستکهاصالحطلبانمیخواهندباپررنگکردندوقطبیجهانگیری
-الریجانیاجازهدیدهشدنقطباصولگرایانراندهند.ازرای16میلیونیاصولگراها
درانتخاباتنگرانشــدهاندوازریزششــبکهاجتماعیخودآگاهشــدهاند.پسباید
کاردیگــریراآغازکنند.رقابــتراازوجهدیگریکلیدبزنند.یکراهآنهمیناســت،

قطبسازیبارقیبخودی. سیاست
تکرار 96 در 98

آیا جهانگیری و رئیسی برای 
ریاست مجلس رقابت می کنند؟
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اصالح طلبــان دســت عــوض کرده اند؛ آنهــا گویا 
برنامه هایی برای انتخابات 98 دارند که از مسیری غیر از 

آنچه تا کنون تصور می شد می گذرد. 
آنها یک برنامه چند سطحی را آغاز کرده اند که شاید 

صورت بندی آن در شرایط فعلی این گونه باشد: 
1- عبور از محمد رضا عارف

2- رونمایی از اسحاق جهانگیری زودتر از وقت مقرر
3- پررنگ کردن دو قطبی الریجانی- جهانگیری

4- کمرنگ کردن قطب اصولگرایان 
5- گرفتن دست باال در معادالت ائتالف 

   بازگشت با جهانگیری
بحــث در این مــورد را عبداللــه ناصری آغــاز کرده 
است. او در یک مصاحبه گفته است: »بهترین سرلیست 
برای انتخابات ســال 98 مجلس شــورای اسالمی آقای 
جهانگیــری خواهد بــود. آقــای جهانگیــری باتوجه به 
موقعیتی که در دولت دوم آقای روحانی نســبت به دولت 
اول دارد و از ســوی دیگر جزو یکی از کاندیداهای جدی 
اصالح طلبــان برای انتخابــات 1400خواهد بــود، بهتر 
است از سکوی مجلس وارد حریم ریاست جمهوری شود.«

او فــرد نزدیک بــه محمــد خاتمی و شــورای عالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان اســت. بیان این سخن از 

سوی می تواند نشانه های جدی داشته باشد.

 از وقتی او این ســخن را گفته حــرف و حدیث های 
زیادی هم به راه افتاده اســت. برخی می گویند حاال وقت 
خروج جهانگیری از دولت است. البته پیش تر هم صادق 
زیباکالم گفته بود: »به نظرم جهانگیری باید کنار بکشد و 
خود را برای انتخابات 1400 آماده کند. جهانگیری آمادگی 
کار اجرایی را دارد. البته ما بایــد کنار روحانی بمانیم و با او 

بسوزیم و بسازیم.«
یا حتی محمد علی ابطحی هم گفته بود: »من فکر 
می کنم که اگر آقــای جهانگیری از دولت بیــرون آمده و 
به عنوان یک عنصر سیاسی و اقتصادی مستقل نظراتش 
را ارائه کند، بیشتر ظرفیت و زمینه ریاست جمهوری خواهد 
داشت. چهره هایی مثل آقای جهانگیری به قدر کافی دیده 
و مطرح  شده اند و باز هم امکان دیده  شدن دارند. مطرح 
بودن فقط در عنوان معاونت اول نیست، در پوزیشن های 
مختلف این ظرفیت وجود دارد، ضمن اینکه افراد مطرح 
در ســطح ملی دیگر نیاز چندانی بــه در راس بودن و دیده 
شدن ندارند. برای کاندیداهای در این سطح داشتن وقت 
الزم برای بیان دیدگاه هایشــان بیشــتر مفید است. البته 
همه این ها در صورتی اســت که آقــای جهانگیری قصد 

کاندیداشدن داشته باشد.«
اما در تازه ترین واکنش به این ماجرا احمد شــیرزاد 

گفته اســت: »این احتمالی اســت که مطــرح کرده اند 
و موضوعی نیســت کــه آن را غیر ممکــن بدانیم اما من 
شــخصا فکر می کنــم احتمالش ضعیف اســت. یکی از 
دالیل این است که آقای جهانگیری گزینه اصالح طلبان 
در مباحث جدی تر مثل ریاست جمهوری است. احتماال 
آقای جهانگیری دل شان نمی خواهد که در درون جبهه 
اصالحات به رقابــت با آقای عارف برخیزنــد، مگر اینکه 
خود  آقــای عــارف  ترجیح دهند جایشــان را بــه دیگری 
دهند. نقش آقای جهانگیری در دولت بسیار مهم است. 
من فکــر می کنم اینکه ایشــان یکی، دو ســال مانده به 
پایــان دولــت، کناره گیری کننــد به جریــان اصالحات 
ضربه می زند. به هر حال دولت حداقــل جایی در درون 
حاکمیت است که اصالح طلبان می توانند در آن حضور 
داشته باشــند. مجموعا فکر می کنم که به نفع ما نیست 
آقای جهانگیری در شــرایط فعلــی از موقعیتی که دارند 
کناره گیــری کنند. طبیعتــا آقای جهانگیــری و هر کس 
دیگری که از طــرف اصالح طلبان در موقعیت ایشــان 
باشــد، اجازه ندارند شــخصی تصمیم بگیرند. به صورت 
شــخصی در این موقعیت قرار نگرفته انــد و برای خروج 

از آن نیز نمی توانند به صورت شــخصی و مبنی بر برخی 
کدورت ها تصمیــم بگیرند. این حرف ها نیســت. آقای 
جهانگیری از طرف یک جریان سیاسی در دولت حضور 
دارد. خودش نیــز این را کتمــان نمی کنــد و خودش را 
وابســته به جبهه اصالحات می دانــد. بنابراین من فکر 
نمی کنم که ســرخود تصمیمی  بگیرد، حتما با دوستان و 
همفکران شان مشورت خواهند کرد. من نظر شخصی ام 
را به عنوان یک ناظر سیاسی عرض می کنم و فکر می کنم 
همین نقشی که االن آقای جهانگیری دارد، خیلی مهم 
است و باید ادامه یابد. باال و پایین هایی که بعضا در مورد 
کاهش اختیارات او ذکر شــده، اکنون مســاله اساســی 
نیســت، احتمال دارد. البته آقای ناصــری در مورد این 
گونه اخبار مطلع تر هســتند. به هر حــال کامال محتمل 
اســت که چنین باشــد. بنده به عنوان یک ناظر سیاسی 
اصالح طلــب کمترین، فکر می کنــم بیرون آ مدن آقای 

جهانگیری از دولت ضرر دارد.«

   عبور از عارف 
اما این ماجرای سرلیســتی اسحاق جهانگیری یک 

رخ دیگر هم دارد و آن عبور از محمد رضا عارف است. 
اکنون و درست زمانی که نقدها بر عملکرد محمد رضا 
عارف افزایش یافته او گفته اســت: »ســکوت، تحمل، 
ســعه صدر و بعضا فحش خوری را یک اصــل می دانیم. 
شرایط کشور ایجاد می کند که ما انسجام خود را حفظ کنیم 

و همدلی و همراهی داشته باشیم.«
منتقدان او امــا می گویند حرف های تنــدی دارند. 
داریوش قنبری یعنی اصالح طلبی که هیچ گاه در راستای 
انتقاد از رئیس فراکسیون امید سخنی بر زبان نیاورده بود، 
پیشــنهاد داد: »در بهترین حالت، عارف لیدر یک ســوم 
نمایندگان مجلس است. فراکسیون امید در اقلیت است. 
آقای عارف باید با مستقلین وارد تعامل شود تا فراکسیون 
امید موثر باشد و از اختالفات بی حاصل جلوگیری کنند.« 
این اظهارات قنبری نشــان از آن دارد که عارف در تعامل 
با اعتدالیون چندان موفق نبوده اســت، البته به طور کلی 
فراکسیون امید در جلب آرای دیگر نمایندگان مجلس هم 
چندان قوی ظاهر نشده است. چندی پیش عبدالله ناصری 
هم به موضوعاتی درباره عارف اشاره داشت. او با اشاره به 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: »آقای عارف به راحتی 
کنــار نمی رفت. عارف به قــول خودش بــا توصیه رئیس 

آیااسحاقجهانگیری1
ازدولتخارج
خواهدشد؟

ماجــراییکیشــدناصالحطلبــان
بــاجریــاننزدیکبــهحســنروحانی
همچمنانمنتقــدانپروپاقرصیدارد.
محمــدرضاتاجیــکیکیازایــنافراد
اســتکهازهمینحاالســازمخالفت
باائتالفرادوبارهکوککردهاســت.او
درمصاحبــهایگفتهاســت:»جریان
اصالحطلبیبیشوپیشازآنکهازدگر
بیرونیبهناماصولگراییضربهبخورد
ازیارانغــارخودشضربــهمیخورد.

درواقعازاوستکهبراوست.

امااینماجرایسرلیستی
اسحاقجهانگیرییکرخ
دیگرهمداردوآنعبوراز
محمدرضاعارفاست
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دولت اصالحات از انتخابات کنار رفت. شورای مشورتی 
اگر در نظرسنجی رای آقای عارف را باالتر می دید حتما از 
آقای عارف دفاع می کرد.« عملکرد عارف به نحوی است 
که اصالح طلبان دیگر به صورت علنی تصمیمات او را رد 
می کنند. به طور مثال زمانی که از عبدالله ناصری ســوال 
شد »عارف به عنوان رئیس شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان گفتند در 98 با اعتدالیون ائتالف نمی کنیم، 
شــما هم معتقدید چنین اتفاقی ممکن اســت رخ دهد؟« 
پاسخ داد: »خیر« و سوال بعدی از ناصری این بود که»در 
صورتی که اصالح طلبان به تنهایی لیســت دهند امکان 
پیروزی در مجلس را دارند؟« که این فعال سیاسی این بار 
قاطعانه پاسخ داد: »این نظر شخصی دکتر عارف است. 
به همین جهت هم از نظر جمع بندی تشــکیالتی شورای 
عالی سیاســتگذاری یا شــورای مشــورتی نبود و این نظر 
شخصی بود و به همین جهت ایشــان این مساله را دنبال 
نکرد.« تعامل رئیس فراکســیون امید با فراکسیون های 
دیگر چندان قوی نیست و نمی تواند باتوجه به اینکه تعداد 
زیادی از نمایندگان به واســطه لیست امید وارد بهارستان 
شدند، آنچه مدنظر اســت را محقق کنند که نمونه واضح 
آن در رای اعتماد به وزرا نمود داشــت. صوفی درباره این 
موضــوع می گوید: »فراکســیون امید حتی موفق نشــد 
برای آقــای بیطرف که وابســته به آنها بــود، رای اعتماد 
بگیرد که نشان دهنده نهایت بی عملی و ضعف است.« یا 
فراکسیون امید نتوانست روی غالمی  به عنوان وزیر علوم 
به جمع بندی برســد که عبدالله ناصری دربــاره آن چنین 
می گوید: »شــبکه های اجتماعی علیه و له آقای غالمی 
بسیار فعال بودند و متاسفانه برخی دوستان در فراکسیون 
امید تحت تاثیر برخی مسائل قرار گرفتند که در شبکه های 
اجتماعی بود که البته واقعیت نداشــت. بنابراین در مورد 
آقای غالمی  به همان جمع بندی ای رســیدند که درمورد 
آقای جهرمی  رســیده بودند که رای تشــکیالتی ندهند و 

اشتباه بود.«
 فارغ از موفق نبودن فراکسیون امید در تاثیرگذاری 
در وزرای پیشــنهادی کابینــه، اعضای این فراکســیون 
در انتخابات هیــات رئیس مجلس هم توفیقی نداشــتند 
چنان که در تیرماه سال جاری پروانه سلحشوری از اعضای 
فراکسیون امید اظهار داشت:  »در انتخاب رئیس و نواب 
رئیس با فراکسیون های مستقلین والیی و نمایندگان والیی 
توافق داشتیم و رای خوب هم آوردند ولی فراکسیون های 
دیگــر در دبیــران و ناظــران به عهدشــان وفــا نکردند و 

 بی اخالقی کردند. آنان درمــورد نامزدهای دبیری و ناظر 
همان 6-6 که بسته بودند را عملی کردند و همه نقش ها با 
فراکسیون مستقلین بود. آنهایی که هویت خاصی ندارند 
هر دفعه با یک عــده می پرند از این رو مــن تاکید می کنم 
که باید لیست کسانی که با امید باال آمدند و به آن خیانت 

کردند، منتشر شود و شفاف سازی صورت گیرد.«

   ایجاد دوقطبی جهانگیری – الریجانی
یک گمانــه هم البته این اســت کــه اصالح طلبان 
می خواهند با پررنگ کردن این دوقطبی اجازه دیده شدن 
قطب اصولگرایــان را ندهند. آنها می خواهند خودشــان 
زمین بازی را ایجاد کننــد. از رای 16 میلیونی اصولگراها 
در انتخابــات ریاســت جمهوری نگــران شــده اند و از 
ریزش شــبکه اجتماعی خــود آگاه شــده اند. پــس باید 
کار دیگــری را آغاز کننــد. رقابت را از وجــه دیگری کلید 
 بزنند. یــک راه آن همین اســت، قطب ســازی بــا رقیب 

خودی.

   اعتراض به ائتالف
اما ماجرای یکی شدن اصالح طلبان با جریان نزدیک 
به حســن روحانی همچمنان منتقدان پر و پا قرصی دارد. 
محمد رضا تاجیــک یکی از این افراد اســت که از همین 
حاال ساز مخالفت با ائتالف را دوباره کوک کرده است. او 
در مصاحبه ای گفته است: »جریان اصالح طلبی بیش و 
پیش از آنکه از دگر بیرونی به نام اصولگرایی ضربه بخورد 
از یاران غار خودش ضربه می خورد. در واقع از اوست که 

بر اوست.
 عــده خاصی که نقش شــوالیه های همیشــه پیروز 
و همیشــه در قدرت اصالح طلبی را دارند بــا بهر ه برداری 
ابزاری از جریان اصالح طلبی میــان بدنه اصالح طلبی و 

جریان اصالح طلبی و حتی رهبران آن، شــکاف و فاصله 
ایجاد کرده و می کنند. به نظر من این فاصله و شــکاف به 
شــکل فزاینده ای در حال تشدید اســت. همواره گفته ام 
که جریان اصالح طلبی یک ســرمایه نمادین، فرهنگی، 
اجتماعی و تاریخی در جامعه مااست. نسل ها تالش شده 
تا این سرمایه انباشته و امروز به دست ما رسیده است. نباید 
از آن صرفا در جهــت حضور در صحنه سیاســت و قدرت 
استفاده کنیم. با این سرمایه می توانیم با مردم حرف بزنیم، 
با نسل جوان رابطه برقرار و برای نسل آتی یک نظام معنایی 
ایجاد کنیم. اصالح طلبی سرمایه ای است که می توان از 
درون آن سبک زندگی بیرون کشید و به نیازهای گفتمانی 
نســل خود پاســخ داد. نباید آن را تقلیــل داد و در فضای 

قدرت خالصه کرد. 
نباید فقط ســر میز قدرت با کارت اصالح طلبی بازی 
کرد. اما متاسفانه این کار شده و برخی برای اینکه سر میز 
قدرت حاضر باشند و در قدرت جایی برای آنها تعریف شود، 
به نام عقالنیت سیاســی اصالح طلبی را به مسلخ برده و با 
جریاناتی که دارای هویت و گفتمان مشخص نبوده، گره 
زدند؛ جریان هایی که به خاطر همین مشخص نبودن حریم 
گفتمانی، می توانند به اقتضای شرایط از اولترای راست تا 
اولترای چپ نقش بازی و مواهب هر حرکت را نصیب خود 
کرده و مضارش را نصیب اصالح طلبان کنند. این اتفاقی 
اســت که در عمل افتاد و ما میراث خوار هزینه های یک 
جریان شــدیم در حالی که مواهب آن نصیــب عده دیگر 
شــد. به نظر من امروز باید اصالح طلبی را از چنبره و شــر 
چنیــن اصالح طلب هایی رهانید. تا وقتــی چنین افرادی 
چنبــره زده و به نام تمامیــت اصالح طلبی ســخن گفته و 
تصمیم می گیرند و تمامیــت اصالح طلبی را به مثابه یک 
کارت در بازی خود هزینه می کنند، چیزی از اصالح طلبی 

باقی نمی ماند.«
 او در عین حال گفته است: »اصالح طلبی چیزی جز 
یک منظومه معنایی تنیده شده پیرامون مفهومی  به نام نقد 
نیست. اصالح طلبی یعنی نقد مستمر. اصالح طلبی یعنی 
نقد جاری در تاریخ. اگر نقد را از اصالح طلبی بگیرید روح 
آن را گرفته اید و تنها یک کالبد بی جان، مرده و غیر متحرک 
باقی می ماند. این نقد اما صرفا ناظر بر دیگران نیست. در 
اولین گام ناظر بر خود اســت. همان که کانت می گوید. 
چگونه انســان از صغــارت خودخواســته خارج شــد و به 
روشنگری رسید؟ در اثر یک تحمل نقادانه. موضوع این 
تحمل نقادانه خود بود. فقط انسان های صغیر هستند که 
به نقد احتیاج ندارند و در مقابل نقد واکنش نشان داده و از 

محاسبه نفس می گریزند. 
فقط انسان های صغیر هســتند که می گویند هر راه 
که ما رفته ایم و هر عمارت که مــا کرده ایم زیبا کرده ایم. 
نه، ما نیز به عنوان یک جریان در بسیاری از موارد کج راهه 
رفتیم. در بســیاری از جاها به تعبیر حافــظ »غلط کردیم 
راه«. باید خودمان بفهمیم که کجا کج راهه رفتیم و کجا 
غلط کردیم راه. اگر ما در درون خود اجازه نقد ندهیم و نقاد 
خود را دشمن بپندازیم چگونه انتظار داریم که یک نظام، 
نقد ما را پذیرا باشد؟ آیا اگر قدرت دســت ما بیفتد، همان 
مناســبات و همان فرهنگی که نافی و عدوی آن هســتیم 
را بازتولید نمی کنیم؟ همه فریادم این اســت که باید این 
گوهر گران سنگ را حفظ کنیم و اجازه ندهیم به آن خدشه 
وارد شــود. این گوهر گران سنگ در جریان اصالح طلبی 
نقد درون و نقد بیرون اســت. اگر این گوهر گران ســنگ 
را  برداریم چیزی جز یشــم و ســنگ خارا نمی ماند. آنچه 
روح ظریف و زیبای اصالح طلبی اســت، نقد اســت. باید 
درها را به ســوی نقد بگشــاییم. تا زمانی که یــاد نگیریم 
چگونه خــود را مورد نقــد قرار دهیــم، موفــق نخواهیم 
 بــود. ذات نایافتــه از هســتی بخش، کی تواند که شــود 

هستی بخش.« 

بحثدراینموردراعبداللهناصریآغاز
کردهاست.اودریکمصاحبهگفته

است:»بهترینسرلیستبرایانتخابات
سال98مجلسشورایاسالمیآقای

جهانگیریخواهدبود

اکنــونودرســتزمانیکــهنقدهابر
عملکــردمحمدرضــاعــارفافزایش
یافتهاوگفتهاست:»سکوت،تحمل،
سعهصدروبعضافحشخوریرایک
اصلمیدانیم.شــرایطکشورایجاد
میکندکهماانسجامخودراحفظکنیم
وهمدلیوهمراهیداشتهباشیم.«
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آقایاسحاقجهانگیریبهعنواننامزدپوششی
برایآقایحســنروحانیوارددوازدهمیندوره
انتخاباتریاستجمهوریشــدودرنهایتنیز
ازاینعرصهکناررفتامایکخطتمایزسیاسی
نسبتبهگذشتبرایخودبهجاگذاشتچراکه
خودرانامزدجریاناصالحاتمعرفیکرد،بهنظر
شــمااوامروزدرجریاناصالحاتچهجایگاهی
دارد؟آیااینجایگاهنســبتبهقبــلازانتخابات
ریاستجمهوریتفاوتیکردهاستیاخیر؟

 قطعا ایــن اتفاق افتاده اســت، کما اینکــه بعد از 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری بحث هایی 
مطرح شــد. آقــای اســحاق جهانگیــری در رقابت های 
انتخاباتــی هویت مســتقلی از آقــای روحانی پیــدا کرد و 
بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقد بودند این امر امکان 
تداوم نخواهد داشت. بر اســاس همین پیش بینی شاهد 
بودیــم، زمزمه های خروج آقــای اســحاق جهانگیری از 
دولت مطرح شــد اما رخدادهــای اخیر خیلی مســائل را 
تغییر داد چون جریان اصالحات داشــت حساب مستقلی 
برای خود نســبت به آقای روحانــی باز می کرد امــا بعد از 
رخدادهای اخیر پیگیــری این سیاســت از جانب جریان 
اصالحات کامال متوقف شــد چراکه با وقــوع اعتراضات 

اجتماعــی ضربه پذیری دولت به شــدت افزایــش یافت و 
اگر این نغمه ها تــداوم پیدا می کرد، تبعــات پرهزینه ای 
را برای جریــان اصالحــات و دولت روحانی رقــم می زد، 
بنابراین جریان اصالحات تصمیم گرفت که بحث جدایی 
از دولت خاتمه پیدا کند، طبیعتا مساله خروج آقای اسحاق 
جهانگیری از دولــت و پیدا کردن یک هویت مســتقل از 
دولت متوقف شــد. حاال اینکه چه شرایطی در آینده پیش 
آید، باید منتظر ماند و دید. باتوجه بــه اینکه دولت در حل 
مشکالت اقتصادی جامعه خیلی راحت نخواهد بود و به نظر 
می رسد خیلی توفیقاتش نمی تواند چشمگیر باشد، خروج 
آقای جهانگیری طبیعتا ضربه پذیری دولت روحانی را بیشتر 

می کند بنابراین این مســاله اصال به نفع جریان اصالحات 
تمام نخواهد شــد، به همین دلیل این مباحث مســکوت 

گذاشته شد و به نظر نمی رسد در آینده نیز پیگیری شود.
میگوینــد سیاســی صاحبنظــران برخــی
آقــایمحمدرضــاعــارفبعــدازانتخابــات
ریاســتجمهوریســال92وقتخودراصرف
ســاماندهینیروهــایجریاناصالحــاتبرای
ورودقویبهانتخاباتمجلسشــورایاسالمی
دهمکردامااونتوانســتانتظــاراصالحطلبان
درمدیریتفراکســیونامیدرابــرآوردهکند،به
نظرشماآیاآقایاســحاقجهانگیریمیتواند
جایگزیناودرساماندهینیروهایاصالحطلب
براییازدهمیندورهانتخاباتمجلسشــورای
اســالمیدرســال98شــود؟بــهعبــارتدیگر
اصالحطلبانباایــنروشمیتوانندنارضایتی
پایگاهاجتماعیخودراازعملکردفراکسیونامید
رفعکنندودرذیلنامآقایاســحاقجهانگیری
هوادارانخودرابهپایصندوقهایرایبیاورند؟
 در موضوع جدایــی آقای اســحاق جهانگیری از 
دولت گفتم این جدایی ســخت و پرهزینه است، بنابراین 
تا حدی این احتمال تضعیف می شود که او برای آمدن به 
مجلس شورای اسالمی از دولت فاصله بگیرد اما اگر این 
کار هم صورت بگیرد، ســوالی که وجود دارد این است که 
آیا او می تواند برای کسب ریاست توفیق پیدا کند یا خیر؟ 
از نگاه من قطعا پاسخ منفی است. او نمی تواند در رقابت با 
آقای الریجانی برای کسب کرسی ریاست مجلس توفیقی 
حاصل کند چون برای آقای الریجانی نیز اهمیت دارد که 
از موضع ریاست قوه مقننه پا در قوه مجریه بگذارد، بنابراین 
رقابت تنگاتنگی ایجاد خواهد شد و مطمئنم علی الریجانی 
برای ریاســت مجلس شورای اســالمی شانسی به مراتب 
بیشتری نسبت به آقای اسحاق جهانگیری دارد. باتوجه به 

جهانگیری برای ریاست مجلس
 شانسی ندارد
گفت وگو با عباس سلیمی نمین

امیدکرمانیها
خبرنگار

عباسسلیمینمینمیگویداسحاقجهانگیری
شانســیبرایکسبکرسیریاســتمجلسندارد،
بنابرایــنچارهایجزمانــدندرجایــگاهمعاونتاول
رئیسجمهورنخواهدداشــت.حتیامکاندارداگر
بعضیمسائلروشنشوددیگربرایورودبهانتخابات
ریاستجمهوریســال1400تاییدصالحیتنشود.
اینتحلیلگرمســائلسیاســیمعتقداســت:»اگر
الریجانیوجهانگیریواردانتخاباتریاستجمهوری
شوند،الریجانیازشکلگیریفضایدوقطبیپرهیز
میکنداماجهانگیرینیزاگربخواهدبهسمتایجاد
فضــایدوقطبیبرود،اینمســالهبهضــررشتمام

خواهدشد.«
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این مساله که اسحاق جهانگیری از جایگاه قوی در مجلس 
شورای اسالمی برخوردار نخواهد بود یا اگر خواسته باشیم 
هدف نهایی او را از ورود به مجلس شورای اسالمی رفتن 
به سمت ریاست جمهوری قلمداد کنیم، پیمودن این مسیر 
خیلی شــرایط خوبی را برای آقای جهانگیری رقم نخواهد 
زد، بنابراین برای آقای اســحاق جهانگیــری معاون اولی 
رئیس جمهور ســمت پرجاذبه تری برای جلــب آرا خواهد 
بود تا آنکه رئیس فراکسیون اقلیت مجلس آینده شود. به 
عبارت دیگر اگر آقای جهانگیری بتواند ریاســت مجلس 
شورای اسالمی را به دست بگیرد، توفیق برای او محسوب 
می شود اما اگر نتواند رئیس مجلس شورای اسالمی شود 
رئیس فراکسیون اقلیت شدن توفیق برای آقای جهانگیری 
محسوب نمی شــود، بنابراین او باید  ترجیح دهد در پست 
معاون اولی رئیس جمهور بماند چراکــه در جایگاه معاون 
اول رئیس جمهور بیشتر دیده می شــود و بیشتر در کانون 
توجهات اســت ولو اینکه معاون اولی برخــی اختیاراتش 
گرفته شــده باشــد اما جایگاه پرجاذبه تری برای جذب آرا 

خواهد بود. 
همانطــورکــهاشــارهکردیــدآقــایاســحاق
جهانگیریدردولتیازدهماختیاراتبیشــتری
داشت،چندماهپیشهمصحبتازبیرغبتیاو
برایادامههمکاریبادولتمطرحبود،بههمین
علتگفتهمیشــدجداییاوازدولت،خواست
آقایروحانیواطرافیانشهماست.آیاارادهای
دردولتوجــودداردتاآقایجهانگیــریرابهدر

خروجازقوهمجریههدایتکند؟
 اشــاره کردم قطعا برخی اختیارات آقای اســحاق 
جهانگیری گرفته و بین ســایر اعضای کابینه توزیع شــده 
اســت. از قبل اتفاقــات اخیر ایــن امر داشــت منتهی به 
جدایی او از دولت آقای روحانی می شــد امــا رخدادهای 
اخیر شــرایط خودش را دیکته کرد و امــروز دیگر آن طور 
نیست که آقایان اصالح طلب در موقعیتی باشند که حساب 
خود را از آقای روحانی جدا کنند چون این کار برای شــان 
خیلی پرهزینه خواهــد بود، بنابراین چنیــن کاری را انجام 
نمی دهند. اصالح طلبان می داننــد جدایی آنها از روحانی 
امیدواری جامعه به دولت دوازدهم را خیلی کاهش می دهد، 
بنابراین هم آقای روحانی و هم آقای اســحاق جهانگیری 
و هم حواشی این دو نخواهند گذاشــت که چنین اتفاقی 
بیفتد. معتقدم در این صورت تلقی اجتماعی آن شــود که 
آقایان خودشان هم خیلی به آینده دولت امیدوار نیستند و 
تصورشان آن نیست که با کارنامه دولت دوازدهم می توانند 
موفق تــر در بازی هــای آینده سیاســی یــا در رقابت های 
انتخاباتی نقش آفرینی کنند. وقتی خود آنها این کارنامه را 
مثبت ندانند به همین میزان جامعه از دولت آقای روحانی 
ناامید می شــود، پس این اتفاق کامال بــرای آنها پرهزینه 

خواهد بود، بنابراین دیگر روند جدایی را ادامه ندادند. مگر 
آنکه یک وضعیت و اوضاع دیگری رقم بخورد.

باوجــودائتــالفاصالحــاتواعتــدال،آقــای
جهانگیریمیخواســتقبــلازوقایــعاخیرو
اعتراضاتخشــونتآمیزازدولتبیــرونبیاید
امابرخیخــروجآقایجهانگیــریازدولترابه
منزلهپایانیافتــنائتالفاصالحــاتواعتدال
توصیفمیکردند،حاالنگاهشــماچیســت؟آیا
آقایجهانگیریدردولــتمیماندیادرمجلس
شورایاسالمیاتفاقیمیافتدکهآنجاماشاهد
پایانیافتنائتالفاصالحاتواعتدالباشیم؟

 خیر، آنجا هم اتفاقی نمی افتد.
چرا؟

 چون مشخص اســت که چنین اتفاقی به نفع آنها 
تمام نمی شــود. نه آقای روحانی و نه جریــان اصالحات 
از ایــن جدایی نفع نخواهنــد برد. اوال چنیــن کاری خیلی 
فرصت طلبانه نــزد جامعه تلقی خواهد شــد، در ثانی امید 
جامعه و امید رای دهندگان را هــم از آقای روحانی و هم از 

جریان اصالحات زائل خواهد ساخت.
خروجآقایجهانگیریازدولتشایدچنینپیامی
رابهجامعهبدهداماجدایــیاصالحاتواعتدال
دریازدهمیــندورهانتخابــاتمجلسشــورای
اسالمیمیتواندیکجداییبدونهزینهباشد،

نظرشماچیست؟
 خیر، این طور نیست که هزینه نداشته باشد، وقتی 
اصالحات راه خود را جدا کند در جامعــه این کار به معنای 
مسئولیت نپذیرفتن نسبت به عملکرد دولت تلقی می شود، 
بنابراین این اتفاق به نفع شان نیست؛ ضمن آنکه با برخی 
تندروهای اصالح طلــب در این زمینه برخورد شــد، یعنی 
یک ســری نیروهای عمیق ترشــان این بحث را به سرعت 
پایان دادند یا فشــار آوردند که دیگر طرح مباحث عبور از 
روحانی متوقف شــود. این مســاله درباره یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی هم صدق می کند. ضمن 
آنکه عرض کردم رفتن آقای جهانگیری به مجلس شورای 
اســالمی حتما باید با اطمینان از این باشد که او می تواند 

ریاست مجلس شورای اسالمی را به دست گیرد.
اگرآقــایجهانگیــریدردولتبمانــد،بازهم
میتواندنیروهایاصالحطلبرابراییازدهمین
دورهانتخابــاتمجلــسشــورایاســالمی

سازماندهیکند؟
 مرجعیت هــای قوی تر از آقــای جهانگیری برای 
ساماندهی نیروها در جریان اصالحات وجود دارد. به عبارت 
دیگر آقای جهانگیری یک نیروی اجرایی تعیین کننده است 
اما اینکه نقش هدایتگر داشته باشــد به نظر نمی رسد این 
اتفاق بیفتد چون قطعا افراد دیگری در جریان اصالحات 
موقعیت برجســته تری نســبت بــه او دارنــد، بنابراین کار 
ســاماندهی نیروهــای اصالح طلــب خیلی بــه او متکی 

نخواهد بود.
خیلیهــامعتقدنــد»جنــسسیاســیآقــای
جهانگیــریوآقایالریجانیشــبیههماســت
چونبهلحاظسیاسیدرموقعیتینزدیکبههم
قراردارند.آقایجهانگیریراســتتریننقطه
درجریاناصالحاتومماسبــهجناحاصولگرا
وآقایعلیالریجانیدرچپتریننقطهجریان
اصولگراومماسبــاجریاناصالحــاتتعریف
میشــود«،آیااینتحلیلرادرســتمیدانید؟
اگردوقطبــیدرانتخابــاتریاســتجمهوری
سال1400شکلبگیرد،آیاآقایانجهانگیریو
الریجانیمیتواننددوقطباینرقابتباشند؟

 قطعا این دو شخصیت از یک سنخ نیستند. آقای 
علی الریجانی کارنامــه ای را در رأس یک قوه برای مدت 

طوالنی دارد، هرچند برخی اصولگرایان رادیکال نسبت به 
او مواضعی را متأثر از جریان آقای احمدی نژاد داشتند اما 
در مجموع آقای الریجانی به عنوان یک شخصیت درون 
جریان اصولگرا دارای پایگاه قوی به لحاظ شأن و منزلت 
است که این مساله او را از آقای جهانگیری متمایز می سازد، 
بنابراین دربــاره این دو شــخصیت اختالف چشــمگیری 
را شــاهد هســتیم. حتی آقای جهانگیری در رقابت های 
انتخاباتی اخیر گرچه خوب درخشید اما برخی مباحثی که 

بعدها مطرح شد، موقعیت او را زیر سوال برد.
منظورتاناتفاقیاستکهبرایبرادراوافتاد؟

 حاال نمی خواستم این را بگویم. یعنی آن موقعیت 
رقابت انتخاباتی را هم خیلی در اختیار ندارد، بنابراین فکر 
می کنم اگر رقابتی بین آقای اســحاق جهانگیری و آقای 
الریجانی صورت بگیرد شانس آقای علی الریجانی خیلی 
بیشتر است اما فکر می کنم رقابت به گونه دیگری در آینده 
شکل بگیرد. در آینده معلوم نیست چه تغییراتی در فضای 
سیاسی رقم بخورد و ما با چه وضعیتی مواجه باشیم. آنچه 
مسلم اســت امروز برای اصولگرایان روشن شد که انتقاد 
از آقای الریجانی توســط جریان آقــای احمدی نژاد برای 
خیرخواهی نیســت یا به خاطر خیرخواهی نبــود، بنابراین 
تجدیدنظر درباره این مساله بسیار مهم است و تعیین کننده 
خواهد بود، یعنی این فهم که امــروز چرا جریان اطرافیان 
آقای احمدی نژاد تمام تالش خودش را برای تخریب آقای 
الریجانی در قوه مقننه و آقای آملی الریجانی در قوه قضائیه 
به کار می برد، تا حدی واقعیت های پشــت پرده را روشــن 
کرد. قطعا باید این دو شخصیت یک موقعیتی را به وجود 
بیاورند یا الاقــل می توانند موقعیتی را رقــم بزنند که آقای 
احمدی نژاد نتواند خود را بر کشــور تحمیل کند. قطعا این 
دو بزرگوار استوانه هایی هستند که آقای احمدی نژاد وجود 
آنها را ضد شــرایط خودش می بیند و در واقــع برهم زننده 
بازی های او هســتند، بنابراین من فکر می کنم این مطلب 
موقعیت آقــای علی الریجانــی را روز بــه روز تقویت کند، 
یعنی تامل بیشتر روی این مساله که از ابتدای امر تخریب 
علی الریجانی توسط جریان آقای احمدی نژاد در دولت و 
جاهای دیگر براســاس یک برنامه ای بود و طبیعتا مصالح 
جامعه را در بر ندارد. من فکــر می کنم موقعیت آقای علی 

الریجانی را این مسائل تقویت کرده است.
برخیسیاســیونمعتقدنداگرآقایجهانگیری
درانتخاباتریاســتجمهوریواردشود،تایید

صالحیتنخواهدشد،نظرشماچیست؟
 بستگی به بعضی موضوعاتی دارد که مطرح است، 
اگر آنها ثابت شود که او دخالت داشــته طبیعتا این مساله 

شرایطش را سخت می کند. 
میگویندفضاســازیبرایشکلگیریدوقطبی
بیــنآقــایاســحاقجهانگیــریوآقــایعلی
الریجانیپشتپردهمشــترکیدارد،یعنیاتاق
فکریاســتکهباایجاددوقطبــیظاهریبین
آقایعلیالریجانیوآقایاســحاقجهانگیری
میخواهــدســایرنامزدهــارادرانتخابــات
ریاستجمهوری1400درحاشیهقراردهد،نظر

شماچیست؟
 من ایــن بحث را در شــرایط کنونی خیلــی پایدار 
نمی دانم. یعنی ایــن آرایش پایدار نخواهد بــود و تا زمان 

انتخابات ریاست جمهوری تغییر می کند.
آیاآقــایالریجانــیوآقــایجهانگیــریباهم
واردیکحرکتمشــترکسیاســیدرانتخابات

ریاستجمهوریمیشوند؟
 من تصــور نمی کنم که چنین اتفاقــی رقم بخورد 
و شــرایط این گونه باقی نخواهد ماند که محــدود به این 
دو گزینه باشــیم. گزینه های دیگری قطعا مطرح خواهند 
شد، ضمن آنکه عرض کردم آقای اسحاق جهانگیری اگر 

رفتنآقایجهانگیریبهمجلس
شورایاسالمیحتمابایدبا
اطمینانازاینباشدکهاو

میتواندریاستمجلسشورای
اسالمیرابهدستگیرد
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با آقای علی الریجانی در پســت ریاســت مجلس شورای 
اسالمی خواسته باشد رقابت کند، شانس توفیقش خیلی 
کم خواهد بود، بنابراین من فکر می کنم گزینه های دیگری 
را در آینده خواهیم داشت که آنها شاید شرایط را تغییر دهند.
دوقطبیالریجانی-جهانگیریمیتواندبرحضور
ســایرنامزدهاســایهبیفکندوآنهارادرحاشیه
رقابتاصلیبرایانتخاباتریاستجمهوریقرار
دهد؟یعنیاینذهنیــترادرجامعهتقویتکند
کهدوقطبیاصلیدرانتخاباتریاستجمهوری
ســال1400بیــنعلــیالریجانــیواســحاق
جهانگیریاستتاهرنامزددیگریواردشوددر

حاشیهقراربگیرد؟
 خیر، چون آقای علی الریجانی آدم متینی است. 
او کسی نیست که بیاید رقابت های تندی را دامن بزند. در 
این مدت در مقام ریاســت مجلس شــورای اسالمی یک 
وزانتی بــرای خود رقم زده اســت و همان وزانــت را ادامه 
خواهد داد، بنابراین او عامل ایجاد فضای دوقطبی نخواهد 
شد با چنین وجهه ای اگر آقای جهانگیری بخواهد چنین 
دوقطبی ایجاد کند، به زیان خودش تمام می شــود، یعنی 
خیلی باتوجه به اینکه آقــای علی الریجانی امروز به لحاظ 
اشراف بر امور کشور می تواند مولد فکر یا ارائه دهنده فکر 
برای ریاست جمهوری باشد، می تواند دارای برنامه جاذب 
باشــد که این برنامه جاذب برای او رای آوری داشته باشد. 
این خیلی فرق می کند که او خواسته باشد فضا را حاد کند 
یا حرف های حادی بزند یــا اینکه بیاید برنامــه ای را ارائه 
دهد. او به نظر من برای کسب این جایگاه درصدد است که 
برنامه ارائه دهد و بتواند آرا را از طریق ارائه راه حل ها برای 
بهبود شرایط کشور جذب کند. بنابراین موقعیت آقای علی 
الریجانی قابل مقایسه با آقای اسحاق جهانگیری نخواهد 

بود ضمن آنکه تاکید می کنم این فضا باقی نخواهد ماند.
درجریــاناصولگــراشــخصیتهایزیــادی
نامشانبرایانتخاباتریاستجمهوری1400
مطرحمیشــوداماآیادرجریــاناصالحاتنیز
چنینتکثریوجــودداردیاآنکــهاصالحطلبان
بایدبینآقایمحمدرضاعارفوآقایاســحاق
جهانگیرییکیرابهمیدانرقابتبفرستند؟

 من فکر می کنم اصالح طلبان هم کاندیدای متعدد 
در انتخابات 1400 می توانند داشته باشند. متنها االن بسیار 

زود است که درباره این قضیه بخواهیم صحبت کنیم. 
خیلیهامیگوینداصالحطلبانناگزیرهســتند
کهبیــنمحمدرضاعارفواســحاقجهانگیری
یکنفرراانتخابکنندکــهقریببهیقینآقای
اســحاقجهانگیریراانتخابمیکنندنهآقای

محمدرضاعارفرا،نظرشماچیست؟
 اصالح طلبــان به چنیــن انتخابی بیــن دو گزینه 
محمدرضا عارف و اســحاق جهانگیــری مجبور نخواهند 
بــود. در 3 ســال آینــده افــراد دیگــری از درون جریــان 
اصالح طلب می توانند خودشــان را باال بکشند و در سطح 
ریاســت جمهوری مطرح شــوند و برعکس می تواند باشد 
که بحث هایی پیــش آید که آقــای جهانگیری موقعیتش 
را از دســت بدهد یا عملکرد دولت نیــز می تواند موقعیت 
آقای جهانگیری را ســخت کند، به عبارت دیگر اگر آقای 
جهانگیری همچنان در دولت باقی بماند که مجبور اســت 
بماند، بستگی به عملکرد دولت دارد که چه نوع کارنامه ای 

را از خود در سال پایانی ارائه کند.
انتخابــات بــرای نمیتــوان االن از پــس
ریاســتجمهوریســال1400نظــردادچــون
احتمالداردهیچیــکازآقایانعلیالریجانیو

اسحاقجهانگیریوارداینعرصهنشوند؟
 بله، ایــن بحث زودهنگام اســت. قطعــا عوامل 

مختلف می تواند در تغییر شرایط موثر باشد.  

بعــدازانتخابــاتریاســتجمهوریبــاآقــای
جهانگیریمتفاوتیمواجهشدیم،اوایلتابستان
حتیزمزمههاییبودکهمیخواهدازدولتخارج
شــود.برخیاوراشــهردارآیندهتهرانخواندند
اماخیلیســریعســمتوســویمباحثعوض
شــدوآقایروحانیحکمانتصابجهانگیریدر
جایگاهمعاوناولیخودراصادرکرد،بااینتفاوت
نسبتبهدولتیازدهمکهاختیاراتوجایگاهاودر
دولتتنزلیافت،بهنظرشــمابااوصافیادشده
جهانگیریتاانتخاباتریاســتجمهوریســال

1400دردولتمیماندیاجدامیشود؟
   موقعیت آقــای جهانگیری در دولــت دوازدهم به 
نسبت دولت یازدهم در حال افول است و مجموعه اختیارات، 
جایگاه و شأن و منزلتی که امروز دارد بنا به برخی اخبار برآمده 
از داخل دولت روز به روز سیر نزولی را تجربه می کند. آقای 
جهانگیری باتوجه به آنکه نتوانست در چینش ترکیب دولت 
نقش ایفا کند و به نوعی نظراتش مــورد توجه آقای روحانی 
قرار نگرفت، در همان مقطع خواســت از دولت کناره گیری 
کند اما سرانجام با رایزنی هایی ماندگار شد، هرچند احتمال 
چنین مساله ای همچنان وجود دارد. خیلی ها تالش می کنند 
حتی المقدور این اتفاق نیفتد. به نظرم آقای روحانی خیلی 
مایل نیســت، آقای جهانگیری از دولت برود. از طرفی در 
داخل جریان اصالحات نیز مســائلی وجود دارد و تصمیم 
آقای جهانگیری براساس جمع بندی شخصی اتخاذ نخواهد 
شد، بلکه دیدگاه تشکیالت هم در اتخاذ آن تصمیم نقش 
موثری خواهد داشــت. معتقدم به نوعی کناره گیری آقای 
جهانگیری از دولت می تواند نمــاد فاصله گرفتن جدی تر 
جریان اصالحــات از آقــای روحانی باشــد، بنابراین هر دو 
طرف تالش می کنند چنین اتفاقی نیفتــد. در مجموع من 

فکر می کنم اگر همین روند طی شود، احتمال وقوع چنین 
اتفاقی کم نیست.

کاهــشاختیــاراتآقــایجهانگیریناشــیاز
چیست،خودشنخواســتمسئولیتبیشتری
دردولتدوازدهمبگیردیااطرافیانآقایروحانی
نخواستندکهاختیاراتآقایجهانگیریهمچون
دولتیازدهمباشدچوندرانتخاباتچسبندگیاو
بهجریاناصالحاتبیشترشدوآنهانمیخواستند
دولتاعتدالوجریاناصالحاتبیشازاینبههم

نزدیکشوند؟
   قطعــا آقای جهانگیــری مایل بود کــه موقعیت و 
اختیارات بیشتری را در دولت داشته باشد ولی ترکیب جدیدی 
که آقــای روحانی برای دولــت انتخاب کــرد و آمدن آقای 
واعظی به دفتر رئیس جمهــور و قوت گرفتن برخی دیگر از 
افراد در دولت باعث شــد که آقای جهانگیری آن موقعیت 

گذشته را نداشته باشد.
صحبتــیمطــرحشــدکــهاحتمــالداردآقای

رقابت مجلس سه وجهی می شود
گفت وگو با مهدی فضائلی

امیدکرمانیها
خبرنگار

مهدیفضائلیمیگوید:»خروججهانگیریاز
دولتووروداوبهانتخاباتمجلسشــورایاسالمی
سناریویمحتملاستکهعواملیهمچونعملکرد
دولتروحانییاتصمیمتشکیالتیجریاناصالحات
رویاجــرایاینســناریوتاثیرتعیینکننــدهخواهد
گذاشت.«اینتحلیلگرمسائلسیاسیمعتقداست:
»گرچهعارفازالریجانیبرایکسبکرسیریاست
مجلسشکســتخوردامااینتنهافاکتورینخواهد
بودکهجهانگیریراازورودبهعرصهانتخاباتمجلس
منصرفکند.«اودربارهرقابتالریجانی-جهانگیری
درانتخابــاتریاســتجمهوری1400نیــزیــادآور
میشــود:»عواملمختلفیدخیلهســتندکهحتی
شایدایندورابهجایرقابتبهسمتائتالفببرد.«
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سیاســیهســتندامابرخیدیگــرمیگوینداگر
زمینهرقابتبینآقایجهانگیــریوالریجانیاز
مجلسشروعشود،درانتخاباتریاستجمهوری
میتواندمحوراصلیرقابتراشکلوسایرنامزدها
رادرحاشیهقراردهد،بهنظرشماایناتفاقشدنی
است؟چنیندوقطبیبینالریجانیوجهانگیری
شکلمیگیرد؟اگرشکلبگیردشانسکدامیک

بیشتراست؟
   دوقطبــی که حتمــا شــکل نمی گیرد امــا رقابت 
شــاید شــکل بگیرد چون به دالیل مختلف اینهــا هر دو در 
شرایطی نیستند که شــرایط دوقطبی را بتوانند در انتخابات 
ریاست جمهوری آینده به وجود آورند ولی می تواند رقابتی بین 
این دو باشد چون هر دو عالقه مند و انگیزه دارند برای اینکه 
به آن موقعیت برسند اما اینکه این رقابت فقط بین این دو نفر 
باشد و مثال فرد یا افراد جدی دیگری وارد این میدان نشوند، 
صحبت درباره آن هنوز زود اســت. احتمــال دارد که رقابت 
سه وجهی شــود. مقداری باید به فضای انتخابات نزدیک 
شویم. 8 ماه بیشــتر از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
فاصله نگرفتیم. در مجموع انتخابــات مجلس به نظرم تا 
حدود زیادی می تواند آرایش انتخابات ریاست جمهوری را 

مشخص کند.
نهاینکهکسانیدیگرواردنشــوند.درانتخابات
ریاســتجمهوریســال92وقتیدوقطبیبین
جلیلیوروحانییادرسال96رقابتبینروحانی
ورئیسیشکلگرفت،دیگررقبابهچشمنیامدند
یاانتخاباتســال88وقتیرقابتبینموســوی
واحمدینژادشــد،محســنرضاییوکروبیدر
حاشــیهقرارگرفتند.یعنیرقابــتجهانگیریو
الریجانیطوریشودکهافکارعمومیرویایندو
نامزدمتمرکزباشندودیگرنامزدهاظهوروبروزی
پیدانکننــد،آیارقابــتآقایجهانگیــریوآقای

الریجانیازاینجنسخواهدشد؟
   بستــــگی دارد، می تـوانــــد در انتـخــابــــات 
ریاســت جمهوری آینده حتی این حالت را هــم متصور بود 
که آنها به ســمت ائتالف با هم بروند یا اصال انتخابات سه 

وجهی شود.
برخیمیگویندآقایالریجانیوآقایجهانگیری
باهمپابــهعرصــهانتخاباتریاســتجمهوری

نمیگذارند،اگربیایندیکنفرمیآید؟
   بســتگی دارد کــه آن ضلع یــا اضالعی کــه وارد 
انتخابات می شوند، چه کسانی و موقعیت شان چطوری باشد.
یعنیامــکانداردکهآقــایجهانگیــریوآقای

الریجانیباهمبهیکائتالفیبرسند؟
   بله، در یک شرایطی امکان این اتفاق وجود دارد.
کدامیکشانسبیشتریداردکهدرمیدانباشدو

دیگریپشتصحنهقرارگیرد؟
   االن خیلی زود است. معموال آقای الریجانی بعید 
اســت خیلی راحت به نفع آقای جهانگیری کنار برود و از آن 
طرف نیز چنین وضعیتی است یعنی آقای جهانگیری خیلی 
سخت به نفع کسی کنار می رود. معتقدم هر دو خیلی سخت 
به نفع دیگری کنار خواهند رفت ولی آنچه به عنوان احتمال 
تصور می کنیم، این است که به هر حال موقعیت آقای روحانی 
در آن زمان چطوری باشــد؟ عملکرد آقای الریجانی در این 
فاصله تا آن موقع چطوری باشــد؟ خود آقای جهانگیری در 
دولت بماند یا نماند؟ چون اگر دولت شرایط امروز را داشته 
باشد و این روندی که خیلی به نظر نمی آید تغییر کند و دستاورد 
جدی داشته باشــد، حفظ شود، همه کســانی که به نوعی 
چســبندگی به دولت آقای روحانی دارند، موقعیت شــان در 
انتخابات بعدی خیلی تضعیف خواهد شد. این است که من 
فکر می کنم ما اتفاقات مهمی  را تا انتخابات 1400 پیش رو 

خواهیم داشت.  

جهانگیریبرایانتخاباتمجلسشورایاسالمی
درسال98ازدولتجداشودوشانسخودشرا
برایکسبکرسیریاستپارلمانامتحانکند،

ایناتفاقراچقدرمحتملمیدانید؟
   احتمالش وجود دارد، البته مقداری باید نزدیک تر 
به فضای انتخابات مجلس شویم و شرایط دولت و مسائل 
دیگــری را که به نوعــی در جریان انتخابــات نقش خواهد 
داشــت مورد ارزیابی قرار دهیم ولی به عنوان گزینه ای که 
باید به آن فکر کرد، معتقدم ســناریویی اســت که می تواند 
مطرح باشد و گامی  از طرف آقای جهانگیری برای انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم در ســال 1400 تلقی شود. البته 
همان طور که گفتم این مقداری بستگی به شرایط و جایگاه 
آقای جهانگیری در دولت دارد چون اگــر آن نتایجی را که 
می خواهند در حوزه اجرا نگیرد، این مســاله می تواند مانع 
حضور جدی آقای جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1400 باشــد. البته بحث برادر او نیز به عنوان یکی از 
موانع احتمالی دیگر مطرح است. برادر او پرونده ای دارد و 
هنوز وضعیتش خیلی روشن نیست، این مساله می تواند یک 
مانع جدی در مقابل حضور آقای جهانگیــری در انتخابات 

مجلس و انتخابات ریاست جمهوری باشد. 
فارغازاینمسالهوبافرضاینکهآقایجهانگیری
همدرانتخاباتمجلسشورایاسالمیوهمدر
انتخاباتریاســتجمهوریبتواندتاییدشورای
نگهبانراداشتهباشــد،بهنظرشمااینریسک
راآقایجهانگیریباتوجهبــهتجربهآقایعارف
میپذیرد،چونآقایعارفهممیخواستچنین
راهیرابرود،اولازانتخاباتریاســتجمهوری
سال92شروعکرد،بعدکهمجبورشدبهنفعآقای
روحانیکناررود،عزمشرابرایانتخاباتمجلس
شورایاسالمیوکســبکرسیریاستپارلمان
جزمکردامانهایتتقدیرشتکیهزدنبهکرسی
ریاستفراکسیونامیدبود.بهنظرشماایناتفاق
تجربهایبرایآقایجهانگیریمیشودکهنگاهی
بهانتخاباتمجلسشــورایاســالمیوکســب
کرسیریاستپارلماننداشتهباشد؟چونآقای
الریجانیدررقابتباآقــایحدادعادلدردودوره
هشتمونهمودررقابتباآقایعارفدردورهدهم
نشاندادتبحرویژهایبرایحفظجایگاهریاست
مجلسدارد.آیااینویژگیآقایالریجانی،آقای
جهانگیریرادستبهعصانخواهدکردتاوارداین
ریسکنشودیااوبنابهظرفیتهاوداشتههاییکه

داردشانسخودراآزمایشخواهدکرد؟
   به نظرم مســاله آقای عارف و آقای جهانگیری از 
دو جهت متفاوت اســت، یکی به لحاظ شــخصیت آقای 
جهانگیری و آقای عارف است که این ویژگی در آنها خیلی 
با هم فرق می کند. نکته دوم هم اراده ای است که در جریان 
اصالحات برای این ماجرا وجود دارد. اگر بخواهم مســاله 
دیگری به آن اضافه کنم ترکیب وضعیت نمایندگان هم مهم 
است یعنی اتفاقی که برای آقای عارف افتاد همه اش فقط به 
خود او بر نمی گشت، باالخره جریان اصالحات هم در مجلس 
ضعف هایی داشت. ترکیب نمایندگان به خصوص در تهران 
یکی از مسائلی بود که خیلی برای جریان اصالحات مساله 
آفرید و درون جریان اصالحات انتقادهای جدی مخصوصا 
به آقای خاتمی وجود داشت و دارد که چنین لیستی را نهایتا 
تایید کرد. اینها مقداری باعث می شــود در انتخابات بعدی 
جریان اصالحات متفاوت عمل کند، ضمن آنکه خود آقای 
جهانگیری هم متفاوت اســت. بنابراین حتمــا این تجربه 
مدنظر خواهد بود اما چون عوامل مهمی  در آن تغییر کرده 
صرفا براساس تجربه آقای عارف تصمیم گیری نخواهد شد.
بعضیمیگوینددوقطبیبینآقــایالریجانیو
جهانگیریشکلنمیگیردچونآنهاازیکجنس

روابطاصالحطلبانبادولتچگونهاست؟باتوجه
بهرویکــردآقــایروحانــیدردولــتدوازدهمو
کماعتناییبــهاصالحطلبانومطالبــاتآنهاکه
موجبدلخوریوســرخوردگیآنهاشده،آیااین
همراهیوحمایتهمچنانادامهخواهدداشت؟

 اصالح طلبان بر اســاس منافع شخصی و گروهی 
به آقای روحانی رای ندادند و رای به آقای روحانی بر اساس 
مصلحتی بوده که وضع کشور ایجاب می کرده است؛ پس آن 
مصلحت همچنان پیوند دهنده اصالح طلبان و دولت آقای 
روحانی هســت. در واقع، اصالح طلبان در چارچوب منافع 
ملی و حفظ کشور و همچنین خطراتی که در گذشته و پیش 
از دولت آقای روحانی کشور را تهدید می کرد، حمایت از دولت 
را به نوعی وظیفه خود می دانند. برای درک این موضوع باید به 
دوره پیش از دولت آقای روحانی بازگردیم. قبل از شکل گیری 
دولت یازدهم، وضعیت کشور شرایط مطلوبی نداشت. هر روز 
صحبت از حمله نظامی بود، در یک جنگ اقتصادی تمام عیار 
درگیر شده بودیم که صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه 
در روز رسیده بود، درآمدهای ارزی بسیار کاهش پیدا کرده بود 
و در نهایت دشمن تالش می کرد تا در چارچوب منشور ملل 
متحد، ایران را تحت تحریم های سنگین ماده 42 این منشور 
قرار دهد. این حرکت به ســمت اجمــاع جهانی برای حمله 
نظامی به ایران بود. در آن اوضاع و شــرایط، اصالح طلبان 
برای نجات کشور از آقای روحانی حمایت می کردند. از بعد 
اقتصادی هم تورم 40% درصدی را در دولت گذشته شاهد 
بودیم؛ به گونه ای که یک شانه تخم مرغ، در یک روز چندین 
بار قیمتش تغییر می کرد. این مثال را از این جهت بیان کردم 
که افزایش قیمت تخم مرغ طی روزهای گذشــته، موجب 
شده مخالفان دولت، خیلی جدی به آن بپردازند و در آن موقع 
این گرانی ها چندان به چشم شان نمی آمد و بعضا طرفداران 
دولت گذشته، مردم را به اشگنه خوردن  ترغیب می کردند! به 
هر حال تورم چهل درصدی، کمر شکن است. از طرف دیگر 
به لحاظ رشد اقتصادی هم در منجالبی افتاده بودیم که به 
منفی شش درصد رســیده بودیم. به لحاظ فضای سیاسی 
هم اوضاع چندان مناسب نبود و یک رکود  بی سابقه را تجربه 
کردیم؛ یک فضای امنیتی بر کشور حاکم شده بود و احزاب به 
سمت تعطیلی رفته بودند، مطبوعات آزادی چندانی نداشتند 
و حقوق شهروندی و آزادی های مردم در نهایت محدودیت 
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تقدیر می دانم. نباید بیاییم مسائلی را مطرح کنیم که موجب 
فاصله گرفتن دولت و اطالح طلبان شود. در مجموع آقای 
روحانی در مسیری اصالح طلبانه گام برداشته و حرکت کرده 
و تداوم گام های ایشان در این مسیر، موجب ادامه حمایت 

اصالح طلبان از ایشان می شود.
در خصوص اتفاقاتی که مایه دلخوری اصالح طلبان 
از آقــای روحانی شــده بــود، بایــد بگویم؛ اینکــه بگوییم 
اصالح طلبان نادیده گرفته شده اند و از آنها در دولت استفاده 
نشده است، اصال قبول ندارم اما باتوجه به وزن اصالح طلبان 
در انتخابات ریاســت جمهوری اخیر و حمایتــی که از آقای 
روحانی داشتند، استفاده از اصالح طلبان خیلی کم و ناچیز 
بوده اســت. آقای روحانی خودشــان هم می خواســتند از 
اصالح طلبان بیشتر در دولت استفاده کنند اما جریان هایی 
وجود داشــت که نمی خواســتند مــردم و اصالح طلبان به 
مطالبات خود برسند و تالش کردند تا اصالح طلبان و مردم 

را سرخورده کنند.
بهاینموضوعاشــارهداشــتیدکهاصالحطلبان
براساسیک»مصلحتاندیشی«باآقایروحانی
پیوندبرقرارکردندودرادامهبامقایســهشــرایط
سیاســیواقتصادیکشــوردردولتگذشتهو
فعلیبهبهبودشــرایطوخروجازبحراناشــاره
کردید.اکنونکهشرایطکشوربهبودیافتهوآن
مصلحتاندیشیکمرنگشده؛چهمیزانامکان
دارداصالحطلبانبــرایانتخاباتمجلس98،با
اعتدالیونائتالفنکنندولیستجداگانهخودرا

ارائهدهند؟
 خیلی قائــل به متمایز بودن جریــان اصالح طلبی 

و اعتدال نیســتم. یکــی از چارچوب هــای اصالح طلبی، 
حرکت بر مدار اعتدال و میانه روی است. به هر حال این دو 
با هم پیوند تنگاتنگ دارند. قطعا روش اصالح طلبانه برای 
اصالح امور کشور، حکم می کند که با اعتدال و حرکت های 
تدریجی، به جلو برویم. اساسا یکی از تفاوت های اصالحات 
با انقالب، همین است. رفرم دنبال تغییرات وسیع و سریع 
نیست. اگر اعتدال و میانه روی به معنای واقعی آن مد نظر 
باشد، قطعا با اصالحات پیوند دارد و نمی توان آن را نادیده 
گرفــت. در خصوص آینده هــم قطعا و یقینا اگــر بر مبنای 
همین موضوع حرکت شود، مشکلی پیش نخواهد آمد. حاال 
اینکه عده ای عنوان اصالحات را نخواهد برای خودشــان 
انتخاب کنند، چندان مهم نیست؛ مهم آن است که اهداف 
اصالح طلبانه پیش برود. امروز این موضوع را در نظر بگیرید 
اگر شــخصی از طیف تندرو بــه جای آقای روحانی بر ســر 
کار می آمد، چیــزی جز جنگ بین ایــران و آمریکا، متصور 
بود؟ منافع ملی ایجــاب می کند، تندروهــا و افراطیون در 
مناصب حســاس قدرت، قرار نگیرند که در غیر این صورت 
موجب نابودی کشــور خواهند شد. حفظ کشــور برای هر 
ایرانی وطن پرســت مقدم بــر هر اصل دیگری باید باشــد. 
اصالح طلبان فعالیت هــای آینده خــود را در این چارچوب 
تنظیم خواهند کرد و هم از هر جریانی که در چارچوب منافع 

ملی و خواسته های مردم حرکت کند، حمایت خواهند کرد.
آقایعــارفبهعنــوانلیــدراصالحطلبــاندر
مجلسشــورایاســالمی،شــناختهمیشود.
امابسیارینســبتبهعملکردایشــانانتقادات
بسیاریدارندونداشــتنکاریزماوعدممدیریت
صحیحفراکســیونامیدتوسطایشــانرادلیل
تاثیرگذاریضعیفاینفراکسیونمیدانند.چه
میزانامکاندارداصالحطلبانبــرایانتخابات
مجلــس98،ازآقایعارفعبورکننــدواکنونبا
علنیشــدناختالفاتآقایجهانگیریبادولت،
ایشــانبهعنوانسرلیســتدرانتخاباتبعدی

مجلس،جایگزینآقایعارفشوند.
 در خصوص وجود اختالف میان آقای جهانگیری 
با دولت، چون صراحتا از خود آقای جهانگیری نشنیده ام، 
در این زمینــه نمی توانم با صراحت صحبــت کنم. اگر هم 
اختالفی هست و حاد هم شده باشد، در این صورت ایشان 
در دولت نمی ماندند؛ پس ادامه حضورشان نشان می دهد 
که اختالفات چندان حاد نیست هرچند اختالفات همیشه 
بوده و هست و امری طبیعی تلقی می شــود. اختالف نظر 
در حد معقول و منطقی پذیرفته شــده است. درباره موضوع 
بعدی، اینکه برخی از افراد به عملکرد آقای عارف اعتراض 
دارند، باید این نکته را در نظر بگیرند که ایشــان در بهترین 
حالت، لیدر یک سوم نمایندگان مجلس است. فراکسیون 
امید در اقلیت است. آقای عارف باید با مستقلین وارد تعامل 
شود تا فراکســیون امید موثر باشــد و اختالفات  بی حاصل 
جلوگیری کنند. به نظرم آقای عارف عملکرد خوبی داشته اند. 
آقای دکتر عارف به شــکل منطقی، راه مبتنی بــر تعامل را 
پیش گرفته؛ این راه، راهی اســت که از رفتارهای پرتنش 
جلوگیری می کند. قطعــا در یک فضای آرام، فراکســیون 
می تواند به اهداف خود دست یابد. اگر نتوانست به اهداف 
حداکثری برســند، بتوانند اهداف حداقلــی را دنبال کنند. 
باتوجه به وضعی که اکنون فراکسیون امید دارد، نباید انتظار 
اکثریت مجلس را داشــته باشــیم و در بهترین حالت، یک 
اقلیت قوی هســتند و باید به نوعی تعامل کنند تا به اهداف 
حداقلی دســت پیدا کنند. در خصوص انتخابات آینده هم 
درباره اینکه باید از چه کسی حمایت کرد و اصالح طلبان به 
سمت کدام شخص خواهند رفت، اکنون زود است. شرایط 
را به گونه ای نمی بینــم که اصالح طلبان به ســمت رقابت 
 درونی حرکت کنند و آقای عارف و آقای جهانگیری رو در روی 

همدیگر قرار بگیرند.  

قرار داشت. در چنین اوضاع و شرایطی بود که اصالح طلبان 
به حمایت از آقای روحانی پرداختند.

آن شــرایط را با شــرایط امروز مقایســه کنید. اگرچه 
کارشــکنی های آمریکا ادامه دارد اما شرایطی برای مراوده 
اقتصادی با جهان خارج، ایجاد شده است. از فصل هفتم 
منشــور ملل متحد خارج شــدیم. تورم 40 درصدی به زیر 
10 درصد تقلیل پیدا کرده است. رشد اقتصادی هم مثبت 
شده است. از منظر سیاســت داخلی هم حقوق شهروندی 
و آزادی هــم به مراتب بهتر از گذشــته شــده اســت. طی 
ناآرامی های روزهای گذشته هم شاهد بودیم که چند روزی 
تلگرام فیلتر شد که در نهایت با مداخله رئیس جمهور، رفع 
فیلتر هم صورت گرفت؛ به رغم آنکه بســیاری از تندروهای 
محافظه کار تــالش کردند تا بــا سوءاســتفاده از وضعیت 
پیش آمده، تلگرام را برای همیشــه فیلتر کنند. این نشــان 
می دهد آقای روحانی عمیقا به آزادی های سیاسی و حقوق 
شهروندی اعتقاد دارد. اگرچه آقای روحانی هیچ گاه اعالم 
نکرده است که اصالح طلب اســت اما اقداماتی که انجام 
داده، به نوعی اصالح طلبانه است و بر اساس همین اقدامات 
ایشان اســت که اصالح طلبان را مقید و ملزم به حمایت از 
آقای روحانی در جهت منافع مردم و مصالح کشور، می کند. 
آقای روحانی در مجموع عملکرد خوبی داشته است و آنچه 
را هم که نتوانســته انجام دهد، کم کاری نکرده اســت؛ به 
هر حال محدودیت هایی هم وجود داشــته است. به نظرم 
مشکالت را کسانی ایجاد کردند که آقای روحانی را محدود 
کردند. اصالح طلبان باید درنظر بگیرنــد که روحانی در چه 
شــرایطی تالش کرده تا خواســته های ملت را پیش ببرد و 
محدودیت های ایشان را درک کنند. مظلومیت آقای روحانی 
را می توانیــد در قضیه برجام ببینیــد. مخالفان دولت تحت 
عنوان »دلواپســان« دولت را زیر ســوال می بردند و انواع 
کارشکنی ها برای به سرانجام نرسیدن برجام انجام دادند. 
آنها معتقد بودند برجام منافع ملــت ایران را تأمین نمی کند. 
اکنون دلواپسی های این عناصر داخلی را با دلواپسی های 
 ترامپ مقایسه کنید. در چنین شرایطی که دشمنان در عرصه 
بین الملل کارشــکنی کردند و در داخل هم عده ای از روی 
ناآگاهی آب به آسیاب دشمن ریختند، آقای روحانی این گونه 
فعالیت کرده اســت. باتوجه به چنین شرایطی باید عملکرد 
رئیس جمهور را مورد بررسی قرار داد که در مجموع آن را قابل 

داریوشقنبــریمیگوید:»آقایعــارفبایدبا
مســتقلینواردتعاملشودتافراکســیونامیدموثر
باشــدواختالفاتبیحاصلجلوگیریکنند.بهنظرم
آقایعارفعملکردخوبیداشتهاند.آقایدکترعارف
بهشــکلمنطقی،راهمبتنیبرتعاملراپیشگرفته؛
اینراه،راهیاستکهازرفتارهایپرتنشجلوگیری
میکند.قطعادریکفضایآرام،فراکسیونمیتواند
بهاهدافخوددســتیابد.اگرنتوانســتبهاهداف

حداکثریبرسند.«

4

عارف باید با مستقل ها تعامل کند
گفت وگوی »مثلث« با داریوش قنبری
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سیاست

آقــــایجهـانگیــــریبعــــدازانتخـــــابات
ریاستجمهوریسال96باآقایجهانگیریقبل
ازانتخاباتریاستجمهوریچهشباهتهاوچه
تفاوتهاییدارد،بهنظرشماجایگاهاودرجریان

اصالحاتتفاوتیکردهاستیاخیر؟
   آقــای جهانگیری با انتخابات ریاســت جمهوری 
یک وجه سیاســی تر بــرای خود ایجــاد کــرد، البته قبال 
چهره سیاســی بود ولی به عنوان یک شــخصیت سیاسی 
خیلی پیوند عمیق تری با جریــان اصالحات ایجاد کرد که 
می توان گفت چنین پیوندی را قبــل از انتخابات با جریان 
اصالحات نداشــت. معتقــدم آقای اســحاق جهانگیری 
توانســت تصویــری از خــود ارائه کند کــه در تــوده بدنه 
اجتماعی اصالحات هم جا بیفتد. به عبارت بهتر او از یک 
ســطح نخبگانی خود را خارج کرد و بدنه اجتماعی جریان 
اصالحات هم توانست با او ارتباط برقرار کند. امروز آقای 
جهانگیری جایگاهی در بدنه اجتماعی جریان اصالحات 
دارد، حال آنکه تا پیش از این یک شــخصیت سیاســی با 
وجهه نویسندگی، تحلیلگری و کنشگری محسوب نمی شد 
و فقط چهره سیاســی اجرایی بود. به ایــن جهت می توان 
گفت آقای جهانگیری بعد از انتخابــات، یک جهانگیری 

متفاوت از حیث سیاسی است.
ازاینبهبعدنقشاودرجریاناصالحاتچطور
خواهدبود؟آیــامیتواندیکــیازلیدرهایاین
جریانلقببگیرد،بهطوریکهنیروهایسیاسی

جریاناصالحاتخودرابااوهماهنگکنند؟
   کال لیدر شــدن در دنیــای امروز سیاســت ایران 
ســخت اســت. نه در اصالحات و نه در جریــان اصولگرا 
لیدر شدن کال کار ساده ای نیست اما اینکه بتواند یکی از 
شخصیت های محوری جریان اصالحات بشود، باید دید 

به انتخابات ریاست جمهوری پیوند می خورد، چون بدون 
این اتفاق بعید به نظر می رسد ویژگی های شخصیتی آقای 
جهانگیری بتواند چنین جایگاهی را برایش ایجاد کند یعنی 
خودش به تنهایی ویژگی های شــخصیتی اش به گونه ای 
نیســت که بتواند کاریزمایی داشته باشــد و محوریت پیدا 
کند یا یکــی از محورهای جریان اصالح طلب محســوب 
شود، اما اگر با انتخابات ریاســت جمهوری پیوند بخورد، 
امکانی برای آقــای جهانگیری به وجود می آید که شــاید 
برای خیلــی از چهره های دیگر جریــان اصالحات وجود 
نخواهد داشــت، بنابراین می تواند به شــخصیتی مهم در 
جریان اصالحات تبدیل شــود، حاال چه در انتخابات رای 
بیاورد و چه رای نیــاورد. چرا انتخابات ریاســت جمهوری 
بــرای جهانگیری چنیــن موقعیتی را فراهم مــی آورد، اما 
چنین امکانی برای دیگران نیست؟ چون هر کس در جریان 
اصالحات نمی تواند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
شــود. جریان اصالحات از حیث چهره هــای تاثیرگذاری 
که بتوانند کاندیدا شــوند دچار مشکل است. از این جهت 
چهره هــای تاثیرگذار موثــر و کارآمد قابل ارائــه ندارد، به 
خاطر اینکه ســال ها از قــدرت دور بــود و االن هم خیلی 
آقای روحانی به چهره های جدیدشــان بها نــداد و همان 
چهره های قدیمی دوره های گذشته را به دولت آورد. همین 
که خیلی از نیروهای جریان اصالحات به دلیل نقاط ضعف 
و رفتارهای دوگانــه نمی توانند اعتماد شــورای نگهبان را 
برای کاندیداتــوری در انتخابات ریاســت جمهوری جلب 
کنند، آقای جهانگیری را به گزینه ای قابل اعتنا برای جریان 

اصالحات تبدیل می کند.
آقــایعــارفســال92وقتــیدرانتخابــات
ریاستجمهورییازدهمبهنفعآقایروحانیکنار
رفت،اینظرفیتاجتماعیاشراپایانتخابات

اصالح طلبان از عارف عبور می کنند
گفت وگو با محمد سعید احدیان

مجلسدهمآوردوســعیکردنیروهایجریان
اصالحاتراازحالتانفعالخارجکندبنابراینبه
سراسرکشورسفرکردوجلسهگذاشت،نتیجه
کاراواینشدکهبعدازســهدورهمتوالیحضور
کمفروغاصالحطلباندرمجلس،فراکسیونیبا
100عضوتشکیلشدامافراکسیونامیدمجلس
دهمبامدیریتآقایعارفنتوانســتانتظارها
رابرآوردهکنــد،بهنظرشــماآقــایجهانگیری
میتواندجایگزینآقایعارفشودوساماندهی
نیروهارابرایانتخاباتمجلسآیندهدردســت

بگیرد؟
   طراحی و ساماندهی از بیرون برای داخل مجلس 
به لحاظ ساختار پارلمان و هویت نمایندگان شدنی نیست، 
به عبارت دیگر امکان پذیر نیست که کسی از خارج مجلس 
بتواند لیدری یک فراکســیون را برعهده داشته باشد. کما 
اینکه ابتــدای این دوره هم تالش شــد این اتفــاق بیفتد 
ولی عمال نشــد. یک نکته هم دربــاره انتخابات مجلس 
دهم بگویــم، معتقدم این طور نبود کــه آقای عارف نقش 
کلیدی در کسب این تعداد کرسی برای جریان اصالحات 
در مجلس داشته باشد یا به عبارت دیگر برخالف تصوری 
که برخی دارند، جریان اصالحات با محوریت آقای عارف 
این تعداد کرسی را در مجلس به دست نیاورد و این طور نبود 
که آقای عارف به شهرستان های مختلف رفت و رای جمع 
کرد، بلکــه رای آوری خود آقای عارف بخشــی از جریانی 
بود که داشت به طور طبیعی شــکل می گرفت. آن جریان 
این بود که اصالح طلبان بعد از مدت ها ســعی کردند  وارد 
عرصه قدرت و سازوکار سیاسی شوند بنابراین فعال شدند. 
طبیعتا بعد از سال ها که اصولگرایان قدرت دست شان بود 
طبیعی بود که نگاه بخشی از مردم به سمت اصالح طلبان 
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برود. حتی بیشــتر از این هم منطقی بود که اتفاق بیفتد، 
چون اصالح طلبان در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
92 پیروز شدند و طبیعی این بود که مجلس را به طور کامل 
بگیرند اما خب این اتفاق نیفتاد، بخشــی بــه دلیل اینکه 
گزینه های اصلی شان نبودند و بخشــی هم به خاطر آنکه 
قوت نداشــتند. در عین حال این طور نبود که آقای عارف 
محور این ماجرا باشد. آقای عارف تاثیرگذار بود اما محور 
نبود. آقای جهانگیری هم در این قضیــه وزن و محوریت 
نخواهد داشــت. البتــه اگر خــودش بخواهــد به عنوان 
سرلیست تهران اصالح طلبان در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی وارد شود، چنین قابلیتی به وجود می آید، به شرطی 

که ریسکی را بپذیرد. 
آنریسکچیست؟

   آقای جهانگیری امروز معاون اول رئیس جمهور 
اســت و اگر در این جایگاه تا انتخابات ریاســت جمهوری 
باقی بمانــد، به عنــوان نفر دوم قــوه مجریــه وارد رقابت 
سیاسی سال 1400 می شود، اما اگر برای انتخابات مجلس 
شورای اسالمی از دولت خارج شــود، هرچند احتمال برد 
اصالح طلبان در مجلس از حوزه انتخابیه تهران فوق العاده 
باالست اما قرار گرفتن در کرسی ریاست نیازمند آن است که 
اصالح طلبان اکثریت کرسی ها را به دست آورند،   اگر این 
اتفاق بیفتد او رئیس قوه مقننه می شــود و از این جایگاه پا 
به انتخابات ریاست جمهوری آینده می گذارد. در مجموع 
این ریسک وجود دارد. حاال باید دید آقای جهانگیری این 
ریســک را خواهد کرد یا خیر. از االن نمی توان پیش بینی 
کرد که آقای جهانگیری چــه تصمیمی می گیرد، ولی این 

مسیر قابل اعتنا است.
درواقعتجربهآقایعارفرابهآقایجهانگیری
یادآوریکردیدکهاونیزبهعنــوانمنتخباول
تهرانبهپارلمــانراهیافت،امــارئیسمجلس

نشد.
   خیر. وضعیت این دو با هم فرق می کند. اگر آقای 
جهانگیری رئیس مجلس نشــود و فقط رئیس فراکسیون 
اقلیت در مجلس آینده باشد، این خیلی امتیاز بزرگی برای 
او نیست که بخواهد با استفاده از آن وارد عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری شــود. اما اگر معاون اول رئیس جمهور 
باشــد باالخره در جلوی چشم ها اســت، می تواند  تریبون 
داشــته باشــد، می تواند اقدام و عمل کند، اما اگر رئیس 
مجلس نشود و رئیس فراکسیون 80-90 نفری در مجلس 

باشد، خیلی قدرتی پیدا نکرده است. 
وضعیتآقایعارفوآقایجهانگیریچهتفاوتی

باهممیکند؟
   وضعیــت آقــای عــارف و جهانگیری شــبیه هم 
نیســت. آقای عارف صفــر بود و بــا حضــور در انتخابات 
مجلــس، نماینده مردم تهــران و رئیس فراکســیون امید 
شــد، اما آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است 
و اگر نتواند رئیس مجلس شــود و نهایتا رئیس فراکسیون 
اقلیت مجلس را برعهــده گیرد، این اتفاق بــرای او تنزل 
محسوب می شود. البته آقای عارف از ظرفیتش استفاده 
خوبی نکرد، می توانســت خیلی بزرگتر از آنچه االن است 
باشد، ولی او استاد دانشگاه بود و نماینده مجلس و رئیس 

فراکسیون امید شد. 
باایناوصاف،آقایجهانگیــریجایگاهمعاون
اولرئیسجمهوررارهاخواهدکردتابرایکسب

کرسیریاستمجلستالشکند؟
   احتمالش  هست.

چرا؟
   اگر ارزیابی او این باشد که اصالح طلبان می توانند 
اکثریت کرســی های مجلــس را به دســت بیاورند، توجه 
به این مســاله قابل اعتنا اســت. باالخره آقای جهانگیری 
رئیس مجلس شورای اســالمی خیلی بهتر از جهانگیری 

معاون اول دولتی ناکارآمد است چون در حالت دوم وقتی 
بخواهد وارد انتخابات ریاست جمهوری شود باید پاسخگو 
باشــد، پس در نقش رئیس مجلس می تواند خیلی موثرتر 

عمل کند.
اماآقایالریجانینشــانداددرکســبوحفظ
کرسیریاستتبحرویژهایدارد.اودردوقطبی
الریجانی-حدادعادلدردورههایهشتمونهم
ودوقطبیالریجانی-عارفدرمجلسدهمپیروز
میدانبود.بهنظرشماآقایجهانگیریدررقابتی
دوقطبیبرایکســبکرسیریاســتپارلمان،

میتواندآقایالریجانیراشکستدهد؟
   ایــن بــه فضــای داخــل مجلــس و ترکیــب آرا 
بر می گردد. رای ها اگر وســط مثل مجلــس دهم بماند، 
طبیعتــا موقعیــت آقــای الریجانــی کــه وســط معادله 
اصولگرایی-اصالح طلبی اســت تقویت می شــود اما اگر 
انتخابات یک طرفه به نفع جریان اصولگرا یا اصالح طلب 
باشــد این دفعه دیگر دوره مجلس دهم نیســت که آقای 
الریجانی بتواند چنین بازی انجام دهد. اگر جریان اصولگرا 
اکثریت پیدا کند یا جریــان اصالح طلب، آقای الریجانی 

شانسی برای ریاست مجلس نخواهد داشت. 
نمایندگانحامیدولتدرمجلسدهم-کهبعدها
فراکسیونمستقالنراتشکیلدادند-بهسمت
تقویتآقــایالریجانیگرایشپیــداکردند،به
همیندلیلیکیازانتقادهایآقایعارفبهدولت
هموارهاینبودکــهدولتهیــچارادهایازخود
نشــانندادتاباهدایتگریوتشویقاینگروهاز
نمایندگانبهسمتفراکسیونامید،فداکاریاو
رادرانتخاباتریاستجمهوریسال92بهنفع
آقــایروحانیجبرانکند.حتــیعالئمیبودکه
دولتنظربهتقویتآقایالریجانیداشت.اگر
آقایجهانگیریبخواهدواردانتخاباتمجلس
سال98شــودپیشازورودتضمینمیگیردکه
ماننداصالحطلبان،نمایندگانحامیدولتآرای

خودرابهنفعاوساماندهیکنند؟
   باالخره احتمالش وجود دارد و به طور منطقی باید 
این تضمین را بگیرد. از طرفی به طور منطقی دولت با آقای 
جهانگیری رئیس مجلس بهتر از آقــای الریجانی رئیس 
مجلس می تواند کار کند. البته امکان دارد اختالفات فعلی 
آقای روحانی و آقای جهانگیری عاملی شود که خالف این 
تحلیل اتفاق بیفتد. در مجموع به دلیل زاویه های جدی و 
منافع و چانه زنی های مختلف، معــادالت صحنه انتخاب 
رئیس مجلــس پیچیده تر از اینها ســت که از االن بشــود 
پیش بینی داشت. باالخره آقای جهانگیری با آن هزینه ای 
که برای آقای روحانی کرد منطــق می گفت موقعیتش در 

دولت دوازدهم تقویت خواهد شد، چون در چهار سال اول 
ریاست جمهوری آقای روحانی، آقای جهانگیری نفر دوم 
دولت بود و حوزه اجرا را کامل دراختیار داشت و قرار بود در 
دولت دوازدهم جایگاهش مقتدرتر از دولت قبل باشد، اما 
می بینیم که جایگاه آقای جهانگیری خیلی ضعیف تر از دوره 
قبل در دولت فعلی تعریف شد. حاال چه اتفاقی افتاده است 
نمی دانم، ولی به نظر می آید اختالفی بین آقای روحانی و 

آقای جهانگیری وجود دارد که آن اتفاق نیفتاد.
برخیمیگویندارادهایدردولتهستکهآقای
جهانگیریازقوهمجریهخارجشود.کمااینکه
دردولتدومآقایروحانینقــشآقایواعظی
خیلیپررنگوحتیادایوظایفمعاوناجرایی
بهمســئولدفتررئیسجمهورسپردهشد،نظر

شماچیست؟
   اطالعــی از ماجــرای آقــای واعظی نــدارم که 
بخواهم نظر بدهــم، امــا از جریان اصالحــات خیلی ها 
معتقدند آقای جهانگیری باید از سیستم دولت خارج شود 
چون این دولت ناکارآمد است. گزینه جدی پیش روی آقای 
جهانگیری انتخابات مجلس شــورای اسالمی است، اگر 
اختالفات بین آقای جهانگیری و اعضای دولت جدی شود 

گزینه خروج از دولت احتمالش وجود دارد. 
درمحافلسیاســیصحبتازآناستکهآقای
الریجانــیدرحــالآمادهشــدنبــرایورودبه
انتخاباتریاستجمهوریآیندهاست.اگرآقای
الریجانیوجهانگیریرقابتهایشــانرابرای
انتخاباتریاستجمهوریسال1400ازدرون

مجلسشروعکنند،چهاتفاقیمیافتد؟
   اینها همه تحلیل است، اما قطعا آقای الریجانی 
به موضوع انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1400 فکر 
می کند، البته او باهوش اســت و تصمیمش را االن اعالم 
نمی کنــد یا بــرای آن نیــت اقدامی نمی کنــد. حتی االن 
تصمیمی نمی گیــرد و می ایســتد شــرایط را در آن زمــان 
می سنجد تا ببیند چه شــخصیت هایی می خواهند در این 
عرصه حضور پیدا کنند، بعد متناسب با همه جوانب تصمیم 
می گیرد. از طرفی آقای جهانگیری هم با صحبت هایی که 
چندی پیش در نقش یک اپوزیسیون کامل انجام داد و علیه 
آنچه خودش مسئولیت داشت صحبت کرد به نظر می رسد  
کامال خیز برای انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1400 
دارد و در این قضیــه می خواهد مرزبندی ایجــاد کند. در 
مجموع هر  دو نفر دارند موضوع انتخابات ریاست جمهوری 
1400 را جدی بررسی می کنند. اما اینکه دوقطبی بین آنها 
شکل بگیرد بستگی به ســایر نامزدها دارد، فکر نمی کنم 
وقتی نامزد جریان اصولگرایی هم وجود داشته باشد، این 
دوقطبی بین جهانگیــری و الریجانی ایجاد شــود، چون 

محمدســعیداحدیــانمیگویــداصالحطلبان
برایانتخاباتریاســتجمهوریدوازدهــمحتمااز
عارفبهنفعجهانگیریعبورمیکنند،اماجهانگیری
برایورودبهرقابتسیاسی1400بایدیکیازدوراه
راانتخابکند؛دردولــتبماندوبهعنوانمعاوناول
رئیسجمهورپابهمیــدانرقابتبگــذاردکهدراین
صورتبایدپاســخگویناکارآمدیهاباشدیاریسک
کندوواردانتخاباتمجلسشورایاسالمیشود،اما
دراینصورتمعلومنیســتقطعابرکرسیریاست
مجلستکیهبزنــد.اینتحلیلگرمســائلسیاســی
هرچندبرایجهانگیریحداقلشانسیرادرانتخابات
ریاستجمهوریقائلاست،امااحتمالشکلگیری
دوقطبیبینجهانگیریوالریجانــیرادرآنرقابت
صفرمیدانــد،چراکهالریجانــیازویژگیهایالزم

برایایجادایندوقطبیبرخوردارنیست.

5

قطعاآقایالریجانیبهموضوع
انتخاباتریاستجمهوری
سال1400فکرمیکند،البته
اوباهوشاستوتصمیمشرا
االناعالمنمیکندیابرایآن
نیتاقدامینمیکند
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آقــــایجهانگــــیریخــودرادرانتــــخابات
ریاستجمهوریسال96نامزدجریاناصالحات
معرفیکــرد،آیااوازاینبهبعــدمیتواندنقش
یکیازلیدرهایاینجریانرادرســاماندهیو
ســازماندهینیروهایاصالحطلببــرایورود
بــهانتخابــاتیازدهمیندورهمجلسشــورای

اسالمیایفاکند؟
   بــه نظــر مــن آقــای جهانگیــری یکســری از 
 خصوصیــات را دارد که او را بــه یک چهــره تاثیرگذار در 
مجموعه جریان اصالحات تبدیــل می کند ؛ اول اینکه او 
به هر حال فردی اســت که مدیریت اجرایی را در سطوح 
مختلف و پله به پله طی کرده است و طبیعتا آشنایی کامل با 
ساختار قدرت در کشور و همچنین ساختار مدیریت اجرایی 
کشور دارد و این به هر حال خیلی مهم است، برای کسی 

که می خواهد نقشی تعیین کننده پیدا کند. 
ثانیا آقای جهانگیری شخصیت سیاسی است یعنی 
هم سیاست ورزی را در قالب رفتارهای شخصی خودش و 
هم در قالب حزبی تجربه کرده است، در حالی که شاهدیم 
در کشــور ما یک نوع تحزب گریزی وجود دارد و به نوعی 
سعی می شــود  احزاب خیلی میدان پیدا نکنند. کسی که 
ســابقه حضور در احزاب را دارد و بــه نقش آفرینی احزاب 
معتقد است می تواند یک اجماع خوبی در بین گروه های 
اصالح طلب ایجاد کند. ثالثا آقای جهانگیری  شخصیت 
مورد اتفاقی دارد، هم در میــان جریان های اصالح طلب  
و هم نزد چهره های موثر نظام. به هر حال  چهره ای است 
که با وجود داشتن دیدگاه های سیاسی مشخص در عین 
حال به رفتارهای عقالنی و معتدل معروف است و نگاه به 

او مثبت است.
 نهایتا من فکر می کنم باتوجه به نوع عملکردش در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 یک خاطر خوشی در 
ذهن مردم ایجاد کرده است و این برایش سرمایه اجتماعی 
حاصل کرد،  بنابراین طبیعتــا می تواند مورد اقبال عمومی 
هم واقع شــود. اما اینکه می تواند محوریت سازماندهی 
و ســاماندهی نیروهای اصالح طلب را داشــته باشد ، باید 

دوقطبی معموال بین دو سر طیف انجام می شود. مثال آقای 
جهانگیری و یک اصولگرای کامل شبیه جلیلی. 

دوقطبــیاحمدینژادوهاشــمیدرســال84،
روحانی-جلیلیدرســال92وروحانی-رئیســی
درســال96باعثشدســایرنامزدهادرحاشیه
میدانرقابتتعریفشــوند.بهنظرشــمااگراز
االنرویذهنجامعهبرایشکلگیریدوقطبی
جهانگیری-الریجانیکارشــودوایــنرقابتاز
داخلمجلسهمشکلبگیرد،سایرنامزدهافارغ

ازناموعنوانآنهابهحاشیهخواهندرفت؟
   دوقطبی هر وقت شکل بگیرد بقیه کاندیداها کنار 
می روند. این یک واقعیت اســت. اما چــه زمانی دوقطبی 
شــکل می گیرد؟ ســال 84 دوقطبی شــکل نگرفت چون 
انتخابات به مرحله دوم رفت. ماهیت انتخابات دومرحله ای 
آن اســت که دوقطبی به وجــود نیامده اســت. گزینه ها با 
اختالف کمتر از یک میلیون رای به مرحله دوم رفتند. حتی 
سال 92 هم تا حد زیادی به مفهوم واقعی انتخابات دوقطبی 
نشــد چون در آن صورت بقیه گزینه ها به حاشیه می رفتند. 
اگر دوقطبی شــکل بگیــرد قطعا بقیه حذف می شــوند اما 
دوقطبی بین دوســر یک طیف شــکل می گیرد نه بین دو 
گزینه ای که وســط این طیف ممکن اســت باشند. آقای 
الریجانی ظرفیت دوقطبی سازی را با هیچ کدام ندارد. آقای 
الریجانی اگر بخواهد رای بیاورد در یک فضای چندقطبی 
می تواند رای بیاورد، یعنی در فضایی که نامزدها موقعیتی 
نزدیک به هم داشته باشند اما اگر فضا دوقطبی شود حتما 
 یکــی از گزینه هایی که حذف می شــود آقــای الریجانی

 است. 
یعنیآقایالریجانیدرفضایدوقطبینمیتواند

یکیازقطبهاباشد؟
   خیر، چون نه نیروهای جان فدای اصولگرایی و نه 
نیروهای جان فدای اصالح طلبی پای کار آقای الریجانی 
نخواهند آمد و زمانی یک نامــزد یکی از قطب های رقابتی 
را تشــکیل می دهد که بدنه اجتماعی یک جریان را با خود 
داشته باشد. آقای محسن رضایی سال 88 رای خیلی خوبی 
داشت اما چون جان فدای پای صحنه انتخابات نداشت به 
یک نامزد حاشیه ای بدل شــد که با کمترین رای ممکن از 

انتخابات بیرون آمد.
بهنظــرشــماائتــالفاعتــدالواصالحــاتتا
انتخاباتریاســتجمهوری1400باقیمیماند
یاهرکدامراهخودشانمیروندوآقایالریجانی
نماداعتــدالمیشــودوآقایجهانگیــرینماد

اصالحات؟
   من نمی توانم واقعا پیش بینی کنم، چون جریان 
اصالحات یک طیف جدی منتقد این شرایط فعلی هستند 
ولی اگر منفعت محورانه که تا حاال نگاه کردند ادامه دهند 
منطقا اینها در انتخابــات مجبورند با هــم بروند. چون هر 
دو به هم نیــاز دارند. همان طور که اعتــدال وقتی کارش 
به جای باریک می رســد، مجبور اســت مواضعی بگیرد تا 
اصالح طلبان را با خود نگــه دارد، از طرفی اصالح طلبان 
می داننــد در قدرت نیســتند و کنار کشــیدن از دولت فقط 

برای شان هزینه دارد. مثل ماجرای »پشیمانیم« که وقتی 
شروع شد جریان اصالحات مجبور شــد تمام قد از دولت 
دفاع کند، در حالی که دوست نداشت این کار را انجام دهد. 
آقــایاحمدینــژادمیخواســتطبــقمــدل
پوتین-مدودفکسیرابیاوردکهاورئیسجمهور
وخــودشمعاوناولباشــدتابعــدازآندوباره
بتواندنامزدانتخاباتریاســتجمهوریشــود.
آیاآقایروحانــیوجهانگیــریمیتوانندچنین

الگوییراپیادهکنند؟
   خیــر، این بــرای وقتی اســت که آن فــردی که 
می خواهد معاون اول شــود، یــک کاریزمــا و محبوبیت 
قابل اعتنایی داشته باشد ، آقای روحانی هیچ گاه محبوبیت 
باالیی نداشــت که بتواند از آن محبوبیت برای کس دیگر 
هزینه و خــودش را در او متبلور کند. آقــای روحانی نه در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 92 و نــه در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 96 محبوبیت باالیی به دست رای 
آورد. بیشتر به دلیل آنکه نفر رقیبش رای نیاورد، توانست 
رای بیاورد یعنی این طور نبود که خودش بتواند ظرفیت رای 
برای خودش ایجاد کند، پس چنین کسی نمی تواند برای 

خودش چنین پروژه ای را پیاده کند.
بهنظرشمااگرآقایالریجانیوآقایجهانگیری
واردانتخاباتریاستجمهوریشوند،کدامیک
برایآنکهرئیسجمهورشــوندشانسبیشتری

دارند؟
آقای الریجانی را کال  بی شانس می دانم و معتقدم او 
اصال نمی تواند رئیس جمهور شود و شانسی برای او قائل 
نیســتم. اما آقای جهانگیری را دارای شــانس می دانم، 

هرچند شانس او نیز زیاد نیست. 
برخیمیگویندآقایجهانگیریشایددیگربرای
انتخاباتریاســتجمهوریســال1400تایید

صالحیتنشود،نظرشماچیست؟
   من دلیلی نمی بینم شورای نگهبانی که یک دفعه 
او را تایید صالحیت کرده، برای بــار دوم او را ردصالحیت 
کند. آقــای جهانگیری همه ویژگی هایــی را که برای یک 
کاندیــدای ریاســت جمهوری نیاز اســت، دارد. شــورای 
نگهبان نیز ســال 96 این ویژگی ها را در آقای جهانگیری 
تایید کرد و اتفاق جدیدی نیفتاده کــه بخواهد خالف آن 

عمل کند. 
بهنظرشمااصالحطلباندراینچهارسالتمام
تخممرغهایخودرادرســبدآقایجهانگیری
میچینندیامنتظرمیمانندببیننددرچهارسال
بعدچهاتفاقیمیافتدوازاالنچکسفیدامضا

دستآقایجهانگیرینمیدهند؟
   اصالح طلبان مشکلی که دارند از فرصت 8 سالی 
که برای شان پیدا شد نتوانســتند برای معرفی چهره جدید 
استفاده نکنند، البته دولت فعلی هم نخواست چنین اتفاقی 
بیفتد بنابراین اصالح طلبــان خیلی چهره بــرای آوردن به 
صحنه انتخابات ریاســت جمهوری ندارنــد. اصالح طلبان 
نگرانی هایی از آقای عارف و مشکالتی با او دارند، اما آقای 
عارف اصالح طلب تر از جهانگیری می تواند تصویر شود و 
همین مساله امکان رای آوری بیشتری برای او ایجاد می کند 
اما از طرفی شاید با آقای جهانگیری راحت تر بتوانند کار کنند. 
طبیعتا این دو گزینه مهمترین گزینه های جریان اصالحات 
هســتند و گزینه های دیگری به نظرم نمی آید کــه بتواند از 
جریان اصالحات برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
وارد صحنه شود. در کل دو گزینه دارند و درباره انتخاب یکی 

از آنها همان موقع تصمیم گیری می کنند.
آیــااصالحطلبانازعــارفعبورمیکننــدکهبه

جهانگیریبرسند؟
   من فکر می کنم از عارف عبور می کنند چون تجربه 

خوبی با آقای عارف نداشتند.  

دوقطبیهروقتشــکلبگیــردبقیه
کاندیداهــاکنــارمیرونــد.ایــنیک
واقعیتاســت.اماچهزمانیدوقطبی
شکلمیگیرد؟سال84دوقطبیشکل
نگرفتچونانتخابــاتبهمرحلهدوم
رفت.ماهیتانتخاباتدومرحلهایآن
استکهدوقطبیبهوجودنیامدهاست
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آقایجهانگیریاینکارراانجــامخواهددادیا
آنکهتاآخردردولتبهعنوانمعــاوناولباقی

خواهدماند؟
   آقــای جهانگیری شــخصیتی اســت کــه برای 
اصالح طلبان نیــز حضورش در ســاختار اجرایی کشــور 
بســیار موثرتر خواهد بود. در دوره های گذشــته با وجود 
ردصالحیت های گســترده در انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی کیفیت مجلس پایین آمد، بنابراین در این شرایط، 
حیف می دانم نیرویی مثل آقای اسحاق جهانگیری درگیر 
کار انتخابات مجلس شــورای اسالمی شــود. خصوصا 
اینکه وضعیت فراکسیون بندی ها و میزان رای آوری خیلی 
مشــخص نیســت.  آقای جهانگیری اگر وارد این عرصه 
شود و در جایگاه رئیس مجلس قرار نگیرد، در جایگاه یک 
نماینده فکر نمی کنم خیلی بتواند اثر بخش باشد. به ویژه 

آنکه جنس او بیشتر از جنس مدیریت حوزه اجرایی کالن 
اســت  بنابراین فکر می کنم ضمن آنکه اگــر او بیاید حتما 
محوریت خواهد داشت اما خودم به شخصه موافق نیستم 
و معتقدم آقای جهانگیری از ذخیره های جریان اصالحات 
است که بهتر اســت در فضای مناســبی در رأس سیستم 

اجرایی از او استفاده شود.
ازشــهریورماهصحبتازاینمیشودکهآقای
الریجانــیدرحــالآمادهشــدنبــرایورودبه
انتخاباتریاستجمهوریســال1400است،
ازآنطــرفشــمامیگوییداصالحطلبــاناگر
میخواهنــدازآقایجهانگیریاســتفادهکنند،
بهجــایاینکهاوبــهمجلسبیاید،بهتراســت
اصالحطلبانبرایانتخاباتریاســتجمهوری
روینــاماوســرمایهگذاریکنند.بهنظرشــما
دوقطبــیالریجانــی-جهانگیــریدرانتخابات

ریاستجمهوریآتیاتفاقمیافتد؟
   من البته معتقدم صحبت کردن درباره انتخابات 
ریاســت جمهوری 1400 االن زود است. به نظر من آقای 
الریجانی هیچ گاه رئیس جمهور ایران نخواهد شد، چون 
او قابلیت هایــی را که می توانــد اجماع عمومــی ایجاد و 
افکارعمومی را به ســمت خود جلب کند واجدش نیست. 
اینکه او در شــهر قم کاندیدا می شود، بخش عمده ای به 
دلیل هراس از این بــود که در تهران نتوانــد رای بیاورد، 
حتی در زمانی که جریــان آرا به ســمت اصولگرایی بود. 
بنابراین فکر می کنم هر دوقطبی که بین جریان اصالحات 
و جریان اصولگرا شکل گیرد و یک طرفش آقای الریجانی 
باشــد، حتما برد به ســمت اصالح طلبان خواهد بود، اما 
اینکــه حاال نهایتــا کاندیــدای اصالح طلبان چه کســی 
شود طبیعتا شرایطی اســت که در ماه ها و سال های آینده 
بســیار تعیین کننده خواهد بــود، چون به هر حــال درباره 
رئیس قوه اجرایی کشور بدون شــک مولفه های دیگری 
مدخلیت دارند بنابراین باید مقــداری زمان بگذرد تا بتوان  

اظهارنظر کرد.
اگربخواهددوقطبــیدرونائتالفاصالحاتو
اعتدالشکلبگیردوهرکدامنمایندهایداشته
باشند،آیاآقایالریجانینمایندهجریاناعتدال

میشود؟
   اعتدال از نظر من اصال جریان سیاســی نیست 
که بخواهیم بگوییــم ائتالفی بین اصالحــات و اعتدال 
شکل گرفته اســت. اصالح طلبان چون شرایط شان بعد 
از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای حضور با تمام 
ظرفیت فراهم نبود، طبیعتا از جریان راست میانه فردی را 
برگزیدند و حمایت کردند . ایــن حمایت اصالح طلبان نیز 
مورد اقبال عمومی قرار گرفت. به نظــر من اعتدال یک 
جریان سیاســی و حتی یک گفتمان سیاسی نیست بلکه 
یک مشی و روشی اســت که طبیعتا به جریان اصالحات 
نزدیک تر خواهــد بود. در واقع ما آقــای الریجانی را یک 
اصولگرای معتدل می دانیم نه اینکه او سرلیست یا محور 

جریانی به نام اعتدال باشد.
تحلیلهاایناستکهوقتیدوقطبیالریجانی
-جهانگیریمطرحمیشود،ســایرگزینههابه
ویژهنامزدهایجمناوپایداریبهحاشیهخواهند
رفت.آیــاایندوقطبــیچنینفضایــیراایجاد

میکند؟
   این بیشتر در حد یک خواســته است ولی اینکه 
واقعا در نهایت پیاده شــود، چنین خواســته ای مســتلزم  
 فاکتورهای زیادی است؛ خصوصا در کشور ما که عرصه 
سیاســت ورزی مثــل میدان میــن نامنظــم می ماند و هر 
قدمی  که می خواهیــم برداریم باید ببینیم شــرایط جدید 
چه اتفاقاتی را رقم خواهــد زد، بنابراین فکر می کنم الزاما 

آن گونه  نخواهد بود.  

جهانگیری ذخیره ما است

گفت وگوی »مثلث« با علی تاجرنیا

انتخاباتریاستجمهوریسیزدهمازاالنبرای
جریاناتسیاسیشروعشدهاستوشخصیتهای
موثردوجناحسیاســیبــرایحضــوردراینمیدان
مشغولآمادهسازیخودهستند.البتهاصالحطلبان
بیشــتررویدوگزینهعارفوجهانگیریمتمرکزندو
اصولگرایانباتعدادیازشخصیتهامواجههستند.
دراینبینبهنظرمیآیدارادهایوجودداردکهذهنها
رابهســمتدوقطبیالریجانــی-جهانگیریهدایت
کندتــاســایرگزینههادرحاشــیهقــرارگیرند.علی
تاجرنیافعالاصالحطلبمیگوید:»هردوقطبیکه
بینجریاناصالحاتوجریاناصولگراشــکلگیرد
ویکطرفــشالریجانیباشــد،حتمابردبهســمت
اصالحطلبــانخواهدبــود.«عضوشــورایمرکزی
حــزباتحادملــتایراناســالمییادآورمیشــود:
»الریجانیهیچگاهرئیسجمهورایراننخواهدشد،
چوناوقابلیتهایــیراکهمیتوانــداجماععمومی
ایجــادوافکارعمومــیرابــهســمتخودجلــبکند

واجدشنیست.«

6 بگویم محوریت  داشــتن در مجموعه اصالحات دســت 
اشخاص نیســت و اگر قرار باشد شــخصی این محوریت 
را در جریان اصالحات داشــته باشــد، بدون شــک آقای 
خاتمی اســت. شــخصیت های دیگر با یک فاصله ای از 
او قرار دارند اما باتوجه به اینکه اعتمــاد خیلی خوبی بین 
آقای جهانگیری و شخصیت های عالیرتبه اصالح طلب و 
همچنین تشکل های سیاسی این جریان وجود دارد، حتما 
نقشش تاثیرگذار خواهد بود و به نوعی می توان گفت بدون 
شک یکی از گزینه های انگشت شمار محوری در مجموعه 

اصالحات می تواند باشد.
درانتخاباتریاســتجمهوریســال92آقای
عارفوقتیبــهنفعآقــایروحانیکنــاررفت،
برایانتخاباتمجلسشــورایاسالمیشروع
بهســاماندهینیروهایاصالحطلبدرسراسر
کشــورکرد.امروزمطــرحمیشــودباتوجهبه
آنکــهآقــایعــارفنتوانســتانتظــاراترادر
حــوزهمدیریتفراکســیونامیدبــرآوردهکند،
آقایجهانگیریمیتوانــدفعالیتهایجریان
اصالحــاترابــرایانتخاباتمجلسشــورای
اســالمیبازتعریفکندونگاههــاراتغییردهد،
بهنظرشماایناتفاقمیافتدوشدنیاست؟

   احساس می کنم آقای جهانگیری به دلیل سابقه 
تشــکیالتی و طوالنی مدت بودن مدیریت اجرایی، قطعا 
قابلیت های بیشتری برای انســجام بخشیدن به نیروها و 
سازماندهی کردن آنها دارد.  بنابراین من فکر می کنم قطعا 
آقای جهانگیری از این جهت چهره موفق تری خواهد بود.
آقــایجهانگیــریچنــدیبعــدازآنکــهآقای
روحانــیپیــروزانتخابــاتریاســتجمهوری
ســال96شــد،دیگرتمایلیبهحضوردردولت
نداشــتومیخواســتازقــوهمجریــهخارج
شود،اخیرآآقایعبداللهناصریصحبتکردو
گفت»احتمالداردآقایجهانگیریسرلیســت
جریاناصالحاتدریازدهمیــندورهانتخابات
مجلسشورایاســالمیباشــد«،بهنظرشما
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اصالحطلبــانازاحتمــالسرلیســتیآقــای
جهانگیریدرانتخابــات98صحبــتمیکنند.این
مطلبراآقایعبداللهناصریدرمصاحبهایباروزنامه
فرهیختگانگفتهبود.بهنظرشماایناحتمالجدی

است؟
   اگر واقعا چنین اراده ای وجود داشته باشد و چنین 
تصمیمی  گرفته شــود، به معنای خروج آقای جهانگیری 
از دولت اســت و این خودش بیانگر اختالفات جدی او با 
دولت است. مدتی اســت که شــایعات در این باره شنیده 
می شــود و با ورود ایشــان به مجلس، موضــوع جدی تر 
می شود. نکته دوم این است  که اگر این گمانه محقق شود 
و جهانگیری به مجلس فرستاده شود یعنی اصالح طلبان 
خیال دارند رقیبی را بــرای آقای الریجانــی در انتخابات 

ریاست مجلس بتراشند.
یعنیمعتقدیداگرجهانگیــریبهمجلسبرود،
آندوگانهالریجانی-جهانگیــریکهمیگفتند
در1400مشــاهدهمیکنیم،درمجلسشــکل

میگیرد؟
   بلــه، چــون آقــای عــارف نتوانســت در مقابل 
الریجانــی  وزنه ای باشــد ولی آقای جهانگیــری احتماال 
می توانــد باشــد. بنابرایــن در مجلــس بعــدی شــاهد 
صف آرایی هــای جدیدی خواهیم بود، مشــروط بر اینکه 

آقای الریجانی بخواهد کاندیدا باشد. 
بهمجلسفرســتادنآقایجهانگیریبهمعنی

عبوراصالحطلبانازعارفاست؟
   به نظر مــن اصالح طلبــان مدت هاســت که از 
آقای عارف عبور کرده اند و این مســاله جدیدی نیســت. 
یعنی احتیاج نــدارد که بگویند آقــای جهانگیری احتماال 
وارد مجلس می شــود، آنها قبل از این از آقای عارف عبور 

کرده اند.
ولــیاقدامیکهبیانگــراینعبورباشــدانجام

ندادهاند.
   چاره ای نداشتند. آقای عارف گل سرسبد مجموع 
نیروهایی اســت کــه اصالح طلبــان در مجلــس دارند. 
کســی دیگر را ندارنــد که جایگزیــن آقای عــارف کنند، 
پس مجبــور بودند کــه تا مجلــس بعدی با همیــن آقای 
عارف بگذرانند. اگر این اظهارنظر آقای ناصری درســت 
باشــد، می توان این طــور تحلیل کرد کــه اصالح طلبان 
از عارف عبــور کرده و قصد دارند با فرســتادن جهانگیری 
 به مجلــس بــرای الریجانــی در انتخابات هیات رئیســه 
رقیب بتراشــند.  نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این 
اســت که اگر جهانگیری به مجلس بــرو د و اگر گزینه ای 
برای ریاســت مجلس باشــد، قعطــا شــاهد تغییراتی در 
صف آرایی انتخابات ریاست جمهوری 1400 خواهیم بود.
یعنــیاصالحطلبانغیــرازجهانگیــریگزینه

دیگرینخواهندداشت؟
   یعنی اصالح طلبــان یا باید آقــای جهانگیری را 
مجددا از مجلس بیرون آور ند که این احتمال خیلی ضعیف 
اســت، یا باید فرد دیگری را جایگزین او کنند.  انتخابات 
مجلس منتخــب در 98 در خرداد 99 تشــکیل می شــود 
و انتخابات ریاســت جمهوری نیز یک ســال بعد یعنی در 
خــرداد 1400 خواهد بود بنابراین این منطقی نیســت که 
جهانگیری را فقط برای یک ســال به مجلس بفرســتند. 
بنابراین آقای جهانگیری به عنوان گزینه ریاست جمهوری 
حذف می شود و اصالح طلبان ناگزیر هستند که یک فرد 
دیگری را به صحنــه آورند.  در ا ین صورت ممکن اســت 
هم ریاســت مجلس را از آن خود کنند و هــم در انتخابات 
ریاســت جمهوری موفق شــوند. به دســت آوردن دو قوه 
شرایطی شــبیه ســال 76 هم رئیس جمهور اصالح طلب 
بود و هم آقای کروبی ریاســت مجلس را به عهده داشت؛ 

پیش می آورد.

عارف رقیب الریجانی نبود 
اما جهانگیری می تواند باشد

ناصر ایمانی در گفت وگو با مثلث
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بــرایاینکــهریاســتجمهوریرابــهدســت
آورنــد،ناگزیربــهتقویــتائتــالفاصالحطلبانو
اعتدالیونهســتند؟تقویتاینائتالفنتیجهحذف
جهانگیریازمعادلهانتخابات1400وفرســتادناو

بهمجلساست؟
   این یک حرف دیگری اســت. اگر جهانگیری 
به مجلــس بــرود و بتواند رئیــس مجلس شــود، آقای 
الریجانــی تضعیــف خواهد شــد، یعنی همــان طیفی 
کــه اینهــا اســمش را اعتدالیــون می گذارنــد. وقتی 
الریجانی یــک نماینــده مجلس بــوده و دیگــر رئیس 
مجلس نباشــد، طبیعی اســت کــه طیف نزدیــک به او 
کــه اتفاقــا در راس اعتدالیون قــرار دارنــد، تضعیف 
خواهند شــد و اصالح طلبان نیز دیگر نیازی به ائتالف 
نمی بینند. چــون طبق تعریف خودشــان بحث ائتالف 
اصالح طلبــان با اعتدالیون گذرا و متناســب با شــرایط 
زمان بود. این ائتالف استراتژی اصالح طلبان نبود. وقتی 
می گوییم استراتژی، به این معنا ســت که اصالح طلبان 
معتقد باشــند همــواره برای حضــور در صحنه سیاســی 
کشــور به ائتالف به افرادی میانه رو نیــاز دارند؛ در حالی 
کــه اصالح طلبان چنیــن ایده و اســتراتژی ندارنــد.  در 
انتخابات ریاست جمهوری  96 نیز همان طور که خودشان 
گفتند بــا اعتدالیــون ائتالف کردنــد برای اینکــه جناح 
مقابل آنها پیروز نشــده و شکســت خورد. طبیعی اســت  
به محض اینکه احســاس کننــد دیگر نیازی بــه ائتالف 
نیســت، از هر کســی کــه کوچک تریــن خدشــه ای در 
 اصالح طلبی اش باشــد، فاصله می گیرنــد و دیگر حاضر 

به ائتالف نمی شوند. 
همانطورکــهائتــالفدر92و94وحتی96را
ناگزیردرشرایطآنمقطعزمانیدانستندوحتیآقای
عارفیکبارگفتکهدر1400باکاندیدایخودآمده

ودر98ائتالفنمیکنند.
   بله، ناگزیــر بوده اند؛ بحث ناگزیــری تاکتیکی 
بوده، نــه اینکــه اعتــدال را به عنــوان یــک ایدئولوژی 
 پذیرفتــه  و همراهی بــا آن را به عنوان اســتراتژی تعریف 

کرده باشند. 
بهنظرشــمااگرآقایجهانگیــریواردمجلس
شدهوکرسیریاسترابهدستآورد،اصالحطلباناز
شرایطیکهناگزیربهائتالفبودند،خارجمیشوند؟

   بله.
اصولگراهادرمقابلچنینشرایطیچطوربازی
میکنند؟آنهــانیــزازتاکتیکائتالفبــااعتدالیون

استفادهمیکنند؟
   نه، هر چقدر که جریــان اصالح طلب موضعش 
رادیکال تر شــود، به طور طبیعی رقیب را نیــز رادیکال تر 
می کنــد. جریان اصالح طلــب رادیکالیســم می آفریند. 
بارها ثابت کرده اند؛ که استعداد زیادی در رادیکال شدن 
دارند،چه در صحنه سیاســت و چه  در کف خیابان ها.  در 
واقع طی 20 سال گذشــته در هر حالی تست شده و نشان 
داده اند کــه در همه صحنه ها اســتعداد رادیکال شــدن 
دارند، حتــی در صحنه ایده و اندیشــه. بــه همین خاطر 
می گویم مطمئن باشــید که اگر اصالح طلبان به ســمت 
رادیکالیســم پیش بروند، جریان مقابل نیز به طور طبیعی 
چــاره ای غیــر از رادیکال شــدن نــدارد. آن وقت اســت 
 که صحنه سیاســی کشــور یک صحنــه بســیار پیچیده

 و غیرقابل قبول می شود.
بهاینترتیــبنتایــجورودآقــایجهانگیریبه
انتخاباتمجلــسوبــهقرارگرفتندوقــوهمقننهو
مجریــهدردســتاصالحطلبان،حــذفاعتدالیون

است؟
   اصــال از نظر بنــده تعریفــی به نــام اعتدالیون 
وجود خارجــی نــدارد؛ ایــن اعتدالیون ســاخته تصنعی 

جریان اصالح طلب برای عبور از یک مقطع زمانی است. 
اعتدالیــون و چیزی به نــام جریــان اعتدالگــران وجود 
خارجی نــدارد؛ اینها یک اســامی  موقتی اســت که برای 
عبور از یــک مقطع زمانــی باتوجه به شــرایط موجود، به 
کار گرفتنــد. در انتخابــات ســال 1400 کــه دیگر آقای 
روحانــی هــم رئیس جمهور نخواهــد بــود، می بینیم که 
اگر یــک اصالح طلب کاندیدا شــود، هرچقــدر که آقای 
نوبخــت فریــاد بزند مــا اعتدالیــون هســتیم، می گویند 
 باشــید تــا نفــر بعــدی. یعنــی چیــزی به نــام اعتــدال 

وجود ندارد.
انتخابــات در جهانگیــری آقــای حضــور
ریاستجمهوریتنهایکگمانهاســت.گمانهدیگر
حضورجهانگیریدرانتخاباتریاستجمهوریآتی
است.حتیآقایناصریدرمصاحبهایکهبهآناشاره
شــد،بهتمایلجهانگیریبرایخروجازدولتاشاره
کردهوگفتهبودکهآقایخاتمیازایشانخواستهاند
تادردولــتبمانند.ایــنیعنیبــزرگاناصالحطلب
مخالفترجیــحمیدهندآقــایجهانگیــریرابرای
انتخاباتریاستجمهوریحفظکنند.دراینصورت
نتیجهدوقطبیالریجانی-جهانگیــریدر1400چه

خواهدبود؟
   اجــازه دهیــد اول در مــورد این جمله کــه آقای 
خاتمی از آقای جهانگیری خواســته اند در دولت بمانند، 
قدری تشــکیک ایجاد کنم. به این معنی که شــاید آقای 
خاتمــی می گوینــد آقای جهانگیــری در حــال حاضر در 
دولــت بماند و منظورشــان همــکاری با دولــت تا 1400 

نباشــد. به هر حــال اخیــرا صحبت هــای جــدی در مورد 
احتمال خروج ایشــان از دولت مطرح بود و ممکن است 
که آقای خاتمی خواســته باشــند تا انتخابــات مجلس با 
دولت همکاری کنند؛ ممکن اســت در زمان انتخابات 98 
 نظرشــان تفاوت کرده باشــد و بگوید از دولت خارج شــو 

و به مجلس برو. 
فرضکنیمکهاینطورنباشــدوآقــایخاتمی
ودیگــراصالحطلبانبخواهندکهآقــایجهانگیری
تاپایــاندولــتدوازدهمدردولــتمانــدهوبعدهم
بهعنوانکاندیــدایاصلیاینجریــاندرانتخابات
ریاســتجمهوریشــرکتکنــد.درایــنصــورت
حاصــلدوگانــهاحتمالــیجهانگیــری-الریجانــی

چهخواهدبود؟
   نتیجــه را که مــردم تعییــن می کننــد، ولی من 
تصــور می کنم عملکــرد دولت آقــای روحانــی خیلی در 
تعییــن نتیجه این رقابت موثر اســت زیــرا در این صورت 
آقای جهانگیری هشــت ســال معاون اول رئیس جمهور 
 بوده و همــه اقدامــات دولت هــای یازدهــم و دوازدهم 

به پای او نوشته می شود. 
اتفاقابههمیــنخاطرعــدهایازاصالحطلبان
اعتقاددارندکهآقایجهانگیــریبایدازدولتخارج
شــودتابتواندتازمــانانتخاباتریاســتجمهوری
مواضعخودرااتخاذکردهودرصــورتلزومدولترا

نقدکند.
   این گروه درســت فکر می کنند. بــه نظر من این 
موضوع کامال منطقی اســت. این حرکت اگرچه کامال به 
ضرر دولت آقای روحانی و از جهت سیاســی به شــدت به 
ضرر اصالح طلبان است، اما شرافتمندانه تر است، یعنی 
مردم احساس نمی کنند دارند از سوی اصالح طلبان بازی 

می خورند.
چراازنظرسیاسیبهضرراصالحطلباناست؟

   به خاطر اینکه اصالح طلبان شــش مــاه قبل از 
آقای روحانی حمایــت جدی کردند تا این دولت ســر کار 
بیاید، اگر اکنون در آغاز کار یکی از بزرگ ترین مهره های 
خودشــان را که معــاون اول رئیس جمهور هم اســت، از 
صحنه دولت خارج و پشــت ایــن دولت را خالــی کنند به 
معنای این اســت که ما هشــت ماه پیش یا اشتباه کردیم 
یا خدعه به کار بردیم تا آقای رئیســی رئیس جمهور نشود 
و آقــای روحانــی رئیس جمهور شــود و حاال هــم دولت 
روحانی را تنهــا می گذاریم. این اصال به لحاظ سیاســی 
بــرای اصالح طلبان چیــز خوبی نیســت. ضمــن اینکه 
کنار رفتن آقای جهانگیری دولــت را نیز تضعیف می کند. 
اگر آقای جهانگیری از دولت خارج شود، آن وقت به طور 
 کامل می تــوان ادعا کرد کــه اصالح طلبــان از روحانی

 عبور کرده اند. 
بهآقایرئیسیاشــارهکردید.گفتهمیشودکه
ممکناســتاصولگرایاننیزدرانتخاباتمجلسبا
سرلیستیرئیسیواردشوند؛بهنظرشماایناحتمال

چقدرجدیاست؟
   من تصور نمی کنــم. هیچ اطالعــات و اخباری 
ندارم اما برداشت شخصی  و تحلیلم است که آقای رئیسی 

برای انتخابات مجلس نخواهند آمد.
چــرا؟ترجیحمیدهــدمنتظرانتخابــات1400

بماند؟ 
   ممکن اســت در انتخابات ریاست جمهوری آتی 
نیز شــرکت نکند ولی باتوجه به مســئولیتی که دارند، در 
انتخابات مجلس شرکت نمی کنند. برای ریاست جمهوری 
بود که حاضر شد کاندیدا شــود و اگر رئیس جمهور شد از 
تولیت آســتان قدس رضوی کنار رود؛ نه برای مجلس که 
ممکن اســت حتی رئیس مجلس نیز نشده و یک نماینده 

عادی شود.  

همهتحلیلگــرانوفعاالنسیاســیصحبتاز
انتخاباتریاســتجمهوی1400وحتــیانتخابات
مجلسشــورایاســالمیدرســال98رازودهنگام
میداننداماهرروزشــاهدانتشــاراخبار،شایعاتو
گمانهزنیهاییتــازهدراینبارههســتیم.مثالاینکه
سرلیســتاصالحطلبــاندرانتخابــاتآتیمجلس
اســحاقجهانگیریاســت؛معاوناولوکاندیدای
پوششــیروحانــیدرانتخابــات96؛همانکســی
کــهازابتــدایدولتدوازدهــمحــرفوحدیثهای
بسیاریدرموردماندنونماندناودردولتبهگوش
رســیدهوآخرینسخنرانیاشدرنخســتینکنگره
بزرگداشــتآیتاللههاشمینشــاندادکهدوبارهبه
اســتایلانتخاباتیخودبرگشــتهومناظــراتداخل
اردیبهشــتماهراتداعیمیکند.سرلیستشدناو
درانتخاباتمجلــسیعنیازدوقطبــیجهانگیری-
الریجانیکهانتظارداشتیمدر1400مشاهدهشود،
خیلیزودترشکلمیگیرد.ازسویدیگررقابتبرسر
کرسیریاســتمجلسدیدنیخواهدبود.فقطاین
نیستوگفتهمیشودکهاصولگرایاننیزقصددارند
کاندیدایبازنــدهخوددرانتخاباتاخیــررابهعنوان
سرلیســتدرانتخاباتمجلسمعرفــیکنند.ورود
رئیســیبهاینمعادلهتحلیلهاراسختترمیکند.
اگرچهبرخــیازتحلیلگــراناصولگراایــنگمانهرا

چندانجدینمیگیرند.
بهعنــوانمثــالناصــرایمانی،فعالسیاســی
اصولگرامعتقداستکهرئیسیتولیتآستانقدس
رارهــانمیکندتابهمجلســیبرودکهمعلومنیســت
رئیــسآنباشــد.اوهمچنیــنورودجهانگیــریبه
انتخابــاتمجلــسراعبــوراصالحطلبــانازعارف
وروحانــیدانســتهوتاکیدمیکنــدکــهنتیجهاین
بــازیحــذفوتضعیفاحتمالــیالریجانــی،حذف
اعتدالیونورادیکالوپیچیدهشدنفضایسیاسی

کشوراست.
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نسخه 98
آیا اصولگرایان باید روی تهران سرمایه گذاری سنگین انجام دهند؟ این سوال از آن جهت اهمیت 
یافته که در انتخابات دور قبل اصولگرایان در تهران ناموفق بودند و حتی یک نفر نیز نتواست به پارلمان 
راه یابد. حاال مساله این است که چهره های شاخص باز هم باید از تهران وارد انتخابات شوند؟ درباره این 
موضوع گویا هنوز جمع بندی خاصی بین نظرات مطرح صورت نگرفته است اما یک نکته ویژه به صورت 

سربسته مطرح شده است. برخی چهره های اصولگرا از سرلیست شدن ابراهیم  رئیسی سخن گفته اند. سیاست

حاال کــه چند ماهــی از انتخابات ریاســت جمهوری 
گذشــته، گویا یخ فضای سیاســت در حال شکسته شدن 
است. باز پای انتخابات به میان آمده و حرف و حدیث های 
زیادی پا گرفته است. در میان اصولگرایان البته چند بحث 
جدی وجود دارد. صورت بندی آنها برای انتخابات مجلس 

یازدهم می تواند به این شکل باشد:
1- آیا همچنــان می تــوان از محوریت جمنــا برای 

رسیدن به فهرست واحد استفاده کرد؟
2- آیا باتوجه به نتایــج انتخابات تهران در دوره قبل، 
این بار بایــد چهره های مهــم را از جایی غیــر از مرکز وارد 

عرصه رقابت کرد؟
3- آیا در مواجهه با لیســت اصالح طلبان می توان از 
چهره های مهم و حتی سرلیستی مشهور مانند محمد باقر 

قالیباف یا ابراهیم رئیسی بهره جست؟

4- آیا در بعد جامعه شناســی سیاســی فضای تهران 
همچنــان مانند دوره قبل اســت که اصولگرایان شــانس 
چندانی نداشــتند یــا اینکه بعــد از وقایع اخیــر ناآرامی ها 
نشــانه های عبور بدنه اصالح طلبان از آنها نمایان شــده 
است؟ اصولگرایان تا چه اندازه شانس بهره برداری از این 

ریزش بدنه اصالح طلبان را دارند؟
جستار در یافتن پاسخ این سواالت می تواند فضای 
شــفاف تری را در اختیار تحلیلگران مســائل سیاسی قرار 

دهد.

  جمنا؛ بازگشت به روزهای خوب 
نکته اول این است که اعالم یک خبر در مورد توقف 
فعالیت های جمنا در تهران موجب شد تا اصالح طلبان با 
اقدامات رسانه ای این گونه القا کنند که حیات جمنا پایان 
یافته اســت. بالفاصله بعد از این اقدام روانی، مســئوالن 
جمنا به تکذیب این خبر پرداختند. پرویز ســروری در یک 
گفت وگو اعالم کرد که توقــف فعالیت های جمنا صحت 

ندارد و این فضای سیاســی است که همچنان سرد است. 
برخی چهره های دیگر هم به اعالم خبرهــای تازه در این 
مورد پرداختند. در همین راســتا بود که یحیی آل اسحاق 
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی  نیروهای انقالب ساختار 
جدید تشــکل متبوعش را برای برگزاری مجامع استان ها 
تشــریح کرد. یحیــی آل اســحاق درباره تشــکیل هیات 
موسس 10 نفره در تشــکل متبوعش در استان ها، گفت: 
»باتوجه به شرایط جدید کشــور و ضرورت بازنگری در کار 
جمنا، شورای مرکزی و هیات رئیسه آن تصمیم گرفتند در 
حوزه های مختلف سیاسی تجدید نظری در ساختار داشته 
باشند. در تعریف ساختار جدید از همه پیشنهادات استفاده 
شده اســت و بر این اساس در هر اســتانی هیات موسس 
10 نفره با شاخصه های جدید تشکیل خواهد شد. در دوره 
جدیــد فعالیت ها، جمنا بــا دید جامع تری به مســائل نگاه 
خواهد کرد.  هیات هایی از مرکز به استان ها اعزام شده اند تا 
مقدمات تشکیل هیات های موسس استانی را فراهم کنند. 
امیدواریم جبهــه مردمی  نیروهای انقــالب بتواند نهادی 
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برای همه نیروهای انقالب باشــد و با نگاه جامع تر از همه 
ظرفیت های اجتماعی کشور استفاده کند.

در اظهارنظری دیگر مهدی چمران، عضو شــورای 
مرکزی جبهه مردمی  نیروهای انقالب اسالمی هم گفت: 
»اصرار مــا بر این اســت کــه حتی االمــکان از نیروهای 
جوان و همچنیــن بانوان در بدنه جبهــه مردمی  نیروهای 
انقالب اســالمی بهــره گرفته شــود و اعتقــاد داریم این 
مساله به عنوان یک اصل باید دنبال شود.« جبهه مردمی 
 نیروهای انقالب اسالمی به این اعتقاد دارد که در انتخابات 
اخیر ریاســت جمهوری تا حد زیادی به اهــداف مورد نظر 
خود رســیده و این هدف ایجاد هم افزایی و وحدت در بین 
نیروهای این جبهه بود که رای 16میلیونی ملت را به دنبال 
داشت. چالش های کنونی پیش روی جمنا عمومی بررسی 
و راهکار الزم برای آن اندیشیده شده و دغدغه این را داریم 
که تمام گروه های همســو و هم جهت با جمنا را حول یک 
محور جمع کنیم که در این مســیر، ســخت پذیری برخی 
گروه ها یک چالش و دغدغه است. برنامه آتی جبهه مردمی 
 نیروهای انقالب اسالمی، سازماندهی جمنا در استان ها 
و تشکیل مجموع عمومی اســت تا در این مجمع بتوانیم 
بهره گیری از نیروهای جوان و کارآمــد را محقق کنیم، در 
مسیر حل مشــکالت مردم راهکار و پیشنهاد ارائه دهیم و 
ارتباطات چهره به چهره مردمی  جمنا را گسترش ببخشیم. 
جمنا برای نقدهای دلسوزانه و حتی اعتراضات مردمی  در 
مســیر قانونی، ارزش قائل اســت و به آنها حق می دهیم، 
اما مطالبه گری با شورشگری و اغتشاش سازمان یافته که 
ازسوی دشمن هدایت شود متفاوت اســت و با آن موافق 
نیستیم، خوشبختانه مردم در وقایع اخیر خیلی زود متوجه 
این اقدامــات دشــمن شــدند و بالفاصله خط خــود را از 
اغتشاشگران تفکیک کردند. باتوجه به وقایع اخیر، بهتر 
اســت جایگاهی برای بیان مطالبات مردمی  در نظر گرفته 
شــود، مســاجد می توانند یکی از این  تریبون ها باشــند تا 
مشکالت مردم منعکس شوند و به این ترتیب با اقدام برای 
اصالح امور و مشــکالت، رضایتمندی مردم را افزایش و 

اقتدار نظام اسالمی را ارتقا دهیم.

  تهران؛ چالش اصولگرایان؟
این وسط یک نکته مهم دیگر هم ذهن تحلیلگران 
را به خود مشــغول کرده اســت. آیا اصولگرایان باید روی 
تهران سرمایه گذاری سنگین انجام دهند؟ این سوال از آن 
جهت اهمیت یافته که در انتخابات دور قبل اصولگرایان 
در تهــران ناموفق بودند و حتــی یک نفر نیز نتواســت به 

پارلمان راه یابد. 
حاال مساله این است که چهره های شاخص باز هم 
باید از تهران وارد انتخابات شوند؟ درباره این موضوع گویا 
هنوز جمع بندی خاصی بین نظرات مطرح صورت نگرفته 
اســت اما یک نکته ویژه به صورت سربســته مطرح شده 
است. برخی چهره های اصولگرا از سرلیست شدن ابراهیم 
 رئیسی سخن گفته اند. این مساله هم حرف و حدیث به راه 

انداخته و هم تحلیل های زیادی در پی داشته است.
اولین فردی که این مساله را در چند روز اخیر مطرح 
کرده، ناظمی اردکانی اســت. او گفته: »آقای رئیسی، به 
جهت ظرفیت هایی که داشت در انتخابات ریاست جمهوری 
مورد اجماع جریان های ارزشــی، اصولگرا و انقالبی قرار 
گرفت و از طرفــی منهای تخریب های شــخصیتی که از 
ســوی رقیب وی صورت گرفت، باعث شد تا نام و چهره او 
به عنوان یک شخصیت سیاسی - اجتماعی و فراگیر مطرح 
شود و مقبولیت او در طیف وســیعی از جامعه رقم بخورد. 
این ظرفیت ساخته شــده می تواند در انتخابات 1398 آزاد 
شده و بسته به مقتضیات فضای سیاســی و رقابتی عامل 

همگرایی قرار گیرد.«
پــس از او میرتــاج الدینــی، دیگــر عضو جمنــا نیز 

گفت: »آقای رئیسی یک شــخصیت محبوب و مقبول در 
میان جریان نیروهــای انقالب و اصولگرا اســت و همان 
نکته ای که گفته شــد اجماع درباره او خیلی راحت صورت 
گرفت. تقریبا همه طیف هــای نیروهای انقالب و جریان 
اصولگرایی روی حمایت از او در انتخابات ریاست جمهوری 
اتفاق کردنــد و رای 16 میلیونی هم که به دســت آمد، کم 
نبود. همواره آقای رئیسی را یک شخصیت مقبول و اخالقی 
و موثر در حوزه سیاسی می شناسیم. تاثیرگذاری در مسائل 
سیاسی همیشه این طور نیســت که فردی خودش بیاید، 
محور یک تشکیالت باشد یا کارهای سیاسی و تشکیالتی 
را به دست بگیرد و مدیریت کند. البته حضور پدرانه و معنوی 
یک فرد مقبول در جامعه موثر است، آقای رئیسی می تواند 
این نقش را ایفا کند یعنی نقش معنوی و نقش هدایت های 

کالن را در مسائل سیاسی انجام دهد.«
 این مساله البته با واکش یک سایت اصالح طلب هم 
مواجه شده است. سایت نامه در این مورد در مطلبی نوشت: 
»آینده سیاسی رقیب مشــهدی روحانی فقط در انتخابات 
1400 خالصه نشده اســت، این روزها نام رئیسی پیوندی 
جالب تر با یک انتخابــات دیگر خورده اســت؛ انتخابات 
مجلس 98. اما رئیســی برای ماندگاری در سیاست چه در 
قامت کاندیدای انتخابات مجلس 98 یا ریاست جمهوری 
1400  یا قرار گرفتــن در جمع لیدرهــای اصولگرا نیازمند 
فراهم ســازی برخی زمینه هاست. همراه کردن طیف های 
مختلف اصولگرایی به تنهایی کمکــی به او نخواهد کرد، 
او نیازمند فضایی در افکارعمومی اســت کــه نگاه ها را از 
سمت دولت روحانی به ســمت او بچرخاند، یک فضا علیه 
روحانی.« در واکنشــی دیگر بــه این ماجــرا رئوفیان، از 
چهره های اصولگرا گفته است: »رئیســی قطعا با نگاه به 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 برای انتخابات مجلس 
یازدهم لیست می بندد تا زمینه جذب آرای بیشتر به منظور 

حضورشان در انتخابات 1400 فراهم شود.«
رئوفیان با اظهــار اینکه »وجود لیســت های متعدد 
در انتخابــات مجلــس باعث نشــاط انتخاباتی می شــود 
و نشــاط انتخاباتی یــک ضرورت اســت«، تاکیــد کرد: 
»قطعا رئیســی به عرصه انتخابات مجلــس ورود خواهد 
کرد؛ البته نه به عنوان نامزد چون ایشــان به احتمال زیاد 
برای انتخابات ریاســت جمهوری 1400 بار دیگر کاندیدا 
خواهد شد.« این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه »با 
توجه به اینکــه اصالح طلبان در انتخابــات مجلس آینده 
دیگر شرایط شــان مانند ســال 94 نخواهد بود رقابت بین 
اصولگرایان و اصالح طلبان نفسگیر است«، اظهار کرد: 
»در انتخابات مجلس یازدهم اصولگرایان به لیست واحد 
نخواهند رســید و این طور نمی شــود که اگر آقای رئیسی 
لیست دهد لیســت او فهرســت نهایی اصولگرایان شود. 
ولی ایشــان می تواند کرســی های متعددی از پارلمان را 
برای افرادی که در لیســت مورد حمایتش قــرار می گیرد 
اختصاص دهد.« رئوفیان در همین حال یادآور شد: »من 
به عنوان یک فعال سیاسی از ورود آقای رئیسی به عرصه 
انتخابات مجلس استقبال می کنم منتها ایشان باید با قاعده 
درست وارد عرصه رقابت ها شود و برخی اشتباهات را که در 
انتخابات ریاســت جمهوری کرد و باعث ریزش آرایش شد 
تکرار نکند. مثال ایشــان فکر می کرد اگر در کنار تتلو قرار 
گیرد می تواند آرای خاکســتری را به میدان بیاورد که این 
یکی از بزرگ ترین اشــتباهات ایشــان بود.« عضو جبهه 
پیروان خط امام و رهبری اضافه کرد: »آقای رئیسی باید با 
آسیب شناسی از انتخابات ریاست جمهوری برای انتخابات 
مجلس آینده برنامه ریزی و به دور از تخریب رقبای خودش 
وارد عرصه رقابت ها شود.« رئوفیان هدف رئیسی از ارائه 
لیســت برای انتخابات مجلــس 98 را تقویــت زمینه های 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ارزیابی کرد و 
گفت: »رئیسی قطعا با نگاه به انتخابات ریاست جمهوری 

1400 بــرای انتخابات مجلس یازدهم لیســت می بندد تا 
زمینه جذب آرای بیشتر به منظور حضورشان در انتخابات 

1400 فراهم شود.« 
در واکنشــی دیگر به این ماجرا احمد شیرزاد، فعال 
سیاســی اصالح طلب درباره احتمال نامزدی رئیسی برای 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفت: »آقای رئیسی از 
لحاظ سنی در شــرایطی قرار دارند که اوج فعالیت سیاسی 
ایشــان به نظر می رســد. قبال هم عمدتا مشاغل قضایی 
داشــتند. ایشــان تازه وارد سیاســت شــده، انگیزه دارد و 
تازه نفس است. او در مجموعه اردوگاه اصولگرایان چهره 
پرکاری خواهــد بود. یعنی الاقــل تا 20 یا 30 ســال آینده 
دیگر او چهره فعالی اســت؛ اما اینکه ایشان برای بار دوم 
کاندیدای اصولگرایان برای انتخابات ریاســت جمهوری 
شود بستگی به دوستان اصولگرا دارد ولی من بعید می دانم 
که زمینه مناسبی برای ایشــان فراهم باشد.« او در همین 
حال یادآور شــد: »در فرهنگ سیاسی ســایر کشورها اگر 
کســی یک بــار در انتخابات شکســت خورد دیگــر نامزد 
نمی شود. مثال در آمریکا معموال کاندیدای شکست خورده 
دوباره به صحنه انتخابات نمی آید و در جای دیگری فعالیت 
می کند. مثال جان کری نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
بود اما وقتی رای نیاورد دیگر نیامد و وزیر امور خارجه شد. 
بنابراین کسی که به عنوان کاندیدای شکست خورده مطرح 
است دفعه بعد آمدنش درست نیســت. این تجربه را آقای 
قالیباف و رضایی هم انجام دادند که موفق نبودند. معموال 
کاندیدای شکست خورده شانسی در انتخابات بعدی ندارد 
که امیدواریم این به عنوان سنت برای سیاستمداران ما هم 
جا بیفتد.« شیرزاد اضافه کرد: »البته آقای جهانگیری در 
انتخابات کاندیدای انصرافی بودند. اگر ایشان در انتخابات 
می ماند و رای کمی می گرفــت آمدنش مجدد امکان پذیر 
نبود. این ســنت در همه جای دنیا هســت و مبتنی بر یک 
تجربه جهانی اســت که کاندیدای شکست خورده امکان 
بازگشتش نیســت.« او تصریح کرد: »البته این معنایش 
کنار رفتن آقای رئیسی نیســت. آقای رئیسی ممکن است 
بتواند در جاهای دیگر موثر واقع شــود. ممکن اســت در 
انتخابــات مجلس شــرکت کنــد و رئیس مجلس شــود یا 
حتی ممکن اســت زمانی رئیس قوه قضائیه شود.« عضو 
جبهه مشــارکت با بیان اینکه »آقای رئیسی به عنوان یک 
رجل سیاســی که تازه فعالیت سیاســی خود را شروع کرده 
به تحرکات سیاسی خود ادامه می دهد«، گفت: »ایشان 
ممکن است حزب سیاسی یا جبهه سیاسی را رهبری کند که 
از قضا اتفاق خیلی خوبی است. ایشان اگر مسئوالنه بیایند 
و یک حرکت سیاسی و حزبی اعالم شده داشته باشند ما از 
آن استقبال می کنیم. ولی چیزی که در این میان نامناسب 
است این است که نباید این کارها تحت لوای آستان قدس 

انجام شود.«

  تهران در اختیار اصالح طلبان؟
آیا تهران همچنان در اختیار اصالح طلبان اســت؟ 
حاال دیگــر نمی توان به راحتی پاســخ این ســوال را داد. 
بعد از وقایع ناآرامی های اخیر در تهران و چند شــهر دیگر 
یکی از نــکات مهمی  که بــه صورت بارز مطرح شــد عبور 
بدنه اصالح طلبان از آنهاســت. این مساله که البته قبل از 
ناآرامی ها در ماجرای هشتگ پشــیمانی از دولت روحانی 
رو نمایی شــد. اکنــون اصولگرایــان اگر بتوانند بــا تدبیر 
عمل کننــد می توانند شــهر را به راحتــی از اصالح طلبان 
باز پس بگیرند فقط کافی است درســت فکر کنند، درست 
برنامه ریزی کنند و درست حرف بزنند. افتراق و دودستگی و 
حرف های نظری آنچه صادق محصولی در مورد محمد باقر 
قالیباف و انتخابات ریاســت جمهوری اخیــر گفته، نمونه 
آن دست سخنان تفرقه افکن است که باز هم کار را مشکل 

خواهد کرد. 
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گفت وگوی مثلث با سیدمحمد حسینی

اصالح  طلبان، دلواپس قالیباف 
و رئیسی شده اند
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ازجمنــابرایمــانبگوییــد؛ایــندرســتکــه
فعالیتهایجمنامتوقفشــده؟دراســتانها
فعالترازتهرانهستید،دلیلخاصیدارد؟

   بعــد از انتخابــات جلســات هیات رئیســه جبهه 
مردمی  استمرار داشــته و شــورای مرکزی هم کم و بیش 
تشــکیل می شــود. یک تقســیم کاری صورت گرفته که 
اعضای شورای مرکزی در استان ها حضور یابند، مثال بنده 
مسئولیت دو استان را برعهده دارم که جلساتی نیز در این 
دو استان تشــکیل داده ام و همین طور دیگر اعضا. قبال 
شوراهای 30 نفره در مرکز هر استان داشتیم، حاال از بین 
آن 30 نفر و افرادی خارج از آنها، با ارزیابی و مشــورت در 
هر اســتان 10 نفر را انتخاب می کنیم که این  هیات جدید 
بر اســاس یک ســازوکار معین، جذب نیرو برای تشــکیل 
مجمع شهرســتانی و استانی داشته باشــند. سال گذشته 
که فعالیت جبهه شرع شد فرصت کم بود، بعضی ها گالیه 
می کردنــد و می گفتند این ســه هزار نفری کــه در مجمع 
ملی در تهران جمع شــده اند، چه کسانی هســتند و بر چه 
مبنایی انتخاب شــده اند؟ البته یک مبنا و روالی داشــت، 
ولی االن خیلی شــفاف تر شده اســت. به این معنی که در 
هر شهرستان حداقل 110 تا 200،150 نفر و حتی بیشتر 
مجمع شهرســتان را کــه منتخبینی از اقشــار مختلف، از 
محله ها، شهرها و روســتاها باشــد و محدود به یک گروه 
خاص نباشد تشکیل می دهند. یعنی این مجموعه نمادی 
از بدنه اجتماعی نیروهای ارزشــی و انقالبی در آن منطقه 
باشند و بر واقعیت ها از جمله مشــکالت مردم، اولویت ها 
و راه های برون رفت از معضالت اشراف داشته باشند. بعد 
هم این 200-150 نفر بنشینند شورای 30 نفره شهرستان 
را شکل دهند. مجموع این شوراهای شهرستانی اعضای 
مجمع استان می شوند که شورای استان را انتخاب می کنند 
و مرحله بعد مجمع ملی اســت که متشــکل از شــوراهای 
اســتانی و دیگر منتخبین از جملــه کمیته های تخصصی 

اقشاری است.
در حــال حاضــر مشــورت هایی بــا چهره هــا و 
شــخصیت های موثر و فعاالن هر شهرســتان و اســتان 
می کنیم؛ از جمله با امام جمعه، اســاتید حوزه و دانشگاه، 
احزاب، تشکل ها و با رابطینی که داشتیم در شهرستان ها 
تا نظرات شان را دقیقا بگیریم. باالخره هیچ کس نمی گوید 
تجربه دوره قبل صددرصد کامل و بدون نقص بود. وقتی 
برای اولین بار در یک ســطح گسترده و در یک محدودیت 
زمانی کار بزرگی انجام می شود طبیعی است که کاستی ها و 
ضعف هایی باشد. ما نقدها را شنیدیم؛ آسیب ها، اشکاالت 
و ایرادات را بررسی کردیم و حاال به گونه ای طراحی کردیم 
که جای حرف و حدیث نباشد یا به حداقل کاهش یابد، به 
صورتی که هر کس این بار ترکیب مجمع ملی و ســاز وکار 
آن را مالحظــه می کنــد، بگویــد منطقی اســت. طراحی 
به گونه ای اســت که انتخاب از پایین به باال اســت، یعنی 
این طور نیست که در باال یک افرادی را تعیین کرده باشند. 
شــما می دانید که در انتخاب شــورای مرکزی دفعه اول، 
حتی هیأت موسس هم خود را در معرض رای قرار دادند، 
نگفتند ما چون هیأت موســس هستیم، باید به طور قهری 
و طبیعی در شورای مرکزی باشیم. البته یک نظر این بود، 
ولی جمع نپذیرفت و در مورد آنها هم مثل دیگر داوطلبان 
رای گیری انجام شــد. این مکانیزم معقول است که دارد 
به نتیجه می رسد و ان شــاءالله بتوانیم در ماه های آینده، 
مجموعه های شهرستانی و اســتانی را مشخص کنیم که 
چه کسانی هستند. بعد آن موقع ان شاءالله در سال آینده، 
مجمع ملی را داشته باشیم و بعد هم شورای مرکزی جدید 

شکل بگیرد و فعاالنه امور را سامان دهند. 
بنابراین کار تعطیل نشــده؛ البته با آن حدت و شدت 
قبل از انتخابات نیســت، که اصال طبع کار همین است، 
یعنی زمان انتخابات فعالیت ها فراوان و فشــرده اســت، 

دائم اعالم موضع اســت، تحوالتــی رخ می دهد و خیلی 
شور و نشاط بیشــتری اســت ولی بعد از انتخابات اوضاع 
آرام تر می شود اما به این معنا نیست که حرکت جبهه مردمی 
 متوقف شده باشــد. بازسازی و شکل دهی ســاختار جدید 
زمان بر اســت، یعنی اینکه شــما اگر بخواهید کاری را در 
یک استان شــکل بدهید، طول می کشد. باید بنشینید، با 
افراد صحبت کنید، بحث کنید؛ این دیگر با شتاب و عجله 
نمی شــود، چون می خواهیم به همگرایی و وفاق برسیم. 
اگر وفاق کامل هم نداریــم، یک وفاق حداکثری را ایجاد 
کنیم. دفعه پیش هم همین شد، یک وفاق حداکثری ایجاد 
کردیم. بعضــی جریان ها هم که به جبهه ملحق نشــدند، 

مخالفت هم نکردند.
یکی از مشکالت این اســت که همگان یدطوالیی 
در نقد کــردن و اشــکال گرفتن دارند، بــدون اینکه طرح 
نویی دراندازند و راهکار بهتری ارائه دهند! افراد، گروه ها 
و جریان های مختلف و بعضی از کاندیداها که به آخر خط 
نرســیدند و گزینه نهایی نشــدند، همه انگار که یک جایی 
را پیــدا کرده اند به نام جبهــه مردمی  و همــه تقصیرات را 
می اندازند گــردن آن؛ در حالی که جبهه به رغم دشــواری 
و عظمت کار توانســت یک وفاقی را ایجاد کند. دیگران 
چه پیشــنهادی داشــتند، چه راهکاری ارائه کردند، االن 
چه پیشــنهادی می دهند؟ االن هم ســاکت هستند، هیچ 
راهکاری ندارنــد و فقط ایراد می گیرند. ایــن ایراد گرفتن 
صرف، فایــده ای ندارد و بــه نتیجه ای نمی رســد. الاقل 

ضعف ها را بیان کنند و راه جبران را پیشنهاد کنند.
آقــایدکتر!اشــارهکردیــدبهاینکهیکســری
فعالیتهاراجمناداردانجاممیدهدوازگروههای
مختلفدعوتشــدهاســت.ازهمهطیفهای
اصولگرادعوتشدهاست؟مثالجبههپایداری
گفتههنوزدعوتنامهایبهدستشــاننرسیده
است.میدانیمکهدردورهقبلهمجبههپایداری
وموتلفه،قــدریســختهمراهــیوهمکاری
کردند.االنوضعیتایندوطیفچیســت؟آیا
جبههپایــداریرادعــوتکردید،یاقراراســت

دعوتشود؟
   بنای ما بر این بوده که هیچ حزب، تشکل و جریان 
اصولگرایی، خــارج نماند. این نگاه جامــع و فراگیر وجود 
دارد و همه بر آن تاکید دارند؛ حتی کسانی هم که انتقادات 
جدی دارند، باید برویــم با آنها صحبت کنیــم تا همکاری 
کنند. در استان ها غالب احزاب شرکت دارند حتی بعضا از 
جبهه پایداری هم هرچند به عنوان شخصیت حقیقی )نه به 

نمایندگی از این تشکل( شــرکت می کنند. از حزب موتلفه 
هم در شــورای مرکزی امثال آقای حبیبی را داریم و هم در 
استان ها مشارکت فعال دارند. وجه همت، وفاق نیروهای 
متدین، حزب  اللهی، انقالبی و ارزشــی است. اگر ما االن 
بخواهیم خیلی متمرکز شویم روی اینکه احزاب و تشکل ها 
بیایید، ممکن است بگویند بگذار ببینیم مجدد جبهه مردمی  
شکل می گیرد، یا نه؟ اصال شما بنیه و توانش را دارید که 
بخواهید این کار بزرگ را ســازمان بدهیــد؟ هریک از این 
تشکل ها تشــکیالت کشــوری و برنامه ها و فعالیت های 
خودشــان را دارند که امیدواریم   به مراتب بیش از گذشته 

بتوانند در کنار هم و هماهنگ عمل کنند.
در حال حاضر اولویت به بازســازی زیرساخت جبهه  
مردمی  در شهرســتان ها و استان ها داده شــده که با یک 
توانمندی معتنابهی همه عناصر و تشکل های والیتمدار را 

برای همدلی و همراهی و انسجام متقاعد سازد.
به هرحال رویکرد جبهه مردمی  بارها اعالم شــده که 
بنا ندارد فرد یا تشکلی انقالبی و والیی را کنار بگذارد، بلکه 
آمادگی همکاری با همه فعاالن این عرصــه را دارد. البته 
ممکن است به هر دلیلی نتوانیم بعضی افراد را قانع کنیم. 
مثل دفعه پیش که بعضی  بر این باور بودند که جبهه مردمی 
 با هر شــیوه ای می خواهد به آقای قالیباف به عنوان گزینه 
نهایی برسد. بعد بر اساس واقعیت ها، فهمیدند که چنین 
چیزی نبوده؛ اصــل موفقیت جریــان اصولگرایی بود، نه 
اینکه زید یا عمرو حتمــا کاندیدای نهایی باشــد. بنابراین 
امیدواریم براســاس آن تجربه و رفع ســوءظنی که پایه و 
اساســی نداشــت این بار، همه همکاری و همراهی کنند 
و دیدگاه ها، راهکارها و پیشــنهادهای خــود را با صراحت 

مطرح کنند.
جبههپایداریگفتهکهاگربخواهدحضورداشته
باشددرجمنا،بایدیکسریاصالحاتراجمنادر
خودشانجامدهــد.میدانیداصالحاتمدنظر
پایداریچهچیســت؟دراینبارهباشماصحبت

کردهاند؟
   دقیقا نمی دانم. شــاید یکی از ایرادات این بوده 
که مدعوین از شهرستان ها و استان ها در مجمع ملی افراد 
خاصی بوده انــد. حاال داریم این روش انتخاب را شــفاف 
بیان می کنیم و اعالم می کنیم که در این مرحله افرادشان 
بیایند در مجامع و شوراها و کمیته های شهرستانی و استانی 
و مجمع ملی و برای تعیین شــورای مرکزی شــرکت کنند. 
چون اعضای شورای مرکزی هم مجدد انتخاب می شوند، 
بنا نیست که شورای فعلی دائمی باشد؛ ممکن است تعداد 
زیادی از اعضــای کنونی در انتخابات بعــدی تغییر کنند، 
اصال بعضی  خودشــان دیگر انگیزه ندارند و فعال نیستند، 
چون باید وقت بگذارند و فعال باشــند، که به هردلیل این 
اهتمام را ندارند و زمینه برای مشارکت چهره های با انگیزه 
و پرتالش فراهم اســت. اگر هم افرادشناخته شده و موثر 
برای شورای مرکزی انتخاب نشدند، یک شورای مشورتی 
و راهبردی را در نظر گرفته ایم که در آن شورا حتما افراد موثر 
احزاب و غیر آن را دعوت خواهیم کرد. یعنی طوری طراحی 
شــده که عناصر موثر خــارج از این مجموعــه نمانند. هر 
کس که عالقه مند است، بیاید و در کمیته ها و بخش های 

مختلف جبهه کمک نماید. 
به نظرم یکی از اشــکاالت همین بوده که ساز و کار 
قبلی همه را در بر نمی گرفت. حاال ساختار جدید از جامعیت 
و فراگیــری خوبی برخوردار اســت. ممکن اســت نظرات 
دیگری هم داشته باشــند؛ فرض کنید می گویند چرا فالن 
آقا یا حزب در شورای مرکزی حضور دارند؟ پاسخ این است 
که قرار نیست طیف یا اشخاصی حذف و طرد شوند چون 
با خط کش های خاص و تنگ نظری هــا همه را یکی یکی 
باید کنار گذاشت و دیگر همگرایی معنا پیدا نمی کند. تازه 
وقتی همه دســت به دست هم بدهند رســالت مهم جذب 

جبهــهمردمــینیروهــایانقــالباســالمی
بهعنوانتجربهایکارکــردیدروحدتواجماعنظر
اصولگرایاناندکیپیشازانتخاباتریاستجمهوری
دوازدهم،تشکیلشدواعالمحضورکرد.اگرچهدر
نهایتاینجبههنتوانســتبهپیروزیدستیابداما
توانســتجلویتجربههایناموفقگذشتهرابگیرد
واصولگرایانمتکثرودورازهمرابهیکاجماعنظر
برســاندتاآنجاکهبایککاندیدایواحد،پابهعرصه
رقابتبگذارنــد.خوداینامر،دســتاوردبزرگوقابل
توجهیمحسوبمیشود.امااینمجموعههممانند
هرســازوکارمشــابهدیگر،خالیازاشــکالنیست
وانتقاداتیبهآنوارداســت.شــبهاتوشــایعاتی
پیرامونروندشکلگیریوانتخابمجمعملیوحتی
کاندیداینهاییتوسطبرخیازچهرههاوجریانهای
مشــارکتکنندهدرجمنا،مطرحاست.باسیدمحمد
حسینیازاعضایشورایمرکزیجمناپیرامونحالو
آیندهاینجبهه،بهگفتوگونشستهایم؛البتهکهاین
گفتوگویمفصلبههمینجاختمنمیشودوگریزی

بهسایرمسائلجاریکشورنیزداشتهایم.
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توده هــای مردم وقشــر بــه اصطالح خاکســتری مطرح 
می شود که نیاز به سعه صدر و وســعت نظر بیشتری است 
و با نگاه بسته میسر نیســت. هر طیفی که اهداف و مبانی 
جبهه مردمی  را قبول داشــته باشــد می تواند یــاور جبهه 
و نقش آفریــن در این مجموعه باشــد. تاکید مــا بر وجوه 
مشترک است وگرنه طیف های مختلف اصولگرایی و ارزشی 
در حوزه های گوناگــون اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعــی اختالف نظرهایی با یکدیگر دارنــد که اگر این 
تفاوت نگرش هــا را برجســته کنیم، دســتیابی به وحدت 
و همبســتگی یک رویا و تخیــل بیش نخواهد بود. شــما 
ببینید اصالح طلبان با همه تفــاوت دیدگاه هایی که با هم 
دارند که خودشان زمانی افرادشان را بین العباسین قلمداد 
می کردند - از عباس عبدی تا عباس دوزدوزانی- حاال که با 
همراه شدن کارگزاران و اعتدالیون، اختالف دیدگاه شان 
دامنه بسیار بیشتری پیدا کرده و یک عده شان هم در خارج 
هستند یا پناهنده شده اند که هنوز با آنها مرزبندی  نکرده اند 
و به نوعی با هــم همکاری دارند، در مقاطع حســاس مثل 
انتخابات یا حوادثی چون سال 88 تقســیم کار می کنند! 
از آدم های تندشــان که زندان رفته اند گرفته تا آنهایی که 
معقول تر و مالیم تر هستند، همه با هم وفاق می کنند و از 
لیست واحد حمایت می کنند هرچند نشناسند یا واجد شرایط 
ندانند. شــما ببینید در همان دوره موســوم به اصالحات، 
اینها به شــدت کارگزاران و اطرافیان آقای هاشمی و حتی 
خود آقــای هاشمی رفســنجانی را تخریب  کردنــد و مانع 
راهیابی ایشان به مجلس ششــم شدند، ولی از سال84 به 
اقتضائات شــرایط روز و منافع مشترک، تغییر رویه دادند و 
در کنار هم قرار گرفتند. آیا اصولگرایان نمی توانند بر وجوه 
مشــترک تاکید کنند؟ البته نمی گویــم مثل اصالح طلبان 
هدف صرفا قدرت   طلبی باشد ولی برای صیانت از انقالب 
و مصالح مردم می توان برخی اختالفــات جزئی را نادیده 
گرفت و در مســاله ای مثل انتخابات مجلس توافق کرد. 
بیشتر اختالفات هم در باال اســت، یعنی در استان ها که 
می روید، می بینید که آنها با هم دارند کار می کنند. یعنی چه 
دوســتان پیروان، چه ایثارگران و چه پایداری در استان ها 
راحت تر باهم کار می کنند چون آنها مشکالت و گرفتاری ها 
برایشان ملموس تر است و لزوم همگرایی را با تمام وجود 
درک می کنند و کمتر دغدغه منافع فردی و گروهی دارند. 
می خواهند یک راهی برای برون رفــت از این وضع ایجاد 
شود و همه تاکید می کنند که در مرکز هم همه با هم کار کنند 

و هواهای نفسانی را کنار بگذارند.
اشــارهکردیــدبــهانتخابــاتمجلسشــورای

اســالمی.یکیازانتقاداتیکهبــهاصولگرایان
وارداســت،اینکــهمیگوینــدافرادشــاخصو
چهرههایخودشانرایابهعبارتبهتربتوانیم
بگوییــمژنرالهایخودشــانراهمــهازتهران
واردرقابتهــایانتخاباتیکردنــد.درایندوره
آیااینهاســوقدادهمیشوندبهشهرستانها؟
چوندرهمیــندورهقبلشــاهدبودیمکههیچ
اصولگرایینتوانستازتهرانبهمجلسراهپیدا
کندوبهنوعیچهرههایاصولگراییدرانتخابات

سوختند.
    االن شاید زود باشــد راجع به این قضیه صحبت 
کنیم. بله، اگر در تهران فضایی که در انتخابات گذشــته 
ریاست جمهوری و مجلس حاکم بود ادامه یابد، کار دشوار 
می شــود، ولی باتوجه به مشــکالت جدی معیشتی مانند 
رکود و بیکاری و انتظاراتی که از دولت داشتند و وعده های 
فراوان رئیس جمهور که تحقق پیدا نکرده و اصالح طلبان 
هم نمی توانند حساب خودشان را از دولت جدا کنند، طبیعی 
اســت که شــرایط تغییر کند. گاهی اوقات اصالح طلبان 
ژست نقد به خودشان می گیرند، ولی با حمایت جدی آنها 
بوده که این دولت، مجلس و شورای ناکارآمد تهران شکل 
گرفته و حاال نمی توانند خودشــان را کنار بکشند و در یک 
تناقض گویی آشکار بگویند ما در پدیدآمدن چنین اوضاع 
نابســامانی نقشــی نداریم. مســلما با این کارنامه ضعیف 
دولت،  گرایــش توده های مردم و حتــی گروه های خاص 
و نخبگان نســبت به اینهــا کم رنگ می شــود، همان طور 
که باوجود گذشت مدت 5 ماه از اســتقرار دولت دوازدهم 
امواج نارضایتی را مشاهده می کنیم و با اصرار دولت بر رویه 
فعلی روزبه روز گالیه ها بیشــتر و اظهار پشیمانی از رای به 

نمایندگان در تهران و رئیس جمهور بیشتر می شود. 
به هرحال باید بر اســاس نظرسنجی هایی که نزدیک 
انتخابات می شــود، حداقل پنج ماه، شــش مــاه مانده به 
انتخابات، آن موقع تصمیم گرفته شود. البته یک بار این 
شیوه را داشــتیم که بعضی  چهره های ملی مثل مهندس 
باهنر از شهرستان کاندیدا شدند و تجربه نسبتا موفقی بود. 
اساساشمافکرمیکنیدکههنوزاصولگرایاندر
تهرانشانسیداشتهباشــند؟چونشمااشاره
کردیدبهاینکهعملکرددولــتواصالحطلبانرا
بایددید،ولیحاالدرحالتکلیبدنهاجتماعیو
سبدرایقویایرااصولگرایاندرتهراندارند؟

    در سال 81 هم که انتخابات شوراهای دوم بود، 
هیچ کس باور نمی کرد در تهران مجــدد فرصت و مجالی 

برای اصولگرایان پیش بیاید، در حالی که در کمال ناباوری 
و بهت اصالح طلبان دیدیم که چه نتیجه ای حاصل شد. 
به خاطر اینکه مردم در دوره موسوم به اصالحات دیدند که 
اینها گفتمان و رویکردشان صرفا سیاسی است و دنبال حل 
مشکالت مردم نیستند اما اصولگرایان رویکردشان خدمت 
به مردم و گره  گشایی از مشکالت آنان است، در نتیجه به 
این طیف گرایش پیدا کردند. درحال حاضر هم توده های 
مردم خواهان رفع مشــکالت اقتصادی هستند و چندان 
کاری به جریانات سیاسی ندارند. چپ و راست یا اصولگرا و 
اصالح طلب ندارند و با هیچ کدام برای همیشه عهد اخوت 
نبســته اند، گروهی را که در قدرت اســت و دچار کم کاری 
و بی عملی اســت کنار می زنند. وقتی از یــک طیف ناامید 
شوند و به این باور برســند به فکر مشکالت مردم نیستند و 
دائــم گفتار درمانی، حاشیه ســازی و فرافکنی می کنند، از 
آنها رویگردان می شوند. شما ببینید در شورای شهر تهران، 
فقط دارند گذشته را تخریب می کنند. باالخره االن که شما 
در قدرت هستید، برای تهران و برای بهترشدن وضع زندگی 
مردم چه کار می خواهید بکنید؟ با این ترکیبی که االن دارند، 
ما مطمئن هستیم که اینها متاسفانه موفق نخواهند بود، و 
کار جدی برای مردم انجام نخواهند داد. این در شرایطی 
است که دیگر نمی توانند بگویند مانع بر سر راه ما بود، چون 
دولت، مجلس و شهرداری ها را در دست دارند و می توانند 
با هم همکاری کنند، بنابراین بهانه ای هم ندارند برای اینکه 
کار نکردند. با این وضعیتی که االن هست، به نظر نمی رسد 
که این ها بتوانند پایگاه مردمی  خود را حفظ کنند. البته الزمه 
گرایش به نیروهای انقالبی و والیی روشــنگری  منصفانه، 
ارائه برنامه هــای عملیاتی و عملکرد مناســب آنها در این 
مدت است. مراکز و نهادهای منسوب به آنان باید به نماد 
خدمت گزاری و مدیریت جهادی تبدیل شود تا مردم اعتماد 
کنند. بعضی مناطق که به طور سنتی قبال رای شان به نفع 
اصولگرایان بود، در انتخابات مجلس مشــارکت کم رنگی 
داشتند مثل بخش هایی از جنوب و حومه تهران، یعنی این 
فضا حاکم شــده بود که طیف های سیاسی چندان در فکر 
مردم نیستند. لذا باید در این مدت روشنگری و اعتمادسازی 
صورت گیرد. می تــوان عملکرد شــهرداری و دولت های 
مختلف را با هم مقایســه و به روشــنی اثبات کرد که وقتی 
مدیریت با نیروهای متدین و انقالبی بوده، در ارائه خدمات 

به مردم موفق تر از غربگرایان عمل کرده اند. 
اشارهکردیدکهشورایشهرفعلیفقطگذشتهرا
تخریبمیکند.چرااصالحطلبانهمیشهآقای
قالیبافراتخریبکردنــدواالنهمواردیکفاز
جدیدشــدهاندودارندیکجوســازیایراعلیه

ایشانانجاممیدهند؟
    آقای قالیبــاف به هر حــال به عنوان یــک مدیر 
اصولگرا، مطرح است، درست اســت که در زیرمجموعه 
ایشان از اصالح طلبان استفاده می کرد و نیروهای انقالبی 
از این جهت و جهــات دیگر نقدهایی به ایشــان دارند که 
می بایست در مقاطع مختلف شــفاف تر عمل می کرد یا از 
نیروهای والیتمدار بیشتر استفاده می کرد، ولی در مجموع 
ایشــان را به عنوان عنصری اصولگرا بــا مدیریت جهادی 
می دانند که در انتخابات هم مواضع جدی و روشن داشت 
در برابر آقای روحانی و جهانگیــری. تخریب قالیباف هم 
تخریب فرد ایشان است و هم اصولگرایان. قالیباف یک 
ظرفیتــی دارد و در آینده هم ممکن اســت در میدان های 
مختلف رودرروی آنها بایســتد و به عنــوان یک چهره ای 
که توانسته منشــأ تحول در تهران شــود و دستاوردهایی 
دارد که اصالح طلبان قادر به انجام این خدمات نخواهند 
بود، بنابراین می خواهند کامــل او را تخریب  کنند تا مردم 
به مدیریت ناکارآمد آنان تن دهند. همان گونه  که نســبت 
به دولت نهــم و دهم این حالت وجــود دارد؛ به نقاط قوت 
به شدت حمله  کردند و هنوز هم حمله می کنند؛ مثل مسکن 

مااگرخودمانراتضعیفوتخریبکنیم،چهنتیجهای
خواهیمگرفت؟درهرحالبایدسرمایهبزرگ16میلیون

عالقهمندراکهباتالشهمینافرادبهدستآمدهحفظکنیم.
وبهعالوهآنراافزایشدهیم.اگرمواضعیبگیریمکههم
چهرههایشاخصوهمهوادارانوطرفدارانشاندلخور

شوندواختالفجدیدیشکلبگیردچهخدمتیخواهیمکرد؟
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مهر، چون خودشان توفیقی در کارهای چشمگیر ندارند، 
نســبت به کارنامه خادمان ملت هم ســیاه نمایی می کنند 
تا ضعف مفرط شــان نادیده گرفته شــود. بعد به مردم القا 
کنند شــما چاره ای ندارید؛ اصولگرایان اهل سوءاستفاده 
یا ناکارآمد هســتند و میراث آنها بدهی و مشکالت است، 
اصالح طلبــان گرچه ضعیف هســتند اما گزینــه دیگری 
ندارید و باید به آنها اقبال نشــان دهید. من فکر می کنم از 
این جهت اینها هیچ موقع تخریــب را رها نمی کنند. حتی 
شــما ببینید در حادثه ای چون زلزله و آشوب های اخیر که 
دولتمردان باید منادی وفاق ملی باشــند، باز نگاه جناحی 
را پررنگ می کنند که مبادا مردم به طیــف اصولگرا اقبال 
نشان دهند. بیشــتر نگرانی ای که نســبت به کسانی مثل 
قالیباف و رئیســی و دیگر چهره ها دارند به خاطر دلواپسی 
از تاثیرگذاری این افراد در مقاطع حساس مانند انتخابات 
است؛ البته در حال حاضر وقت انتخابات نیست و شرایط 
عادی اســت، علی القاعده نباید تخریب کنند ولی همین 
که احتمال می دهند این اشــخاص ممکن است در آینده 
رقیب باشــند یا از فرد یا جریانی حمایت کنند و از پشــتوانه 
مردمی  برخوردار باشند، حمایت شان موثر خواهد بود، در 
نتیجه از حاال با هر بهانه ای و در هر فرصتی می کوشند این 
شخصیت ها را در افکار عمومی ضایع کنند تا پایگاه مردمی 
 نداشته باشند. بعد هم یک سیگنالی است برای دیگران که 
اگر شما هم فعاالنه در صحنه حضور پیدا کنید،  بی رحمانه 

تخریب خواهید شد.
بهآقایقالیبافاشارهکردیم.ایشانیکبحثیرا
بهعنواننواصولگراییمطرحکردند.اینراشما
چگونهارزیابیمیکنیدواساسااینکهچقدراین
مطرحکردننواصولگراییازطرفآقایقالیباف
میتواندبهواسطهدلخوریایشانازجمناباشد

کهایشانرااجباربهانصرافکردند؟
    تا آنجا که بنده می دانم برای انصراف اجباری در 
کار نبوده و صرفا از ســوی شــورای مرکزی جبهه پیشنهاد 
کنار رفتن مطرح شده است. اما در خصوص اینکه همواره 
به عملکرد خود نگاه نقادانه داشــته باشیم و در روش ها در 
صورت لــزوم بازنگری کنیــم تا نتیجه بهتری عاید شــود، 
تردیدی وجود ندارد. در انتخابات اخیر هم اگر باتمام توان 
و بدون نقص عمل کرده بودیم، نتیجه انتخابات این گونه 
نمی شــد. این را باید بپذیریــم که ضعف ها و اشــکاالتی 
داشتیم. درست اســت که رقیب در چارچوب عمل نکرد و 
برخی ضوابط و مرزهای قانونی و شرعی وخطوط قرمز نظام 
را زیرپا گذاشت، اما ما نتوانســتیم با روشنگری به موقع و 
اقدامات موثر افکار عمومی را همراه سازیم. در این مساله 
هیچ  تردیدی وجود ندارد. حال اگر آقای قالیباف می خواهد 
کار سیاسی جدیدی را آغاز کند و حزب قدرتمندی تشکیل 
دهد و بتواند افرادی از طیف مقابل را هم جذب کند، کسی 
مانع نیست و مشکلی وجود ندارد. چون برخی بر این اعتقاد 
هستند که عده ای سرخورده از وضعیت فعلی هستند و فکر 
می کنند با ایــن احزاب اصولگرا به نتیجه نمی رســند و نیاز 
به تغییر گفتمــان، تابلو، آدم ها و روش های جدید اســت 
تا بتوان اقشار متوســط جامعه را جذب کرد. از این جهت 
مشکلی به نظر نمی رســد، اما اگر نواصولگرایی به معنای 
نفی و تخریب ســرمایه فعلی و موجود اصولگرایان باشــد 
منطقی و پذیرفتنی نیست که به امید شرایط بهتر احتمالی، 
نیروهای خودی را تضعیف کنیم. بله، ما هم معتقد به نقد 
بدون مالحظه و به دور از محافظه کاری هستیم و در جلسات 
متعدد آسیب ها و اشکاالت را با صراحت بیان می کنیم، اما 
ببینید اصالح طلبان به ندرت علنی همدیگر را نقد می کنند، 
 که آن هم با نگاه سیاسی خاص اســت، مثل انتقادی که 
اخیرا کرباسچی از جهانگیری کرد که شما می گویید مدیران 
آویزان داریم، این  افراد را برکنار کنید. یعنی گاهی اوقات 
می بینند اقتضای شرایط این اســت که برای همراه نشان 

دادن خود با جامعه باید یک تلنگری به خودشان بزنند. یعنی 
بسیار حساب شده، موردی و قطره چکانی، نه اینکه اساس 

تفکر خودشان را زیر سوال ببرند.
ما اگــر خودمــان را تضعیــف و تخریــب کنیم، چه 
نتیجه ای خواهیم گرفت؟ در هر حال باید ســرمایه بزرگ 
16 میلیون عالقه مند را که با تالش همین افراد به دســت 
آمده حفظ کنیــم. و به عــالوه آن را افزایــش دهیم. اگر 
مواضعی بگیریم که هم چهره های شاخص و هم هواداران 
و طرفداران شــان دلخور شــوند و اختالف جدیدی شکل 
بگیرد چه خدمتی خواهیم کرد؟ طرح این موضوعات به نظر 
من باید سنجیده و دقیق باشد و این طور نباشد که هر فرد یا 
گروهی به خاطر عدم توفیق در انتخابات بخواهد دیگران 
را مقصر جلوه دهد. نه؛ همه دخیل بوده اند، هر کســی به 
ســهم خودش، حاال چه در موفقیت ها و چه در ضعف ها و 
ایرادات. اگر باب این فرافکنی ها باز شود، جز ضرر ارمغانی 

نخواهد داشت. 
میدانیمکهآقایرئیســیوآقایقالیبافهردو
ازکاندیدایمطــرحجریــاناصولگراییبودند
وتقریباتوانســتند16میلیونرایرابهدســت
بیاورنــد.درتشــکیالتجدیــدجمنــاازلحاظ
بازنگریدرساختار،آیابرایایندونفرجایگاهی
دیدهشدهواساســانســبتجمنا،یعنینسبت
جدیدجمناباآقایقالیبافورئیسیچیست؟

    از ظرفیت هر دو شخصیت ها قرار است استفاده 
شــود. از هر دو دعوت می شود که در شــورای مرکزی هم 
حضور پیدا کننــد. چون جایگاهــی باالتــر نداریم، مرکز 
تصمیم گیری جبهه مردمی  است یعنی ما انتظار داریم که 
همه ما شــخصیت های بارز از جمله آقای قالیباف و آقای 
رئیسی و دیگر کاندیداها در مجمع ملی آتی حضور پیدا کنند 
و به طور طبیعی حاضران در مجمع به آنان رای خواهند داد. 
اگر به هر دلیلی نخواهند عضو شورای مرکزی شوند، انتظار 
داریم در شــورای مشــورتی و راهبردی جبهه حضور یابند 

دیدگاه های صائب خود را مطرح و جبهه را تقویت کنند.
برخیازاصولگرایانمطرحمیکنندکهظرفیت
آقایرئیســییکظرفیتفراترازجمنااســت،
یعنیمیتواندبهعنواننقشکلیدیورهبریکل
اصولگرایانایفاینقشکند.نظرشماچیست؟
آیاآقایرئیسیتغییرمشیخواهنددادوبهعنوان
یکفعالاصولگرا،بهیکرهبــراصولگراتبدیل
خواهندشــد؟اینظرفیتدرایشــانهســت؟

همراهیاصولگرایانچقدرخواهدبود؟
    درخصــوص شــخصیت  ایشــان در انتخابــات 
وفاق وجود داشــت و هیچ گروهی از نیروهای ارزشــی با 
کاندیداتوری ایشــان و اینکه گزینه نهایی باشــد مخالف 
نبود. همه ایشان را پذیرفتند و حاال هم مورد اقبال هستند و 
جایگاه مناسبی دارند. ایشان می تواند تاثیرگذاری مستمری 
داشــته باشــد و از زمینه و بســتری که تحت عنوان جبهه 
مردمی  نیروهای انقالب فراهم شده، استفاده کند. یعنی 
یک تشکیالت سراسری شکل گرفته، ایشان می تواند در 
شورای مرکزی حضور پیدا کند و حتی می تواند  رئیس این 

شورا باشد، زیرا مانعی وجود ندارد. 

این فضای مســمومی  هم که در ایام انتخابات علیه 
ایشــان درســت کردند و با بی تقوایی بخشــی از جامعه را 
مرعوب ســاختند، به تدریج که گردوغبار فرو می نشــیند و 
واقع بینی جایگزین بدبینی و تعصبات کور می شود، بخشی 
از مخالفــان هم به شــخصیت خــدوم و دوست داشــتنی 
ایشــان پی می برنــد و او را چهــره ای فاضــل، منطقی و 
مردمی  می بینند؛ برخالف ســیمای خشــن و تندی که از 
ایشــان  ترســیم کردند که اهل بگیر و ببند و اعدام است، 
حاال درک می کنند که ایشــان در ُبعد ســازندگی، خدمات 
عمومی و محرومیت زدایی مدیری موفق است که اقدامات 
ارزشمندی را انجام داده است. به تدریج متوجه می شوند آن 
تصویر رعب انگیز در فضای مجازی، فرسنگ ها با واقعیت 

فاصله داشت. 
تااالنباایشــانصحبتیشــده؛جمنــاباآقای

رئیسیدیداریداشته؟
    بله، جلسات متعددی هیات رئیسه با آقای رئیسی 
داشتند و ایشان هم همیشه تاکیدش بر هم گرایی و انسجام 

بین اصولگرایان است. 
انتخابــاتمجلــس98راپیــشروداریم.یک
فرمایشیهمشماداشــتید،مبنیبراینکهآقای
رئیســیموردوفــاقاصولگرایاناســت.چقدر
امکانداردکهآقایرئیســیبهعنوانسرلیست
اصولگرایانواردعرصــهانتخاباتیمجلس98
شودوشبیهآنکاریکهآقایعارفدرسال94
انجامدادبرایاصالحطلبان،آقایرئیسیبرای

اصولگرایانانجامدهند؟
    آقــای رئیســی از اول انقــالب تــا انتخابات 96 
هیچ گاه خود را در معرض رای مــردم در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی یا ریاســت جمهوری قرار نداده بود؛ فقط 
ایشــان در خبرگان مشــارکت داشــتند؛ آن هم از اســتان 
خراسان جنوبی، نه حتی از مشــهد یا تهران. بنابراین باید 
نظر خود ایشــان را ببینیم که چیســت. شــاید اگر ایشان 
برنامه ای برای ریاست جمهوری آینده داشته باشد، نخواهد 
در مجلس خود را در معــرض رای قرار دهــد. البته برخی  
معتقدند مجلس یک فرصت است، یعنی فرد می تواند در 
مجلس و به ویــژه جایگاه هیات رئیســه توانمندی وکارایی 
خود را به منصه ظهور برساند و، مردم بیشتر ابعاد شخصیت 
ایشــان را بشناســند. همان ضعفی که در مورد وی وجود 
داشــت بود و توده های مردم از ایشــان شــناخت درستی 
نداشتند از اول انقالب ایشــان جزو خدمت گزاران نظام و 
نزد خواص شناخته شــده بود اما توده های مردم باید بارها 
برایشان تکرار شود، دائم در تلویزیون و رسانه ها یک فرد را 
ببینند، تا در ذهن شان بماند و در منصبی باشد که با مسائل 
روزمره شان سر و کار داشته باشد. البته همیشه این طریق، 
جواب نمی دهد. آقــای ناطق نوری با وجــود اینکه رئیس 
مجلس و کامال شناخته شده بود، اما نتوانست موفق شود، 
چون مباحث و رویدادهای اجتماعی پیچیده اســت؛ یک 
فرمول واحدی ندارد که بگوییم هر کسی از این مسیر رفت، 
انتخاب می شود. مثال دکتر احمدی نژاد ابتدا شهردار و بعد 
رئیس جمهور شد، ولی این روند تکرار نشد. لذا به سادگی 
نمی توان اظهارنظر کرد، اما  باید احتماالت و گزینه های 
مختلف را مورد بررســی و ارزیابی قرارداد و اجماال به یک 

جمع بندی رسید. 
نکته مهمتر نگاه خود ایشــان اســت؛ ممکن است 
به هیچ وجه ایشــان نخواهد وارد شــود. بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری 96 هم واقعا ایشان بنای حضور نداشت. 
یادم هست حدود مهرماه سال 95 با ایشان صحبت کردم، 
گفتم ما جمعی از دانشگاهیان هستیم و عالقه مند هستیم 
که شما بیایید به میدان و از شــما حمایت  کنیم، از همین 
حاال هم شــروع به فعالیت کنیم. ایشــان قاطــع رد کرد و 
تا نزدیک انتخابات نپذیرفت و شــاید یکــی از دالیلی که 

مجلسفعلــیمثلدولــتائتالفی
اســتکهچنیندولتهاییمعموال
ضعیفتریندولتهاهســتند.اما
وقتییــکجریانسیاســیویک
حــزبدولــترادراختیــاردارد،با
انســجاموهماهنگیوبهسهولت
تصمیممیگیردواقداممیکند
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ایشان نتوانست به خوبی خود را به مردم معرفی کند، ورود 
دیرهنگام در انتخابات بود. اگر شش ماه قبل از انتخابات به 
تصمیم نهایی می رسید و کار اطالع رسانی و تبیین برنامه ها 
دیدگاه ها شروع می شد و به اتهامات ناروا و شایعات پاسخ 

داده می شد نتیجه تغییر می کرد.
مجلسفعلیراچگونهارزیابــیمیکنیدواینکه
بعضیهــامیگوینــدمجلسســاکتاســتیا
میگویندمجلسدردستآقایالریجانیوآقای
روحانیاستوتصمیماتومصوباتشانمتاثراز
ایندوطیفاست.اینموضوعراچگونهارزیابی

میکنید؟
    مجلس فعلی مثل دولت  ائتالفی است که چنین 
دولت هایی معموال ضعیف ترین دولت ها هستند. اما وقتی 
یک جریان سیاســی و یک حزب دولت را در اختیار دارد، 
با انســجام و هماهنگی و به ســهولت تصمیــم می گیرد و 
اقدام می کنــد. همین وضع در مورد مجلس هم هســت، 
یعنی اگــر اکثریــت قاطعی مجلــس را در اختیار داشــته 
باشــند، آن اکثریت بهتر می توانند امور را ســامان دهند و 
طرح ها و لوایــح و امر نظارت را به نتیجه برســانند. ولی در 
مجلس فعلی ســه طیف حضور دارند و هیچ یک اکثریت 
را در دســت ندارند بنابراین حالت شکننده  دارد، یعنی اصال 
معلوم نمی شود، یک بار به این طرف می غلتد، یک بار به 
آن طرف، و امر تصمیم گیری و هماهنگی دشــوار است و 
معموال تصمیمات لب مرزی و غیرقاطع اســت. به همین 
خاطر کم خاصیت هم هســت، یعنی آن جایــگاه در رأس 
امور بودن را نمی توان احســاس کرد. گاهــی اوقات تابع 
و ذیل دولــت حرکت می کنــد و گاهی نقدهایــی را مطرح 
می کند و ســعی می کند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد، 
ولی کم رمق ظاهر می شــود. در مقایسه با دوره های قبلی 
این مجلــس، ضعیف ترین مجلــس به حســاب می آید. 
مخصوصا نمایندگان تهران که باید سرآمد نمایندگان باشند 
در شمار ناتوان ترین نمایندگان هستند، به جز 4یا5 نفری که 
بعضا باجنجال آفرینی در رسانه ها به ویژه رسانه های بیگانه 
برجسته می شوند، بقیه ظهور و بروزی ندارند و جریان ساز 
نیستند. نمایندگان شهرستانی معموال درگیر حوزه انتخابیه 
هستند؛ مراجعات فراوان دارند و درگیر مشکالت مردم مثل 
رکود، بیکاری و گرانی هستند و معموال موتور محرکه و قوه 
عاقله مجلس، نمایندگان تهران بودند که طرح های مهم، 
پیشــنهادات و بحث های کالن کشور را تعقیب می کردند 
و  بقیه هم همراهی می کردند، ولی االن در ســر این پیکر 
آن مغز متفکر نیســت و اندام مجلس از بــازوان قدرتمند 
محروم است، در نتیجه مجلس ضعیفی در مجموع قلمداد 
می شود. فراکســیون والیی مجلس که قرار بود در مقابل 
فراکســیون اصالحات متحد باشند، بعد ناگزیر دو قسمت 
شــدند. یعنی مباحثی  می کردند، تصمیماتی می گرفتند، 
اما درعمل طیف مستقل با اصالح طلبان همراه می شدند 
مثال در قضیه انتخاب نواب رئیس مجلس، بنابراین طیف 
اصولگرا تصمیم گرفتند به این وضع نامعلوم و متزلزل پایان 
دهند و با تعداد کمتر اما انسجام بیشتر مسیر خود را ادامه 
دهند. حاال مطمئن هســتند وقتی به جمع بندی رســیدند 
حدود 110 نفر پای کارشان هســت. نمونه دیگر موقعیت 
اکثریت در کمیسیون هاست که شکننده و لب مرزی است، 
مثال حضــور12 نفر اصولگــرا و11 اصالح طلــب در یک 
کمیسیون کار تصمیم گیری را ســخت و یاکم اثر می کند 
در مقایســه با زمانی که از 23 نفر 18 نفر یا بیشــتر همراه و 
هم رای باشند. به هرحال در این مجلس کمتر تصمیمات 
قاطعی گرفته می شــود، به خاطر همیــن از حاال عده ای 
حدس می زننــد و می گویند اگر در دوره های قبل دو ســوم 
نمایندگان تغییر می کردند، این بار ریزش ها بیشتر خواهد 
شد، یعنی ســه چهارم یا چهار پنجم آنان به مجلس بعدی 
راه نخواهندیافت. چون مــردم می بینند که این ها تاثیری 

در بهبود وضع زندگی شان ندارند و نظارت جدی بر مدیران 
دستگاه ها ندارند یا نمی توانند دولت را وادار به تصمیمات 
و اقدامات اساسی کنند و ضعف دولت به حساب نمایندگان 

هم گذاشته می شود. 
دراینتحلیلیکهشماارائهدادید،نقششخص
آقایالریجانیراچگونهمیبینید؟ایشانباالخره
9سالیاســتکهدرمجلسهســتند،ریاست
مجلسراهمســالیاندرازیاســتکهبهعهده
دارندوظاهرایکمقدارمواضعشــانبهمواضع
اصالحطلبانیابهتراستبگوییمحامیاندولت
نزدیکشده؛ایشانراچگونهارزیابیمیکنید؟

    سابقه دکتر الریجانی ســابقه روشن اصولگرایی 
اســت و در دوران دوم خرداد به خاطر اتخاد مواضع قاطع 
در ریاست صدا و ســیما، در نوک حمله اصالح طلبان قرار 
داشــت. ولی از ســال 88 مواضع ایشــان مثل گذشته در 
مواجهه با اصالح طلبان شفاف نبود. در فتنه 88 که رهبری 
قاطعانه وارد میدان شــدند و هنوز هم آن را خط قرمز نظام 
می دانند از شخصیتی چون دکتر الریجانی انتظار می رفت 
بدون مالحظــه و صریح تــر عوامل فتنــه را محکوم کند. 
حاال هم توقع نیروهای متدین و انقالبی از ایشــان اتخاذ 
مواضع روشن و انقالبی است. در سال های 92 و 96 که دو 
انتخابات سرنوشت ساز در کشــور رخ داد موضع ایشان در 
حمایت از جریان اصولگرایی صریح نبود و درمجموع این 
ابهام به نفع آقای روحانی شد. در سال 96 نمایندگان نزدیک 
به ایشان که در همان فراکسیون مستقل مجلس هستند، 
از آقــای روحانی با صراحت حمایت کردنــد و در انتخابات 
مجلس )سال 94( هم همین شد، افرادی مثل آقای نعمتی 
و آقای کاظم جاللی که سال ها عنوان اصولگرایی را یدک 
می کشیدند سر از لیســت امید و اصالح طلبان در آوردند، 
یعنی با همکاری اصالح طلبان، اینها مجدد انتخاب شدند. 
این موارد همه شــواهد و نشــانه هایی از فاصله گرفتن با 
جریانی است که به واسطه آن به چنین موقعیتی رسیده اند. 
یا در بحث برجام، آن حمایت جدی ای که ایشان از دولت 
داشــت و در ظرف 20 دقیقه در مجلــس آن را به تضویب 
رساند، در حالی که بعد از گذشــت دو سال از اجرایی شدن 
برجام، دیگر از انوار درخشــان و حــرارت آن آفتاب تابان 
خبری نیست. همه این قضایا باعث شده که بین نیروهای 
اصولگرا نقدهایی نســبت به ایشــان وجود داشــته باشد. 
اخیرا هم نمایندگانی از هر ســه فراکسیون، نامه نوشتند و 
درخواست کردند که بحث ســوال از رئیس جمهور مطرح 
شــود، اما ایشــان به عنوان رئیس مجلس ایــن را مطرح 
نمی کنند یا بعضی اوقات سواالتی که از وزراست یا بحث 
اســتیضاح وزرا مطرح می شــود، مثل آقــای آخوندی که 
قبال استیضاحش انجام شــد، اما مجدد ایشان رای آورد؛ 
همه این موارد را به نوعی آقای الریجانی دخیل هستند. یا 
همین کابینه آقای روحانی که رای باالیی آورد، نقش آقای 
الریجانی یک نقش مهم  در این قضایا قلمداد می شــود. 
بر این اســاس نیروهای حزب اللهــی و نیروهای اصولگرا 
احساس می کنند که ایشان یک فاصله ای گرفته، اما به رغم 
همه اینها، نیروهای اصولگرا به عنوان ریاست مجلس باز 
به ایشان رای دادند و این طور نبوده که پیش قدم شوند در 

اینکه بخواهند از ایشان فاصله بگیرند و هنوز هم امید دارند 
که با ایشان می شود کار کرد ولی از اینکه ایشان سرنوشت 
سیاسی و آینده خود را به آقای روحانی گره بزند، باتوجه به 
ضعف مفرط و ناکارآمدی دولت وی، آن را درست و به نفع 

ایشان نمی دانند. 
همانطورکهشمااشارهکردید،ماآقایالریجانی
راداراییــکتبــاراصولگرایــیمیدانیم،ولی
گفتیدکهبهخاطــریکســریعملکردهاییکه
ایشــانداشــتندوموضعگیریهاییکهانجام
ندادنــد،برخــیاصولگرایــانقدریازایشــان
دلخورهستند.دربحثجمناباایشانصحبتی
شد؛یعنیجلســاتهیاترئیسهیانمایندهایاز
جمناباایشاندیداریداشتدرراستایجذبیا

مشورتباایشان؟
    هیأت موسس را من نمی دانم که واقعا جلسه ای 
داشتند یا نه؛ شــاید در آغاز کار نزد ایشــان هم رفته باشند 
چون با افراد مختلف بحث و مشورت کرده اند، مخصوصا 
کسانی مثل آقای ذوالقدر که سالیان سال با آقای الریجانی 
در ســپاه همکار بوده اند. احتمــال دارد که قبــال این کار 
شده باشد، ولی از زمانی که ما در شورای مرکزی و به زمان 
انتخابات نزدیک بودیم، با یک ســری مواضعی که آقای 
الریجانی داشــتند، اصال بعید به نظر می رسید که ایشان 
بخواهنــد همراهی کنند، یعنی یک چراغ ســبزی نشــان 
دهند که با این گروه می خواهند همراهی کنند. بیشــتر به 
نظر می رسد که ایشان تمایل شان به آقای روحانی است و 
بعد هم ما دیدیم در بحث یارانه ها که آقای رئیسی یا آقای 
قالیبــاف مطرح  کردند، ایشــان خیلی بــا صراحت موضع 
می گرفتند، اگرچه از آقای رئیســی و آقای قالیباف اســم 
نمی بردند، ولی کامــال معلوم بود کــه برنامه هایی را که از 
ســوی این طیف مطرح می شــود، رد می کنند و می گویند 
این ها شعارهایی است که پایه و اساسی ندارد. بله، ایشان 
با صراحت از آقای روحانی حمایــت نکردند، اما همین که 
با اصولگرایان همراه نشدند، برداشت عده ای این بود که 
 ترجیح می دهند آقای روحانی چهار سال بعد هم ادامه دهد. 
شمااشارهکردیدکهیکســریازحمایتهایی
کهآقایالریجانیازاصالحطلبانانجامدادند،
بهنوعیتحــتتاثیــراختالفــاتدرونطیفی
بــود؛اختالفاتــیکــهآقــایالریجانیبــاآقای
احمدینژادداشتند.چقدرفکرمیکنیدایشان
عدمحمایتشانازکاندیدایواحداصولگرایان،
بهخاطردلخوریگذشــتهبودهوایشــانانتظار
داشتندکهاصولگرایانازایشاندلجوییکنند؟

    در ماجرای قم که مع االســف به ایشان اعتراض 
و هجمه شد طبیعی است که گالیه داشته و دلخور باشد. 
ایشــان معتقد اســت برخی روش ها که پایداری یا بعضی 
نیروهای این طیف دارند، به نفع کشــور نیست. وضعیت 
کشور به گونه ای است که باید جریان های مختلف در کنار 

هم کار کنند تا بشود کشور را اداره کرد.
درهفتههایاخیرشاهدیکسریاعتراضهای
مردمــیبــهوضــعمعیشــتواقتصادکشــور
بودیمکــهرفتهرفتهبهاغتشــاشوحرکتهای
ساختارشــکنانهرســید.چقدرفکرمیکنیددر
اینجریاناخیرکهنقطهشــروعش،معضالت
اقتصادیوناکارآمدیدولتدربخشمعیشــت
مردمبود-کهبارهااصولگرایانهمآنراتذکرداده
بودند-بدنهمردمیوسبدرایاصالحطلباندچار
آسیبشدهواینطیفبرایانتخاباتآینده،حاال
مجلس98یاریاستجمهوری1400،بامشکل

عدماقبالعمومیروبهروخواهندشد؟
هر کس که بخواهــد این فضای اخیــر را تحلیل 
کند و بــه زمینه هایش کــه رکود، بیــکاری، کاهش قدرت 

ســابقهدکترالریجانیســابقهروشــن
اصولگراییاستودردوراندومخرداد
بهخاطراتخادمواضعقاطعدرریاســت
صداوسیما،درنوکحملهاصالحطلبان
قرارداشــت.ولــیازســال88مواضع
ایشــانمثــلگذشــتهدرمواجهــهبــا

اصالحطلبانشفافنبود
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خرید مردم و دیگر مشکالت معیشــتی است اشاره نکند، 
با واقعیت هــای جامعه بیگانه اســت، دارد کتمان می کند 
یکســری حقایق را که کامال ملموس و عینی است. وقتی 
مردم به دلیل کمبودها، تبعیض ها و مفاسد ناراضی باشند 
و تحرک الزم برای حل مشــکالت را از ســوی دولتمردان 
مشاهده نکنند و هر روز اخبار ناامیدکننده ای از تصمیمات 
بشنوند طبیعی است که عده ای اعتراض  کنند. در گذشته 
هم سابقه داشته است مانند ســال 71 که اعتراضاتی شد 
در بعضی از شــهرها، به خاطر همین فشاری که بر طبقات 
محروم جامعه وارد می شد. پس این عملکرد ضعیف آقایان 
بوده که هم به مشکالت مردم رسیدگی نکردند و هم تبعیض 
را مردم احساس کردند. یعنی یک عده در ناز و نعمت و رفاه 
هســتند؛ حاال چه در موقعیت های مســئولیتی و دولتی، 
شــرایط زندگی شــان را می بینند، حقوق هــای نجومی  را 
می بینند و وام های کالن را می بینند، بهره برداری اطرافیان 
و اعوان و انصار اینها را می بینند که تحمل این اشــکاالت 
بر مردم سخت است و بنابراین تجمع و اعتراض می کنند. 
حال که آشوب ها پایان یافته الزم است مدیران دولتی یک 
تجدیدنظری در کار خودشان بکنند، وگرنه بخواهند جهت 
سیاســی به این بدهند یا بروند ســراغ بحث های فرهنگی 
و بگویند مردم برایشــان بحث های فرهنگــی مهم بوده، 
اشتباه دیگری است و زخمی که التیام نیافت دوباره فرصت 
را فراهم می کند که مگس برآن بنشیند. البته از نارضایتی 
بخشی از جامعه مثل مالباختگان و بیکاران، معاندان داخل 
و خارج سوءاستفاده کرده و در بستر پدیدآمده موج سواری 
کردند و اجتماعات را ســریع به سمت آشــوب و شعار علیه 
اصل نظام، انقالب و حتی اسالم بردند جهت گیری ها تغییر 
کرد، یعنی افرادی که نگاه براندازانه داشتند و تحریک شده 
از سوی منافقین و سلطنت طلبان بودند مسیر را کال تغییر 
دادند و مردم هم با آنهــا همراهی نکردنــد. البته برخی از 
معترضان تماشاچی و نظاره گر بودند؛ به خاطر گالیه هایی 
که داشتند بی تفاوت بودند و در برابر اغتشاشگران واکنشی 
نشان ندادند. بعدا ســاماندهی شــد، فراخوان داده شد و 
اجتماعــات و تظاهــرات مفصلی در محکوم کــردن فتنه 
شکل گرفت. دیگر نشــان نارضایتی از کم کاری و ضعف 
دولت ابراز ناراحتی، ندامت و پشــیمانی بعضی طرفداران 
پروپاقرص روحانی مانند هنرمندان و سلبریتی ها است که 
هنوز چندماه از دولت دوازدهم نگذشــته مایوس شده اند. 
سیاسیون و حامیان دولت در محافل داخلی  روی این مساله 
به طور جــدی بحث می کنند که ناکارآمــدی دولت موجب 
نارضایتی مردم شــده و مردم مقصر را دولــت و حامیانش 
از جمله اصالح طلبــان می داننــد و وقتی مــردم از دولت 
رویگردان شوند، از حامیانش هم رویگردان می شوند. البته 
اصالح طلبان این هنر را دارند که با فصاسازی و آدرس غلط 
دادن و به کارگیری تکنیک های جنگ روانی خود را منزه و 
دیگران را مقصر جلوه دهند و به جای پاسخگویی همواره 
مدعی و طلبکار باشند. مثل زمان انتخابات که مساله اصلی 
مردم، مسائل معیشتی بود، ولی اینها با  تردستی مباحث و 
منازعات را به امور سیاسی، فرهنگی و آزادی های اجتماعی 
کشاندند و فضای دوقطبی در جامعه ایجاد کردند که بحث 
معیشت تقریبا به حاشیه رفت. حاال هم می خواهند ریشه 
و زمینه آشوب ها را به سمت و ســوی دیگری جهت دهند و 
تهدید  بی اعتمادی مردم به خودشــان را به فرصتی جهت 
بهره بــرداری تبدیــل کنند. آقــای روحانی می گوید شــما 
جامعه شناسان باید ریشه یابی کنید. ریشه یابی نمی خواهد، 
یک کشاورز روســتایی و یک فرد عادی جامعه، حتی یک 
بچه دبستانی هم شما بپرسید، می گوید که این مشکالت 
اقتصادی باعث شــده کــه عده ای دادشــان بلند شــود. 
باالخره وقتی کســی می بیند که چند تا فرزند تحصیلکرده 
دارد و نمی توانــد یک کاری برایشــان پیدا کنــد، اما یک 
آقازاده می تواند برود واردات انجام دهد، حاال یکی فرزند 

وزیر اســت، یکی دیگر برادر معاون اول است و می تواند 
وام های آنچنانی بگیرد و از موقعیت خودش سوءاستفاده 
کند و قس علیهذا، این تبعیض ها مردم را به ستوه می آورد 
و ناراحــت می کند. بنابراین ممکن اســت در مقطعی اینها 
بیایند و حرف هایی بزنند، ولی این اشتباه است و اگر واقعا 
اصالح جدی در رفتارشان نداشته باشند و به مردم خدمات 
اساســی ارائه ندهند و باز بخواهنــد فرافکنی کنند، مجدد 
جای دیگری اینها مشکل ایجاد می کند، یعنی حضرت آقا 
فرمودند زخم؛ این زخم را نباید ایجاد کنیم. اگر زخم ایجاد 
شــد، باالخره عده ای می آیند بهره برداری و سوءاســتفاده 
می کنند. به نظر می رسد نمی خواهند اعتراضات را به درستی 
ریشــه یابی کنند و راهکار برونرفت از وضع فعلی را بیابند، 
بلکه می خواهند بهره برداری سیاســی کننــد و یک جوری 
خودشــان را موجه و طرفدار مردم جلوه دهنــد. یکمرتبه 
می بینید به صحبت های امام جمعه تهران گیر می دهند. 
آقای صدیقی یک آدم اخالقی و دقیق اســت. من هم آن 

روز در نماز جمعه بودم.
ایشاننســبتبهحوادثاخیرمردمراتکریمو
تجلیلکردکهراهخودشــانراازآشوبگرانجدا
کردندوباآنهاهمراهنشدندواشارهکلیکردندکه
ســیلحضورمردمدرهرزمانیمعاندانراازسر
راهکنارمیزند.آیاکســیکهآشوبواغتشاش
کردهوبافرمانآمریکاییها،صهیونیســتها،
ســعودیها،منافقینوســلطنتطلبانبلوابرپا
کردهبایدموردنوازشقــرارگیردوبهاوبارکالله
بگویندکهکارخوبیکرده،تــادوبارهتکرارکند!
فردیآمدهپرچمجمهوریاسالمیراآتشزده،
دیگریرفتهدرحوزهعلمیهوبهســاحتنورانی
قرآنجســارتکــرده،رفتهبهخانــهامامجمعه
اراکحملهکرده،شیشههاراشکسته.اینهاکه
دیگرآدمهایمحترمینیستندکهنازکترازگل
بهآنهاگفتهنشود.شخصآقایروحانیدرفتنه
کویدانشگاهدرروز2۳تیرچهتعابیریدرمورد
آشــوبگرانبهکاربردکهاینقدرتوصیهبهادب

وبردباریمیکند؟!
  بله، یک تعــدادی از اینها فریــب خورده اند و بنا 
بر این اســت که مورد رأفــت قرار گیرند، ولــی یک عده از 
شــهری رفته اند به شــهری دیگر و آنجا آشــوب کرده اند. 
حاال مثال یک جــوری وانمود می کنند کــه جناح اصولگرا 
با هرگونه اعتراضی مخالف اســت. نه، کسی با اعتراض 

مخالف نیســت. بحث مــا این اســت که به حــرف مردم 
گوش دهید، نه اینکــه مردم مدام بیاینــد اطراف مجلس 
و از عملکــرد دولتمردان فریادشــان به آســمان برســد و 
کسی هم جوابگو نباشد و اعتنا نکند. یا اینکه در استان ها 
می خواهند با اســتاندار یا وزیر صحبت کنند ولی دسترسی 
نداشــته باشــند. حاال بر فرض هــم حرف شــان را منتقل 
کنند، اتفاقی رخ نمی دهد که منشــاء امیدواری شــود. تا 
حاال همــواره برجام برجــام می کردند که آثــار و نتایجش 
به سرعت ظاهر می شــود. حاال دو ســال از اجرایی شدن 
برجام گذشــت، باالخره با کدام عینک باید آثارش را دید؟ 
شــما که نســتجیربالله امام معصوم و پیامبر)ص( را قابل 
نقد می دانید آیا شــنوای نقد بر برجام هم هستید و برآشفته 
نمی شــوید؟ قبل از برجام و حین برجام که فرمان ســاکت 
باشــید را صادر کردند، حاال هم بعد از سال ها، سعه صدر و 

تاب نقد ندارید؟!
در شــرایط ســخت طبقات محروم و حتی متوســط 
جامعه یک مرتبه الیحه بودجه ای ارائه می شود که شرایط 
دشوارتری را با افزایش جهشــی قیمت بنزین و حذف 30 
میلیون یارانه بگیر  ترســیم می کنــد و این اقــدام به منزله 
جرقه ای است برای شعله ور شدن مطالبات انباشته شده و 
باعث می شود که عده ای اعتراض کنند. به هرحال به نفع 
خود دولت و اصالح طلبان است که دست از گفتاردرمانی و 
فرافکنی مشکالت و دیگران را مقصر جلوه دادن بردارند. 
اینکه مثال مشاور رئیس جمهور بگوید این شورش های اخیر 
ریشه در دولت نهم و دهم دارد، حرف عجیبی است.  مردم 
می گویند شما که می دانســتید وضع کشور چگونه است، 
پس چرا وعده صد روزه و ســه ماهه و چند ماهه و یک ساله 
و هر ســال گفتید ســال 93، 94، 95، 96، 97 و هر سال 
خوب شدن اوضاع را به ســال بعد موکول کردید، اینها چه 
بود؟ یعنی واقعا شما شناخت و تحلیل درستی از واقعیت ها 
نداشــتید یا اینها فقــط وعده های توخالــی و عوام فریبی 
بود؟ در هر دو صورت اشــکال دارد. در ســال پنجم هنوز 
می خواهید کاسه کوزه ها را بر سر دولت نهم و دهم بشکنید؟ 
باالخره دولت قبل یک اقداماتی انجام داده و شما مدعی 
شدید با مدیریت ژنرال ها چنان بهشتی می سازید که مردم 
نه تنها یارانــه نگیرند که بــه دولت هم کمک کنند! شــما 
می گفتید اثر تحریم ها حدود 20 درصد است، اصل ایراد 
از سوءمدیریت است؛ شما که االن مدیریت در اختیارتان 
اســت، اصالح کنید. اصال قابل قبول نیســت بعد از چند 
سال آدم بخواهد این بحث ها را مطرح کند یا اینکه به خاطر 

حتیآنموقعازخاتمیهمعبورکردندچراکهتوقع
داشتندبایدخیلیجدیتروتندترواردعرصهشود.االن
همنسبتبهآقایروحانینقدهایجدیدارند،ولی
دراینکهآیابهمصلحتشانهستیانیستوآیامردم
میپذیرند،دراینتردیددارند.شکنکنیداگراینها
احساسکنندکهاینموضعرابگیرند،تودههاباآنها
همراهیمیکنند،اینموضعراخواهندگرفت
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اینکه حواس افراد پرت شــود، یک دفعه بیاید در مســائل 
اعتقادی ماننــد نقد معصوم ورود پیــدا کنید. این حرف ها 
نشــان می دهد که می خواهند حواس ها از مسائل اصلی 
کشور پرت شود و مناقشات و دعواهای دیگری برپا شود. 
قطعا علما و مراجع نمی توانند در برابــر این انحراف بزرگ 
سکوت کنند و بنا به رسالت تاریخی خود در برابر تحریف ها 
و بدعت ها موضع می گیرند و بدتر اینکه دفتر رئیس جمهور 
در روز روشن اطالعیه می دهد و تکذیب می کند و می گوید 
یک چهره سیاسی این کار را کرده است. جل الخالق! چه 
کسی این کار را کرده؟ این متن سخنان که موجود است و 
در اختیار همه است و این طور نیست که کسی بیاید این ها 
را مونتاژ کند و بسازد برای ایشان به هرحال ایشان مطلبی 
را با صراحت گفته و حاال به جای اینکه بگویند اشتباه شده 
و عذرخواهی کنند باز توپ را به زمین دیگران می اندازند. 
وقتی ایشان می گوید در کشور هیچ کس معصوم نیست و 
همه باید نقد شوند، یعنی می خواهد اشکاالت و انتقادات 
متوجه خود را به سمت رهبری جهت دهد. البته رهبر حکیم 
انقالب بارها فرمودنــد نقد کنید، ولی آقایــان آدرس غلط 
می دهند کــه انگار رهبری یــا دســتگاه های زیرمجموعه 
رهبری حاضر به پذیرش نقد نیستند. نه، آنها که گفته اند، 
حتی آقا فرمودند که دســتگاه های زیرمجموعه رهبری را 
تحقیق و تفحص کنید. از صدا و ســیما، از جاهای دیگر 
می روند، بررســی می کنند، نظارت می کنند. رهبری که در 
حضورشان می آیند دانشــجویان و اساتید مسائل کشور را 
نقد می کنند. حاال دولت نتوانسته به وعده هایش عمل کند 
و مشکالت اقتصادی کشور بیشتر شده، برجام هم به تعبیر 
خودشان نتایجش حداقلی است؛ قبال که می گفتند تقریبا 
هیچ. حاال می گویند آمریکا کاری کرده که اروپایی ها با ما 
همکاری اقتصادى قابل توجه نکنند تا ما از دســتاوردها و 
مزایاى برجام بهره بردارى چندانی نکنیم. باالخره قرار بوده 
تحریم ها کامل برداشته شود، روابط اقتصادی برقرار شود و 
بیایند سرمایه گذاری کنند، که این اتفاقات رخ نداده است.
حتی سفارتخانه های ما نمی توانند یک شماره حساب 
درست و حسابی در بانک های معتبر در اروپا داشته باشند. 
همین کشتی ما با پرچم پاناما می رفته؛ این برای چه با پرچم 
پاناما می رفته؟ حاال ممکن اســت یک توجیهات دیگری 
کنند، ولی باالخره معلوم می شــود آثار تحریم وجود دارد. 
اصال اسم کشــتی سامان بوده، گذاشــتند سانچی! برای 
چه گذاشتند سانچی؟ یعنی اســمش را تغییر دادند، پرچم 
جمهوری اســالمی را برداشــتند. یعنی هنوز آن تحریم ها 
به نحوی وجــود دارد. می خواهم بگویــم در این زمینه ها 
نتوانسته اند موفق باشند، بعد یک مرتبه می آیند و می گویند 
رهبری را نقد کنیم یعنی معنای حرف شان این است. ممکن 
است خیلی با صراحت نباشد، ولی بعد که دیگران در خارج 
تفسیر می کنند، این جهت را خیلی برای مردم جا می اندازند 

که انگار در کشور رهبری باعث برخی مشکالت است.
آقــایدکتــر!بــاوضعــیکــهترســیمکردیدو
مشــکالتیکهوجوددارد،چقدرامــکانداردکه
اصالحطلبانازدولــتروحانیجداشــوندوبه

عبارتبهترازایشانعبورکنند؟
  یک بحث جدی بین آنها مطرح بود، یعنی مدتی 
مطرح شــد، ولی فعال این را به نفع خودشــان نمی دانند. 
اینکه بخواهند این بحث ها را مطرح کنند، طبیعی است و 
تجربه شــان نشــان می دهد؛ حتی آن موقع از خاتمی هم 
عبور کردند چرا که توقع داشتند باید خیلی جدی تر و تندتر 
وارد عرصه شود. االن هم نسبت به آقای روحانی نقدهای 
جدی دارند، ولی در اینکه آیا به مصلحت شــان هســت یا 
نیست و آیا مردم می پذیرند، در این  تردید دارند. شک نکنید 
اگر اینها احساس کنند که این موضع را بگیرند، توده ها با 
آنها همراهی می کنند، این موضع را خواهند گرفت، چون 
نگاه آنها خیلی وقت ها نــگاه ابزاری اســت و خیلی کاری 

ندارند که آقای روحانی باشد یا خیر. آنها مطلوب شان که از 
اول آقای روحانی نبوده، مطلوب شان فردی اصالح طلب 
تمام عیار بوده؛ مثل عارف یا جهانگیری. بنابراین اگر بدانند 
که این جدایی در انتخابات به نفع شــان خواهد شــد، این 
کار را خواهند کرد، اما االن یک  تردید جدی در بین شــان 
وجود دارد، یعنی نگاه های مختلفی اســت، ولی هنوز آن 
سردمداران شــان به این جمع بندی نرســیده اند که اعالم 
کنند از دولت جدا می شوند، ولی دارند تالش می کنند یک 
جوری مواضع آقای روحانی را تند کنند. چون معتقدند بعد 
از انتخابات ایشــان یک مقدار مالیم تر شــده، عالقه مند 
هستند که مواضع ایشان خیلی تند و مثل خودشان شود و 

این هدف شان است.
خودشــماتصمیمیبــرایورودبــهانتخابات؛

مجلسیاریاستجمهوریندارید؟
  نه! هیچ برنامه خاصی ندارم و فعال همین کارهایی 
که می توانم انجــام دهم را در جهت یــک جهاد فکری به 
قول ما، یک روشنگری، تبیین درست مسائل و فعال کردن 
نیروهای پراکنده و فراوانی که در ســطح کشور داریم. در 
دانشــگاه ها نیروهای مومن و متدین بسیاری داریم، ولی 
اینها بعضی هایشــان در یک ســردرگمی  به ســر می برند و 
نمی دانند که اکنون وضع شان چیســت. وقتی که ما یک 
تشکل داشته باشیم، یک ارتباط منظم داشته باشیم، اینها 
می توانند فعال شــوند و در دور آینده مجلس از چهره های 
نخبه دانشگاهی، می توانیم تعداد قابل توجهی را به جامعه 
معرفی کنیم که اینها در مجلس ورود پیدا کنند و تخصص 
الزم را داشــته باشــند. اگر در صنعت، در کشــاورزی، در 
اقتصاد، در مســائل بانکی، در مســائل سیاســی، روابط 
بین الملل، در مسائل حقوقی می خواهند نظری بدهند، یک 
افرادی باشند که مبانی را بشناسند، بدانند و حاال تا حدودی 

در اجرا هم دستی بر آتش داشته باشند.
واینهدفرادرچارچوبکانوندانشــگاهیان

ایراناسالمی،دنبالمیکنید؟
  بله. یکی از دالیلش همین است، چون ما بر اساس 
نظرســنجی ها می بینیم که گروه های دانشگاهی و اساتید 
هنوز پایگاه قابل توجهی دارند. خب اینها اگر فعال شوند و 
ورود پیدا کنند و این طور نباشد که خودشان را کنار بکشند، 
بلکه بیایند نقد منصفانه، نقد علمی و دقیق انجام دهند، در 
کنار نقد، راهکار هم ارائه دهند بسیار مفید است یعنی اگر ما 
به سیستم بانکی ایراد بگیریم، بگوییم، جایگزینش چی؟ یا 
اینکه فرض کنیم می گوییم قاچــاق کاال، گمرک، واردات 
بی رویه، راهکار هــم ارائه دهیم، اینکه چطوری می شــود 
از تولید داخل حمایت کــرد؟ اگر می گوییم فضای مجازی 
باید مدیریت شود، بگوییم که این مدیریت چگونه می تواند 
اعمال شود. ما بیاییم زیرساخت های داخل را تقویت کنیم، 
پیام رسان های داخل را به روز برسانیم، اینها بتوانند خدمات 
گسترده ای به مردم ارائه دهند. نه اینکه اگر ما تلگرام را قطع 
کردیم، خیلی ها با مشکل مواجه شوند و کارها معطل بماند. 
نه، ما بیاییم این کارها را انجام دهیم، یعنی یک پیشنهادات 
عملی و دقیق که برای مردم ملموس باشد. یا اگر ما بگوییم 
در بحث مدیریت های کشور ضعف است، خب ریشه یابی 
کنیم و بگوییم ضعفش به خاطر این اســت که ما کسانی را 
داریم که اینها دنبال منافع فردی خودشان هستند، افرادی 
که دنبال منافع خودشان باشند، اینها به فکر مصالح کشور 
نخواهند بود، حتی کشــور را چه بســا حاضرند بفروشــند و 
وطن فروشی کنند و منافع بیگانه را  ترجیح دهند. یک جمع 
نخبه دانشگاهی می توانند منطقی با مردم و با دانشجویان 
صحبت کنند و این کار هم باید در طول زمان انجام شــود. 
ما نمی توانیم دو ماه قبل از انتخابات، یک ســری مسائل را 
در ذهن مردم پمپاژ کنیم. نه، باید به تدریج صورت بگیرد. 
همین االن می گویند شــما تعصب و حساسیت داشتید که 
حتما به این طیــف رای دادید. خب حاال نتیجه رای شــما 

چه شد؟ حاال بنشینیم با هم بررســی کنیم. این وعده هایی 
که اینها دادند، برنامه هایی که اعــالم کردند، کدام یک از 
اینها را اجــرا کردند؟ یعنی مردم اگر درســت بفهمند و از آن 
طرف هم نقاط قوتی که هست مطرح شــود، باالخره ما در 
کشور نیروهای توانمند بســیاری داریم. االن که مثل اول 
انقالب نیست که بگوییم کسی نیست و ناچاریم. تازه همان 
اول انقالب هم وقتی امثال بازرگان می گفتند قحط  الرجال 
است، امام فرمودند نیروهای بسیاری هستند که می توانند 
کار کنند. االن که ما 40 سال نیرو تربیت کردیم. حتما شرایط 
کشــور می تواند بهتر از این باشــد تا اینکه ما یک آدم های 
تکراری که بی انگیزه هست، اصال روحیه کار ندارد را به کار 
بگیریم. برخی از این افراد  ترجیح می دهند که به همان کار 
و شرکت های خصوصی خودشــان برسند. خب ما به اصرار 
اینها را بیاوریم و بگوییم نه، تو باید حتما وزیر باشی! وقتی فرد 
مسائل مالی خودش و شرکت هایش و درآمدهایش برایش 
اهمیت بیشــتری دارد، این در مســئولیت هم قرار بگیرد، 
انگیزه ای برای کار ندارد. بنابراین فکر می کنم ما روی این 
زمینه کار کنیم، بهتر است تا ما دنبال منصب جدید باشیم. 
می گویند اگر هوس است، یک بار بس است. باالخره نماینده 
بودم، در دســتگاه ها و نهادهای مختلف بــودم، در وزارت 
علوم بودم، وزارت ارشاد بودم و فکر می کنم با اطالعاتی که 
از کشــور دارم، بهتر می توانم کمک فکری کنم و از همان 
قدیم اگر ورود پیدا کردم، واقعا احساس مسئولیت کردم که 
وظیفه است. یعنی همان طور که در دوران انقالب مثال وارد 
تظاهرات می شدیم، ولو دســتگیر شویم یا در جنگ حاضر 
بودیم روی میدان میــن هم برویم و هر مســاله ای را قبول 
می کردیم و هر خطری را به جــان می خریدیم، اگر در عالم 
سیاست هم وارد شــدم، واقعا به عنوان اینکه بشود خدمتی 
به جامعه کرد. بله، کسانی اشتیاق دستیابی به موقعیت ها 
دارند که می خواهند در کنارش یک استفاده ای ببرند، اما اگر 
ان شاءالله این روحیه نباشد، قطعا هیچ اصراری بر این نیست 
که حتما فرد بیاید و بخواهد کاندیدا شود.  یکی از نقدهایی 
که ما االن داریم به جریان اصولگرایی، همین اســت. چرا 
در انتخابات باید 21 نفر بیایند کاندیدا شوند؟ چه مسابقه ای 
است، چه چیزی است که هر کس این مسئولیت را داشته 
یا یک کاری کــرده، بیاید و بگوید من هم کاندیدا هســتم. 
اوال اینکه آدم باید دیگران را بر خودش  ترجیح دهد. شــما 
دیدید که آن فیلم مجلس خبرگان که از حضرت آقا منتشر 
کردند، ایشــان از پذیرش یک جایگاه و موقعیت ممتاز در 
کشور به عنوان رهبر، امتناع می کردند و نمی پذیرفتند. حاال 
مثال ریاست جمهوری و اینها که چیزی نیست، یا نمایندگی 
مجلس و... ما این انتقاد را داریم، یعنی بعضی وقت ها این 
منیت ها و خودخواهی ها مشکل ایجاد می کند و خود این ها 
باعث کینه می شود، باعث جدایی می شود، اینکه فرافکنی 
کنیم، همدیگر را مقصر جلوه دهیــم، همدیگر را تخریب 
کنیم. باید دست از این چیزها برداریم. اینکه همه بخواهند 
کاندیدای ریاست جمهوری شوند، در یک شهر یک نماینده 
می خواهد، 10 نفر مثال اصولگرا بیایند کاندیدا شوند. اینها 
آفت های داخلی است، یعنی ما نباید همیشه حواله دهیم به 
رقیب که آنها روش هایی بــه کار گرفتند. بنابراین ما باید هر 
مقدار که می توانیم، گذشــت کنیم. ما در همین انتخابات 
ریاســت جمهوری، رفتیم ســراغ شــخصیتی که ایشان را 
تشویق کنیم که بیاید وارد میدان شود، یک شخصیتی که 
فکر می کردیم می تواند موثر باشد؛ یک عنصر دانشگاهی و 
مشرف به مسائل اقتصادی کشور. بعد ایشان گفتند، شما 
نیایید من را که خودم کنار کشیدم تشــویق کنید به میدان 
بیایم. بروید هر مقدار که می توانید، همین کسانی که کاندیدا 
شدند، تعدادشــان را کم کنید، وگرنه شما افراد جدید را هم 
بیاورید و وارد شوید، مشکل مضاعف می شود، باید بتوانیم 
از نیروهای تازه نفــس، جدید، چهره های فعال و بانشــاط 

استفاده کنیم که در کشور الحمدلله زیاد هم است. 
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تکمیل به جای اصالح
سرانجام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای یک دوره ۴ ماهه دیگر تعلیق تحریم های 
هسته ای ایران را تمدید کرد؛ بر این اساس انتظار می رود دست کم تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ تحریم های 
هسته ای به حالت تعلیق باقی بماند. اما با توجه به شروطی که او خطاب به کشورهای اروپایی تعیین 
کرده، اکنون یک بار دیگر سرنوشت برجام از ســوی واشــنگتن در هاله ای از ابهام قرار گرفته و این 
پرسش ها مطرح است که آیا ترامپ باز هم بلوف می زند و یا اینکه آیا کشورهای اروپایی با شروط ترامپ 

همراهی خواهند کرد؟ در این صورت آینده توافق هسته ای چه خواهد شد؟ بین الملل

توپ در زمین اروپا

آیا اتحادیه اروپا شروط برجامی  ترامپ را برآورده می کند؟

تیتر   یک
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میلیتاریسم
آمریکا در پی افزایش هزینه های 
نظامی ایران است

عناصر ضدایرانی کاخ سفید
گفت وگوی مثلث با ابوالفتح

درباره کتاب آتش و خشم

آتش و خشم  ترامپ
تفسیر مایکل ولف با شخصیت  

ترامپ همخوانی ندارد

روز جمعــه ٢٢ دی )١٢ ژانویه(، دونالــد  ترامپ رفع 
تحریم های ایران را تا ۱۲۰ روز دیگر تمدید کرد اما گفت 
این می تواند آخرین باری باشد که این کار را می کند، مگر 
آنکه شــرایط مورد نظرش برآورده شــود. ماندن در برجام 
تصمیمی  است که با وجود مخالفت های داخلی و خارجی و 
همچنین هزینه های آن بر واشنگتن، دور از انتظار نبود. اما 
این بار رئیس جمهوری آمریکا، شروطی را تعیین و اعالم 
کرده که در صورت برآورده نشدن این شروط این بار آخری 
است که آمریکا در توافق هسته ای باقی می ماند.  ترامپ 
درخصوص تمدید تعلیق های هسته  ای علیه ایران اعالم 
کرد  هر طرح قانونی که وی درباره برجام امضا می کند، باید 

شامل چهار مولفه باشد:
اول: باید از ایران بخواهد اجازه بازرسی های نظامی 
در همه سایت های مورد درخواست بازرسان بین المللی را 
بدهد. این در شرایطی اســت که ایران براساس پروتکل 
الحاقی با بازدید بازرســان بین المللی از هرگونه مکانی که 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی طی ارائــه دالیل قانونی 
درخواســت کنــد، موافقت خواهد کــرد. ازجملــه اینکه 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی  بعد از توافق برجام 

از سایت پارچین بازدید کرد. 
دوم: بایــد ضمانت کند ایران هرگــز حتی به تملک 
سالح هســته ای نزدیک هم نمی شــود. درخصوص این 
مساله باید توجه داشت که برجام به گونه ای طراحی شده 
است که هرگونه نگرانی بابت تالش احتمالی ایران برای 
ساخت سالح اتمی را از بین ببرد. از این رو حفظ برجام، این 

شرط  ترامپ را خود به خود محقق می سازد.
 ســوم: » ترامپ مدعی اســت برخالف این توافق 
هســته ای مفاد آن طرح نباید تاریخ انقضا داشــته باشند. 
سیاســت من این اســت که همه مســیرهای ایران برای 
دســتیابی به بمب، نه برای ۱۰ ســال، بلکه برای همیشه 

بسته شوند.«
 امــا در ایــن بــاره نیــز کارشناســان معتقدنــد کــه 
محدودیت هــای تعیین شــده بــرای ایــران در خصوص 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای از جمله تحقیق و توسعه، 
تعــداد ســانتریفیوژها و بهره بــرداری از معــادن اورانیوم 
طبیعی اســت. پیوستن رســمی ایران به پروتکل الحاقی 
در ســال هشــتم اجرای برجــام و آن هم مشــروط به لغو 
نهایی تحریم های وضع شــده کنگره آمریــکا، نگرانی از 
ساخت سالح اتمی ازســوی ایران را برای همیشه از بین 

خواهد برد.
چهارم: این طرح باید بــه صراحت - برای اولین بار 
- در قوانیــن آمریکا ذکــر کند که موشــک های دوربرد و 
برنامه های تســلیحات اتمــی، جدایی ناپذیر هســتند و 
ســاخت و آزمایش موشــک  ازســوی ایران باید مشمول 
تحریم های شدید شود. در این خصوص نیز صاحبنظران 
این حــوزه می گویند:» این شــرط برای ذکــر در قوانین 
داخلی آمریکا عنوان شــده اســت و در حــال حاضر نیز 
براســاس قوانین مصوب کنگــره آمریــکا، فعالیت های 
موشــکی ایــران غیرقانونی و مشــمول اعمــال تحریم 
می شــود.  از این رو، اضافه شــدن این بند اگر در ســند 
توافق هسته ای با ایران منظور نشود، تغییری در رویکرد 

آمریکا در قبال برنامه های موشکی ایران ایجاد نخواهد 
کرد. تغییر در توافــق برجام نیز عالوه بــر جلب رضایت 

اروپایی ها به موافقت ایران، روسیه و چین نیاز دارد.«
بنابراین همانگونه که انتظار می رفت،  ترامپ با تمدید 
تعلیق تحریم هســته ای ایران نشــان داد اراده ای برای 
بر هم زدن برجام ندارد و به دنبال کسب امتیازات بیشتر از 

طرف های برجام است. 
درواقع اکنون دونالد  ترامپ مهلــت ۱۲۰ روزه برای 
تغییر در برجام تعیین کرده اســت و کشــورهای اروپایی و 
متحدانش را به خروج از برجام در صورت رفع نکردن آنچه 
نواقص توافق هســته ای با ایران می خواند، تهدید کرده 
اســت. اتحادیه اروپا نیز پس از اعالم مواضع  ترامپ، بر 
تعهد خود به ادامه اجرای کامل و موثر برجام تاکید و اعالم 
کرد که با اعضــای اتحادیه برای ارزیابی مشــترک بیانیه 

آمریکا و پیامدهای آن هماهنگی خواهد کرد.
 به نظــر می رســد ایــن بــار رئیس جمهــور  آمریــکا 
سرنوشــت برجام را به اروپایی ها واگذار کرده اســت. اما 
اکنون این پرســش مطرح اســت وقتی داخــل آمریکا و 
مخالفانی همچون شخص  ترامپ و کنگره ای با اکثریت 
جمهوریخواه نتوانســتند برجــام را نابود کننــد، آیا ممکن 
اســت اروپایی که حامی برجام اســت و حتی در این رابطه 
با واشــنگتن نیز اختالف دیدگاه دارد، گامی در راســتای 
نابودی برجام بردارد؟ زیرا شروطی که  ترامپ تعیین کرده 
اگر قرار باشــد عملی شــوند، به منزله نقض برجام است و 
مقامات ایران نیز بارها تاکید کرده اند تــا زمانی در توافق 
هســته ای باقی می مانند که هم طرفین به تعهدات خود 
پایبند باشــند و هم اینکه تهران از منافع این توافق منتفع 

شود.
 از دیگر سو یکی از ســناریوهای محتمل در رابطه با 
آینده توافق هســته ای و تصمیم اروپا به نظر می رسد که 
همراهی نسبی اروپا با برخی شروط برجامی  ترامپ از جمله 
درخصوص مســاله موشکی باشــد. رئیس جمهور آمریکا 
خواستار مذاکره با ایران بر ســر برنامه های موشک های 
دوربرد این کشــور اســت. این در حالی اســت که ایران 
مذاکره مجدد بر ســر برنامه هســته ای و مذاکــره درباره 
برنامه های موشــکی را رد کرده است اما برخی کشورهای 
اروپایی همچون فرانســه از چند ماه پیش اظهارنظرهایی 
 را مبنــی بــر لــزوم گفت وگوهــای موشــکی مطــرح 

می کردند. 
بنابرایــن در این ســناریو ممکن اســت  کشــورهای 
اروپایی با آمریکا همراه شــوند و از آنجا که مقامات ارشــد 
کشوری و لشــکری ایران بارها تاکید کرده اند که ایران بر 
سر قدرت دفاعی موشکی اش با هیچ کشوری مذاکره ای 
نخواهد کــرد، بنابراین در صورت پافشــاری کشــورهای 
اروپایــی بر چنیــن مذاکراتی ممکن اســت برجــام نیز به 
خطر بیفتد. ســناریوی دیگر نیز این اســت کــه اتحادیه 
اروپا به شروط  ترامپ وقعی ننهد؛ زیرا کشورهای اروپایی 
منافع بســیاری از برجام عایدشان شده اســت و همانطور 
که بارهــا گفته اند، خواهان حفــظ آن هســتند. بنابراین 
شــاید با هیچ کدام از شــروط  ترامــپ همراهــی نکنند و 
رئیس جمهــور آمریکا کــه تیــری در تاریکی رهــا کرده، 
وقتی هیــچ کشــوری را همراه خــود نبیند، مجبور شــود 
 که در ۱۲۰ روز آتی مجــددا تعلیق تحریم هــای ایران را 

تمدید کند.  
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به رغــم برخــی پیش بینی هــا در ارتبــاط بــا خروج 
ایاالت متحده از برجام، دونالد  ترامپ این بار نیز به وعده 
خود مبنی بر خارج شدن از توافق هســته ای عمل نکرد و 
خروج ایاالت متحده آمریــکا را بــا اما و اگرهایی جدید به 

فرصتی دیگر موکول کرد.
رئیس جمهور آمریکا کنگره را ملــزم به تهیه طرحی 
کرد که شرایط چهارگانه مورد نظر وی، از جمله فراهم شدن 

اجازه بازرســی های نظامی و امکان تحریم ایران به دلیل 
آزمایش های موشکی در آن لحاظ شده باشد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در بیانیه اخیر مدعی 
برقراری تعامل با متحدان اروپایی خود به منظور دستیابی 
به آنچه وی توافق مکمل نامیده، شده است. از نظر  ترامپ 
هدف از رســیدن به چنین توافقی با اروپایی ها  دســتیابی 
به مکانیسمی است که براســاس آن هرگونه اقدام ایران 
در زمینه ممانعــت از انجام بازرســی های نظامی  یا انجام 

آزمایشات موشکی مشمول تحریم شود.
اظهارات اخیر  ترامــپ را از دو جنبــه می توان مورد 
بررسی قرار داد؛ یکی چرایی تصمیم  ترامپ در تعلیق مجدد 
تحریم ها و عدم خروج از برجام و دیگری تاثیرگذاری این 
تصمیم در آینده برجام و نوع مواجهه کشــورهای اروپایی 

با این مساله.

  تمدید تعلیق تحریم ها و خارج نشدن از برجام
در رابطه با چرایی تصمیم  ترامپ برای خارج نشدن از 
برجام این موضوع در دو ســطح داخلی و خارجی می تواند 
مورد توجه قرار گیرد؛ در سطح داخلی، عدم تصمیم گیری 
کنگره در فرصت 6۰ روزه و عدم دســتیابی به برنامه کاری 
مشخص از سوی نمایندگان قانون گذار آمریکا و همچنین 

وجود برخی اختالفــات درونی میان مقامات کاخ ســفید 
از جمله مهم ترین دالیلی هســتند که مانع از اجرایی شدن 
وعده  ترامــپ در رابطه با خــروج ایاالت متحــده از برجام 

شده است.
عالوه بر مخالفت هــای نمایندگان دموکرات کنگره 
بــا رویکرد  ترامپ نســبت بــه برجــام، حتی بعضــا برخی 
جمهوریخواهان مخالف برجام نیز با ایــده خروج آمریکا 
از برجام همراهی چندانی نشــان نداده انــد. در این میان 
می توان به مخالفت های کســانی چون کورکر، ادرویس 
و تام کاتن اشــاره کرد که خروج آمریکا از برجام را مغایر با 

منافع ملی آمریکا توصیف کرده اند.

می توان گفت که تالش نماینــدگان جمهوریخواه 
کنگره نه در راســتای خروج آمریکا از برجام که بیشــتر در 
جهت تصویب طرح هایی بوده است که با کمک آنها موفق 
به سخت گیری های بیشتر بر ایران و همچنین تسهیل روند 
بازگشت تحریم ها شوند که البته در نهایت کنگره نتوانست 

به تصمیم گیری مشخصی در این زمینه دست پیدا کند.
مخالفت های داخلی با خــروج آمریکا از برجام فقط 
مختص بــه نمایندگان کنگــره نبــوده و در این میان حتی 
شــبکه خبری ســی ان ان از تالش های صورت گرفته از 
جانب مک مستر، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید به منظور 
متقاعد کردن  ترامپ برای ماندن در برجام خبر داد. جیمز 
متیس، وزیر دفاع و جوزف دانفورد رئیس ســتاد مشترک 
ارتش آمریکا نیز به صراحــت مخالف خود با خروج آمریکا 
از برجام را اعــالم کرده اند. رکس تیلرســون در مصاحبه 
با خبرگــزاری آسوشــیتدپرس از رایزنی میان کاخ ســفید 
و کنگره برای اتخــاذ راهکاری مشــخص در این باره خبر 
داد کــه تلویحا به معنــای تالش برای ممانعــت از خروج 
آمریــکا از توافق هســته ای اســت. در ادامــه، مخالفت 
برخــی مقامات ســابق ایاالت متحده را هــم نمی توان از 
نظر دور داشــت، جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین 
آمریکا خروج کشــورش از برجــام را باعث منزوی شــدن 

توقف ترامپ
چرا آمریکا از برجام خارج نشد؟

آمریکا عنوان کــرده چرا که از نظر وی جهــان در مذاکره 
مجدد بــرای توافــق جدیــد، از ایاالت متحــده حمایت 
نخواهــد کــرد. در ســطح بین المللی نیــز مخالفت های 
دیگــر طرف های حاضــر در توافــق هســته ای از جمله 
کشــورهای اروپایــی و مقامــات اتحادیــه اروپــا بــا این 
 موضوع نقــش موثــری در عدم خــروج آمریــکا از برجام

 داشته است.
مقامــات اروپایی پس از اعالم عــدم پایبندی ایران 
به توافق هسته ای از ســوی  ترامپ رایزنی های جدی ای 
را با مقامات آمریکا با هدف اعــالم مخالفت خود با خروج 
از برجام و متقاعد کــردن ایاالت متحده بــرای ماندن در 
برجام آغــاز کردند کــه در این میــان می توان بــه رایزنی 
سفرای آلمان، فرانسه و بریتانیا با کنگره آمریکا اشاره کرد. 
همچنین اتحادیه اروپا در بیانیه خــود پس از اعالم عدم 
پایبندی ایران از سوی  ترامپ، این موضوع را مساله داخلی 
آمریکا عنوان کــرد و از رئیس جمهور آمریکا درخواســت 
کرد که پیش از برداشتن هرگونه قدمی، تبعات آن را برای 
آمریکا و دیگر هم پیمانان خود و منطقه خاورمیانه در نظر 
بگیرد. اتحادیه اروپا همچنین لغو تحریم ها را دارای اثرات 
مثبت برای مــردم ایران دانســت و تاکید کرد که مســأله 

موشکی ایران باید خارج از چارچوب برجام بررسی شود.

  تأثیرگذاری بر آینده برجام و موضع احتمالی اروپا 
بــرای تحلیل بهتــر نحــوه تاثیرگذاری شــرط های 
تعیین شــده از ســوی  ترامپ بــر آینــده برجــام و موضع 
اروپایی ها در این زمینه، الزم اســت به تفــاوت دیدگاه ها 
میان اروپا و آمریکا بر سر موضوع برجام و برنامه موشکی 
ایران اشاره شود. درحالی که اروپا برجام را عاملی در جهت 
حصول امنیت و صلح منطقه ای و بین المللی تلقی می کند، 
نگاه آمریکا به برجام به شدت متأثر از نقش این توافق در 
قدرتمند کردن ایران است. در رابطه با برنامه موشکی نیز، 
اروپا تا حدود زیادی قائل به تفکیک برنامه موشکی و سایر 
مسائل مورد بحث با ایران از برجام و نهایتا تصمیم گیری 
و مذاکره راجع به آنها به صورت مستقل است، در حالی که 
دونالد  ترامپ همــواره بر عدم تفکیک برنامه موشــکی از 
برجام تاکید داشــته و در بیانیه اخیر خود نیز ضمن مطرح 
 کردن دوباره این موضوع، از اروپا درخواســت کرده است 
که چنین تفکیکی را بیــن برجام و برنامه موشــکی ایران 

قائل نشود.
به عبارت روشن تر، اروپا و آمریکا در ماهیت موضوع 
برنامه موشکی ایران و برداشت از آن به عنوان یک مسأله 
حائز اهمیت تا حــدود زیادی با یکدیگر دارای اشــتراک 
نظر هستند اما به رغم چنین اشتراک نظری، تفاوت اصلی 
در نحوه مواجهه با این موضوع است. اتحادیه اروپا بارها 
و از جملــه در بیانیه پیشــین خود برخالف نظــر  ترامپ بر 
جدا بودن موضوع برجام از برنامه موشــکی و بررســی آن 
در خارج از چارچوب برجام تاکید داشــته اســت. بنابراین 
بعید به نظر می رســد که اروپا قائل به پیوند دادن برجام به 

برنامه های موشکی ایران باشد.
 به همین ترتیب در مــورد توافق مکمــل برجام که  
ترامپ مدعی برقراری تعامل با اروپا بر سر این موضوع شده 
است نیز باتوجه به مخالفت هایی که تاکنون اروپایی ها با 
این موضوع داشته اند این مساله از سوی اروپا به احتمال 
بسیار زیاد مورد اســتقبال واقع نخواهد شد. در این رابطه 
می تــوان به عنوان مثــال به مخالفــت آلمان بــا هرگونه 
بازنگری در برجام اشاره کرد . ســخنگوی دولت آلمان در 

روح اهلل سوری
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باج خواهی واشنگتن
ایران نباید در برابر آمریکا نرمش داشته باشد

به رغم تمــام تهدیــدات و صحبت هایی کــه دونالد 
 ترامپ مبنی بر خــروج از برجام کرده بــود، او باقی ماندن 
در توافق هســته ای را به خروج از آن  ترجیــح داد؛ زیرا در 
شــرایط کنونی باقی ماندن در توافق برجام منافع بیشتری 
برای ایاالت متحده به همراه دارد. درواقــع برجام از نظر 
طرف های اروپایی این توافق، یک دســتاورد بین المللی 
اســت که در صورت خروج ایاالت متحــده آمریکا   از آن، 
موجبات خشم این کشورها فراهم  می شود. از طرف دیگر 
اگر آمریــکا  از برجام خارج شــود، ایران هــم  می تواند به 
تعهداتش پایبند نباشد و از توافق خارج شود. بنابراین منافع 
ایاالت متحده آمریکا   ایجاب  می کند که در توافق بماند، 
هر چند بــا گســترش تحریم ها ســعی در  بی مفهوم کردن 

برجام دارد. 
ضمن اینکه شروطی برای ایران قرار داد و اعالم کرد 
که در صورت برآورده نشدن این شــروط، دیگر در توافق 
هسته ای نخواهد ماند. در این خصوص باید توجه داشت 
که ترامپ فردی غیرقابل پیش بینی است که تصمیماتش 
عجوالنــه و غیر منطقی اســت. از یک طــرف در صورت 
برآورده نشــدن شــروطش اگر همچنان در توافق بماند، 
اعتبارش را از دست  می دهد از ســوی دیگر در بسیاری از 
موارد، او صحبت ها و وعده های قبلی اش را کتمان کرده 
و به نوعی عادت بــه تناقض گویــی دارد؛ بنابراین امکان 
دارد برخــالف گفتــه خــودش در صورت برآورده نشــدن 
خواســته اش از توافق خارج نشــود. او در تالش اســت 
تا مانع روند عادی ســازی روابط اقتصادی ایران با ســایر 
کشورها شود.  اما نکته ای که وجود دارد  ترامپ با این قسم 
رفتارهای نامتعارف و تناقض گویی هایش، ناخواســته به 
نفع جمهوری اســالمی ایران  عمل کرده است. به عبارت 
دیگر اگر هیالری کلینتون، رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا    می شــد اگرچه در برجــام  می ماند، امــا تحریم ها 
را هم بیشــتر  می کرد، ضمــن اینکه ظرفیت بیشــتری در 
اجماع سازی علیه ایران داشــت. اما  ترامپ هم در داخل 
آمریکا  تنش زیادی ایجاد کرده و هم در ســطح بین الملل 
عملکــرد انتقاد برانگیزی داشــته اســت؛ به گونه ای که 
انعکاس آن در داخل آمریکا  منجر به ایجاد تنش و تشــنج 
شده است. بنابراین بهترین حالت برای واشنگتن این است 
که در برجام باقی بماند تا بیشــتر از این در انزوا قرار نگیرد  
زیرا شرایط آمریکا  شــرایط خوبی نیست؛  ترامپ آمریکا  را 
منزوی کرده و اهانت هایی که او به مردم آمریکا ی التین 
و آفریقا کرده است نیز این انزوا را تشدید می کند. درواقع 
عملکرد و رفتار  ترامپ در عرصه بین الملل به گونه ای بوده 
است که کشورهای اروپایی تمایل به همکاری و همراهی 

وی ندارند. 
ضمن اینکه دلیل عمــده اروپاییان بــرای مقاومت 
در برابر  ترامپ در مســاله توافق هســته ای بــا ایران این 
اســت که برجام تنها دســتاورد بین المللــی اتحادیه اروپا 
است که سه وزیر، زیر آن را امضا کرده اند و تالش زیادی 
برای دست یافتن به آن داشــتند. در این راستا اگر برجام 
به واســطه ایاالت متحده آمریکا   از بین برود، وجهه اروپا 
در ســطح بین الملل مخدوش شده و نشــان  می دهد که 

اتحادیه اروپا هیچ وزنه ای در عرصه جهانی ندارد و آمریکا  
تصمیم گیرنده نهایی است. بنابراین اتحادیه اروپا انگیزه 
زیادی برای حفظ برجام دارد؛ همچنین امنیت اروپا بستگی 
به امنیت منطقه دارد؛ کمااینکه آتش جنگ لیبی و سوریه 
دامن خود غربی ها را هم گرفت و آنها با حجم گسترده ای 
از مهاجرین و به دنبال آن بحران های داخلی روبه رو شدند. 
اما به رغم همه این مســائل، اروپاییان در ایســتادگی در 
مقابل ایاالت متحده آمریکا   خیلی توانمند نیستند و احتمال 

همراهی با ایاالت متحده خیلی بعید نیست.
 زیرا از یک طرف آنها عمیقا به آمریکا  وابسته هستند 
و از طرف دیگر همه اقداماتی که واشنگتن انجام  می دهد 
در جهت تضعیــف برجام اســت؛ از جمله فشــارهایی که 
برای اروپاییان ایجاد  می کننــد. از آنجایی که به اروپا هم 
نمی تــوان تکیه کــرد، ایران بایــد قاطعانه بــر موضعش 
پافشاری کند که راه هرگونه تصور و خیال باطلی را ببندد. 
اگر قرار باشد هر بار ایران توافقی امضا می کند  بعد از توافق 
باز هم امتیاز بدهد، دیگر این رونــد پایان نخواهد یافت و 
ایران هم به همین دلیل نباید به هیچ عنوان زیر بار چنین 

موضوعی برود.
مصــداق بارز این موضــوع مذاکره در باب مســائل 
موشکی است؛ واضح و مبرهن است که جمهوری اسالمی 
ایران  ابدا مذاکره موشــکی را نمی پذیرد. زیرا از یک ســو 
تعهدات برجام از جانب واشنگتن اجرا نشده است و با این 
تجربه آنها راه را برای مذاکرات احتمالی بعدی بسته اند و 
از سوی دیگر ورود به مذاکرات موشــکی این تصور را به 
وجود  می آورد که آنها با تهدید و عــدم پایبندی  می توانند 
از جمهوری اســالمی ایران  امتیاز بگیرنــد. ضمن اینکه 
اصوال مذاکره در باب مســائل دفاعی جــزو خطوط قرمز 
ایران و نقطه قوت و توانمندی ایران است که قابل بحث 
نیســت. درواقع برجام نشــان داد ایاالت متحــده آمریکا   
قابل اعتماد نیســت به همین خاطر نباید چنین اشــتباهی 
کرد و بر سر مسائل دیگر با آمریکا  به مذاکره نشست  چراکه 
چنین اقدامی  به معنای باج روی باج اســت و آمریکا  از ما 

باج خواهی می کند.
 مطالبه جمهوری اســالمی ایران  باید این باشــد که 
برجام به شــکل کامل اجرا شــود، زیرا اگر برجام شکست 
بخورد ایاالت متحــده آمریکا   خیلی بیشــتر از ایران ضرر 
 می کند. به عبارت دیگر باتوجه به اینکه در شرایط کنونی 
ایاالت متحده برجام را اجرا نمی کند و برجام عمال منفعت 
محدودی برای ایران به همــراه دارد، بنابراین در صورت 
خروج از برجام ایران منافع کمتری را از دست می دهد. از 
ســوی دیگر پایبندی کامل ایران به تعهداتش در برجام، 
سبب شــده اســت غربی ها منافع بیشــتری از این توافق 

عایدشان شود.
 بنابرایــن سیاســت جمهوری اســالمی ایــران  باید 
به گونه ای باشــد که ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا 
متوجه شوند که در صورت نقض برجام آنها هستند که ضرر 
 می کنند و جمهوری اســالمی ایران  در همــه زمینه ها چه 
نظامی و چه برنامه هسته ای صلح آمیز با سرعت و کیفیت 
بیشتری ســنگین ترین ســرمایه گذاری را انجام  می دهد. 
جمهوری اســالمی ایران  باید از این بــرگ برنده به عنوان 
ابزار قدرت در جهت پیشــبرد اهداف و منافعش اســتفاده 
کند و قاطعانه خواهــان اجرای صحیح و کامــل برجام از 
سوی طرف مقابل باشــد؛ زیرا هرگونه نرمشــی در مقابل 
ایاالت متحده آمریکا   موجب تشدید مطالبه های نامتعارف 

و غیرمنطقی آنها از ایران خواهد شد.  

سید محمد مرندی 
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ســپتامبر ۲۰۱7 بر این نکته تاکید کرده است که بر مبنای 
دیدگاه دولت آلمان، هیــچ ضرورتی وجود نــدارد توافق 
هســته ای که موفقیت بزرگی برای دیپلماســی به حساب 
آید یک بار دیگــر در معرض خطر قرار گیــرد. ژرارد آرود، 
سفیر فرانسه در آمریکا نیز موضع فرانسه را عدم استقبال 
از هرگونه تجدید  نظر و بازنگری در برجام اعالم  و بیان  کرد 
که توافق هسته ای از نظر فرانســه همان گونه که هست 

باید اجرا شود.
همچنین در تازه ترین اظهارنظــر مقامات اروپایی، 
مشاور امنیت ملی مرکل در سفری که به فلسطین اشغالی 
داشته به مقامات اسرائیلی اعالم کرده که اروپا با تغییر یا 

لغو توافق هسته ای موافق نیست.
اما آنچــه الزم به توجه اســت این اســت که به رغم 
مخالفت های اروپا بــا خروج آمریکا از برجــام و همچنین 
بازنگری توافق هســته ای، نگاه اتحادیه اروپــا به برنامه 
موشکی ایران و یا ســایر برنامه های غیرمرتبط با موضوع 
برجام به صورتی اســت کــه مذاکره و بررســی آن را امری 
امکان پذیــر می دانــد. اتحادیــه اروپــا ضمن اشــاره به 
نگرانی های خود در ارتبــاط با برنامه موشــکی ایران، بر 
مواجهه با برنامه موشکی ایران از طریق کانال های مناسب 
تاکید کرده اســت و از آمادگی خود بــرای حمایت فعال از 
طرح هایی که تضمین کننده ثبات و صلح منطقه خاورمیانه 
باشــد، خبر داده اســت؛ تاکید اتحادیه اروپــا بر حمایت 
از طرح هایــی که به زعم ایــن اتحادیه در راســتای ثبات 
منطقه ای باشد به این معناست که اتحادیه اروپا بررسی و 
مذاکره راجع به برنامه موشکی ایران را همچون لغو برجام 
و بازنگری آن امری غیر ممکن نمی داند. حال باید دید که 
برآیند این رویکرد اروپا و تعامالتی که  ترامپ مدعی است 
در این رابطه با اروپا داشته است چه  خروجی ای می تواند 

به دنبال داشته باشد.
آنچه بــه نظر می آیــد این اســت که اتحادیــه اروپا 
به احتمــال زیاد مطابــق با ســیاقی که تا کنــون راجع به 
برجام داشــته اســت همچنان با بازنگری در این توافق  یا 
ارتباط دادن آن با موضوع موشکی و منطقه ای آن طور که 
مدنظر  ترامپ است، مخالفت خواهد کرد.  اما در رابطه با 
به مذاکره گذاشتن مساله موشکی و سایر مسائل منطقه ای 
با ایران این پیش بینی را می توان داشت که اروپا در آینده 
نزدیک پیام های بیشــتری را به منظور  ترغیب ایران برای 
گفت وگو راجع به موضوعات گفته شده ارسال خواهد کرد. 
نکته مهمی  که در این مورد باید مورد اشــاره قرارگیرد این 
اســت که اروپا همان طور که پیش از ایــن نیز به صراحت 
اعالم کرده اســت برقراری هرگونه کانــال دیپلماتیک و 
مذاکره در رابطه با مسائل خاورمیانه را از زاویه تامین صلح 
و امنیــت منطقــه ای و بین المللی نــگاه می کند برخالف 
ایاالت متحده که هدف خود را در مورد مســائل خاورمیانه 
اعمال فشار و کاهش قدرت ایران قرار داده  و این تفاوت 
مهمی  اســت که الزم اســت نســبت به آن توجه بیشتری 
صورت گیرد. در این میان جمهوری اسالمی ایران می تواند 
از طریق همکاری بیشــتر با اروپا در موضوعات منطقه ای 
با هدف تامین صلح و ثبــات در خاورمیانه، ضمن توجه به 
دغدغه های اروپا در خاورمیانه همراهی بیشــتر اروپا را با 

خود در مقابل ایاالت متحده به دست آورد.
با توجــه بــه اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران 
همــواره بــر دفاعی بــودن برنامه هــای موشــکی خود و 
قابل مذاکره ندانستن آن تاکید داشــته است و از آنجا که 
ایاالت متحده با توســل به آنچه نقش ایــران در  بی ثباتی 
منطقــه می خواند، به دنبــال اجماع ســازی علیــه ایران 
اســت، به نظر می رســد که همکاری میان ایــران و اروپا 
در موضوعــات منطقــه ای می توانــد در عــدم همراهی 
 اروپایی هــا بــا درخواســت های  ترامــپ، نقــش موثری 

داشته باشد.  
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دونالد  ترامپ برخالف میل باطنی اش برای بار سوم 
تعلیق تحریم های هسته ای علیه ایران را در چارچوب برجام 
به مدت ۱۲۰ روز تمدید کرد. درواقع در آمریکا عده زیادی 
اعتقاد دارند که برجام باید باقی بماند و انتقادهایی هم که از 
نگاه آمریکا در ارتباط با نواقص احتمالی برجام وجود دارد، 
باید در مذاکره جداگانه ای مورد بحث قرار  گیرد. این انتقاد 
در آمریکا وجود دارد که خروج واشنگتن از برجام بدون اینکه 
جایگزین مشــخصی برای آن وجود داشته باشد، منجر به 
انزوای جهانی آمریکا می  شود و به طور خاص عالوه بر اینکه 
باعث می  شود اعتبار ایاالت متحده در توافقات بین المللی 
زیر سوال برود، اتحادهای کلیدی آمریکا خصوصا با اروپا 
را خدشه دار خواهد کرد. در واقع فارغ از جار و جنجال هایی 
که  ترامپ ایجاد می  کند، این عقیده امروز در آمریکا وجود 
دارد؛ درنتیجه به نظر می  رســد که با وجود البی هایی که از 
طرف اسرائیل و گروه های مخالف ایران انجام می  گیرد، 
این طیف حاکم بر آمریکا توانســتند نظرشــان را بر  ترامپ 
تحمیل کرده و آمریکا را در برجام نگه دارند. اما با توجه به 
شناختی که از شخصیت  ترامپ و همین طور توازن نیروهایی 
که  بین مخالفان و موافقان برجام در این کشور وجود دارد، 
هیچ تضمینی وجود ندارد کــه در ۱۲۰ روز آینده، آمریکای  
ترامپ تصمیم خود را تکرار کنــد و در برجام باقی بماند. به 
عقیده من خروج آمریکا از برجام قطعی اســت، این خروج 
می  تواند به صورت رسمی اعالم شود  یا از طریق نقض های 
مکرر اتفاق بیفتد. به این معنا که آمریکا در برجام باقی بماند، 
اما به تعهدات خودش عمل نکنــد که در حقیقت تفاوتی با 
خروج رســمی و اعالمی  ندارد. به این ترتیب، امید داشتن 
به اینکه دولت  ترامپ در 3 سال آینده به برجام متعهد بماند 
و به آن عمل کند، تقریبا صفر اســت و ایران باید بر اساس 
این استدالل سیاست گذاری کند. در رابطه با خروج رسمی 

و اعالمی   آمریکا از برجام، مشی رفتار دولت  ترامپ در یک 
سال گذشته برای درک بهتر آنچه در آینده رخ خواهد داد، 
مفید است. طبق این مشی رفتاری، دونالد  ترامپ، اقدامی  را 
بدون در نظر گرفتن نتیجه و عواقبش انجام می دهد و منتظر 
می ماند تا اوضاع را بسنجد؛ اگر اوضاع بر وفق مراد او باشد، 
طبعا گام های بعدی را برخواهد داشت و در غیر این صورت 
ممکن است به راحتی از درخواست خود عقب نشینی کند. 
به هر حال  ترامپ هیچ حس تعهدی نســبت به کلماتی که 
استفاده می  کند ندارد. بحران کره شمالی و کارنامه مواجهه 
آمریکای  ترامپ با آن موید این ارزیابی است. درباره برجام 
هم اوضاع به همین منوال است، او امروز با کمک شروطی 
که بعید است محقق شود، سعی کرد ســایر اعضای گروه 
  ۱+5  به ویژه اروپا را با خودش همراه کند و منتظر خواهد ماند 
که ببیند آیا اروپا با درخواست های او موافقت خواهد کرد یا 
نه؛ اگر اروپا موافقت کند  ترامپ گام های بعدی را برمی دارد 
اگر نه اســتراتژی دیگری را در نظر می گیرد. از این جهت 
این موضوع قابل پیش بینی نیست که آیا آمریکا مشخصا و 
به صورت رسمی از برجام خارج خواهد شد یا نه؛ اما مسلم 
است که آمریکای  ترامپ مطلقا به برجام متعهد نخواهد بود 

و به نحوی آنها را نقض خواهد کرد.
از طرف دیگر به نظر می رسد حوزه موشکی نقطه پیوند 
آمریکا و اروپا ست. آنها در رابطه با سیاست های منطقه ای 
ایران هم با آمریکا اتفاق نظر دارند و موضوع مورد اختالف 
آمریکا و اروپــا در این مورد نحوه برخورد با ایران اســت. به 
عبارت دیگر به نظر می  رســد اروپا اشــتیاق بیشتری نشان 
دهد که بــا آمریکا همراهــی کند تا برنامه موشــکی ایران 
را به نحوی مهــار  و از این طریق آمریــکا را برای ماندن در 
برجام تشــویق کنند. البته این به نحوه رفتار آمریکا با اروپا 
هم بستگی دارد. اگر اروپا احســاس کند آمریکای  ترامپ 
یکجانبه عمل می  کند و احترامی  برای آنها قائل نیســت، 
اشتیاقش کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین این نیز روشن 
است که اروپا و آمریکا درباره آنچه  اعتراضات  ترامپ نسبت 
به نواقص برجام اســت، اتفاق نظر دارند. اما معتقدند  این 
نواقص نباید از طریــق خود برجام برطرف شــود و باید در 
زمینه دیگر و با مذاکرات جداگانه مورد بررســی قرار  گیرد 

که این مســاله تا به امروز مورد توافق دولــت  ترامپ نبوده 
است. در واقع موضوع برجام برای اروپاییان اهمیت خیلی 
زیادی دارد. آنها به کرات بیان کردند که نســبت به برجام 
متعهد هســتند و اصرار دارند برجام به همین شــکل باقی 
بمانــد و همه طرف ها بــه تعهدات خودشــان عمل کنند. 
بنابراین شکی نیســت که اروپا بر ادامه برجام اصرار دارد و 
مخالف هر نوع مذاکره دیگر از جانب باقی طرف ها ســت. 
اما مســاله اصلی این اســت که اگر آمریکا به نقض های 
خود ادامه دهد، حتی تحریم هایی که به بهانه حقوق  بشر 
وضع می  شــود، به  بی ثبات کردن و  بی ثبات نشــان دادن 
فضای اقتصادی ایران و عــدم بهره بردن ایران از مواهب 
برجام منجر می شــود. اخیرا شــروطی که  ترامپ در نحوه 
تعلیق تحریم ها وضع کرد، به تنهایــی ناقض بندهای ۲8 
و ۲9 برجام است، در نتیجه خود این موضوع نقض برجام 
است. ایران باید این موضوع را به اروپا گوشزد کند که ادامه 
نقض هایی که آمریکا انجام می دهد، جزو مواردی است که 
ایران روی آن حساس اســت و سایر اعضای ۱+5 هم باید 
درباره آن پیگیری های الزم را داشته باشند. این نکته باید 
مورد توافق قرار بگیرد که ایران نمی  تواند به همین شکل 
به برجام متعهد باشد و یکی از طرفین به طور مکرر برجام را 
نقض کند و مورد سرزنش هم قرار نگیرد. همچنین الزم به 
ذکر است که اروپا تمام تالشش را کرد که آمریکا در برجام 
باقی بماند، اما اینکه بعد از خروج احتمالی آمریکا از برجام، 
این توافق ماهیتا به چه صورت تغییر خواهد کرد و تعهدات 
طرفین به هم به چه صورت در خواهد آمد، بحثی است که 
باید در آینده دنبال شود. اما اگر همه اعضای ۱+5 خواستار 
این هستند که ایران در برجام باقی بماند، باید بتوانند تمام 
آنچه  در برجام آمده را با آمریکا یــا بدون آن تضمین کنند. 
ایران باید این خطوط را به عنوان مطالبه در صدر مطالبات 
خودش نگــه دارد و آن را در ارتباط با ســایر اعضای 5+۱ 
مطرح کند. به این معنا که اگر آمریکا در برجام نماند  یا بماند 
و به تعهداتش عمل نکند، از نگاه ایران همه اعضای گروه 
۱+5 باید پاسخگو باشند و برجام را حفظ کنند؛ در غیر این 
صورت ایران نمی  تواند منافعی را در ادامه این حضور تصور 

کند و به این مسیر ادامه دهد.  

نقطه پیوند
اروپا و امریکا در چه مسائلی تفاهم دارند؟

دیاکو حسینی

عضو ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
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دونالد  ترامپ در ایام کارزار انتخاباتی خود به شدت با 
توافق هسته ای موسوم به برجام مخالفت کرد و همواره آن 
را بدترین توافق تاریخ توصیف کرد که دولت باراک اوباما 
امضا کرده اســت. وی در اولیــن موضع گیری های خود، 
خبر از لغو توافق هســته ای در روزهای آغازین دولت خود 
می داد؛ ولی چنــدی بعد، با عقب نشــینی از موضع گیری 
اولیه، از مذاکره مجدد بر ســر مفاد برجــام و اصالح نقاط 
ضعف آن سخن گفت.  ترامپ دو بار در ماه آوریل و جوالی 
۲۰۱7، در دوگانــه حفظ یا حذف برجام، بــا تایید پایبندی 
ایران به توافق هسته ای گزینه حفظ برجام را انتخاب کرد  
هرچند  گفته می شــود تایید با اکراه و تحت فشار موافقان 
برجــام در آمریکا صــورت گرفتــه اســت. هنگامی که در 
جوالی ۲۰۱7  ترامپ اجرای توافق هسته ای ایران را مورد 
تا یید قرار داد، اعــالم کرد که در گــزارش بعدی به کنگره 
آمریکا ممکن اســت دیگر چنین اقدامی را انجام ندهد. بر 
این مبنا، در گزارش بعدی خود بــه کنگره در اکتبر ۲۰۱7، 
از تا یید پایبندی ایــران به برجام خودداری کــرد و آن را به 
کنگره آمریکا ارجــاع داد. هرچند طبق مفاد برجام، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  تنها مرجع رسمی برای تایید پایبندی 
ایران به توافق هسته ای است و گزارش تا یید یا عدم تا یید 
رئیس جمهور آمریکا به معنی نقض صریح برجام نیســت. 
اما ارجاع برجام به کنگره این گونه تفســیر شــد که  ترامپ 
قصد دارد مسئولیت برجام را به عهده کنگره بگذارد  یا اینکه 
کنگره را برای نقض برجام با خود همراه کند.  ترامپ از کنگره 
درخواست کرد که با وضع قوانینی نسبت به اصالح آنچه که 
آن را نقاط ضعف برجام می داند، اقدام کند. به رغم فرصت 
3 ماهه کنگره، این نهاد قانونگــذاری آمریکا اقدامی  برای 
برآورده  کردن خواست  ترامپ انجام نداد. در نهایت  ترامپ 
بار دیگر در ژانویه ۲۰۱8 پایبندی ایران به تعهدات هسته ای 

خود را امضا کرد و اجرای تحریم های هسته ای علیه ایران 
را برای مدت 4ماه به حالت تعلیق در آورد. درباره اینکه چرا  
ترامپ دوباره برجام را مورد تا یید قرار داد می توان به دالیل 

زیر اشاره کرد:
عدم همراهی وزیران مربوطه و اعضای شورای 
امنیت ملی: دو وزارت خانه خارجه و دفاع، مشــاور امنیت 
ملی  ترامپ هربرت مک مستر و نیز اعضای شورای امنیت 
ملی که از عناصر تندرو و ضد ایرانی مانند اســتیو بنن خالی 
شده است، طرفدار حفظ توافق هســته ای بودند و به این 
خاطر  ترامپ بــرای نقض توافق هســته ای در تیم و حلقه 

اولیه پیرامون خود تنها بود.
عدم همراهــی کنگــره:  ترامپ بــا ارجــاع توافق 
هسته ای به کنگره در ماه اکتبر قصد داشت سیاست کنگره 
در رابطه با برجام را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و به این 
نتیجه رسید که کنگره حاضر به همراهی برای نقض برجام 
نیست. در واقع در مجلس ســنا، نه تنها سناتورهای حزب 
دموکرات طرفدار حفظ برجام به عنوان یکی از میراث های 
سیاست خارجی اوباما هستند بلکه چهره های اصلی حزب 
جمهوریخواه مانند باب کورکــر و مک کین مخالف نقض 
برجام بودند و هزینــه آن را برای آمریکا باال می دانســتند. 
از این رو ذهنیت غالب در مجلس ســنا این بود که هرگونه 
اصالحیه کنگره بر برجام نقض آن محســوب می شــود و 
کنگره نه تنهــا با چنیــن اقدامی  مخالف اســت بلکه حتی 
خواهان حفظ برجام توسط کاخ سفید است. در واقع کنگره 
آمریکا نیز این ارزیابی را داشت که نقض برجام خالف منافع 
ملی آمریکا اســت و ســبب انزوای بین المللی آن، رنجش 
متحدان و  بی اعتمادی دیگران به آمریکا می شود. از این رو 
کنگره حاضر نشد در مدت 3 ماه اقدام خاصی برای اصالح 

برجام انجام دهد.
نداشتن جایگزین توسط  ترامپ: از سوی شخص  
ترامپ به عنوان مخالف اصلی برجــام نیز هیچ جایگزینی 
برای برجام ندارد. در واقع سوال اساسی برای  ترامپ این 
است که اگر برجام نقض شود او باید در عوض چه جایگزنی 
ارائــه دهد.  ترامــپ به خوبــی می داند که با نقــض برجام 
نمی تواند روی تحریم های بین المللی و همراهی متحدین 

خود برای تحریم دوباره ایران حساب باز کند. بنابراین تنها 
گزینه ای که برای او باقی می ماند توســل یکجانبه به زور 
نظامی است که عالوه بر اینکه پیامدهای منفی و غیرقابل 
پیش بینــی زیادی دارد، با سیاســت های  ترامــپ مبنی بر 
خودداری از جنــگ و تحمیل هزینه به اقتصــاد آمریکا در 
تضاد قرار دارد. بنابراین باید گفت تا زمانی که  ترامپ نتواند 
به جایگزینی برای برجام برسد، بعید به نظر می رسد به سمت 
نقض توافق هسته ای حرکت کند. به نظر می رسد که تیم 
اطراف  ترامپ نیز به او این را گفته اند که در صورت نقض 
توافق هسته ای جایگزینی وجود ندارد و آمریکا چاره ای جز 
ادامه پایبندی به توافق هسته ای را در شرایط کنونی  ندارد.
عدم همراهــی در ســطح بین المللی: در ســطح 
بین المللــی مخالفت هــای چیــن و روســیه و به ویــژه 
مخالفت های اتحادیــه اروپا با نقض برجام نه تنها ســبب 
خویشتنداری کنگره شــد بلکه دولت  ترامپ را نیز قانع کرد 
که در صورت نقض برجام، آمریکا تنها خواهد ماند و اقدام 
به آن، آســیبی جدی به اعتبار آمریــکا وارد می کند. عدم 
همراهی بین المللی برای دولت  ترامپ بدین معنی بود که 
با نقض برجــام آمریکا هیچ حامی  و همراهــی برای اتخاذ 
سیاســت متفاوتی در قبال ایران ندارد. این وضعیت برای 
آمریکا بدین معنی بود که این کشــور با نقــض برجام باید 
خود به  صورت یکجانبه سیاســتی متفــاوت  در قبال ایران 
در پیش گیرد و هزینه های آن را به تنهایی بپذیرد. در واقع  
ترامپ به خوبی مشاهده کرد که تهدیدهای او مبنی بر خروج 
از برجام، سبب نشــده است که کشــورهای اصلی جامعه 
بین الملل موضع خود را تغییر دهند. به نظر می رسد شکاف 
دولت آمریکا و جامعه بین الملل دربــاره برجام در ماه های 
آتی و حتی سال های آتی بیشتر نیز شود و این شکاف حفظ 
توافق هســته ای را امکان پذیرتر می کند. هرچند همواره 
باید به این خصلت  ترامپ توجه داشت که او به دنبال ارائه 
خود به عنوان شخصیتی غیرقابل پیش بینی است که تمایل 
بسیار باالیی برای انجام کارهای خالف رویه های مرسوم 
روسای جمهور آمریکا دارد و از این رو معلوم نیست در آینده 
عوامل یاد شده همچنان  ترامپ را از نقض توافق هسته ای 

بازدارد یا خیر.  

5

بدون جایگزین
برنامه ترامپ برای پسابرجام چیست؟
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تمدید تعلیق تحریم های هســته ای ایران توســط 
رئیس جمهور آمریــکا البته به صورت مشــروط برای یک 
دوره دیگر، بار دیگر ســناریوهای مربوط به آینده برجام را 
مهم و قابل ارزیابی کرده اســت. به گفته یکی از مقامات 
کاخ سفید، دونالد  ترامپ می خواهد اقدامات سختگیرانه  
تازه ای در توافق هســته ای گنجانده شــود تــا در صورت 
تخطی ایــران از تعهداتــش، آمریــکا بتوانــد بالفاصله 
تحریم ها را برگرداند. ضمن اینکه در نظــر دارد عالوه بر 
مذاکره در خصوص برنامه موشــکی، طرف های اروپایی 
توافق هسته ای محدودیت  غنی سازی اورانیوم برای ایران 
را که قرار بوده  ۱۰ســاله باشند، به عنوان محدودیت هایی 
دائمی به رسمیت بشناسند. بنابراین باید گفت این تصمیم  
ترامپ برخالف گفته هــا و میل درونی اش بــه چند دلیل 
صورت گرفت. به عقیده من دیپلماسی جمهوری اسالمی 
ایران و رایزنی هایی که با کشــورهای مختلف داشــته  در 
این تصمیم  ترامپ نقش داشته است.همچنین سیاستی 
که کشور روسیه و اتحادیه اروپا برای حفظ برجام در پیش 
گرفتند باعث شد که  ترامپ تا ۱۲۰ روز آینده برجام را حفظ 
کند. البته نزدیکان و دولت  ترامپ از روز اول تالش کردند 

تا جایی که می توانند از طریق برجــام یا ابزارهای دیگری 
که در اختیار دارند، ایران را هــدف تحریم های یکجانبه 
قرار دهند و یک جنگ روانی، تبلیغاتی و رسانه ای را علیه 
ایران راه انــدازی کنند  تا از این طریق هــم بتوانند اذهان 
عمومی را تحت تاثیر قرار دهند  و هم بر بازارهای اقتصادی 
ایران تاثیــر بگذارنــد. بنابرایــن در مجموع دیپلماســی 
ایران، ایستادگی اتحادیه اروپا بر مواضعش و نبود راهبرد 
جایگزینی برای بعد از خروج از برجام، باعث شد تا ایاالت 

متحده به مدت چهار ماه دیگر در برجام باقی بماند.
اما به عقیده من واشنگتن بعد از ۱۲۰ روز هم سیاست 
فعلــی اش را ادامه می دهــد. اگرچه سیاســت آمریکا در 
یک ســال اخیر در حال نوسان بوده اســت؛ پیش از این 
کشورهای مختلف، کارشناســان و تحلیلگران باتوجه به 
حرف هــا و راهبردهایی کــه رئیس جمهور آمریــکا و وزیر 
خارجه اش در موضوعات مختلف داشتند، اعالم کردند که 
در حال حاضر آمریکا با بحران عظیمی روبه رو است. زیرا 
مقامات آمریکایی به صورت سنتی اظهارنظرهایی می کنند 
که به آن پایبند نیســتند و به راحتی مواضع شــان را تغییر 
می دهند. بنابراین در حال حاضر یک اســتراتژی روشن و 
کامل در درون آمریکا وجود ندارد و به نظر می رسد اختالف 
نظر شدیدی بین رئیس جمهور با وزرایش، کنگره و نخبگان 
آمریکایی در نهادهای مختلف وجود دارد. به همین جهت 
باید بگوییم با وجود اینکه آمریکا شــروط چهار گانه ای در 
ارتباط با برجام گذاشته است، اما در صورت محقق نشدن 

نقشه ترامپ
چرا  ترامپ یک دوره دیگر در برجام باقی ماند؟

شــرط هایش نیز به احتمال زیاد همچنان همین سیاست 
را ادامه خواهد داد. در درجه دوم نوســان تهدید خروج از 
برجام وجود دارد و احتمال ضعیف تر خروج از برجام است. 
اگرچه استفاده از تحریم های یک جانبه ابزار فرسوده ای 
در سیاســت خارجی آمریکا علیه ایران بــوده که آن را هم 
پیگیری خواهد کــرد. همچنین باید تاکید کنم شــروطی 
که واشــنگتن گذاشــته غیر قابل قبول  و فراتر از برجام و 
مذاکراتی است که صورت گرفته است. ضمن اینکه هدف 
از طرح کردن بعضی از شروط ایجاد اختالف بین ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی است که تا به حال صلح آمیز 
بودن فعالیت های هسته ای ایران را تایید کرده است. به 
عقیده من پذیرفتن شــروط آمریکا تقریبا غیرممکن است 
و دیگر طرف های توافق هــم آن را نخواهند پذیرفت. در 
این میان موضوعی که شاید بتواند اشتراکی میان آمریکا 
و اروپا به وجود آورد، مساله موشــکی ایران است. اگرچه 
در برجام محدودیتی برای توانایی موشــک های متعارف 
ایران وجــود ندارد، امــا اشــتراکات و زیاده خواهی هایی 
میان آمریکا و اروپا در این مســاله وجود دارد. با این حال 
به نظر نمی رســد در زمینه برجام مواضع اروپــا و آمریکا به 
هم نزدیک شــود.اگرچه باید دید در 4 مــاه آینده در غرب 
آســیا حوادث غیرقابل پیش بینی رخ خواهد داد یا نه. اگر 
شرایط به همین صورت باقی بماند، بعید است که اروپاییان 
سیاست شان را تغییر دهند، چون هرگونه تغییر و تحول در 
منطقه غرب آسیا به شدت می تواند بر امنیت اتحادیه اروپا 
و کشــورهای اروپایی تاثیر بگذارد. از طــرف دیگر برجام 
برای اتحادیه اروپا یک دستاورد مهم و ارزشمند در سیاست 
خارجی اســت که تمایلی بــرای نقض آن ندارند و ســعی 
 می کنند فاصله و اختالف نظرشان را در این زمینه با آمریکا 

حفظ کنند.
همچنین اگرچه آمریکا واتحادیه اروپا شرکای بزرگ 
اقتصادی هستند که همکاری های وســیعی با همدیگر 
دارند، اما بعید اســت که آمریکا از این مســاله به عنوان 
اهرم فشــاری بر اروپا اســتفاده کند ، زیرا از یک ســو در 
صورتی که واشنگتن از مجرای اقتصادی برای ضربه وارد 
کردن بر اروپا وارد شود، خودش هم متضرر می  شود. از 
طرف دیگر در صحنه بین الملل اروپا دارای شــخصیت 
مجزایی است که دفاع از حاکمیت کشورهای اروپایی را 
وظیفه خویش می داند ، بنابراین تاکید می کنم که مساله 
برجام به نوعی با حوادث و تحوالت روز مرتبط است و اگر 
اتفاق غیر مترقبه ای رخ دهد و موقعیت یکی از طرف های 
برجام تغییر کند، شاید معادالت اروپاییان نیز تغییر کند. 
اما اگر جمهوری اسالمی سیاست خارجی اش را در زمینه 
گسترش مناســبات با اتحادیه اروپا، روسیه و چین حفظ 
کند و در منطقه آمــاده گفت وگو با دیگر کشــورها به جز 
آمریکا باشد، احتمال تغییر سیاست اتحادیه اروپا بسیار 

ضعیف است.
حتی بعید اســت که اگر آمریکا از برجام خارج شود، 
دیگر اعضای ۱+5 هم از آن خارج شوند. زیرا تا امروز هم 
همگی اعالم کرده اند که پایبند به برجام هســتند و برجام 
را در چارچوب منافع خودشان ارزیابی می کنند. همچنین 
اروپاییان اذعان می کنند که برجام بــه نوعی مانعی برای 
رسیدن ایران به تسلیحات هسته ای است و از این جهت 
منافع خودشان را تامین شده می دانند، اگرچه واقعا اینگونه 
نبوده و ایران هرگز به دنبال دســتیابی به سالح هسته ای 
نبوده اســت. بنابراین اگر با همین شــرایط به سمت آینده 
حرکت کنیم، حتــی اگر آمریکا از برجام خارج شــود دیگر 
اعضا در برجام خواهنــد ماند چون برجــام را در چارچوب 
منافع و امنیت ملی خودشــان می دانند و برای تغییر برجام 
هیچ گزینــه جایگزین دیگــری ندارند، ضمــن اینکه هر 
تغییری می تواند شــرایط غیر قابــل پیش بینی برای دیگر 

اعضا داشته باشد.  
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میلیتاریسم
آمریکا در پی افزایش هزینه های نظامی ایران است

پــس از کش و قوس هــا و مخالفت هــای جــدی 
رئیس جمهور آمریکا با برنامه جامع اقدام مشترک موسوم 
به برجام ، سرانجام وی ادامه تعلیق تحریم های هسته ای 
علیه ایران به موجب توافق برجام  را امضا و تایید کرد. اما 
این به معنای تمایل داشــتن یا موافق بودن واشــنگتن با 
توافق هسته ای میان ایران و گروه موسوم به  ۱+5 نیست. 
دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادامه حضور این کشور 
در توافق جامع هســته ای با ایران را به چهار شــرط عمده 

مشروط کرد که مورد اعتراض طرف ایرانی قرار گرفت.
 به باور کارشناســان و مقامات دیپلماتیک جمهوری 
اسالمی ایران، شرایط طرح شده از ســوی آمریکا خارج از 
توافقات صورت گرفته در این معا هــده و فراتر از تعهدات 
ایران به شــمار رفتــه و در نتیجه برخــالف تعهدات طرف 
آمریکایی به شــمار می رود. ســایر اعضای گروه ۱+5 نیز 
بر مجزا بودن برنامه های موشــکی از توافــق برجام  تاکید 
داشته اند. اما به راستی اهداف دولت جدید آمریکا و بعضا 
متحد ین منطقه ای این کشــور از تحت فشــار قــرار دادن 
برجام  و مضر دانســتن این توافق با ایران چیست؟ آن هم 
در شرایطی که بسیاری از کشورهای اروپایی این توافق را 
دســتا وردی بزرگ می دانند که می تواند ایران را به ادعای 
آنها از حرکت به سمت میلیتاریسم  هســته ای باز دارد. این 
موضوع از زوایای مختلفی قابل بررســی و تحلیل است که 
در این نوشــتار اجما ال بــه دو مورد از آنهــا پرداخته خواهد 
شد.ابتدا الزم و ضروری اســت که ضدیت با بر جام از جنبه 
تحلیل گفتمانی مورد توجه و بحث قرار گیرد. تحلیل گفتمان 
و در نظر گرفتن محرک های فرهنگی و احساســی کمتر در 
محاسبات و واکاوی های تحوالت مورد توجه قرار گرفته اند. 
با اندکی تامل و دقت نســبت به مواضع نو محافظه کاران و 
شخص  ترامپ  و طرفداران وی، می توان کنش احساسی 
 یا گفتمان فرهنگی آنها را نسبت به توافق هسته ای با ایران 
ردیابی کرد. نومحافظــه کاران خصوصا طیف افراطی آنها 
که رئیس جمهور فعلی را نیز در بر  می گیرد، برجام  را ضربه ای 

به  غــرور و عزت نفــس آمریکاییان دانســته و آن را موجب 
تنزل جایگاه و پرستیژ  این کشــور نزد متحد ین بالقوه خود 
در منطقه می دانند. ضمن اینکه از دید آنها بر جام می تواند 
جایگاه ایران را در منطقه ارتقا بخشــیده و متحد ین آمریکا 
خصوصا اسرائیل را در موضع ضعف قرار دهد. تندروهای 
آمریکایی بر جــام را عاملی جهت افول سیاســی آمریکا در 
ســطح جهانی و منطقه ای می دانند. این در حالی  است  که 
دموکرات ها و طرفداران میانه روی بر جام در کنگره اساســا 
چنین گفتمانی را در پیش نگرفته و آن را یک موفقیت برای 
دیپلماسی آمریکا تلقی می کنند. بنابراین و از منظر گفتمانی 
مخالفت و فشــار بر این توافق از ســوی نومحافظه کاران 
ساکن در کاخ سفید کامال طبیعی به نظر می رسد. به لحاظ 
ســوابق تاریخی خصوصا پس از پایان جنگ سرد، ایاالت 
متحده آمریکا هر گاه در صحنه سیاســی یا اقتصادی خود 
را مــورد بی توجهی می بینــد، مواضع سرســختانه و تندی 
را اتخاذ می کند. امــا از جنبه تاکتیکی  نیز این فشــارها بر 
برجام  می تواند قابل توجه باشــد؛ اساســا محافظه کاران 
جدید و جمهوریخواهان تمایل بســیار بیشــتری نسبت به 
تقابل و رقابت در حوزه های نظامی و ســخت افزاری دارند. 
نکته ای که باید در خصوص آن به تامل بیشــتری پرداخت 
این است که هدف از افزایش فشــار بر کشورهای مخالف 
آمریکا نه صرفا وادار   کردن آنها به تغییر رفتار  یا کوتاه آمدن 
از مواضع خود، بلکه در بسیاری از موارد افزایش هزینه های 
نظامی آنها و نیز کشاندن آنها به تقابل های سخت افزارانه و 
پر خطر است که می تواند بار سنگین اقتصادی را بر دوش 
رقبا یا دشــمنان آمریکا قرار دهد. وجود یــک تهدید بزرگ 
جهت شــکل دادن به افکار عمومی داخلی و بین المللی به 
سود آمریکا همیشــه مطلوب این کشور بوده و باالخص در 
دورانی که جمهوریخواهان و نو محافظــه کاران زمام امور 
را در دست دارند بســیار مورد توجه قرار می گیرد. تجربیات 
تاریخی پس از دوران جنگ سرد نشان می دهد  کشورهایی 
که از سوی آمریکا تحت فشار و تحریم قرار گرفته اند در عمل 
تمایل بیشتری به افزایش هزینه ها و توانایی های نظامی و 
سخت افزاری نشان داده اند. این تاکتیک در مورد شوروی 
پیشین به فروپاشی آن انجامید و نسبت به دولت هایی مانند 
لیبی در دوران رژیم گذشته و کره شمالی فعلی به مذاکره و 

تغییر مواضع انجامید. البته در مورد ایران این هوشــمندی 
نسبت به سیاســت های آمریکا وجود دارد. بنابراین به نظر 
می رسد که رئیس جمهور آمریکا از ارائه شروط بر تداوم برجام  
دو هدف عمده را پیگیری می کند که عبارتند از:  ترمیم غرور 
ملی و پر ستیژ آمریکایی در چارچوب گفتمان عزت نفس و 
نیز افزایش دادن هزینه های نظامی و سخت افزاری ایران از 
طریق تحت فشار قرار دادن و تهدید فزاینده برنامه هسته ای 
و موشکی این کشــور. در همین راســتا فروش تسلیحات 
به هم پیمانان منطقه ای که همواره در دســتورکار سیاست 
خاورمیانه ای آمریکا قرار داشته از جمله ابزارهای افزایش 
رقابت تســلیحا تی و هزینه های نظامی به شــمار می رود. 
بنابراین می توان گفت که فشــارهای آمریــکا بر برجام  و 
طرح شــروط اخیر جهت تداوم آن از سوی رئیس جمهور 
این کشور عالوه بر اهداف یاد شده اصلی، اهداف فرعی 
دیگری را نیز دنبال می کند. به عنوان مثال آمریکا تمایل 
زیادی دارد که ایران در اثر فشار های وارده از سوی آمریکا 
خود از برجام  خارج شــده و در نتیجــه آمریکا تحریم های 
هســته ای در چارچوب شــورای امنیت را مجددا از ســر 
گیرد. از ســوی دیگر به زعم آمریــکا افزایش هزینه های 
نظامی ایران که ممکن اســت با خود فرسایش اقتصادی 
را نیز به دنبال آورد، می توانــد به عنوان یک آلترناتیو  برای 
آمریکا جهت تغییر راهبــرد منطقه ای ایران و کاهش نفوذ 
این کشــور در منطقه و کشورهایی نظیر ســوریه، عراق، 
یمن و بحر ین تلقی  شــود. در نهایت به نظر می رســد که 
برخالف سیاســت های اعالنی، حرکت کشورها خصوصا 
رقبا یا دشمنان آمریکا به سمت میلیتاریسم  و سیاست های 
سخت افزارانه بیشتر مطلوب این دولت و بخشی از گفتمان 
حاکم بر سیاست  خارجی آن باشــد. در سال های گذشته 
تالش آمریکا جهــت وارد کــردن چین بــه نظامیگری با 
هدف کاهش توان و بنیه اقتصادی این کشور و نیز اخیرا 
کشاندن ژاپن و کره جنوبی به عرصه میلیتاریسم  به خوبی 

مشهود بوده است.
 بنابر ایــن تحلیل، افزایــش فشــارها، تهدیدات  یا 
مشروط ســازی ها بیــش از آنکــه هــدف تغییر سیاســت 
سخت افزارانه از ســوی رقبای آمریکا را دنبال کند، در پی 
افزایــش هزینه های نظامی بــر دوش رقبای این کشــور 
است. در همین راســتا جمهوری اسالمی ایران در شرایط 
کنونی الزم اســت که ضمن نشــان دادن پایبندی خود به 
برجام ، روابط خود با دیگر اعضای ۱+5 را گســترش داده 
و حتی االمــکان تنش های خــود با کشــورهای منطقه را 

کاهش دهد.  
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تضعیف منزلت دیپلماسی
آمریکا با خروج از برجام خلع سالح می شود

سیاست خارجی هر کشــوری در چارچوب منافع ملی 
شکل می گیرد؛ منافع ملی ایاالت متحده آمریکا، از تعامل 
و تالقی چهار عنصر پیشینه تاریخی، موقعیت جغرافیایی، 
فرهنگ و ارزش های لیبرال و شــرایط بین المللی، عینیت 
می یابد. منافع ملی آمریکا ثابت اســت و به همین جهت، 
تفاوتی نمی کند که کدامین حزب، گروه و فرد در کاخ سفید 
باشد؛ چرا که چهار عامل فوق، همیشه حیات بخش هستند.
هرچند این عناصر همیشــگی هســتند، اما سیاست 
خارجی پویاســت. زیرا شــرایط جهانی دائما تغییر می کند 
و تعریفی که رهبــران از فرهنگ و ارزش هــای ملی دارند، 
کامال اســتنباطی اســت. تصمیم گیرندگان فعلی آمریکا، 
استنباطشان این اســت که توافق ۱4 ژوئیه ۲۰۱5 بدترین 
توافق تاریخ اســت. برجام، ایران را بــه بازیگری منضبط 
تبدیل نکــرده و نمی کند. بنابراین بایــد اصالحاتی صورت 
گیرد تا به ادعای آنها از دســتیابی تهران به ســالح اتمی، 
جلوگیری شــود! رهبران در یک بســتر فرهنگی و ارزشــی 
به تصمیم گیــری می پردازنــد و چگونگی تعریــف آنان از 

وقایع، حوادث و توافقات جهانی و نقشی 
که برای کشــور خــود در نظــر می گیرند، 
بازتــاب جهان بینی آنها ســت. اگر باراک 
اوباما معتقد به مذاکره برای ســازماندهی 
اوضاع جهانی بــود، دونالد   ترامپ، خروج 
از توافقات بین ا لمللی را در دستورکار قرار 
داد. اگر رئیس جمهور پیشــین، سیاست 
تهاجمی  و »عدم توجه بــه قطعنامه های 
کاغــذی نهادهای بین المللــی« را پیگیر 
بود، روحانی، نزدیکی به غرب و تنش زدایی 

را عملی  کرد.
اگر ودرو ویلسون، »ایجاد نهادهای 
بین المللــی«، رونالــد ریگان، » اشــاعه 
ســرمایه داری«، جــرج بوش، »اشــاعه 
دموکراسی«، جورج دبلیو بوش، »راهبرد 
پیشدســتانه« و بــاراک اوبامــا »تقویت 
چندجانبه گرایی« را هســته مرکزی منافع 
ملی این کشــور تعریف کرده انــد، دونالد  
ترامپ 75 ســاله، »فروپاشــی توافقات و 
نهادهــای بین المللی« را هســته مرکزی 

سیاســت خارجی و منافع ملی آمریکا، تعریف کرده است. 
اساس استراتژی هریک از رهبران آمریکا، بر این بوده است 
که چگونه رفتار بازیگرانی که با آنها در تعامل هســتند، در 
جهت منافع آمریکا کنترل، تعدیل و در صورت لزوم دگرگون 
کنند. استراتژی کلی آمریکا در دوران جنگ سرد، موسوم 
به بازدارندگی بــود، امــا در دوران  ترامپ همچون َســَلف 

جمهوریخواه خود، استراتژی اشاعه و برون گرایی است.
حــال باتوجه بــه موضــوع برجــام،  ترامــپ در این 
اســتراتژی، تعدیل و کنترل نظر متحدین و شرکا همچون 
اتحادیه اروپا و لــزوم دگرگونی در رفتار تهــران را پیگیری 
می کند. از این رو  ترامــپ از اولین روز تبلیغــات انتخاباتی 
خود تا به امروز، برجام را به رســمیت نشــناخته است. مرد 
مونارنجی، از اولین روز کاری اش در خیابان پنجم منهتن، 
با فرجه های چند ماهه و پاســکاری های متعدد نســبت به 

خروج از برجام هشدار داده است . سرانجام دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا برای یک دوره 4 ماهه دیگر، تعلیق 
تحریم های هسته ای ایران را تمدید کرد. اما شرط تعلیق 
مجدد تحریم ها را اصالح توافق هســته ای با ایران اعالم 
کرده است. او شروطی را تعیین کرد که تحقق آنها، به معنای 

نابودی برجام است.
اول؛ اینکه اعالمیه ۱۲ ژانویه هم کنگره و هم اتحادیه 

اروپا را خطاب قرار داده است.
دوم؛ اینکه  بیانیه ارتباطی به برجام  یا نقض تعهدات از 
سوی ایران ندار د چرا که باتوجه به اعالم پایبندی تهران به 
تعهدات هسته ای از سوی آمانو و آژانس بین المللی انرژی 

اتمی، امکاِن مانور در این حوزه وجود ندارد.
ســوم؛  اینکه آمریکا تعهدات برجامی  را بسیار ناقص 
و محدود تلقــی می کنــد. بنابراین به تعبیر بهتر خواســتار 
برجام های دیگر یا ورود مباحث موشــکی و سیاست های 
منطقه ای و موضوعات مربوط به حقوق بشر به توافق قبلی 
است. حتی در بیانیه کاخ ســفید، به صورت مداخله جویانه 
به اعتراضات داخلی اخیر و شــعارهای معترضین اشــاره 

شده است.
 ترامپ چهار شرط برای مصوبات کنگره یا طرح های 

متحدین اروپایی اش در نظر گرفته است:
اول، مصوبه باید از ایران بخواهد که فورا به بازرسان 

بین المللی اجازه دهد از همه ســایت هایی که می خواهند 
بتوانند بازرسی کنند.

دوم، مصوبه باید اطمینــان دهد که ایران هیچ گاه به 
داشتِن یک سالح اتمی  نزدیک نخواهد شد.

سوم، برخالف توافق اتمی، این موارد باید هیچ تاریخ 
انقضایی نداشته باشند. 

چهارم، باید به طور مشــخص در مصوبه قید شود که 
براساس قانون در آمریکا، برای نخستین بار، برنامه موشکی 
با برد باال و برنامه اتمی، غیرقابل تفکیک شناخته می شود 
و توســعه و آزمایش موشــک ها باید با تحریم هایی شدید 
مواجه شــود. همزمان با این بیانیه ۱4 فرد و نهاد جدید به 
فهرســت تحریم های ایران اضافه شــد. باید گفت آمریکا 
قصد دارد هزینه های تهران را افزایش داده و آن را به پذیرش 
محدودیت های بیشــتر و آغاز مذاکرات جدید مجاب کند. 

طی دو سال گذشته، واشنگتن نتوانسته است  اجماع جهانی 
را علیه سیاست های ایران به وجود آورد؛ دیگر قطعنامه ای 
در شورای امنیت علیه ایران صادر نمی شود و آژانس انرژی 
اتمی  ۱۰ بار، پایبندی ایران به تعهدات خود را اعالم کرده 
است. حتی آمریکا سعی کرد  اعتراض های داخلی ایران را 
»به خطر افتادن امنیت جهانی« تفسیر کند، اما با شکست 
سختی روبه رو شد. روسیه و چین جلسه شــورای امنیت را 
دخالت در حاکمیت ملی و مسائل داخلی یک کشور تفسیر 
کردند. شاهد بودیم که متحدین اروپایی آمریکا نیز در این 
مسیر او را یاری نکرده و خواستار احترام به توافق بین المللی 
برجام شدند. با این همه، واشنگتن از ضعف اتحادیه اروپا 
و تشتت اعضا و همچنین اشتراک دیدگاهشان با آمریکا در 
دیگر موضوعات راهبردی، آگاه اســت. از این رو، بر نقاط 
اشتراک دست می گذارد. برخی رهبران اروپا علی الخصوص 
فرانسه در دوران امانوئل ماکرون، بارها از ضرورت مذاکرات 
موشــکی و نگرانی شــان در مورد فعالیت منطقه ای تهران 
در یمن، ســوریه و لبنان ســخن به میان آورده ا ند. هرچند   
ترامپ تا به امــروز موفق به خروج از برجام نشــده اســت، 
اما سیاســت های او در مورد آینده برجام، باعث سردرگمی 
 شــرکت های بین المللــی و ســرمایه گذاران خارجی برای 
فعالیت در ایران شده اســت. بی شک کاخ سفید قصد دارد  
مزایای برجام برای ایران را به صفر رسانده و با سیاست های 
حداکثری، امتیازات حداقلی همچون »شــروع مذاکرات 
غیرهسته ای و موشکی«  را کســب کند. همه اینها به این 
معنی اســت که در قاموس سیســتم بین الملل، برخالف 
صحنه سیاســت داخلی ، بازیگران بهره مند از حق نیستند، 
بلکــه »حق« بایــد تولید  شــود. آمریکا می خواهــد به زور 

»حقی« برای خود ایجاد کند. 
آمریکا نشــان می دهد کــه در روابط 
بین کشــورها، حــق دادنی نیســت بلکه 
گرفتنی اســت و تنهــا کشــورهایی دارای 
حق هســتند  که از منزلت جهانی، جایگاه 
بین المللی، پرستیژ و از ظرفیت الزم برای 
تحمیل نظرات خود بر دیگــران برخوردار 
باشند. کشورهای ضعیف فاقد حق هستند. 
به زعم آمریکا حق تنهــا زیبنده قدرتمندان 
اســت. اما ایران نشان داده اســت که در 
یک پروســه چندجانبه گرایــی، در گرفتن 
حقش موفق بوده اســت . بنابرایــن از این 
پس ارتباط و رایزنی بیشتر با پنج کشور دیگر 
در اولویت ایــران قرار دارد. به نظر شــاهد 
همراهی خوب اروپا در موضوع موشــکی، 
فعالیت های منطقه ای و حقوق بشــری با 
ایران نخواهیم بود و باید به گونه ای اقدام 
شــود که طی ماه های آتی بهانه هایی که 
ممکن اســت اروپا را در همراهی با آمریکا 
مصمم تر کند، ایجاد نشــود. در این میان، 
امکان خروج آمریکا از برجام نیز بعید است. آمریکا با خروج از 
برجام خلع سالح می شود، تا اینکه قدرتمند شود. همچنان  
که برجام محدودیت های زیادی را متوجــه ایران کرده و با 
فروپاشی توافق، ایران از زنجیر محدودیت های هسته ای 
رها می شــود. در ارزیابی کلی، رهبران و تصمیم گیرندگان 
آمریکا  متوجه خواهند شد که خروج از برجام  باعث تضعیف 
جایگاه آمریکا و منزلت دیپلماســی می شود. همان طور که 
سناتور کورکر گفته اســت، ترک توافق هســته ای توجه را 
از معترضان در ایران منحرف کرده و اهرم فشــار آمریکا در 
برابر متحدان اروپایــی را ضعیف می کنــد. بنابراین خروج 
از برجام، اهرم فشــار آمریکا بــر اتحادیه را نیز از دســتش 
خارج می کند. حــال باید منتظــر تحوالت بعدی باشــیم؛ 
 تحوالت ماه های آتی در تصمیم قطعی بازیگران، تاثیرگذار 

خواهد بود.  

محمدعلی هژبری

8
کارشناس روابط بین الملل

ل
مل

نال
بی

54

شماره 389
ث  |  

مثل
بین الملل



کتاب پردردسر 
انتشار کتاب »آتش و خشم« به نویسندگی مایکل وولف و افشای اطالعاتی در مورد زندگی شخصی و 
سیاسی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همچنین پشت پرده ۹ ماه ریاست جمهوری وی، دردسرهای 
تازه ای برای مردمونارنجی کاخ سفید ایجاد کرده  اســت. این کتاب که با استقبال گسترده ای از سوی 
مردم مواجه شد به نوعی شایستگی ترامپ را برای رهبری کشوری چون آمریکا زیر سوال برده و نویسنده 
معتقد است که در نهایت منجر به عزل او از ریاست جمهوری خواهد شد؛ به خصوص که در این کتاب، 

افشاگری هایی درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا مطرح شده است.  بین الملل

فصل جدید در تاریخ آمریکا
نگاهی به کتاب »آتش و خشم؛ درون کاخ سفید  ترامپ« و پیامدهای آن
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 »آتش و خشــم؛ درون کاخ ســفید  ترامپ« کتابی 
که در تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۱8 و در آســتانه سالروز ورود 
چهل و پنجمیــن رئیس جمهــوری آمریــکا به کاخ ســفید 
منتشر شــد، به یکی از محوری ترین بحث ها در خصوص 
ایاالت متحده آمریکا تبدیل شــده اســت. نام این کتاب 
به طور اســتعاری به یکــی از اظهارات  ترامــپ در جریان 

درگیری لفظی با کره شمالی اشاره دارد. 
هر چند وکالی  ترامپ تالش کردند مانع انتشار این 
کتاب شــوند، اما آتش و خشــم حتی پیش از موعد مقرر 
وارد بازار شد و در حالی که زمان انتشار آن برای نهم ژانویه 
تنظیم شده بود، چهار روز زود تر در دسترس مخاطبان قرار 
گرفت و به سرعت در فهرســت کتاب های پرفروش قرار 
گرفت. »هنری هالت و شــرکا« که ناشر این کتاب است، 

دلیل این مساله را »تقاضای بی سابقه« خوانده است. 
مایکل وولف، نویســنده این کتاب که سابقه فعالیت 
به عنوان روزنامه نگار و ســتون نویس، کارآفرین اینترنتی و 
تفسیرگر تلویزیون را نیز در کارنامه کاری خود دارد، در این 
کتاب به ریاســت جمهوری  ترامپ به عنوان فــردی خام، 
بی تجربه و نامرتبط به سیاســت پرداختــه و حتی در برخی 
موارد، ســالمت روانی وی را هم زیر ســوال برده است. در 
این کتاب عالوه بــر پرداختن به  ترامپ، افشــاگری هایی 
در خصوص سیاســت های کاخ ســفید نیز صــورت گرفته 
اســت. به گفته وولــف، این کتــاب بر اســاس مصاحبه با 
مســئوالن ارشــد آمریکایی و حتی شــخص  ترامپ نوشته 
شــده و چشــم اندازی از کاخ ســفید که پیش از این برای 
مخاطب غیرقابل دســتیابی بود را در برابر او می گشــاید. 
هرچند  ترامپ، گفت وگــو با وولف را تکذیــب کرده و گفته 
است که هرگز اجازه دسترسی به کاخ ســفید را به او نداده و 
 این کتاب عمال به منابعی اشــاره می کند که به هیچ عنوان

 وجود ندارد. گفته می شــود برای نگارش این کتاب با ۲۰۰ 
نفر مصاحبه شده است.  مایکل وولف شخصا معتقد است 
که این کتاب فصلی جدید در تاریخ آمریکا خواهد گشود و در 
  نهایت برکناری  ترامپ از ریاست جمهوری را رقم خواهد زد. 

  مهم ترین محورهای مطرح شده در کتاب
 عدم ثبات روانی و بلوغ فکری  ترامپ

 مایــکل وولف در سراســر ایــن کتاب روی مســاله 
ثبات فکری و روانی  ترامپ مانور داده و نوشــته اســت که 
تمامی افرادی که وی با آنها مصاحبه کرده است، روی این 
مساله اتفاق نظر داشــته اند که  ترامپ در حقیقت کودکی 
اســت که به جز »شــادی لحظه ای« به چیز دیگری فکر 
نمی کند. به گفته وولف،  ترامــپ در رفتارهای خود طیف 
وســیعی از جهل و بی توجهی را به تصویر می کشــید. به 
عنوان مثال »سم نانبرگ« مشــاور کمپین  ترامپ تالش 
کرد قانون اساســی ایاالت متحده را برای او تشریح کند، 

ولی نتوانست از اصالحیه چهارم فرا تر برود. 
در بخشــی از این کتاب آمده است: » ترامپ چیزی 
نمی خواند و به چیزی گوش نمی دهد و همین مساله باعث 
شــده رســاندن اطالعات  کار دشواری باشــد و به یکی از 
معضالت دولت تبدیل شود. او احتماال از هر فرد دیگری 
که روی کــره زمین راه رفته اســت، اعتبــار کمتری دارد.  
ترامپ فردی ناآگاه است و اطالعات عمومی بسیار پایینی 
دارد. توئیت های او کامال بی محتوا و گاه احمقانه است و 

کسی نیست که نسبت به آنها معترض نباشد«. 

عــدم آمادگــی  ترامــپ بــرای پذیــرش مســئولیت 
ریاست جمهوری

به نوشــته وولــف،  ترامپ بــه هیچ عنــوان آمادگی 

پذیرش مسئولیت ریاست جمهوری آمریکا را نداشت وحتی 
بعد از پیروزی هم آن را باور نمی کرد. او در این باره نوشته 
است: »مدت کوتاهی پس از ساعت 8 شب، وقتی که خبر 
غیرمنتظره – برنده شدن قریب الوقوع  ترامپ – منتشر شد، 
دونالد  ترامپ جونیور، به یکی از دوستانش گفت که پدرش 
پس از شنیدن این خبر به شدت شوکه شده است؛ انگار یک 
روح دیده باشد. او حتی کاخ ســفید را تا حدودی ترسناک 
می دانســت. همزمان اشــک های مالنیا  ترامپ سرازیر 
شــده اســت ولی گریه او از خوشــحالی نبود. حدود یک 
ساعت بعد،  ترامپ که در ابتدا به شدت ذوق زده آمده بود، 
نمی توانســت پیروزی اش را باور کند و بعد از مدتی که به 
مرور متوجه شد چه اتفاقی افتاده است، به شدت  ترسید. 
این ترس در میان اعضای ارشد کمپین انتخاباتی  ترامپ 
هم مشــهود بود و این پیروزی آنها را شــوکه و وحشت زده 

کرده بود.« 
وولف همچنین نوشته اســت که  ترامپ که حتی در 
خواب هم نمی دید پیروز انتخابات ریاست جمهوری شود  
و ســعی داشــت از این باخت خود به عنوان یک پیروزی 
استراتژیک استفاده کند.  ترامپ این افکار را در سر داشت: 
»زمانی که او در انتخابات شکســت بخورد، هم به شدت 
مشهور می شود و هم قربانی هیالری کلینتون حیله گر به 
حســاب می آید. دختر و دامادش به دو شخصیت مشهور 
جهانی تبدیل می شوند. استیو بنن، عمال به رئیس جنبش 
»تی پارتی« تبدیل می شد... مالنیا  ترامپ که شوهرش 
به او قول داده بود رئیس جمهور نمی شود، می توانست به 
زندگی روزمره اش بازگردد. به این ترتیب باختن به معنای 

بردن بود.« 

 توافق درباره آینده ایوانکا و جرد کوشنر
در بخشــی دیگر از ایــن کتاب آمده اســت که جرد 
کوشنر و ایوانکا باهم یک معامله جدی کردند ؛ اگر زمانی 
در آینده فرصتی پیش بیاید، این ایوانکا خواهد بود که در 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند. ایوانکا گفته که 
نخستین رئیس جمهوری زن، نه هیالری کلینتون، بلکه 

ایوانکا  ترامپ خواهد بود. 
وولف همچنین نوشته است که  ژنرال »جان کلی« 
بالفاصلــه بعد از بر عهده گرفتن ســمت ریاســت ســتاد 
کارکنان کاخ سفید، تالش کرد درباره آینده کوشنر و ایوانکا 
شفاف سازی کرده و در صورت امکان، به دلیل بی تجربگی 

این دو، آنها را از کاخ سفید اخراج کند. 
 »جان کلی در   همان نشست اولیه با رئیس جمهوری، 
جرد کوشــنر و ایوانکا را در دســتورکار قرار داد تا ببیند که 
رئیس جمهور نقــش آنها را چگونــه می بینــد و اینکه چه 
چیزهایی به اعتقاد او کارساز اســت و کارساز نیست و چه 
چیزهایــی در این خصــوص پیش بینی می شــود. هدف 
تمامی  این بحث ها یک شــیوه سیاســی برای آغاز کردن 
بحثی برای بیــرون کردن آنهــا از نقش سیاســی در کاخ 

سفید بود.« 
تالش های کلی در حالی صــورت گرفت که  ترامپ 
نقش بزرگ تری برای داماد خود در عرصه سیاست ملی و 
جهانی در نظر گرفته بود و حتی در مقطعی تالش می کرد 

وی را به ســمت وزیر خارجــه منصوب کند. ایــن اعتماد 
و اطمینــان از تاثیرگــذاری ایوانکا و جرد تــا جایی بود که 
نامی مرکب از اســامی این دو نفر تحت عنوان »جاوانکا« 

شکل گرفته است. 

 مشــارکت  ترامپ و دامــادش در کودتا علیــه ولیعهد 
سابق عربستان

وولف در بخشی دیگر از این کتاب به دست داشتن  
ترامپ و جرد کوشنر  در کودتا علیه ولیعهد سابق عربستان و 

قدرت گرفتن محمدبن سلمان اشاره کرده است. 
در این کتــاب آمده کــه رئیس جمهــوری آمریکا به 
دوســتانش گفته بود که آمریــکا فرد مورد نظــر خود را در 
عربستان به قدرت رسانده است. به نوشته وولف،  ترامپ 
گفته بود که او به  همراه دامادش، کودتایی را در عربستان 
پس از ولیعهد شدن محمد بن ســلمان مهندسی کردند و 
کســی را که »به دردشــان می خورد« روی کار آوردند. در 
این کتاب با اشاره به این مســاله آمده است که بن سلمان 
بعد از پیروزی  ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و زمانی 
که هنوز جانشین ولیعهد بود، طی تماسی که با جرد کوشنر 
برقرار می کند، به وی پیشــنهاد نوعی همکاری می دهد و 
تاکید می کند چنانچه چیــزی از »عظمت آمریکا« نصیب 
او شــود، تمام تالش خود را به کار می  گیــرد تا راه را برای 
اجرایی شدن سیاست های آمریکا در خاورمیانه هموار کند. 
به عبارتی در این تعامل، سیاست »اگر آنچه را می خواهیم 
به ما بدهی، ما نیــز آنچه تو می خواهــی را خواهیم داد« 

دنبال شده بود. 
وولف به نقل از یکی از دوســتان کوشنر این تماس 
تلفنی را این گونه توصیف می کند: »گویا که در اولین روز 

مدرسه شبانه روزی دوستی پیدا کردم«. 
بر اساس آنچه در این کتاب آمده است، تیم سیاست 
خارجی  ترامپ با همه اینها نگران رابطه کوشنر و بن سلمان 
بود چرا کــه از یک طــرف  ترامپ معتقد بــود که دامادش 
فریب فردی فرصت طلب و بی تجربــه را خورده و از طرف 
دیگر، شاید این تیم ناگزیر می شد در این مقطع حساس، 
پیام خطرناکی به محمدبن نایف ارســال کنــد. بعد از این 
بود که بن ســلمان، تضمین های خوشــحال کننده ای به 
آمریکا می دهد و هم زمان در ماه مارس ۲۰۱7 به کاخ سفید 

دعوت می شود. 
تنها یک ماه پیــش از این تغییر و تحــوالت، دونالد  
ترامپ در اولین ســفر خارجی خود به عربســتان سعودی 
ســفر کرد و توافق نامه ای ١١٠ میلیارد دالری را با پادشاه 
سعودی امضا کرد. به نوشــته وولف، مقام های عربستان 
تنها برای شب نشینی »رقص شمشیر«  ترامپ 75 میلیون 

دالر هزینه کردند.
 

 ترامپ و مساله صلح خاورمیانه
 ترامپ، داماد خود را که یک فرد متعصب یهودی و 
به شدت هوادار اسرائیل است، مسئول به نتیجه رساندن 
مذاکرات صلح میان طرفین اســرائیلی و فلسطینی کرده 
اســت. در بخشــی از این کتاب آمده اســت که کوشنر و 
بن ســلمان به  ترامپ که در عرصه سیاست خارجی کامال 
بی تجربه و ســرگردان اســت، این گونه القــا کرده اند که 
عربستان و مصر برای دست یابی به صلح، فشارهایی علیه 

فلسطینیان اعمال خواهند کرد. 
 ترامپ هم کــه همواره دامــاد خود را فــردی الیق 
می داند و حتی توانایی های او را با هنری کیسینجر مقایسه 
کرده است، تقریبا از امکان دستیابی به صلح در خاورمیانه 
مطمئن شده و به اطرافیانش گفته بود »به لطف کوشنر، 

همه عرب ها در کنار ما هستند؛ صلح برقرار شد.« 
در ادامه به نقل از استراتژیست ســابق  ترامپ آمده 
اســت: »بگذارید اردن کرانه باختری را در اختیار بگیرد و 
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آزاده کشوردوست
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مایکل وولف در سراســر این کتاب روی 
مســاله ثبات فکری و روانی  ترامپ مانور 
داده و نوشته است که تمامی افرادی که 
وی با آنها مصاحبه کرده است، روی این 
مساله اتفاق نظر داشته اند که  ترامپ در 
حقیقت کودکی است که به جز »شادی 

لحظه ای« به چیز دیگری فکر نمی کند
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مصر نیز غــزه را در اختیار بگیرد. بگذاریــد آنها به این کار 
بپردازند یا در تالش برای این کار غرق شوند.« 

مایکل وولف به تصمیم  ترامپ برای انتقال سفارت 
آمریکا از تل آویو به بیت المقدس نیز اشاره کرده و به نقل 
از مشاور وی نوشــته اســت: »از   همان روز اول روی کار 
آمدن  ترامپ، به دنبال بررســی انتقال ســفارت آمریکا به 
بیت المقدس هســتیم. هم بنیامین نتانیاهو و هم شلدون 
ادلسون، میلیاردر حامی  اسرائیل در آمریکا از این تصمیم 

حمایت می کنند.« 

اظهارات منتسب به استیو بنن علیه  ترامپ
سخنان منتسب به اســتیو بنن، استراتژیست سابق 
کاخ ســفید که زمانی در حلقه نزدیکان  ترامپ قرار داشت 
و در به قدرت رســیدن وی نیز نقشــی کلیدی داشــت، از 
جمله مسائل محوری و جنجال برانگیز مطرح شده در این 

کتاب است. 
در این کتاب به  نقل از بنن، دیداری که در تابســتان 
٢٠١6 بین پسر بزرگ دونالد  ترامپ در کاخ  ترامپ با گروهی 
از روس ها که قول داده بودند اعتبــار هیالری کلینتون را 
زیر سوال ببرند، »خیانت آمیز« توصیف شده بود. در این 
کتاب به نقل از بنن آمده اســت: »دونالد  ترامپ جونیور، 
جرد کوشــنر و پاول منافورت، مدیر کمپین انتخاباتی، بر 
این باور بودند که دیدار با نمایندگان یک کشور خارجی در 
یکی از ساختمان های متعلق به  ترامپ فکر خوبی است، 
چرا که هیچ وکیلی آنجا حضور نداشت. حتی اگر فکر کنیم 
که این کار خیانت و غیر وطن پرستانه یا خیلی بد نبوده، که 
به نظر من بوده، بازهم باید بالفاصله به اف بی آی خبر داده 
می شد. می توان تشخیص داد که روند تحقیقات به کجا 
ختم می شــود؛ تمامی ماجرا درباره پولشویی است. مسیر 
حمله آنها به  ترامپ از پســرش، دامــادش و پل مانافورت 
می گذرد. این موضوع مثل روز، روشــن است. تحقیقات 
آنها مرتبط با حساب های بانکی دویچه بانک است که همه 
به افتضاحات جرد کوشنر مربوط می شود. آنها در   نهایت 

همه چیز را کشف خواهند کرد.« 
در ادامــه اظهــارات منتســب بــه بنــن،  ترامپ به 
خودخواهی و اهمیت بیش از اندازه به ظاهر متهم شده و 
آمده است: » ترامپ وسواس های زیادی دارد، مثال زمانی 
که دوربین ها سمت اوســت، برایش اهمیت زیادی دارد 
که زاویه آنها چگونه تنظیم شــود.  ترامپ همچنین درباره 
میزان محبوبیت و اســتقبال از خود، دغدغه های زیادی 
دارد و به چاپلوســی ســایر رهبران جهــان از خود اهمیت 

زیادی می دهد.«
شاید همین مساله بود که باعث خشم  ترامپ از عدم 
حضور برخــی رهبران و مقام ها در مراســم تحلیف وی در 

تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱7 شده بود. 
در ادامه بخش مربوط به اظهارات بنن آمده اســت: 
»سعودی ها در آستانه سقوط هســتند. همه شان از ترس 
ایران )تمدن فارس ها( دارند می میرند. یمن، سینا، لیبی، 
همه وضع بدی دارند، به خاطر همین اســت که روسیه به 
کلید اصلی در منطقه تبدیل شده است.  روسیه یعنی واقعا 
این قدر بد است؟ آنها آدم های بدی هستند اما جهان پر از 

آدم های بد است.«
 بنن مثل کسی که دارد دوباره جهان را از نو می سازد، 
ادامه داد: »اما درهرصورت خوب اســت کــه آدم بد ها را 
بشناســیم و بدانیم که آنها آدم های بد هســتند«. بنن که 
سعی داشــت زیاد هم به  ترامپ اهانت نکرده باشد، گفت 
که دشمن واقعی چین است. چین نخستین جبهه در یک 
جنگ سرد جدید است. چین همه چیز است. مسائل دیگر 
آنقدر مهم نیســت. اگر دستمان به چین نرســد، به هیچ 
چیز دست نمی یابیم. فهم مجموع این مساله بسیار ساده 
است. چین در جایی قرار دارد که آلمان نازی در سال های 

۱9۲9 تا ۱93۰ آنجا قرار داشت. چینی ها مانند آلمانی ها 
معقول ترین مردم در دنیا هستند. 

اظهارات منتسب به بنن باعث خشــم شدید  ترامپ 
شــد و وی را وادار به واکنش کرد.  ترامپ در این باره گفت 
که به نظر می رسد بنن، همزمان با از دست دادن سمتش 
به عنوان استراتژیست ارشد کاخ سفید، عقل خود را نیز از 
دست داده است. وکالی کاخ ســفید نیز بنن را به تخریب 
رئیس جمهوری متهــم و تهدید کردند که علیــه او تدابیر 
حقوقــی اتخاذ می کننــد. این وکال همچنیــن در نامه ای 
که منتشــر کردند، گفتند بنــن زمانی که دربــاره  ترامپ و 
خانواده اش سخن گفت، وظیفه حفظ اسرار و اتفاقات را 
که در قرارداد کار آمده است، نقض کرد و »اطالعات بسیار 
سری را به بیرون درز داد« و مطالبی را در اختیار وولف  قرار 
داده است که در آن رئیس جمهور و اعضای خانواده اش 
به سخره گرفته شده و تخریب شده اند. با وجود این، استیو 
بنن به سرعت در قالب پیشین خود فرو رفت و در برنامه رادیو 
بریتبارت گفت که  ترامپ »مرد بزرگی« است و »شبانه روز« 

از او حمایت می کند. 

  واکنش ها
انتشار کتاب آتش و خشــم با واکنش های متفاوتی 
رو به شــده اشــت. در حالــی کــه مقام هــای آمریکایی و 
مســئوالن کاخ ســفید و حتی خود  ترامپ آن را به شــدت 
رد کرده و واکنشــی خشــمگینانه داشته اند، بســیاری از 
تحلیلگران معتقدند که حتی اگــر درصد اندکی از مطالب 
مطرح شــده در ایــن کتــاب هم صحت داشــته باشــد، 
 خطر بالقوه چشــمگیری برای آمریکا و جهان محســوب

 می شود. 
مایک پمپئو، رئیس ســیا مسائل مطرح شده در این 

کتاب را موضوعاتــی »چرند و مزخرف« خوانــده و آن را 
لحظه ای گذرا در تاریخ دانســت که قصــد دارد توجهات 
به فعالیت موثر دولت  ترامپ را منحرف کند. سارا سندرز، 
سخنگوی کاخ سفید نیز یک روز پس از انتشار این کتاب 
در پاســخ به اینکه  ترامپ درباره زیر ســوال رفتن سالمت 
روانی اش از طــرف مردم چــه فکر می کنــد، گفت: »از 
نظر مــن افرادی تعــادل روانــی ندارند که »اثــر مثبت« 

رئیس جمهوری او در این کشور را نمی بینند.«
 ترامپ نیز در توئیتی به این کتاب واکنش نشان داده 
و اعالم کرده اســت که ثبات فکری و نبوغ، سرمایه های 
ارزشــمند وی هستند. او همچنین نوشــته است: »من به 
نویسنده این کتاب جنون آمیز هیچ گونه دسترسی به کاخ 
ســفید ندادم. من درباره این کتاب هیــچ گاه با او صحبت 
نکردم. این کتــاب پــر از دروغ، اطالعات غلــط و منابع 

غیرواقعی است.«

  اهداف انتشار
در حالی کــه بســیاری از وکالی نزدیک بــه  ترامپ 
تالش می کردند مانع انتشــار این کتاب شوند، در   نهایت 
به ایــن نتیجه رســیدند کــه ممانعت یــک رئیس جمهور 
از انتشــار یک کتاب، مانــع اصل آزادی بیــان در آمریکا 
اســت. نویســنده این کتاب یکی از دالیل انتشار کتابش 
را آگاهــی دادن به جامعه در خصوص فردی دانســت که 
توانایی هایــش در حد کودک بــوده ولی در حــال حاضر 
فرماندهی نیروهای مســلح آمریکا را بر عهده دارد. وولف 
معتقد است  تالش کرده با انتشــار این کتاب و جمع  آوری 
اطالعات از نزدیکان  ترامپ و افرادی که به نوعی با او در 
تعامل بوده اند، به جامعه بین الملل در خصوص خطری به 

نام  ترامپ هشدار دهد. 
بســیاری معتقدنــد کــه شــیوه جمــع  آوری میدانی 
اطالعــات در این کتــاب، انعــکاس زوایایــی از زندگی 
روزمــره در کاخ ســفید که تا پیــش از این قابل دســترس 
نبوده، انتقاد از  ترامپ به عنوان یک شخصیت دم دستی و 
پوپولیست و صرف پرداختن به برخی ابعاد خصوص یک 
رئیس جمهوری آمریکا از جمله دالیل اقبال به این کتاب 
است؛ تا جایی که بســیاری از مردم را در سرمای ژانویه در 
صف های طوالنی نگه داشــت تا امکان دسترسی هر چه 

سریع تر به این کتاب برای آنها فراهم شود.  

 ایوانکا گفته که نخستین 
رئیس جمهوری زن، نه 
هیالری کلینتون، بلکه 
ایوانکا  ترامپ خواهد بود

به نوشته وولف،  ترامپ گفته بود که 
او به  همراه دامــادش، کودتایی را در 
عربستان پس از ولیعهد شدن محمد 
بن سلمان مهندســی کردند و کسی 
را که »به دردشــان می خــورد« روی 

کار آوردند
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چرا کتاب آتش و خشــم تا بدین حد با اســتقبال 
مردم آمریکا و حتی مردم دیگر کشورهای جهان 

مواجه شده و بازتاب داشته است؟
9 مــاه     کتــاب مــورد نظــر، پشــت پــرده 
ریاســت جمهوری دونالــد  ترامــپ را تشــریح می کنــد و 
نویسنده در آن، چگونگی انتصاب دونالد  ترامپ به سمت 

رئیس جمهور آمریکا را روایت کرده است.
این کتاب، نخستین کتاب در مورد روایت داخلی از 
نحوه پیروزی دونالد  ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحــده آمریکاســت و پیش از انتشــار این کتاب 
اطالع رسانی شــده بود که این نویسنده به کاخ سفید رفته 
و  با تعداد زیادی از مشــاوران و نزدیکان   ترامپ مصاحبه 
کرده است. وقتی بخش هایی از کتاب فاش شد، مشخص 
شد که کتاب انتقادی اســت و نکات خیلی خاصی از زبان 
اشــخاصی چون اســتیو بنن در خصــوص وضعیت کاخ 

سفید،  ترامپ و نزدیکانش بیان شده است.
مســاله دیگــر واکنش کاخ ســفید بــه انتشــار این 
موضوعات اســت؛ کاخ ســفید حمالت تنــدی علیه این 

کتاب داشت، حتی وکالی  ترامپ تالش کردند  مانع انتشار 
این کتاب شوند و درخواست کردند که بخش هایی از کتاب 
منتشر نشود. اما شاهد بودیم که ناشر با آنها لجبازی کرد و 
حتی چند روز زودتر از موعد گفته شد کتاب را منتشر کرد. 
همین مساله باعث ایجاد جنجال و جلب توجهات نسبت 
به کتاب شد. چراکه بســیاری مایل بودند بدانند  ترامپ با 
این ویژگی ها و شخصیتی که دارد به چه صورت به عنوان 
رئیس جمهور انتخاب شــده اســت و نزدیکانش راجع به 
او چه فکری می کنند. تمام این موارد و مســائل دست به 
دســت هم داد تا اقبال عمومی نســبت به کتاب افزایش 
پیدا کند؛ البته طبیعی هم بود که کتابی با این ویژگی  ها که 
واکنش های تند کاخ سفید را به دنبال داشته، مورد استقبال 
قرار بگیرد. باید توجه داشــت که کتاب آتش و خشــم نه 
تنها داخل آمریکا که در خارج از این کشور نیز بسیار مورد 

توجه قرار گرفت. 
مهمترین نکاتی کــه در این کتاب ذکر شــده و 
باعث شده که رئیس جمهوری آمریکا زیر سوال 

برود، از نظر شما چه نکاتی است؟
   چند نکته خــاص در این کتاب مطرح شــده که 
بیشتر آنها از زبان استیو بنن، استراتژیست ارشد و مشاور 
پیشــین  ترامپ است. بنن مدعی اســت که او باعث شده  
ترامپ، رئیس جمهور شــود. در هفته های نخست بعد از 

اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده 
آمریــکا، می گفتند کــه رئیس جمهور واقعــی آمریکا بنن 
اســت. باید توجه داشــت که ســمت استراتژیست ارشد 
رئیس جمهور برای استیو بنن خلق شد و پیش از آن اصال 
چنین سمتی در کاخ سفید وجود نداشت. در جریان تدوین 
کتاب اختالفاتی میان حامیان  ترامــپ ایجاد و آنها به دو 
گروه تقسیم شدند؛ یک گروه شــامل افرادی چون استیو 
بنن و استفان میلر بودند و گروه دیگر شامل دختر و داماد  
ترامپ می شد. بنابراین دعواها و اختالفاتی که پیش آمد 
منجر به آن شد که بنن انتقاداتی را نســبت به  ترامپ آغاز 
کند. به عنوان مثال نویســنده از زبان بنن نوشته است که 
پسر ارشــد  ترامپ با وکیل روس در برج  ترامپ دیدار کرده 
و این دیدار با هدف آن بود که اطالعــات محرمانه ای از 
هیالری کلینتون به دست بیاورد. بنن این اقدام را خائنانه 
خواند که اتهام خیلی بزرگی نســبت به پسر رئیس جمهور 
محســوب می شــود. همچنین در کتاب از احتمال دیدار  
ترامپ بــا این وکیل نیز صحبت شــده اســت. روس ها به  
ترامــپ اطالع داده بودنــد که اطالعــات محرمانه ای از 
کلینتون دارند که می تواند در انتخابات تاثیرگذار باشــد. 
از سوی دیگر انتقادات تندی که نســبت به دختر و داماد 
رئیس جمهور در کتاب ذکر شده نیز بسیار جنجالی بود. در 
این کتاب ذکر شــده که مقصر اغلب اشتباهات در دولت 

عناصر ضدایرانی کاخ سفید
گفت وگوی مثلث با ابوالفتح درباره کتاب آتش و خشم

سعیده سادات فهری
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آمریکا این دو نفر هســتند و عبارت جاوانکا )تلفیقی از نام 
ایوانکا و جرارد( را برای آنها به کار برده است. 

در مورد یکســری روابط غیراخالقــی دونالد  ترامپ 
پیش از آنکه رئیس جمهور شــود نیز در ایــن کتاب بحث 
شده و گفته شــده که او با همســران برخی از دوستانش 
روابط غیراخالقی داشته اســت. از سوی دیگر دعواهای 
زن و شوهری  ترامپ و مالنیا نیز بخشی از اطالعات فاش 
شده در این کتاب است. ظاهرا در روز مراسم تحلیف نیز 
این دو نفر با هم در حال دعــوا بوده اند. نکته جالب دیگر 
اینکه گفته می شــود دونالد  ترامپ اصال باور نداشــته که 
به عنوان رئیس جمهور برگزیده شود و وقتی که خبر می آید 
در انتخابات پیروز شده به  عبارت کسانی که کنارش بودند 
انگار روح دیده و مالنیا نیز این موضــوع را باور نمی کرده 

است.
غیر از مسائل داخلی و مربوط به شخص  ترامپ 
و کاخ سفید چه اطالعات مهم دیگری در کتاب 

ذکر شده است؟
   در خصوص مســائل غیرداخلــی در کتاب آمده 
که  ترامپ گفته آنها محمدبن ســلمان را بــرای ولیعهدی 
گماشته اند و او آدم آمریکاست. به روابط نزدیک خانواده  

ترامپ با ولیعهد کنونی عربستان نیز اشاره شده است.
راجع به نــگاه  ترامــپ و تیــم وی به ایــران چه 

مسائلی مطرح شده است؟
   در کتاب آتش و خشــم راجع به رابطــه  ترامپ و 
ایران تاکید شده است که ضدیت رئیس جمهور آمریکا با 
ایران تحت تاثیر سه نفر شامل جرارد کوشنر، مایکل فلین 

اولین مشاور امنیت ملی اش و استیو بنن است. 
در کتاب آمده اســت که اظهــارات خصمانه  ترامپ 
در خصوص ایران، نمایانگر سیاست خارجی وی در قبال 
ایران است. مایکل فلین، اولین مشاور امنیت ملی  ترامپ 
که در اولین روزهای کاری خود مجبور به استعفا شد، این 
باور را به  ترامپ باورانده که »ایران آدم بد منطقه است.« 

برداشــت حلقــه اطرافیــان  ترامــپ این اســت که 
خاورمیانه فقط چهار بازیگر واقعی دارد: مصر، اسرائیل، 
عربستان و ایران. تصور تیم  ترامپ این بوده است که سه 
بازیگر اول علیه ایران متحد خواهند شد و امید داشته اند 
که مصر و عربستان سعودی کار علیه منافع آمریکا انجام 
ندهند. بنابراین این ملغمه افــکار تیم  ترامپ در خصوص 
خاورمیانه به ویژه ایران تحت تاثیر سه عامل بوده است: 
انزواطلبی بنن، ضدایران بودن فلین و تالش کوشنر برای 

حرف شنوی از کیسینجر.
اطالعاتی که در ایــن کتاب به نقــل از نزدیکان  
ترامپ افشــا شــده تا چه اندازه معتبر اســت و 

می توان روی آنها حساب کرد؟
   در برخی از قسمت های کتاب، نقل قول از سوی 
افراد است و مایکل وولف نوشته که این قسمت ها به نقل 
از بنن،  ترامپ،  ایوانکا یا مشاوران رئیس جمهور است. اما 
در برخی از قسمت ها نامی  ذکر نشده و فقط نوشته مشاور 
یا یکی از نزدیکان  ترامپ. شــاید این مســاله تاحدودی 
اعتبار کتاب را زیر ســوال ببرد و بیانگر آن باشد که کتاب 
خیلی مستند نیست. گفته می شود این کتاب بیشتر روایت 
ژورنالیستی اســت تا یک کتاب تحقیقاتی بر مبنای اسناد 
و مدارک معتبر. حــال اینکه روایت افــرادی که اقدامات 
غیراخالقی  ترامــپ را توضیح داده اند، صحیح اســت یا 
خیر مشخص نیست. از این رو نیز دونالد  ترامپ به راحتی 
بسیاری از مسائلی که در کتاب مطرح شده را تکذیب کرد. 
در این میان حرف حامیان  ترامپ یک چیز اســت و 
حرف حامیان نویســنده چیز دیگر. حامیان  ترامپ اعالم 
کرده اند که این کتاب معتبر نیســت و بیشتر فضاسازی و 

برمبنای دشمنی و خصومت با  ترامپ تنظیم شده است. 
به نظر شــما کتاب آتش و خشــم تا چــه حد در 

موقعیت  ترامپ تاثیرگذار بوده و ممکن است چه 
مشکالتی برای او ایجاد کند؟

   خــود مایکل وولف معتقد اســت کــه این کتاب 
به ویژه مســائل مربوط به پرونده روسیه در نهایت منجر به 

سرنگونی  ترامپ خواهد شد.
 اما به طور کلــی از دو جنبه این کتاب  ترامپ را تحت 
فشــار قرار خواهد داد؛ نخست بحث برســر این است که 
آیــا روابط پنهانــی میان تیــم انتخاباتی  ترامپ و روســیه 
وجود داشــته یا خیــر؟ در این کتــاب بر روابــط پنهانی با 
روس ها تاکید شــده اســت، نویســنده به نقل از بنن این 
روابط را خائنانه توصیف می کند و معتقد اســت در همان 
زمان پســر بزرگ  ترامپ باید به اف بی آی اطالع می داده 
که روس ها چــه نیتی دارنــد. اگر روی این مســاله خیلی 
مانور بدهند ممکن اســت بحث اســتیضاح  ترامپ مطرح 
شــود ، چرا که این موضوع می تواند به عنوان شــاهدی از 
دروغگویی  ترامــپ و تالش وی برای انحــراف حقیقت و 
جلوگیری از وظایف کنگره قلمداد شود. بخش دیگری که 
در این کتاب خیلی مورد اهمیت قرار گرفته این اســت که 
نویسنده مدعی شــده صددرصد نزدیکان  ترامپ و کسانی 
که بــا او در کمپین انتخاباتــی و کاخ ســفید کار کرده اند 
معتقدند که دونالد  ترامپ یک کودک اســت کــه قادر به 
تصمیم گیری نیست. درواقع نویســنده با این نقل قول ها 
صالحیت  ترامپ به عنوان رئیس جمهور را زیر سوال برده 
اســت. اگر به این مباحث بخواهنــد بپردازند بحث متمم 
۲5 قانون اساســی آمریــکا مبنی بر اینکــه رئیس جمهور 
 فاقد صالحیت اســت، مطرح می شــود که یک مکانیزم 

بسیار پیچیده دارد. 
همچنین باید توجه داشــت که در مورد روســیه این 
کتاب نمی تواند خیلی کمک کنــد و تحقیقات رابرت مولر 
به عنوان بــازرس ویژه می تواند گره از ایــن ماجرا باز کند ، 
چرا که ایــن ادعاها خیلی قوی نیســت که بتــوان بر آنها 
تکیه کرد و گفت که اینها نشانه های دقیقی است مبنی بر 
اینکه  ترامپ فاقد صالحیــت و وجاهت برای اداره قانونی 

کشور است.
در نهایت لطفا کمی بیشتر راجع به مکانیزم عزل  

ترامپ توضیح می دهید؟
   همانطور که اشاره شد، بحث عزل دونالد  ترامپ از 
مقام ریاست جمهوری ایاالت متحده به دلیل فقدان تعادل 
روانی و توسل به متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا 

در پی چاپ کتاب آتش و خشم مطرح شده است. 
در متمم بیست و پنجم آمده اســت: »هرگاه معاون 
رئیس جمهــوری و اکثریتی متشــکل از مقامــات اصلی 

دستگاه های اجرایی یا هر مرجع دیگری که کنگره می تواند 
به موجب قانون پیش بینی کند، طی اعالمیه ای کتبی به 
رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطالع دهند 
که رئیس جمهوری توان اســتفاده از اختیــارات و انجام 
وظایف ریاست جمهوری را ندارد، معاون رئیس جمهوری 
بی درنگ به عنوان کفیــل ریاســت جمهوری اختیارات و 

وظایف فوق را به عهده می گیرد.«
از آن پــس در صورتــی کــه رئیس جمهــوری بــا 
اعالمیه ای کتبی بــه رئیس موقت ســنا و رئیس مجلس 
نمایندگان اطالع دهد که ناتوانی وی رفع شــده اســت، 
می تواند اعمال اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری 
را دوباره عهده دار شود، مگر اینکه معاون رئیس جمهوری و 
اکثریتی متشکل از مقامات اصلی بخش های اجرایی، یا 
مراجع دیگری که کنگره می  تواند از طریق قانون پیش  بینی 
کند، ظرف چهــار روز طــی اعالمیه  ای کتبــی به رئیس 
موقت ســنا و رئیس مجلس نمایندگان اطــالع دهند که 
رئیس جمهوری توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف 
ریاســت جمهوری را ندارد. در این صورت، چنانچه کنگره 
جلسه رسمی نداشته باشد، ظرف  48ساعت تشکیل جلسه 
خواهد داد و در این مــورد تصمیم گیری می کند. چنانچه 
کنگره ظرف  ۲۱روز پس از دریافــت اعالمیه کتبی اخیر، 
یا در صورتی که جلسه رسمی نداشته باشد، ظرف  ۲۱روز 
پس از اینکه از کنگره خواســته می شــود، تشکیل جلسه 
دهد و با دو ســوم آرای هر دو مجلس تشــخیص دهد که 
رئیس جمهوری توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف 
ریاست جمهوری را ندارد، معاون رئیس جمهوری به عنوان 
کفیل وی انجام همان وظایف را به عهده می گیرد. در غیر 
این صورت رئیس جمهــوری اختیــارات و وظایف خود را 

دوباره برعهده می گیرد.
با توجه بــه نص قانــون اساســی، برکنــاری دونالد  
ترامپ بــه دلیل آنکــه ۱ – همراهی مایک پنــس، معاون 
رئیس جمهوری ۲  – اکثریت اعضای کابینه 3 – اکثریت دو 
سوم هر دو مجلس نمایندگان و سنا را دارد، خیلی محتمل 
نیســت. باتوجه به حمایت قاطع معــاون رئیس جمهوری 
و اعضای کابینه از شــخص رئیس جمهــوری و همچنین 
تســلط جمهوریخواهان بر هر دو بازوی کنگره، احتمال 
توســل به متمم بیســت و پنجم قانون اساسی برای عزل 
 دونالد  ترامپ از مقام ریاست جمهوری بسیار دور از انتظار

 خواهد بود. 
خطر جدی تر، توســل به فرآیند استیضاح در پرونده 
دخالت روســیه در انتخابــات ۲۰۱6 آمریکا، موســوم به 
پرونده »روسیه –  ترامپ« اســت؛ به ویژه اگر در انتخابات 
سال جاری، دموکرات ها یکی یا هر دو مجلس کنگره را به 

کنترل درآورند.  

انتشار کتاب »آتش و خشم« نوشته مایکل وولف 
که به بررسی ابعاد خصوصی و پنهان زندگی شخصی و 
سیاسی دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
آمریکا پرداخته  منجر به ایجاد مشکالتی برای  ترامپ 
شــده اســت. امیرعلی ابوالفتح، کارشــناس مسائل 
آمریکا در گفت وگو با مثلث به بررسی ابعاد این کتاب 
پرداخته و می گوید: »در بخشی از کتاب آمده دونالد  
ترامپ اصال باور نداشــته که به عنوان رئیس جمهور 
برگزیده شــود و وقتی که خبــر می آیــد در انتخابات 
پیروز شده به عبارت کســانی که کنارش بودند انگار 
روح دیده و مالنیــا نیز این موضوع را بــاور نمی کرده 
است.«ابوالفتح با اشاره به اینکه برخی قسمت های 
کتاب مســتند اســت و با ذکر نــام افــراد موضوعات 
نقل شــده و برخی قســمت های دیگر بدون ذکر نام، 
موضوعی را روایت کرده است، می گوید که این مساله 
تاحدودی اعتبار کتاب را زیر ســوال برده و بیانگر آن 

است که کتاب خیلی مستند نیست.

2

 استیو بنن، استراتژیست ارشد 
و مشاور پیشین  ترامپ مدعی 
است که او باعث شده  ترامپ، 
رئیس جمهور شود
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انتشار کتاب »مایکل ولف« با عنوان »آتش و خشم« 
انعکاس گســترده و فراگیری در افکار عمومی آمریکا   به جا 
گذاشته اســت. ویژگی های شــخصیتی و الگوی رفتاری 
دونالد  ترامپ به گونه ای اســت که عموما  تفســیرهای تند 
و رادیکال درباره الگــوی رفتاری نامبرده انجام می شــود. 
مایکل ولف تــالش دارد تا واقعیت های رفتــاری و الگوی 
کنش شــخصیتی  ترامپ را در کتاب آتش و خشــم تبیین 
کند. شــاید یکی از اصلی ترین مشــتری های این کتاب را 
طرفداران حزب دموکرات آمریکا   تشکیل می دهند؛ افرادی 
که در زمان پیروزی دونالد  ترامپ با نشانه هایی از شک و بهت 
روبه رو شــدند. آنان هم اکنون در صدد یافتن پرسش های 
قدیمی  خود هستند. کتاب آتش و خشم این ویژگی را دارد 
که می تواند به ابهامات زیادی پاســخ گوید. دغدغه های 
پایان ناپذیر جامعــه آمریکا   درباره نتیجــه نهایی انتخابات 
نوامبر ۲۰۱6 بیانگر این واقعیت اســت که اگرچه  ترامپ با 
شعارها و ادبیات پوپولیستی و مردم فریبانه به قدرت رسید، اما 
در شرایط موجود بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا   نسبت 
به امکان موفقیت  ترامپ در آینده سیاسی و الگوهای کنش 

راهبردی  تردید دارند. 

  1. تفسیر مایکل ولف از روانشناسی انتخاباتی 
دونالد  ترامپ

تفسیر مایکل ولف از الگوی رفتاری دونالد  ترامپ در 
دوران انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا  ، با واقعیت های 
کنش انتخاباتی و الگوی رقابت سیاسی دونالد  ترامپ تفاوت 
دارد. واقعیت آن است که  ترامپ از اعتماد به نفس بیش از 
حد برخوردار بوده و به ایــن دلیل وارد رقابت های انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا   شد که احســاس می کرد ایاالت 
متحده در روند عدم تحرک و تعلل قرار دارد. اندیشه  ترامپ 
با روح آمریکا  یی پیوند داشته و بر این اساس زمینه های الزم 
برای پیگیری سیاســت قدرت توســط  ترامپ را امکانپذیر 
ساخت. در حالی که تفســیر ارائه شده از سوی مایکل ولف 
در کتاب آتش و خشــم با واقعیت های کنــش اجتماعی، 
 شــخصیتی و انتخاباتی دونالد  ترامپ مغایرت دارد. اقبال 
گســترده جامعه آمریکا   به کتاب منتشر شــده را باید تابعی 
از الگوهای کنش انتقادی جامعه ای دانســت که درصدد 
شناخت و کســب تحلیل جدیدی از الگوی رفتاری  ترامپ 
در دوران رقابت های انتخاباتی هستند. چنین رویکردی به 
مفهوم آن است که جامعه آمریکا  یی هنوز در وضعیت شوک 
ناشی از علل پیروزی  ترامپ بوده و با خرید کتاب هایی همانند 
آتش و خشم تالش دارند تا دغدغه های درونی خود را  ترمیم 

کرده و التیام بخشند. 
تفســیر ارائه شــده از ســوی مایکل ولف بیانگر این 
واقعیت اســت که آتش و خشــم بخشــی از راهبرد  ترامپ 
در فرآیند انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا   بوده اســت. 
مایکل ولــف علت اصلــی پیــروزی  ترامــپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریــکا   را شــانس و اعتمــاد بــه نفس 
بیش از حــد وی می داند. در تفســیر مایکل ولــف، دونالد  
ترامــپ هیچ گونــه فضیلت راهبــردی برای ایفــای نقش 
ریاســت جمهوری در آمریکا   نداشته اســت. در عین حال 
انگیزه های پایان ناپذیر،  قدرت ریســک و تحرک  ترامپ را 

باید در زمره موضوعاتی دانســت که باعث می شود  ترامپ 
به عنوان فردی کــه فعالیت های خــود را در قالب مدیریت 
کازینو آغاز کــرد،  به جایگاه ریاســت جمهوری آمریکا   نائل 
شود.بخش آغازین کتاب آتش و خشم مایکل ولف مربوط 
به روند فعالیت های انتخاباتی دونالد  ترامپ در کنوانسیون 
مقدماتــی انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا   از حزب 
جمهوریخواه است. در این فصل اشاره می شود که  ترامپ 
هیچ گونه امیدی به پیروزی در روند رقابت های کنوانسیون 
ایالتی نداشته است. البته تفسیر مایکل ولف با واقعیت های 
کنش  ترامپ در ســال ۲۰۱6 کامال متفاوت است.  ترامپ 
تالش کرد تا از تمامی  ابزارهای الزم برای پیروزی در مراحل 

مختلف انتخابات ریاست جمهوری استفاده نماید. 
مهمترین ویژگی دونالد  ترامپ را باید در قدرت ارتباط 
وی با اعضای کمپین انتخاباتی خود دانست. در این ارتباط 
نقش استفان بنون که بعدا  به عنوان مشاور راهبردی منصوب 
شد، اهمیت ویژه ای در پیروزی دونالد  ترامپ داشته است. 
پیشینه فعالیت اقتصادی دونالد  ترامپ ایجاب می کرد که از 
اعتماد به نفس ویژه ای در رقابت های انتخاباتی برخوردار 
باشــد.  ترامپ درصدد بود تا تحولی بنیادین در انگاره های 
سیاسی و ادراک جامعه آمریکا   ایجاد کند. نامبرده بسیاری 
از مفاهیمی  را به کار گرفت که دغدغه اصلی شــهروندان 

الیه های پایین جامعه بوده است.
بیان چنین دغدغه هایی از سوی کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری می توانست زمینه پیوند فکری و عاطفی 
شهروندان و الیه های فرودست اقتصادی کشور با  ترامپ 
را ارتقا  دهد. واقعیت آن اســت که روانشناســی انتخاباتی 
ایجاب می کند تا هر کاندیدایی بتواند از اعتماد به نفس الزم 
برای نقش یابی سیاسی برخوردار باشد. امید به پیروزی محور 
اصلی انگیزش های درونی و نهفته هر   کاندیدایی است که 
در انتخابات شرکت می کنند. بنابراین آنچه را که مایکل ولف 
از آن به عنوان ناامیدی  ترامپ در روند رقابت های انتخاباتی 
نام می برد، بــا واقعیت های مربوط به روانشناســی  ترامپ 
هماهنگی ندارد. انگیزه های درونی دونالد  ترامپ به گونه ای 
شکل گرفته که صرفا با معادله قدرت التیام می یابد. به این 
ترتیب تفسیر مایکل ولف در ارتباط با ناامیدی  ترامپ برای 
پیروزی در روند رقابت های انتخابات مقدماتی کنوانسیون 
ایالتی یا فرآیندهای نهایی شدن  ترامپ به عنوان کاندیدای 
حزب جمهوریخواه آمریکا   نمی تواند با واقعیت های کنش 
الگویــی دونالــد  ترامــپ در دوران های مختلــف فعالیت 

سیاسی،  اقتصادی و انتخاباتی هماهنگی داشته باشد.

  2.  ترامپ نماد فرهنگ آمریکا  یی در رقابت های 
انتخاباتی 

واقعیت هــای کنش سیاســی و انتخاباتــی آمریکا  ، 
 روندهایی را شکل داد که مبتنی بر روحیه ملی و اجتماعی در 
ایاالت  متحده بوده اســت. به طور کلی،   ترامپ را می توان 
پدیده انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا   در ســال ۲۰۱6 
دانســت. ظهور  ترامپ در حالی انجام گرفت که ادبیات و 
رویکرد محافظه کارانه کاندیدای حزب جمهوریخواه برای 
بسیاری از شهروندان کشورهای اروپایی و خاورمیانه مبهم 
به نظر می رسید.  ترامپ از ادبیات، مفاهیم و رویکردهایی 
بهره گرفت که انعکاس قدرت نهفته امپراتوری آمریکا  یی 
محســوب می شــد. پیروزی  هــای مرحلــه ای  ترامپ در 
کنوانســیون حزب جمهوریخواه، انعکاس نشــانه هایی از 
ظهور پدیده ای است که تالش دارد تا ادبیات و نشانه های 
هویتی جدیدی را در آمریکا   منعکس ســازد. ادبیات  ترامپ 

آتش و خشم  ترامپ
تفسیر مایکل ولف با شخصیت  ترامپ همخوانی ندارد

را می تــوان براســاس ســاختارهای معنایــی درک کرد که 
بسیاری از رسانه ها آن را در فضای اجتماعی انعکاس داده 
و به این ترتیب، تــالش دارند تا قالب های بازنمایی شــده 
هویت جهان گــرا در آمریــکا   را منعکس ســازند. بازنمایی 
قدرت آمریکا   انعکاس مفاهیم فرهنگی است که در اندیشه 
سیاسی و اجتماعی جامعه آمریکا  یی شکل گرفته و در روند 
حوادث تاریخی، قابلیت خود را در فضای اجتماعی تثبیت 
کرده است. مایکل ولف به هیچ یک از نشانه های فرهنگ 
آمریکا  یی در شخصیت  ترامپ اشاره ای ندارد. ولف درصدد 
است تا شخصیت و الگوی رفتاری  ترامپ را جدا از تاریخ و 
جامعه آمریکا   تفسیر کند. درحالی که  ترامپ را باید نمادی 
از بازنمایی چهره آمریکا  یی در فیلم هایی همانند »مرد شش 
میلیون دالری«، »جیمز باند« و حتی کارتون هایی همانند 
»ماسک« و »سگ قهرمان« دانست. هر یک از تولیدات 
فرهنگی یادشــده بیانگر ظهور چهره مافــوق قدرت برای 

مقابله با تهدیدات در فضای فرهنگی بوده است. 
اگرچــه کتاب آتــش و خشــم در آمریکا   با اســتقبال 
زیادی روبه رو شــده اســت  اما دونالد  ترامــپ چهره واقعی 
شخصیت های تخیلی فرهنگ آمریکا  یی است که تالش 
دارد تا رفاه، امنیت و قدرت بیشتری برای جامعه آمریکا  یی 
ایجاد نماید. مأموریت چنین افرادی را می توان در درگیری 
پایان ناپذیر با نشانه هایی دانست که رهبری و موقعیت آمریکا   
را در سیاست جهانی و محیط های منطقه ای با چالش امنیتی 
روبه رو می سازد. بسیاری از ادبیات به کار گرفته شده در سند 
امنیت ملی دونالد  ترامپ که در دسامبر ۲۰۱7 منتشر شد را 
باید انعکاس نشانه هایی از قدرت، امنیت و عمل گرایی در 
فرهنگ آمریکا  یی دانست. تفســیری که از ویژگی رفتاری 
دونالد  ترامپ در کتاب آتش و خشم ارائه شده با واقعیت های 
کنش انتخاباتی  ترامپ هماهنگــی چندانی ندارد. پیروزی 
مرحلــه ای و پی درپی  ترامپ در کنوانســیون های حزبی را 
می توان به عنوان مقدمه ای برای ظهور پدیده جدید در حوزه 
سیاسی و اجتماعی آمریکا   دانست. بســیاری از گروه های 
محافظه کار در برابر پدیده  ترامــپ مقاومت کردند.  ترامپ 
بدون توجه بــه رویکــرد گروه های محافظــه کار، درصدد 
برآمد تــا موقعیت خــود را از طریق جایگاه یابــی در فضای 
اجتماعی ارتقا دهد.  اگرچه  ترامپ در رقابت های مربوط به 
کنوانسیون ایالتی حزب جمهوریخواه به پیروزی رسید اما 
در آوریل ۲۰۱6، افرادی همانند جورج بوش پدر به همراه 
گروه دیگــری از کارگزاران برجســته حــزب جمهوریخواه 
اعالم داشته اند که از کاندیداتوری  ترامپ حمایت به عمل 
نمی آورند. چنین فرآیندی نشــانه هایی از انشعاب در حزب 
جمهوریخواه را منعکس می ساخت. آنچه را که دونالد  ترامپ 
در مرکز منافع ملی واشنگتن در ۲7 آوریل ۲۰۱6 بیان داشت 
به مفهوم آن اســت که  ترامپ از شــخصیت جنجالی برای 
استفاده از موقعیت های سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده و 
قادر است تا خود را با شرایط جدید محیطی و راهبردی تطبیق 
دهد. با توجه بــه تغییر در ادبیات و الگوی کنش سیاســی  
ترامپ، می توان نشــانه های جدیدی در ادبیات سیاسی و 
الگوی رقابت بین حزبی  ترامپ مشاهده کرد. واقعیت کنش 
سیاســی  ترامپ آن اســت که بدون واهمه و بدون هرگونه 
ابهام به شخصیت های رقیب خود حمله می کند. از آنجایی 
که تاکنون  ترامپ نقش ساختاری و بوروکراتیک نداشته، به 
همین دلیل است که هیچ گونه انتقادی نسبت به الگوهای 
رفتاری وی در گذشته قابل درک برای شهروندان و گروه های 

اجتماعی نخواهد بود. 
محور اصلــی ادبیات  ترامــپ در کنوانســیون های 
ایالتی حزب جمهوریخواه را باید ساختن آمریکا  ی جدیدی 
دانســت که از قابلیت الزم برای رهبری جهانــی برخوردار 
است. بهره گیری  ترامپ از مفاهیم دیگری همانند حمایت 
از الیه های آســیب دیده اقتصادی از طریق سیاست های 
مالیاتــی را می تــوان به عنوان بخــش دیگــری از رویکرد 
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اســتفان بنن و مایکل پنس در زمره محدود اعضای 
ستاد انتخاباتی دونالد  ترامپ بودند که موقعیت خود را بیش 
از دیگران تثبیت کرده اند. در این فرآیند،  موقعیت استفان 
بنن تحت تاثیر اختالفات درونی کاخ سفید فروریخت. در 
کتاب آتش و خشم این مساله نشان داده می شود که چگونه 
»جیمز کومی« رئیس اف  بی آصی توانست با طرح برخی از 
اتهامات علیه هیالری کلینتون،  افکار عمومی جامعه آمریکا   

را به نفع دونالد  ترامپ تغییر دهد. 
چنین رویکــردی بــه مفهوم آن اســت کــه پیروزی 
انتخاباتی  ترامپ تحت تاثیر حــوادث غیر قابل پیش بینی 
شکل گرفته است. ادبیات سیاسی  ترامپ با نیازهای عمومی 
جامعه آمریکا   هماهنگی داشــت. ذهنیــت جامعه آمریکا   
به گونه ای شــکل گرفته بود که اعتماد چندانی به نخبگان 
نداشت. شــاید بتوان ظهور  ترامپ را نشانه ای از انحطاط 
در هویت حزبی و نسلی در آمریکا   دانست. هویتی که تحت 
تاثیر موج های نخبه گرایانه شــکل گرفتــه و تالش دارد تا 

از فردی حمایت کند که با ســاختار نخبه گرا و محافظه کار 
آمریکا   هماهنگی چندانی ندارد.  پدیده  ترامپ نشــان داد 
که نیروهای سیاســی جدید در قرن ۲۱ می توانند از فضای 
حاشــیه وارد روند رقابت های سیاســی شــوند. جســارت، 
اعتمادبه نفس، تحرک و انگیزه کنش در شــرایط رقابتی را 
می توان به عنوان زیرســاخت های ظهور پدیده ای همانند  
ترامپ در جامعه و ساختار سیاسی ایاالت متحده دانست. 
واقعیت آن است که  ترامپ از تیزهوشی الزم برای نقش یابی 
سیاســی و جلب افکار عمومــی برخوردار اســت. به دلیل 
تیزهوشی سیاســی اســت که  ترامپ از ژانرهای متفاوتی 
برای تبیین رویکرد خود بهره می گیرد. طبعا چنین افرادی 
دارای مخالفینی در درون حزب و ساختار اجتماعی آمریکا   
خواهند بود. انتشــار کتاب آتش و خشم را می توان نمادی 
از مخالفت های نهفته دانســت که  ترامپ در آینده نیز با آن 

روبه رو خواهد بود. 

  5. معمای روسیه در انتخابات
 ریاست جمهوری آمریکا  

به همان گونه ای که جیمز کومی  توانست مشروعیت 
سیاسی و انتخاباتی هیالری کلینتون را در روند رقابت های 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا   به میزان قابل توجهی 
کاهش دهد، افرادی هماننــد رابرت مولر، مایکل پومپئو و 

استفان بنن را می توان در زمره اصلی ترین مخالفین دونالد  
ترامپ در فضای سیاســی،  ســاختاری و اجتماعی آمریکا   
دانســت. به همین دلیل اســت که مایکل ولف توانســت 
ادبیاتی را تولید کند که موقعیت و مشروعیت دونالد  ترامپ را 
به گونه مشهودی کاهش دهد. چنین رویکردی را می توان 
در کتاب آتش و خشم مشــاهده کرد. واقعیت های موجود 
نشان می دهد که  ترامپ با طیف گسترده ای از مخالفت هایی 
روبه روســت که بخش قابل توجــه آن را نظریه پــردازان، 
نخبگان سیاسی و ساختاری آمریکا   همانند نوام چامسکی 
تشکیل می دهند. چامسکی تالش دارد تا به نشانه مخالفت 
همه جانبه با  ترامــپ، از هیالری کلینتــون حمایت نماید. 
ایــن دوره از رقابت هــای انتخاباتی آمریــکا   را می توان در 
قالب نشــانه هایی از پادگفتمان پوپولیســتی  ترامپ تبیین 
کرد. روندی که شــاید بتوان آن را واقعیــت اجتناب ناپذیر 
دموکراسی های نخبه گرا دانســت. چنین روندی به مفهوم 
انتقام جامعه از نخبگان و ساختار نخبه گرای آمریکا  یی تلقی 
می شــود.  بخش قابل توجهی از کتاب آتش و 
خشــم به تبیین چگونگی نقش یابی روســیه در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا   اختصاص 
یافته است. در این کتاب نشانه هایی از مداخله، 
اثرگــذاری و نقش یابی کوشــنر شــوهر ایوانکا  
ترامپ به چشــم می خــورد. ولف تــالش دارد 
تا نشــان دهد کــه کاخ ســفید در دوران دونالد  
ترامپ تحت تاثیر نیروهای گریــز از مرکز قرار 
دارد. ویژگی های شخصیتی کوشنر،  موقعیت 
خانوادگی و پیشــینه سیاســی نامبرده را باید در 
زمره عوامل و مولفه هایی دانســت که در کتاب 
آتش و خشــم مورد انتقــاد قرار گرفته اســت. 
تبارگرایی بخشی از فرهنگ سیاسی و ساختاری 
ایاالت متحده محســوب می شــود. نخبگان 
محور اصلی فرآیندهای تبارگرایی بوده که مورد 
انتقاد دونالد  ترامپ قرار گرفته اما با واقعیت های 
کنش سیاســی و انتخاب کارگزاران اجرایی وی 
هماهنگی دارد. نقش کوشــنر به گونه ای است 
که روندهای گریــز از مرکز در آمریکا   را شــکل 
خواهد داد. به همین دلیل است که مایکل ولف 
درصدد برآمد تا نقش گروه های خاص در ساختار 
قدرت کاخ ســفید دوران دونالــد  ترامپ را مورد 

انتقاد قرار دهد.

  نتیجه گیری 
آنچه را که مایکل ولف در نگاه تفســیری خود نسبت 
به روند انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا   و نقش روســیه 
در چنین فرآیندی منتشــر کــرده، به گونــه اجتناب ناپذیر 
بر روندهای سیاســی و سیاســت خارجی آمریــکا   در آینده 
نزدیک تاثیر به جا خواهد گذاشــت. شاید بتوان تحقیقات 
رابرت مولر، قاضی برجسته آمریکا   در مورد نقش روسیه در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا   را به عنوان چالش اصلی  
ترامپ در آینده دانست. چنین چالشی به گونه اجتناب ناپذیر 
تاثیر خود را در فضای سیاسی و راهبردی ایاالت متحده به جا 
می گذارد. انتشــار چنین کتابی به مفهوم آن است که روند 
انتقاد از الگوهای کنش سیاسی دونالد  ترامپ ادامه خواهد 
یافت.  ترامپ درصدد اســت تا جلوه هایی از تبارگرایی را با 
فرهنگ سیاســی و الگوی کنش قدرت پیوند دهد. طبیعی 
اســت که تحقق چنین فرآیندی کاری دشــوار برای آینده 
سیاســی  ترامپ خواهد بود. کتاب آتش و خشم هم اکنون 
تاثیر خود را بر افکار عمومی و ذهنیت فراگیر جامعه آمریکا   
به جا گذاشته است. به همین دلیل است که آینده کاخ سفید 
و  ترامپ تحت تاثیر موج های مشــروعیت زدای رسانه ای 
و الگوهای تحقیق رابرت مولر، قاضی ویژه پرونده مایکل 

پومپئو قرار خواهد گرفت.  

اجماع ساز  ترامپ برای کسب حمایت کنوانسیون ملی حزب 
جمهوریخواه دانست. در شرایط موجود، محورهای اصلی 
سیاست خارجی  ترامپ را اعاده قدرت ایاالت متحده برای 
ایفای نقش موثر در سیاســت بین الملل تشکیل می دهد. 
ادبیــات  ترامــپ نشــانه هایی از تــالش پایان ناپذیر برای 
اعتمادسازی در ساختار داخلی آمریکا   و فضای بین المللی 
را منعکس می سازد. طبیعی است که چنین فردی همواره 
می کوشد تا از طریق ریسک پذیری بیشتر موقعیت بهتری 

را برای خود ایجاد نماید. 

  3. اعتقاد به پیروزی نهایی در ادبیات و الگوی رفتاری 
دونالد  ترامپ

آنچه در کتاب آتش و خشم مورد توجه مایکل ولف قرار 
گرفته به مفهوم آن است که حضور انتخاباتی  ترامپ مبتنی بر 
تالش برای پیروزی نبوده است. در بسیاری از سخنرانی های  
ترامپ می تــوان به این موضوع اذعان داشــت که نامبرده 

پیروزی خود را قطعی می دانســت. به کارگیری 
مفهوم »تقلب انتخاباتی« در ادبیات سیاســی  
ترامپ به مفهوم آن است که نامبرده نشانه هایی 
از قطعیت را در افکار عمومی جامعه آمریکا   و نظام 

بین الملل منعکس می ساخت.
در بســیاری از مفاهیم به کارگرفته شده از 
سوی  ترامپ می توان به نشانه هایی از هیجان 
انتخاباتی اشاره داشــت. اعتمادسازی  ترامپ 
نزد شهروندان آمریکا  یی برای غلبه بر هیالری 
کلینتون تنظیم شده است. به همین دلیل است 
که بخش قابل توجهی از ســخنرانی  ترامپ در 
انتقــاد از سیاســت خارجی هیــالری کلینتون 
و حزب دموکرات بوده اســت. مایــکل ولف به 
این موضوع اشاره دارد که اگر نتایج انتخاباتی 
آمریکا   به نفع هیــالری کلینتون رقم می خورد، 
در آن شــرایط زمینه بــرای اعتراض شــدید به 
انتخابات از ســوی ســتاد انتخاباتی و کمپین 
دونالــد  ترامپ شــکل می گرفــت. روندی که 
می توانســت تاثیر خــود را در ایجــاد هیجان 
انتخاباتــی و گســترش تضادهــای اجتماعی 
به جا گــذارد. ویژگی های شــخصیتی  ترامپ 
به گونه ای است که تیزهوشی را با عمل گرایی 
پیونــد داده اســت. اگر چه بنیان هــای فکری  

ترامپ ماهیت بنیادگرا دارد، اما ویژگی های کنش فردی  
ترامپ زمینه ظهور فــردی را به وجــود آورده که از قابلیت 
الزم بــرای همکاری هــای چندجانبه بــا گروه های رقیب 
برخوردار است.  ترامپ فردی است که از پیشینه حرفه ای 
خود در حوزه رســانه، تبلیغات و حوزه هایــی که با فرهنگ 
پاپ جامعه آمریکا  یی پیوند یافته بهره گرفت و توانســت 
موقعیت خود را در فضای شخصیت خودرأی و معطوف به 

قدرت بازسازی کند.

  4. ارزیابی ولف از  ترامپ درکاخ سفید
در بسیاری از ســطور کتاب آتش و خشم تالش شده 
تا نشــانه های تضاد نهفته  ترامپ با همسر و سایر اعضای 
خانــواده اش را منعکــس ســازد. درحالی که همبســتگی 
اجتماعی و ساختاری اعضای خانواده  ترامپ بیش از هریک 
از کاندیدای ریاســت جمهوری آمریکا   در سه دهه گذشته 
بوده است. واقعیت تفسیری مایکل ولف از الگوی رفتاری 
و فعالیت دونالد  ترامپ حاکی از آن اســت که ظهور  ترامپ 
با قالب های نهادی و ســاختاری آمریکا   هماهنگی چندانی 
نداشــت. انتشــار کتاب آتش و خشم و اســتقبال گسترده 
جامعه آمریکا   برای خرید این کتاب نشان می دهد که  ترامپ 
نه تنها دارای پایگاه اجتماعی متنوع و فراگیری است، بلکه 
مخالفین متنوعی را نیز فراروی خود داشته و خواهد داشت. 

ل
مل

نال
بی

61

38
9 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
بین الملل



فجِر سینمای ایران
فرا رسیدن بهمن ماه هر ســال و آغاز دهه فجر، خبر از بزرگ ترین رویداد فرهنگی هنری 
کشور می دهد. رویدادی که نه تنها اهالی هنر و ســینما، بلکه بسیاری از مخاطبان عمومی 

سینما را نیز به خود جلب می کند.
اعالم اسامی فیلم های راه یافته به بخش رقابت سودای سیمرغ بهانه ای شد تا بیشتر به 

ابعاد این جشنواره بپردازیم. فرهنگ

برداشت سی وششمتیتر اول
جشنواره فیلم فجر کلید خورد
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انقالبیکنفره
گفتوگویمثلثبا
سهیلبیرقی

لیستممنوعه
مروریبرآنچهدرجشنوارهفجررویپردهمیرود
درگفتوگوبابرخیازکارگرداناناینآثار
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روزهای ابتدای بهمن ماه هر سال، تب و تاب خاصی 
برای اهالی فرهنــگ و هنر دارد. آغاز دهــه فجر انقالب 
اســالمی مصادف با نخســتین روز جشــنواره فیلم و روز 
پایانی این دهه نیز اختتامیه جشنواره را  همراهی می کند. 
جشنواره بین المللی فیلم فجر مهم ترین جشنواره سینما یی 
در ایران اســت. جشــنواره ای که پس از پیروزی انقالب 
اســالمی و از ســال ۱۳۶۱ تاکنون معموال در میانه بهمن 
ماه هر ســال در تهران برگزار می  شــود. تاکنون ۳۵ دوره 
از این جشنواره برگزار شــده و تهران امسال میزبان سی و 
ششمین جشنواره از فیلم فجر است. این جشنواره توسط 
بنیاد ســینما یی فارابی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی برگزار می  شــود. این روزها با معرفی آثار راه یافته 
به ســی و ششــمین جشــنواره فیلم فجر تهــران و انتظار 
اهالی سینما برای تماشــای این فیلم ها روی پرده سینما، 
تاب و تب جشــنواره اندک اندک فضــای جامعه هنری را 
همراه خود کرده اســت. از این رو در این نوشتار به بررسی 
قسمت های مختلف جشنواره پرداخته ایم و پس از آن، در 
دیگر مطالب این پرونده، آثار راه یافته به جشنواره امسال 
را بهتر و دقیق تر شناخته ایم ؛ شناختی که البته تا پیش از 

دیدن فیلم ها کامل نخواهد شد.

  طلوع فجر
تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی و روی کار آمدن 
نظام جمهوری اســالمی در ایران، جشــنواره بین المللی 
فیلم تهــران مهم ترین رویداد ســینما یی در کشــورمان 
بود. جشــنواره بین المللی فیلم تهران؛ نام یک جشنواره 
فیلم ایرانی بود که تا پیش از ســال ۱۳۵۷ در ایران برگزار 
می  شــد ؛ جشــنواره ای که توســط دفتر مخصوص فرح 
حمایت می شــد و در واقع دربار مهم ترین حمایتگر مالی 
آن بود.  در جشــنواره بین المللی فیلــم تهران، فیلم  های 
برگزیده ســینمای ایران در کنار آثار ســینمای بین المللی 
به رقابت می پرداختند و در واقع رقابت بین المللی یکی از 
ویژگی های این جشنواره بود. جشــنواره بین المللی فیلم 
ایران در شش دوره از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ برگزار شد و پس 

از آن نیز با پیروزی انقالب اسالمی  پایان یافت.
بعد از گذر چهار ســال از پیروزی انقالب اســالمی، 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر، هم زمان با روزهای دهه 
فجر جایگزین جشنواره فیلم تهران شــد و در نتیجه عمر 

شش ساله این جشنواره به اتمام رسید.
درباره جشــنواره فیلم تهران نوشته و شنیده شده که 
بودجه این جشنواره از جشــنواره فیلم کن نیز بیشتر بوده 

است! چند ســال پیش از آغاز به کار رسمی جشنواره فیلم 
تهران، کــه می توان آن را جشــنواره ای دولتــی در زمان 
سلطنت پهلوی دوم دانست، فستیوال غیردولتی دیگری 
در میان اهالی سینما وجود داشت که عنوان آن جشنواره 
سینما یی سپاس بود. جشنواره فیلم سپاس، نام جشنواره 
فیلم غیردولتی ایرانی بود که در ســال ۱۳۴۷ توسط علی 
مرتضوی تاســیس شــده بود. مرتضوی برای راه اندازی 
این فســتیوال، با برگزاری یک همه پرســی از خوانندگان 
مجله فیلم و هنر بــرای آغاز به کار این جشــنواره تصمیم 
گرفت. اینچنین بود که ســپاس تاسیس شــد و در نتیجه 
نخستین مراسم آن در روز ســیزدهم خرداد ماه ۱۳۴۸ در 
سینما کاپری  برگزار شد. جشنواره سپاس تا چند سال پیش 
از پیروزی انقالب اســالمی در ۱۳۵۷، با همکاری وزارت 
فرهنگ و هنر  اجرا می  شد. در جشنواره فیلم سپاس، فقط 
فیلم  های ایرانی، نمایش داده می شدند و به بهترین  های 
ســینمای ایران، جایزه ســپاس اهدا می شــد. جشنواره 
ســپاس به ســبب فضای تعاملی که با اهالی سینما و هنر 
در آن زمان داشــت، در آئین  نامه خود نیز نکات زیادی را 
برای برگزاری مقرر کرده بــود. هرچند نکات این آئین نامه 
و موارد شبیه به آن، در بسیاری از بندها، تطابق چندانی با 
شئونات اسالمی و دینی و اخالقی نداشت، اما نفس وجود 
این ساختار، کمک شایان توجهی به نظم بیشتر برنامه ها 
می کرد. از جمله این موارد آنکه؛ زمان برگزاری اردیبهشت 
جشنواره سپاس، هر سال و زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر 
وقت در تهران ذکر شــده بود و هدف اصلــی آن تجلیل و 
تشویق فعاالن صنعت سینمای ملی، و در معرض قضاوت 
قــرار دادن فیلم  های ارزنده ایرانی بود تــا با اهدای جایزه 
سپاس، سبب پیشرفت بیشتر صنعت سینمای ملی ایران 
فراهم شود. در واقع ســپاس مهم ترین عرصه رقابت آثار 
داخلی بود که البته در ضمن این رقابت، هنرمندان بسیاری 

شناخته و به مردم یا اهالی سینما معرفی می شدند.

هیات داوران ۵ یا ۷ نفره در هریک از این رشته های 
موجود در جشنواره، بهترین اثر را نمایش و جایزه سپاس 
اهدا می  کردند، ســه جایزه ســپاس طال، نقــره و برنز به 
بهترین فیلم های ســال، بهترین کارگردانــی، فیلمبردار 
رنگی و سیاه و سفید، فیلمنامه، موسیقی متن، بازیگر زن 
و مرد نقش اول و دوم، و به بهترین آثار ۸ و ۱۶ و ۳۵ میلی 
 متری کوتاه تعلق می گرفت. جشــنواره ســپاس در شش 
دوره از سال ۱۳۴۸ تا سال ۱۳۵۳ برگزار شد. این جشنواره 
تنها به مدت شش دوره برگزار شــد ولی به دلیل کیفیت رو 
به رشد برنامه و فیلم ها ، از جشــنواره  های معتبر داخلی در 
ایران بود کــه در مقاطعی با جشــنواره جهانی فیلم تهران 
رقابت می  کرد و گاهی به رقیب و همتایی برای آن جشنواره 

دولتی تبدیل می  شد.
از مهم ترین آثاری که در جشنواره سپاس موردتوجه 
واقع شده بود و تقدیر فراوانی از آن به عمل آمده بود، فیلم 
گاو ساخته داریوش مهرجو یی و فیلم قیصر ساخته مسعود 
کیمیا یی بود. جایــزه بهترین فیلم، بهتریــن کارگردان، 
بهترین مکمل زن و بهترین بازیگر نقش اول مرد، به فیلم 
قیصر کیمیایی اعطا شــد و از ســوی دیگر جایزه بهترین 

فیلمنامه به فیلم گاو اثر مهرجویی تعلق گرفت.
داریــوش مهرجو یــی در دوره ســوم ســپاس نیــز 
جایزه های فراوانی را از آن خود کرد. او به خاطر ســاخت 
فیلم آقای هالو جایزه های بهترین فیلم، بهترین کارگردان، 
بهترین فیلمنامه، بهترین نقــش اول زن و بهترین نقش 
مکمل مرد را از آن خود کرد. در کنار او علی حاتمی  نیز برای 
نخستین بار در سپاس سوم برگزیده شد و جایزه فیلم دوم 

را با خود به خانه برد.

  شکوه فجر
جشــنواره فیلم فجر، جایگزینی برای جشنواره های 
فیلم ایرانی و بین المللی شــد که به صورت منظم از سال 
۱۳۶۱ تا به امروز برگزار شــده اســت. نخســتین دوره از 
جشنواره فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۱ به دبیری 
حسین وخشوری برگزار شد. وخشوری همچنین موسس 

و اولین دبیر جشنواره فیلم دفاع مقدس نیز بوده است.
جشنواره فجر تا سال ۱۳۷۴ فقط به تولیدات ساالنه 
ســینمای ایران می  پرداخت. از ســال ۱۳۷۴ جشنواره به 
صــورت بین المللی برگزار می شــود و عالوه بر ســینمای 
ایــران، در بخش بین الملــل نیز به بررســی فیلم  ها یی از 
ســینمای جهان می پــردازد. در بخش  هــای رقابتی این 
جشنواره، شــرکت کنندگان برای کسب جایزه مخصوص 
که ســیمرغ بلورین نام دارد، با هم رقابت می کنند. دیپلم 
افتخار و لوح زرین نیز از دیگر جوایز این جشنواره  هستند. 
رونــد تکامل جشــنواره فجــر در طی ســالیان اخیر 
ادامه داشته است. مســابقاتی همچون سینمای مستند، 
فیلم کوتاه و مســابقه مواد تبلیغاتی و اطالع  رسانی نیز به 
بخش  های سینمای ایران در جشــنواره فجر اضافه شده 
و منجر به گســترده تر شدن طیف آثار ارســالی و نمایشی 
در این جشنواره شده است.  سنت آغاز جشنواره سینما یی 
در هر سال به این نحو اســت که در ابتدای جشنواره آیین 
بزرگداشت یک هنرمند برگزار می  شود و در انتها هم جوایز 
ویــژه و مردمی به فیلــم انتخاب شــده با رای مــردم داده 
می شــود. در ســال ۱۳۹۳ بخش بین الملل جشــنواره از 
جشنواره ایران جدا شد و در اردیبهشت ماه هر سال برگزار 

می شود.

  سپهر فجر
بخش سینمای ایران، زیرمجموعه ها یی دارد که آثار 
ارسالی به تبع مشخصات در هر یک از این زیرمجموعه ها 
دسته بندی می شود. سودای ســیمرغ یا مسابقه سینمای 
ایران، نگاه نو یا فیلم های اول، هنر و تجربه یا تجربه اول 

جشنوارهفیلمفجر،جایگزینیبرای
جشنوارههایفیلمایرانیوبینالمللیشد
کهبهصورتمنظمازسال1361تابهامروز

برگزارشدهاست

درجشــنوارهســیوششــمفیلمفجر،
همانطــورکهمیتــوانازرصــدفضای
رســانههاواهالــیســینمابهدرســتی
دریافــت،اتفاقــاتخوبیدرحــالرقم
خوردناســت.ازجملهاینکهامســالما
شاهدحضور22فیلمدرسودایسیمرغ
هستیمکهبهنسبتسالیانگذشتهعدد
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و انیمیشن که از دوره سی و چهارم یعنی سال ۱۳۹۴ به بعد 
به جشنواره اضافه شــده، بخش های جشنواره فیلم فجر 
هســتند که تمام مخاطبان و اهالی ســینما می توانند آثار 

نمایشی در این بخش ها را مشاهده کنند.
سال جاری اما میزبان سی و ششمین دوره از جشنواره 
فیلم فجر اســت کــه در بخش های مختلف آثــار زیادی 
را درون خــود پذیرفتــه و آماده مهیا کــردن عرصه رقابت 
و گزینش آنهاســت. امســال ۲۲ فیلم به بخش ســودای 
سیمرغ یا رقابت سینمای ایران راه یافته اند که در مطالب 
دیگر این پرونده به آنها پرداخته ایم و با برخی از کارگردانان 
نیز درباره چگونگی ســاخت و حضور این آثار در جشنواره 
صحبت کرده ایم. اما موارد چندی نیــز درباره حضور آثار 
 سینما یی امســال در جشــنواره وجود دارد که باید به آنها

 اشاره کرد.
در جشنواره ســی و ششــم فیلم فجر، همانطور که 
می توان از رصد فضای رسانه ها و اهالی سینما به درستی 
دریافت، اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است. از جمله 
اینکه امسال ما شــاهد حضور  ۲۲فیلم در سودای سیمرغ 
هستیم که به نسبت به سالیان گذشته عدد کمتری است. 
عددی که این جشــنواره را در راه نزدیک شــدن به اعداد 
اســتاندارد جهانی یاری کرده اســت. فضا یــی که تمرکز 
بیشتر بر فیلم ها و نیز ارزشگذاری جشنواره را ارتقا خواهد 
داد و البته امیدواریم این رویه تحت فشارها یا مصلحت ها 

کم رنگ یا محو نشود.
سودای سیمرغ با حضور  ۲۲فیلم می تواند پتانسیل 
با کیفیت تری از مخاطــب و داوران را برای همراهی خود 
داشته باشد. این در حالیســت که هرچه تعداد فیلم های 
حاضر در این بخش، که در واقع بخش اصلی جشــنواره 
فجر است، بیشــتر باشد، کیفیت تماشــای فیلم از سوی 

مخاطبان و از سوی داوران کمتر خواهد بود.
از ســوی دیگــر، اتفاق مهــم دیگری در جشــنواره 
امســال رخ داده و آن هم تنظیم جدول نمایش فیلم های 
سینمای رسانه از طریق قرعه کشی است. همه می دانیم 
یکی از مســائل گاه شــبهه برانگیز در ادوار جشنواره فیلم 
فجر کــه اعتراضــات و نقدهای زیــادی را هــم به دنبال 
دارد، زمان بندی اکران فیلم های ســینمای رسانه ها بود. 
چنانکه گاهی برخی نام ها و شاید دلبستگی ها و متاسفانه 
 بی عدالتی ها باعث می  شــد که فیلمی در ســانس و روزی 
طالیی به اکران گذاشــته شــود و فیلمی دیگر در روز آخر 
جشــنواره و ســانس های نیمه خالی؛ با این حــال این بار 
و برای اولین بــار در تاریخ برگــزاری جشــنواره فیلم فجر 
با ابتکاری شا یســته قرار  شــده کــه این جدول به شــکل 
قرعه کشی تنظیم و به اجرا گذاشته شود و نام و نان و رابطه 

نقشی در تنظیم جدول نداشته باشد.
در واقع سیاست شفاف سازی برگزارکنندگان این دوره 
از جشنواره می تواند کمک شایانی به ذهنیت مخاطبان کند 
و آنان را از گمانه زنی های همیشــگی درباره  بی عدالتی و 

روند انتخاب و زمان بندی در جشنواره برحذر دارد.
هرچند نمی توان در روشی که امسال در پیش گرفته 
شــده نیز ادعای اجرای عدالت کامل را داشــت، اما باید 
به این نکتــه توجه کرد که راهــی غیر از ایــن پیش روی 
متصدیان امر نیست. یا حداقل راهی بهتر از این به ذهن 
این بانیان نرسیده است. تنظیم این جدول از طریق قرعه، 
اگر چه باز هم فیلم هایی را در ســانس ها و روزهای بهتر و 
برخی از آثار را در ســانس ها و روزهــای بدتر برای نمایش 
قرار خواهد داد، اما حســن بزرگ این انتخاب اینکه جای 
هیچ ابهام و انتقاد و اعتراضــی از این باب و خدای نکرده 
حق و ناحقی به وســط نخواهد آمد. این یک رویه مهم و 
البته نیکوست که امید اســت با بروز نکردن کارشکنی در 
آن، تبدیــل به یک رویه همیشــگی و هرســاله در فضای 

جشنواره شود.  

داستانعرِقسرددربارهچیست؟روایتیکهشما
دراینفیلمبهدنبالآنهستید...

 داســتان فیلــم عرق ســرد در حــد چنــد خط در 
رسانه های مختلف ســینمایی پخش شده است. شما هم 
حتما این داســتان را شــنیده و اندکی درباره آن می دانید. 
اما باید بگویم کــه این فیلم فضا، قصــه و جهان متفاوتی 
نسبت به فیلم اولم یعنی فیلم من دارد. قصه عرق سرد که 
باران کوثری نقش اصلی آن را ایفا می کنــد، درباره دختر 
فوتسالیستی اســت که حقش تضییع می  شود و نمی  تواند 
در فینال بازی های آســیایی بازی کند. او توانســته به این 
مسابقات راه یابد و اتفاقا میل بسیار زیادی به حضور در این 
رقابت ها دارد، اما به دالیلی که باید در فیلم دید، از رسیدن 

به این فینال باز می ماند.
دربارهعرقســردمیتــواناینطــورحدسزد
کهمایــهاجتماعیایــناثربــافیلمقبلیشــما
تفاوتدارد.نکتهایکهخودتاننیزبرآنتاکید
کردهاید.دربارهاینتفاوتاندکیتوضیحدهید.

 عرق ســرد با فیلم قبــل من تفاوت هــای زیادی 
دارد. ســاده  ترین، کم خطرترین و راحت  تریــن کار برای 
من ســاخت ادامه فیلم اولم، یعنی فیلم »من« بود که در 
همان حال و هوا فیلم دوم را بســازم. این تنها کاری بود که 
می شد انجام داد. اما من این کار را نکردم. بلکه آخرین و 
سخت ترین کار را انجام دادم؛ یعنی سراغ سوژه و فضایی 
رفتم که کامال متفاوت با فضای فیلم من است. من را کنار 
گذاشتم و برای ورود به عرصه دیگری که با فیلمنامه عرق 

سرد آغاز می شود، آماده شدم.
فیلم عرق ســرد؛ فضا، قصه و جهــان دیگری دارد. 
کارگردانی این فیلم بسیار متفاوت از فیلم دیگر من است و 
طبیعتا جذابیتش هم در همین است که نوع کارگردانی من 
در آن تغییر پیدا می  کند و این تغییر به وضوح برای مخاطبی 

که اثر دیگر من را دیده، قابل احساس است.
کاراکتــراصلیفیلممــننیزیکزنبــودکهدر
جریانداستاندستبهاقداماتمختلفوالبته
غیرمتعارفیمیزد.شــمادرعرقسردخوانشی

شبیهزِنمنازنقشاولفیلمدارید؟
 من؛ داســتان زنی به نام آذر اســت کــه اقدام به 
کارهایی برای دیگران و کســب درآمــد از این راه می کند. 

درباره آذر پیش از این نیز گفته ام که نمی خواستم این زن، 
زن معمولی باشــد. اولین هدف من ارائه تصویری از زنی 
غیرمعمولی بود و قرار شد انقالب تک  نفره از سوی او علیه 
قانون، آدم  ها و ضوابط جامعه پیرامونش را به تصویر بکشم 

و به این صورت، فیلمنامه سمت و سو گرفت.
در عرق ســرد اما چنین فضا یی در ذهنم نبوده است. 
این هم یکی از تفاوت های مهم عرق ســرد و من است که 

به آن اشاره کردم.
شانسعرقســرددرجشــنوارهسیوششماز
دیدگاهشماچطوراست؟دررقابتپیروزخواهد
شدیاازراهیابیبهفینال،مثلکاراکتراصلیاش،

بازخواهدماند؟!
 در حال حاضــر فکر نمی کنم دربــاره این موضوع 
بتوان نظر قطعی داشــت. اما امیدوارم که عرق ســرد در 

جشنواره دیده شود و مخاطبان با فیلم همراه شوند.  

سهیل بیرقی امسال با دومین اثر سینمایی 
خود با نام »عرق ســرد« بــه تهیه کنندگی مهدی 
داوری در این دوره از جشــنواره فیلم فجر حضور 
دارد. در خالصه داستان این فیلم آمده است: »به 

سالمتی جمع...!!!.«
باران کوثری در عرق سرد نقش فوتبالیستی 
را بازی کرده که با ممانعت همســر برای همراهی با 

تیم ملی مواجه می  شود.
در ایــن پــروژه ســینمایی بازیگرانــی چون 
باران کوثری، امیر جدیدی، لیلی رشــیدی، هدی 
زین العابدین و سحر دولتشاهی حضور دارند. باران 
کوثری در این فیلم نقش یک بانوی فوتسالیست 

را بازی می کند.
فیلم سینمایی عرق سرد تابستان ۱396 در 
تهران جلــوی دوربین رفت. یکــی از نکات جالب 
توجه درباره فیلم تازه سهیل بیرقی، حضور باران 
کوثــری در نقش یک فوتبالیســت اســت. گفته 
می شــود کوثری برای بازی در این نقش تمرینات 
بسیار سخت و تخصصی رشته فوتبال را پشت سر 

گذاشت و بیش از 2۰ کیلو وزن کم کرده است!
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داستانامپراطورجهنمدربارهچیست؟اصالاز
کجاایدهســاختیکفیلمباموضوعداعشدر

شماشکلگرفت؟!
 داســتان اصلی فیلمنامه امپراطــور جهنم درباره 
برخی از سران و بزرگان داعش اســت. در امپراطور جهنم 
به این پرداخته شــده که مفتی ها چه جور افرادی هستند و 
نحوه رهبری آنها بر داعش چگونه است. چگونگی و چرایی 
صــدور فتواهایی که به نام اســالم و اســالم گرایی صادر 
می شــود یکی از مهم ترین نقاط پرداخت شده در فیلمنامه 

امپراطور جهنم است. 
فیلم امپراطور جهنم بر آن اســت که به این موضوع 
بپردازد که کدام نقطه از جهان اسالم بیمار شده است. در 
جریان پرداخت بیشتر به داســتان و اصل فیلمنامه بود که 
به این نقطه رســیده ایم. این محور در واقع یکی از نکات 
مهم و اصلی این فیلمنامه اســت. وقتی در خلوت خود به 
مسائل تکفیری  ها و ســلفی ها و فعل آنها که به نام اسالم 
گذاشته می  شــود  فکر می کنم، به این نتیجه می رسم که 
کشــتار مردم دردناک و غم انگیز است اما جریان تکفیری 
که با حمیت مفتی ها و رژیم ســعودی ایجاد و فربه شــده 
 نیز یک جنایت اســت که زیر ســاخت های دین را نشــانه

 گرفته است.
 بر اســاس همیــن ذهنیــت و محوریتــی که اشــاره 
کــردم، در امپراطــور جهنم داســتان اندیشــه بیمار یک 
مفتی به تصویر کشیده شده است ؛ داستانی که در نهایت 
خــود به ایــن جمع بندی رســیده اســت که اندیشــه های 
مخرب مفتی هایی از این دســت تــا چه انــدازه می تواند 
زیرســاخت های جهان اســالم را به خطر اندازد. داستان 
این اندیشــه را با خود همراه دارد و ســعی می کنــد که در 
 جریان فیلم کردهای این رفتار مفتی ها و جریان تکفیری را 

به نمایش درآورد.
در واقع جرقه اصلی نگارش فیلمنامه امپراطور جهنم 
به سال ۱۳۹0 باز می گردد. از آن سال، باتوجه به تحوالت 
منطقه و تجمیع مجموعه کشورهای وابسته به آمریکا  علیه 
ایران و نوع شیوه حمله به کشــورهای منطقه به خصوص 

ایران، تحقیقی را درباره تکفیری ها شــروع کردم. در این 
تحقیق ســعی کردم که از موضع روان شــناختی جریانات 
انحرافی و تکفیری به فیلمنامه نــگاه کنم و در نتیجه برای 

پرداختن بهتر به این مساله، به یک داستان رسیدم.
دربرخــیازمصاحبــهدربارهرونــدتصویباین
فیلمنامــهواختصــاصبودجــهبــرایتهیهآن
صحبتکــردهبودیــد.ممکناســتدراینباره

توضیحدهید؟
 داســتان اصلــی امپراطــور جهنم نــگارش  و در 
شــور اهای اولیه بنیاد روایت فتح نیز پذیرفته شــد. اما در 
جریان همیــن پذیرش بود که بــروز تغییــر و تحوالتی در 

شــوراها، مانع تولید فیلم شــد. فیلم از اولویت شوراهای 
روایت فتح خارج شد و یکی از دالیل به طول انجامیدن این 

پروژه، همین مساله تهیه کنندگی بود. 
در نهایت ۴ سال طول کشید تا توانستم نظر شوراهای 
مختلــف و مدیــران فرهنگی کــه اهرم اجرایی در دســت 
آنهاســت را برای تولید یک اثر با نگاه بنیادی به انحرافات 
عقیدتی در جهان اســالم با خود همراه کنم. زیرا معتقدم 
اگر به صورت بنیادی به ایــن مهم توجه نکنیم راه به جایی 
نمی بریم. تالش کردیم کاری بســازیم که از واقعیت دور 
نباشــد و بتواند با مخاطب هــم ارتباط خوبی برقــرار کند. 
امیدوارم که مخاطبان نیز پس از تماشای فیلم در جشنواره 

پیش رو، از فیلم رضایت داشته باشند.
درنهایــتچهاتفاقــیافتــادکهآقــایخزاعی

تهیهکنندگیفیلمراعهدهدارشدند؟
 آقای خزاعی در جریان قانع کردن مدیران فرهنگی 
برای سرمایه گذاری در این پروژه من را همراهی می کردند. 
ما باالخره و پس از چهار ســال و نیم، مدیران را به ضرورت 
تولید این کار واقف کردیم! در ایــن کار نگاهی به توصیه 
رهبری درباره مســائل منطقه داشته  و ســعی کرده ایم که 
از زاویه نگاه درســتی به بحث تکفیری ها بپردازیم. اینکه 
ایشان می فرمایند مسائل منطقه را مسائل کشور   و امنیت 
منطقه را امنیت خانواده خود بدانید، نشان از اهمیت فراوان 

مسائل منطقه دارد. 
در نهایت؛ ســاخت فیلم با نظر شخص آقای نقدی، 
نها یی شد و به تولید رسید. با آقای خزاعی قرارداد بستند و 
قرار شد بودجه فیلم در مراحل مختلف تولید پرداخت شود. 
درنهایــتکیفیــتاثرتــانراچگونــهارزیابــی

میکنید؟
 من در جریان کارگردانی فیلم، سطح استانداردی 
بــرای فیلم تعییــن کردم ؛ ســطح باالیــی کــه کار در آن 
به گونه ای طراحی شــده که بتواند در آسیا و منطقه موفق 
عمل کند و خوش ساخت باشد و تماشاگر از فیلم لذت ببرد. 
تخصص  های مختلــف و نوظهور جدید داخلــی از جمله 
ویژوال افکت، طراحی صحنه و گریم در این اثر اســتفاده 
شده و به ارتقای کیفی فیلم کمک بسیاری کرده است. فیلم 
مجموعه ای از این تکنیک ها در سطح باال ست که امیدوارم 

مخاطبان از آن لذت ببرند.  

پرویزشــیخطادی؛زادهســال1340،آبادان.
شیخطادیکهســالیانزیادیاســتفعالیتهنری
رادرســینماآغازکرده،ازطراحیصحنــهولباستا
نویســندگیوکارگردانیوتهیهکنندگیرادرکارنامه
هنریخودداردودرتمامیاینزمینههافعالیتزیادی
راترتیبدادهاست.ســابقهسینماییشیخطادیاما
درسالیاناخیربرایمخاطبانســینماواهالیفیلم
شناختهترشدهاست.اوبافیلمشکارچیشنبهکهدر
سال1388تولیدومنتشرشد،بهجریانشکلگیری
رژیمصهیونیســتیپرداخت.بــازیهنرمندانهعلی
نصیریاندراینفیلم،منجربهدیدهشدنبسیارفیلم
درسطحبینالمللشدوالبتهاستقبالزیادینیزازآن
درداخلکشوروبههنگامپخشازصداوسیماشد.
پسازشکارچیشنبهودرسال1390بودکهاثر
آخرخود،یعنیروزهایزندگیراکارگردانیومنتشــر
کرد.روزهــایزندگیدرســیامینجشــنوارهفجر،
جایزهبهترینکارگردانیراازآنخودکردوازآنروزتا
بهامروز،شیخطادیفیلمسینماییدیگریبهسینما
عرضهنکردهاســت.امپراطورجهنم؛ناِمآخریناثر
شیخطادیاستکهدرسال1395ساختهشدهودر
جشنوارهسالجاریاکرانمیشود.امپراطورجهنم
فیلمیباموضوعجنایاتداعشوتکفیریهاست.

پرویزشــیخطادیازداســتانفیلموکموکیف
ساختآنبیشترمیگوید.

3 احمدرضا کالنتری
خبرنگار

پشت پرده داعش
 نگاهی به »امپراطور جهنم« در گفت وگو با  پرویز شیخ طادی
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هفتهگذشــتهبودکهاســامیفیلمهــایاصلی
راهیافتهبهبخشســودایســیمرغسیوششمین
جشنوارهفیلمفجراعالمشــد.اعالمیکهنخستین
گمانهزنیهــایمنتقدینواهالیســینمادربارهآنچه
پیشرویجشنوارهاستراآغازکردودرنتیجهتمرکز
وتوجهبیشتریمتوجهلیستفیلمهایدرراهنمایش
شد.درایننوشــتارمرورکوتاهیبرمشخصاتاین
فیلمهاوآنچهکارگردانهایاینآثاردربارهفیلمشان

گفتهاند،داشتهایم.

  

  اتاق تاریک
عنوان تازه ترین اثر روح الله حجازی است که امسال 
به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر راه یافته است. درباره 
داستان اتاق تاریک چیزی بیشتر از این نمی دانیم که این 
فیلم روایت گر آغاز زندگی مشــترک یک زوج جوان است. 
فرهاد و هاله، فصل جدید زندگی خود را آغاز کرده اند و این 
سرآغاز تغییرات دیگری است که آنها را در مواجهه با مسائل 
جدیدی قرار می دهد. داســتان از همیــن مواجهات رقم 

می خورد و ادامه می یابد.
اتاق تاریک پنجمین اثر روح الله حجازی اســت که 
این روزها آماده اکران در جشــنواره فیلم فجر است. او که 
سابقه توقیف آثارش را نیز در کارنامه خود دارد، سال پیش 
قصد داشت که با فیلم کت واک به جشنواره بیاید، اما پس 
از مدتی درگیری با ارشــاد، بر ســر ممیزی این اثر، نهایتا 
روند تولیــد آن را متوقف کرد و فیلمنامه اتــاق تاریک را در 

دست گرفت.
حجازی در گفت وگوی مختصری که با مثلث درباره 
آخرین اثــر خود داشــته، تمایلی به توضیح بیشــتر درباره 
داســتان نشــان نداد و اینطور گفت: »امیدوارم که فیلمم 
توجه مخاطبــان را به خود جلــب کند و پــس از اکران در 
جشنواره می توانیم صحبت های بیشتری درباره اثر داشته 

باشیم.«
مرور کارنامه حضور حجازی در جشــنواره فجر نشان 
از آن دارد که او بعد از سه ســال با اتاق تاریک به جشنواره 
بازگشته است. چه از اینرو که زندگی خصوصی آقا و خانوم 
میم و زندگی مشــترک آقای محمــودی و بانو، هــر دو از 
جشنواره فجر کنار گذاشته شــدند و زندگی مشترک آقای 
محمودی و بانو، بعد از ۲ ســال توقیف و به دلیل حضور در 
جشنواره های خارجی، فقط چند نمایش محدود در بخش 
خارج از مســابقه جشــنواره فجر را برای حجازی به همراه 

داشت و او را این فستیوال دسِت خالی راهی منزل کرد.
همچنین مــرگ ماهی، کــه آخرین اثــر راه یافته به 
جشنواره فجر از سوی روح الله حجازی بود، در سال ۱۳۹۳ 

هیچ جایزه ای را از آن خود نکرد.

  امیر
امیر؛ فیلمی  به تهیه کنندگی ســید ضیاء هاشــمی و 
نویسندگی و کارگردانی نیما اقلیماست که برای نمایش در 
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر آماده است. به گزارش 
مشاور رسانه ای فیلم، امیر در ژانر اجتماعی ساخته شده و در 
خالصه داستان آن، اینچنین آمده است؛ یکی با کار، یکی 
با پول، یکی با زندگی، یکی هم با ســیگار. همه خودشونو 

می کشن. فقط راه هاشون فرق می کنه.
عوامل فیلم از توضیحات بیشــتر درباره داســتان و 
فیلمنامه و ابعــاد اجتماعی یا مقصود فیلــم پرهیز کردند و 
در واقع همــه آنچه در انتظار ماســت را به زمان جشــنواره 

موکول کردند!

4

نفیسه رحمانی
خبرنگار

مروری بر آنچه در جشنواره فجر روی پرده می رود 

در گفت وگو با برخی از کارگردانان این آثار

لیست ممنوعه
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میالد کی مرام،  هادی کاظمــی، مصطفی قدیری، 
بهدخت ولیان، روشنک سه قلعه گی، وحید منافی، مهدی 
عامل هاشمی و ســحر دولتشــاهی بازیگران این فیلم را 
تشــکیل می دهند.نیما اقلیمــا پیش از این نیــز در آثاری 
همچون چهارشنبه، به عنوان نویسنده فیلمنامه و مسئول 

امور دفتری حضور داشته است.

  بمب
بمب؛ عنــوان دومین اثر ســینمایی بلنــد معادی و 
سومین اثر او در جایگاه کارگردان است. پیمان معادی که 
پیش از این و در میان عموم مــردم، به عنوان یک بازیگر 
شناخته می شود، چندیســت که دســت به  کارگردانی آثار 
سینمایی زده و اتفاقا در این مســیر نیز به خوبی دیده شده 
است. برف روی کاج ها؛ عنوان نخستین اثر سینمایی او بود 
که در سال ۱۳۸۹ تولید شد و در جشنواره فیلم فجر همان 
سال نیز اکران شد. برف روی کاج ها، برنده سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در سی  امین دوره جشنواره 
فیلم فجر و همچنین برنده لوح تقدیــر بهترین بازیگر زن 
در بخش نگاه نو - برای بازی مهناز افشــار- در همان دوره 
از جشنواره شد.  اکران نخســتین اثر سینمایی معادی اما 
با محدودیت هایی مواجه شد که روند نمایش این فیلم در 
سالن های ســینما را با کندی روبه رو کرد. حوزه هنری این 
فیلم را در فهرســت اثار تحریمی خود قــرار داد و در نتیجه 
اکران آن برای مدت دو سال به تعویق افتاد. سرانجام نیز 
اکران بدون همکاری ســینماهای حوزه انجام شد و فیلِم 
معادی حدود یک میلیارد و دویست میلیون از سهم گیشه 

را در بهار ۱۳۹۳ از آن خود کرد.
روایت بمب اما تفاوت زیادی با ساخته پیشین معادی 
دارد. آنچه از داســتان این فیلم به گوش اهالی ســینما و 
رســانه رســیده، بیانگر این نکته اســت که فیلم در حال و 
هوای سال ۱۳۶۶ ســیر می کند و روایت خود را با داستان 
موشک باران های آن دوران آغاز می کند. پیمان معادی نیز 
توضیح بیشتری از این داستان برای مثلث نداد و مخاطبان 
را به تماشــای فیلم در جریان جشــنواره یا اکران عمومی 
آن دعوت کرد. معــادی در این فیلم که بــه تهیه کنندگی 
مانی حقیقی ساخته شده، از لیال حاتمی، حبیب رضائی، 
ســیامک انصاری و دختــرش در کنــار خودش-که نقش 
اصلی فیلم را بــه عهده دارد- به عنــوان بازیگر بهره گرفته 
 و البتــه فیلمبــرداری فیلم خــود را نیز به محمــود کالری 

سپرده است.
به نظر می رسد که ترکیب بازیگران در بمب می تواند 
یک برگ برنده مهم برای هیات داوران امســال جشنواره 
به حساب آید و بمب را در آســتانه رقابتی تنگاتنگ با دیگر 

همتایان خود قرار دهد.

  به وقت شام
روایتگر داســتان هواپیمای کمکی ایران اســت که 
برای ســوریه فرســتاده شــده. این هواپیما برای فرود در 
فرودگاه دمشق دچار مشکل می شود و داستان در گیر و دار 
حل این مشکالت سپری می شــود. به وقت شام، آخرین 
ساخته ابراهیم حاتمی کیاســت که مجوز حضور در سی و 
ششمین جشنواره فیلم فجر را از هیات داوران دریافت کرده 
و تا کمتر از یک ماه دیگر روی پرده ســالن های جشــنواره 

اکران می شود.
هادی حجازی  فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلی 
این فیلم هســتند که البته در کنار تعداد زیــادی از بازیگر 
ایرانی و بــه همراه آنها، جمعی از بازیگران مطرح ســوری 
و لبنانــی در فیلم ایفای نقــش کرده اند. خالدالســید، بیار 
داغر، منذر زین الدین، جوزیف ســالمه و... از بازیگران 
مطرح سوری و عراقی هستند که در آخرین اثر حاتمی کیا 

نقش آفرینی کرده اند.
ســابقه حضور ابراهیم حاتمی کیا در جشنواره فجر، 
ســابقه ای به قدمت ســینمای انقالب اســالمی اســت و 
مرور تمام بخش هــای آن در حوصله و توان این نوشــتار 
نمی گنجد. اما آنچه در این باره باید بدان اشاره کرد، اینکه 
حاتمی کیا تا به امروز، بیش از هفت بار برنده سیمرغ های 
بلورین رشته های مختلف در جشنواره های گوناگون فجر 
شده است. ســیمرغ بلورین بهترین فیلم یازدهمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر برای فیلم از کرخه تا راین، ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن فیلمنامــه و کارگردانی در شــانزدهمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر بــرای فیلم آژانس شیشــه ای، 
ســیمرغ بلورین بهتریــن کارگردانی در بخش ســینمای 
بین الملل هفدهمین دوره جشــنواره فیلم فجر برای فیلم 
روبان قرمز، ســیمرغ بلورین بهترین فیلم و کارگردانی در 
بیست و هشتمین دوره جشــنواره فیلم فجر برای به رنگ 
ارغوان، ســیمرغ بلورین بهترین فیلم بیست و چهارمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر برای به نام پدر، سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم از نگاه ملی سی و دومین دوره جشنواره فیلم 
فجر برای فیلم چ و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
مرد - پرویز پرستویی- از سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم 
فجر برای فیلم بادیگارد از جمله موارد افتخار جشنواره ای 

در کارنامه اوست.

  تنگه ابوقریب
عنوان یکی دیگــر از آثار جنگی یا دفاع مقدســی در 
جشنواره امسال اســت که بهرام توکلی کارگردانی آن را به 
عهده دارد. تنگه ابوقریب؛ روایتی است از دفاع دالورمردانه 
گردان عمار در برابر لشکرکشی رژیم بعث به فکه و شرهانی. 
هنگامه رشــادت و مظلومیــت رزمندگان گــردان عمار در 

روزهای آخر دفاع مقدس در منطقه حساس تنگه ابوقریب 
که برخی به اشتباه آن را تنگه ابوغریب می خوانند!

جواد عزتــی، قربان نجفــی و حمیدرضــا آذرنگ از 
بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند 
و در لوکیشــن متعددی از تهران تا خرمشهر فیلمبرداری را 

ترتیب داده اند.
توکلی که پیش از سابقه فعالیت در ژانر دفاع مقدس 
را در کارنامه خود نداشــت، با فیلم هایی همچون آسمان 
زرد کم عمق، اینجا بدون من، بیگانه، من دیه گو مارادونا 
هستم و پا برهنه ها در بهشــت برای اهالی سینما شناخته 
می شــد. آثاری که یکی از آنها، یعنی پابرهنه ها در بهشت 
در بیست و پنجمین جشــنواره فیلم فجر موفق به دریافت 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم اول شــد. همچنین توکلی 
بــرای کارگردانی پرســه در مه، موفــق به دریافــت برنده 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم دوم از بیست و نهمین جشنواره 

بین المللی فیلم فجر شد. 
سازمان فرهنگی - هنری اوج، در کنار تهیه کنندگی به 
وقت شام، اثر متاخر ابراهیم حاتمی کیا، تهیه کنندگی تنگه 

ابوقریب را نیز بر عهده دارد.

  چهارراه استانبول
همانطــور که از نــام فیلــم و البته مناســبت دی ماه 
۱۳۹۶ می توان فهمید، داســتان فیلم ارتباط تنگاتنگی با 
سالروز واقعه پالســکو در تهران دارد. روزی که در دی ماه 
سال گذشــته، ماجرای آتش سوزی ســاختمان پالسکو، 
واقع در چهارراه اســتانبول تهران حادث شد و تعدادی از 
آتش نشانان در راه نجات واحدهای تجاری و اموال موجود 
در این مرکز خرید بزرگ، جان خود را از دست دادند. اتفاقی 
که به جهت آوار شدن ســاختمان روی ســر این ماموران 
وظیفه شناس، چند روزی به درازا کشید و ماجرائی غم انگیز 

و تراژیک برای تمام مردم ایران رقم زد.
مصطفی کیایی نیز در چهارراه اســتانبول برآن است 
که روایتی از این حادثه را بازسازی و بازگو کند. بهرام رادان، 
محسن کیایی، سحر دولتشاهی، ماهور الوند، رعنا آزادی 
ور، مهدی پاکدل و مسعود کرامتی، تیم بازیگری این اثر 
را تشکیل می دهند که بنا بر شنیده ها دوران دشواری برای 
تصویربــرداری اثر را از ســر گذرانده انــد. مصطفی کیایی 
نویســندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی این اثر را بر عهده 
دارد و از ابتدای امسال گفته بود که درصدد ساخت فیلمی با 

موضوع حادثه پالسکو است.

  دارکوب
فیلــم ســینمایی دارکــوب؛ آخریــن اثر ســینمایی 
بــه کارگردانی بهروز شــعیبی اســت که به تهیــه کنندگی 
سید محمود رضوی تهیه و تولید شده و برای حضور در سی 

و ششمین جشنواره فیلم فجر آماده است.
دارکوب؛ روایتگر داســتان اجتماعی روابط انسانی 
افراد جامعه در رویاروئی با معضالت اجتماعی و اعتیاد، با 
نگاهی متفاوت اســت. تفاوتی که تهیه کننده و کارگردان 
فیلم عالقه ای برای صحبت از آن نشان ندادند و اطالعات 
بیشــتر درباره فیلم را موکول به زمان اکران آن در جشنواره 
فجر کردند. اما خالصه ای از داســتان جدید و اصلی این 
فیلم سینمایی که از ســوی عوامل فیلم در اختیار رسانه ها 
قرار گرفته اســت. خالصه ای که شــبیه به دیالوگ دو نفر 

است:
- هیچ چیز سخت  تر از اون نیســت که ببینی عزیزت 
تصمیم گرفته تنها باشه. تو از دیدنش، از شنیدن صداش 
لذت می بــری اما اون درها رو بســته و تنهایــی رو جای تو 

انتخاب کرده...
- هیچ چیز سخت  تر از اون نیست که ببینی تنها شدی. 
عزیزانت رو می  بینی و دوستشون داری ولی همه تو رو انکار 

روایتبمباماتفاوتزیادیباساخته
پیشینمعادیدارد.آنچهازداستاناین
فیلمبهگوشاهالیسینماورسانهرسیده،

بیانگرایننکتهاستکهفیلم
درحالوهوایسال1366

سیرمیکند

مهراناحمدیدربارهفیلمش
وشانسبرندهشدنآندرجشنوارهفجر
اینطوربهمثلثمیگوید:»اسامیافرادی
کهدرجشنوارهحضوردارند،اسامیبزرگی
است.همهاینافرادهمقابلاحترام
وکاربلدهستند«
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می  کنن. درها رو به روت بســتن و تو تنها شــدی. تنهایی 
باتالقه...

آخرین اثر شعیبی در موسسه سینمایی سیمای مهر 
تولید شده اســت. موسسه ای که به ســید محمود رضوی 
تعلق دارد و تا بحال اثار معروفی را تولید و پشــتیبانی کرده 
است. رضوی در جشــنواره فجر سال گذشــته، توانست 
جایزه  های بهترین فیلم، بهتریــن فیلم از نگاه ملی و فیلم 
محبوب تماشــاگران را برای فیلم ماجرای نیمروز به دست 
آورد. همچنین بهروز شــعیبی در فضای سینمای ایران با 
عناوینی همچون کارگردان، بازیگر، دســتیار کارگردان و 
برنامه  ریز شناخته می شود. او برای کارگردانی فیلم دهلیز 
برنده ســیمرغ بلورین بهترین فیلم سی و یکمین جشنواره 

فیلم فجر در بخش نگاه نو - مسابقه فیلم  های اول - شد.
امین حیایی، مهناز افشــار، ســعید آقاخانی،  هادی 
حجازی  فر، سارا بهرامی  و جمشید هاشم پور بازیگران اصلی 
این فیلم سینمایی هستند که مقابل دوربین شعیبی به ایفای 

نقش برای دارکوب پرداخته اند.
فیلمبرداری »دارکوب« اواخر بهمن ماه سال گذشته 
آغاز شده بود و پس از ۵۵ جلسه به پایان رسید. مهناز افشار، 
سارا بهرامی، جمشید هاشم پور،  هادی حجازی فر، طوفان 
مهردادیان، نگار عابدی، شــادی کــرم رودی، ثریا حلی، 
آتیه جاوید، علیرضا کی منش، ندا عقیقی و امین حیایی در 
لوکیشن های مختلف جلوی دوربین علیرضا برازنده رفتند.

  سرو زیر آب
ســرو زیر آب؛ فیلمــی  بــه کارگردانی و نویســندگی 
محمد علی باشــه آهنگر و تهیه کنندگی سید حامد حسینی 
است که در سال ۱۳۹۶ تولیده شده و برای اکران در جشنوار 
فجر ســی و ششم آماده اســت. این فیلم ســینمایی که با 
مشــارکت بنیاد ســینمایی فارابی، حوزه هنری و شهرداری 
تهران ســاخته شــده اســت، به موضــوع دفــاع مقدس 

می پردازد.
محمدعلی باشــه آهنگر که این بار با ششــمین کار 
سینمایی خود در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور 
دارد، شــانس بیشــتری برای دیده شــدن دارد و البته کاِر 
او نیز از سویی درگیر با رقبای بیشــتری است که می تواند 
فضای رقابت در عرصه ســینمای دفاع مقدس را بیشــتر 
گرم کند. قصه این فیلم در مورد شهدای گمنام و اتفاقاتی 
است که در معراج شــهدا و نورد لوله اهواز افتاده و جریان 
فیلمبرداری این اثر در شــهرهای مختلفی از جمله دزفول 

انجام گرفته است.
باشه آهنگر سابقه نویسندگی و کارگردانی چندین فیلم 
کوتاه، مستند، سریال تلویزیونی و چند فیلم سینمایی را در 
کارنامه خود داراست. او در شانزدهمین جشن خانه سینما، 
فیلم ملکه برنده ده تندیس، از جمله بهترین فیلم، بهترین 
بازیگر مرد، بهتریــن کارگردانی، بهترین فیلــم  برداری و 

بهترین تدوین شده است.
فیلم های ســینمایی ملکــه، بیداری رویاهــا، فرزند 
خاک، نیمه گمشــده و نبات داغ مجموعه آثار سینمایی او 
هســتند که آخرین اثر او یعنی ملکه، در شــش سال پیش 
ســاخته و پخش شــده اســت. همچنیــن مجموعه  های 
تلویزیونی؛ تا صبح و نیمه گمشده از آثاری هستند که باشه 

آهنگر در صدا و سیما کارگردانی کرده است.
در فیلم سرو زیر آب، رضا بهبودی، بابک حمیدیان، 
حســین باشــه آهنگر، مســعود رایگان، هومن برق نورد، 
همایون ارشــادی، مهتــاب نصیرپور، فــرخ نعمتی، مینا 
ســاداتی، هادی قمیشــی، شــهرام حقیقت دوست، دنیا 
مدنــی، مالک ســراج، مجتبی پیــرزاده، حســین فالح، 
غالمحســین لطفی، حســن نجاریان، نادیا پروانی و الناز 

شاهوردی به ایفای نقش می پردازند.

  سوءتفاهم
ســوء تفاهــم؛ فیلمی بــه کارگردانی و نویســندگی 
احمدرضا معتمدی است که محصول سال ۱۳۹۶ و آماده 
اکران در سی و ششمین جشنواره فجر است. داستان فیلم 
قصه پیشــامد یک ســوء تفاهم در ماجرای گروگان گیری 
است. همه چیز در متن واقعیت پیش می رود اما با گذشت 
زمان این شــبهه پیش می آید که این حادثه بیشــتر شبیه 
یک »سوء تفاهم« یا توهم است. و اما در متن توهم هنوز 
عناصری از واقعیت به چشــم می آید. همزمان با گسترش 
این ابهام، ماجــرای گروگان گیری نیز بــه پیش می رود و 
داســتان هائی اتفاق می افتد که برای مخاطبان جذابیت 

ایجاد می کند.
مریــال زارعی، کامبیــز دیرباز، اکبر عبــدی و پژمان 
جمشیدی بازیگران اصلی ســوء تفاهم هستند و بازیگران 
دیگــری نیــز در این فیلــم به ایفــای نقــش پرداخته اند. 
اســامی این بازیگــران در حالــی اعالم شــد کــه پیش از 
آغاز پروســه فیلمبرداری ایــن اثــر، از نام هائی همچون 
لیال حاتمی، ســحر دولتشــاهی و... نیز بــرای حضور در 

سوءتفاهم سخن به میان آمده بود.
احمدرضا معتمدی؛ کارگردان این فیلم، پیش از این 
نیز در شش فیلم سینمایی بلند از جمله قاعده بازی و آلزایمر 
فعالیت هنری داشته است. او کارگردانی خود با این آثار در 
کارنامه هنری خود به ثبت رسانده و هفتمین اثر بلند خود را 

با نام سوءتفاهم جلوی دوربین برده است. 
معتمدی به سبب تحصیالت و تجربه اندیشه ای که 
در فضای سینمای ایران دارد، از سوی اهالی هنر و سینما 
کارگردانی تجربه گرا شــناخته می شــود. به این سبب که 
ســابقه او در تئوری پردازی و سخن گفتن از فلسفه هنر در 
فضای سینما بسیار است. تفاوت میان زشت و زیبا و دیوانه 
از قفس پرید و قاعده بازی بیانگر این نگاه تجربه گرای او در 
سینماست که تجربه فضاهای متفاوتی را در آثار خود داشته 
است. معتمدی در سمت کارگردانی، آثاری همچون سوء 
تفاهم، بوف کور، قاعده بازی، آلزایمر، دیوانه ای از قفس 
پرید، زشــت و زیبا و هبوط را در کارنامه هنری خود به ثبت 

رسانده است.
سوءتفاهم به تهیه کنندگی جلیل شعبانی و محصول 
ســازمان هنری رســانه ای اوج است. در ســی و ششمین 
جشنواره فیلم فجر که در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد 
شد، سازمان هنری رسانه ای اوج چند محصول را پشتیبانی 

کرده که یکی از این فیلم ها، سوءتفاهم است.

  شعله ور
عنوان آخرین اثر از حمید نعمت الله است که امسال 
در سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر اکران خواهد شد. 

فیلمی بــه کارگردانی حمید نعمت  الله، نویســندگی هادی 
مقدم  دوســت و حمیــد نعمت  اللــه و البته تهیــه کنندگی 
محمدرضا شفیعی که در سال ۱۳۹۵ ساخته و در سال جاری 

نمایش داده می شود.
این فیلم داســتان زندگی مردی را روایت می  کند که 
احساس می کند »عددی نشده« اســت و این احساس او 
همه زندگی اش را تحت تاثیر قرار می دهد. ماجراهای فیلم 
متاثر از احساس ناامیدی و شکست این مرد است و داستان 

در بستری این چنین رقم می خورد.
بازیگــران شــعله ور عبارتنــد از؛ امین حیایــی، دارا 

حیایی، زری خوشکام و پانته  آ مهدی  نیا.
فیلمبرداری فیلم سینمایی شــعله ور سال گذشته در 
زابل، زاهدان و تهران به اتمام رسیده بود و مدتی پیش چند 
پالن باقی مانده از آن مربوط به ســکانس های غواصی و 
زیر آب در تهران ضبط شد و فیلمبرداری این اثر در روزهای 

نخستین دی ماه سال جاری، تمام شد.
حمید نعمت الله درباره شــعله ور، در برنامه سی و پنج 
جیرانی این چنین گفته که؛ شعله  ور یک فیلم کامال جدی 
است که به شخصه دوستش دارم. او درباره پیش بینی اش 
از سرانجام این فیلم در جشنواره پیش رو، به مثلث می گوید: 
»هنوز نه من فیلم های دیگر حاضر در جشنواره را دیده ام 
و نه دیگران فیلم من را دیده اند. پــس قطعا نمی توانم در 
مورد این موضــوع اظهارنظر دقیقی داشــت، اگر فیلم ما 
مورد توجــه قرار بگیرد، طبعــا بعد از آن می  تــوان در مورد 
چگونگی ساخت فیلم و شرایط و ویژگی  هایش صحبت کرد 
و در غیر این صورت نیازی نیست درباره آنها صحبت شود. 
پس بهتر است صبر کنیم و بعد از نمایش عمومی فیلم در 
جشنواره ببینیم قابلیت این حرف  ها را دارد یا نه. اما می  توانم 
تماشاگران خســته از تصاویر تهران و شهرهای مسافرتی 
شمال کشور را دعوت کنم تا تصاویری تماشایی را از استان 
سیســتان  و بلوچســتان، طبیعت و مردمانش در این فیلم 

ببینند. این برای من کم افتخاری نیست.«
نعمت الله فعالیت سینمایی  اش را با دستیاری مسعود 
کیمیائی آغاز و با ساخت بوتیک اولین فیلم سینمایی اش 
را در مقام کارگــردان تجربه کرد. او در ســال ۱۳۹۲ جایزه 
بهترین فیلــم هیــات داوران، بهترین بازیگــر نقش اول 
زن، بهترین جلوه های میدانــی، بهترین عکس و بهترین 
جلوه های ویژه بصری از جشــنواره فیلم فجر را برای فیلم 

آرایش غلیظ بدست آورد.

  فیلشاه
در این دوره از جشــنواره فیلــم فجر، تنهــا یک اثر 
انیمیشــن برای رقابت با دیگر آثار رئال ســینمایی حضور 
دارد. هادی محمدیان که پیش از این انیمیشن شاهزاده 

نعیمیدربارهداستاناینفیلمبهمثلثچیز
زیادینگفتهوازاهالیسینماخواستهکهنظرات
خودراپسازدیدنفیلمبازگوکنند.ویدراینباره
میگوید:»هایالتدرمیاندوسهفیلمقبلیام
مضمونیجسورانهتردارد.فیلمیکهدردجامعه

امروزراروایتمیکند«

اتاقتاریکپنجمیناثرروحاللهحجازیاست
کهاینروزهاآمادهاکراندرجشنوارهفیلمفجر
است.اوکهسابقهتوقیفآثارشرانیزدرکارنامه
خوددارد،قصدداشتکهبافیلمکتواکبه
جشنوارهبیاید،اماپسازمدتیدرگیریباارشاد
نهایتاروندتولیدآنرامتوقفکرد
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روم را در ســینماهای کشــور اکران کرده بود، امســال با 
انیمیشن فیلشاه در جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد.

انیمیشــن فیلشــاه به کارگردانی هادی محمدیان و 
تهیه کنندگی حامد جعفری، انیمیشنی ۹0 دقیقه ای است 
که در تولید آن بیش از ۲00 نفر مشارکت داشته اند. داستان 
فیلشاه در جنگلی در آفریقا رقم می  خورد. رئیس گله فیل  ها 
صاحب فرزندی می  شود که همه انتظار دارند جانشین رئیس 
گله باشد اما برخالف تصور همه، شــادفیل بسیار دست و 
پا چلفتی اســت و هیکل گنده  اش همیشه سبب تخریب و 
خرابکاری می  شود. فیلشاه به عنوان محصول جدید گروه 
هنرپویا با ســرمایه گذاری این گروه به عنوان یک کمپانی 
خصوصی، بنیاد ســینمایی فارابی و موسســه تصویر شهر 

تولید شده است.

  کامیون
تا کنون هیچ خبری از فیلم منتشــر نشــده و کامبوزیا 
پرتوی، کارگردان فیلم نیز ابراز تمایلــی به صحبت درباره 
فیلمش نداشــت و همه صحبت ها را موکول بــه روزهای 
جشــنواره کرد. اما آنچه از کامیون در میان اهالی رســانه 
منتشر شــده اینکه ســعید آقاخانی، نیکی کریمی، رامین 
راستاد، تروسکا جوال و نسرین مرادی در آن به ایفای نقش 

پرداخته اند.
کامیون نهمین ساخته سینمایی بلند پرتوی است که 
پس از پرده، کافه ترانزیت، ننه الال و فرزندانش، افسانه دو 
خواهر، بازی بزرگان، گربه آوازخوان، گلنار و ماهی تولید 

و اکران شده است.

  کار کثیف
نام فیلمی بــا موضــوع کار و مهاجرت اســت که به 
نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی خسرو معصومی تهیه 
و به جشنواره ســی و ششم فجر ارسال شــده است. پدرام 
شریفی، الهام نامی، شاهرخ فروتنیان، لوون هفتوان، رضا 
فیاضی، خیام وقار، مهران نائل، اکبر معززی، نیکان فهیم 
نیا، کامران فیوضات، مســعود فروتن، آرزو ابی زاده، پیام 
احمدی نیا، ابراهیم عمادی، مهرداد فالحتگر، حماســه 
دولتشاهی، رضا یوســفی، مهدی جمشیدی، سیدمهدی 
میراکبری، علی محمدی، سیمون باغداساریان، حسین 
زمانی، وحید حبیبیان، علی بهمنش، مرجان نکویی، نیما 
مهتابی، ساجده مرادپور، امیر پاسبان، امیرحسین آصفی 

و بهادر اونلو بازیگران این فیلم هستند.
تابو، باد در علفــزار می پیچد، جایی در دوردســت، 
رسم عاشق کشــی و پر پرواز دیگر فیلم های سینمایی این 

کارگردان در طی چند سال اخیر بوده است.
معصومی فیلم اخیر خود را یک اثر اجتماعی دانسته 

و پرداخت به این نوع معضالت را وظیفه مهم سینماگران 
بیان کرده است.

  التاری
عنوان آخرین اثر محمدحســین مهدویان است که 
برای جشنواره فیلم فجر امسال آماده انتشار است. جریان 
ساخت و تهیه التاری از ابتدا با حواشی زیادی روبه رو بود و 
در نتیجه منجر به این شد که فیلم پیش از آغاز فیلمبرداری، 
در فضای رسانه ها بسیار دیده شود. مهدویان چندی پیش 
درباره روند تولید و صدور مجوز التــاری این چنین گفت: 
»بعد از ماجرای نیمروز با گروه دوســتانی که دارم و هادی 
حجازی  فر صحبت کردیم و ایده اولیه التاری را با هم شکل 
دادیم. فکر نمی کردم اینطور شود و شاید اتفاقاتی افتاد... 
من به دنبال این بودم که روح فیلمنامه التاری عوض نشود 

که اگر می شد، آن را کنار می گذاشتم.«
تهیه کننده اثــر تازه مهدویان، ســید محمود رضوی 
اســت و در این فیلم بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد، جواد 
عزتی، ساعد سهیلی و زیبا کرمعلی حضور دارند. شنیده ها 
حاکی از آنست که موضوع التاری قاچاق دختران ایرانی به 
کشورهای دیگر و استثمار جنسی آنان است که اخیرا نیز در 

مستندها و برنامه های زیادی مورد توجه قرار گرفته است.

  ماهورا
ماهورا؛ یک درام عاشقانه محسوب می شود که تمام 
فیلمبرداری آن در لوکیشن  های بکر و واقعی در تاالب ها و 

روستاهای جنوب انجام شده است.
حمید زرگرنژاد که نگارش فیلمنامه و کارگردانی اثر را 
برعهده دارد؛ درباره فیلم به مثل این چنین گفته که؛ جریان 
نگارش ماهورا بسیار طوالنی بود. فیلمنامه ماهور در طول 
چهار ســال تحقیق بر اســاس یک واقعه تاریخی نگاشته 
شده است. در واقع همین واقعی بودن قصه فیلم باعث شد 
تا ما برای ساخت درســت آن به دنبال لوکیشن  های بکر در 
تاالب های خوزستان برویم. اگر چه تولید این پروژه در این 
لوکیشن ها سختی های خودش را داشت اما امیدوارم روایت 
قصه در فیلم به خوبی پیش بــرود و بتواند نظر مخاطبان را 

به خود جلب کند.«
ماهورا یکی دیگر از چندین اثر دفاع مقدسی جشنواره 
امسال اســت که در جریان رقابت نزدیکی با دیگر فیلم ها 
قرار دارد. داســتان از این قرار است که در روستایی مرزی 
زیبا ترین دختــر به عنوان عروس هور انتخاب می شــود تا 
یک روز در هفته خود را به آب بســپارد و هور بارور شــده و 
قهرش نگیــرد، امین معروف به ســمور؛ قاچاقچی ایرانی 
عروس هور به نام ماهورا را می دزدد. ساعد سهیلی، یوسف 
مرادیان، بهاره کیان افشــار، مونا فرجــاد و میترا حجاراز 

جمله هنرمندانی هســتند که در این پــروژه به ایفای نقش 
می پردازند.

زرگرنــژاد پیــش از این با فیلــم پایان خدمــت برای 
اهالی سینمای ایران شناخته شــده بود. فیلمی  اجتماعی 
که بــه کارگردانــی حمیــد زرگرنــژاد و نویســندگی بهروز 
افخمی محصول سال ۱۳۹۲ ســینمای ایران است و البته 
در فضای اکران عمومی چندان دیده نشده است. این فیلم 
پس از دو ســال ماندن در صف اکران، در تاریخ ۲۸ بهمن 

۱۳۹۴ در سینماهای ایران اکران شد.

  مصادره
فیلم کمدی مصادره؛ اولین تجربــه کارگردانی بلند 
سینمایی مهران احمدی است که برای نمایش در جشنواره 

فیلم فجر آماده شده است.
رضــا عطــاران، هومن ســیدی، بابــک حمیدیان، 
میرطاهر مظلومی،  هادی کاظمــی، مزدک میرعابدینی، 
سیامک صفری، میلنا واردانیان، لوســینه گیراگوسیان، 
آلیســا میلکســتیان و مهران احمدی به همــراه بازیگران 
کودک امیر صدرا حقانی و هارمیک سوقومونیان در مصادره 

ایفای نقش می کنند.
مهران احمدی، تازه ترین بازیگری است که تصمیم 
به کارگردانی گرفته؛ او که به عنوان بازیگر چند نقش خوب 
از جمله در هیچ، نفس و شیار۱۴۳ در سینما دارد، با فضای 
پشت صحنه سینما بیگانه نیست و چند سال تجربه دستیاری 
کارگردانی و برنامه ریزی را در کارنامه دارد که یقینا پشتوانه 
خوبی برای فیلمسازی او به حساب می  آید. ترکیب این رزومه 
با ژانر انتخابی یعنی کمدی و حضــور بازیگران محبوب و 
آشنا، تضمین خوبی برای موفقیت او در گام اول کارگردانی 
به حســاب می آید. تهیه  کنندگی مصادره را محمدحسین 
قاســمی  به عهده دارد که مهران احمدی پیشتر در آثاری 

چون نفس و شیار۱۴۳ با او همکاری کرده بود.
بازی رضــا عطــاران در نقــش اصلی فیلــم یکی از 
برگ های برنده احمدی است که از حاال باعث جلب توجه 
برخی مخاطبان خواهد شد. همینطور هومن سیدی و بابک 
حمیدیان که آنها هم بخشی از تماشــاگران را به تماشای 

فیلم خواهند کشاند.
طبق اخباری کــه از کارگردان فیلم رســیده، کمدی 
سینمایی مصادره در لوکیشن کالیفرنیا کلید  خورده است. 
هنوز بجز این یک خط خالصه ای از داســتان فیلم منتشر 
نشده:» ایران خیلی بزرگه ولی ما هم خیلی بدشانسیم...« 
اما چند روز پیش اطالع رســانی شــد که عطــاران در این 
فیلم نقش یک مامور ســاواکی را بازی می کند! با کنار هم 
گذاشتن این پازل ها، باید انتظار معجون عجیب و غریب اما 
بامزه ای را داشته باشیم. گریم های متفاوت بازیگران هم 
که توســط نوید فرح مرزی طراحی شده، به این گمانه زنی 

دامن می زند.
مهران احمدی درباره فیلمش و شــانس برنده شدن 
آن در جشــنواره فجر این طور به مثلث می گوید:» اسامی 
 افرادی که در جشنواره حضور دارند، اسامی  بزرگی است. 
همه این افراد هم قابل احترام و کاربلد هستند. اما واقعیت 
آنکه من نمی توانــم در فضای فعلــی درباره ایــن افراد و 
فیلم هایشان نظر دهم. از اینرو که من آثار آنها را ندیده ام. 
وقتی این آثار در جشــنواره رونمائی شد و ما هم مثل بقیه، 
فیلم ها را دیدیم، می توانیم نظر درســت تر و بهتری درباره 

فیلم خودمان و دیگران داشته باشیم.«

  مغزهای کوچک زنگ زده
نام آخرین اثر سینمایی هومن ســیدی است. اثری 
که در ســال جاری تهیه و فیلمبرداری شــده و برای اکران 
در جشــنواره فجر ســی و ششم حاضر اســت. نویسندگی 
و کارگردانــی ایــن اثر بــر عهده هومن ســیدی اســت و 

سابقهحضورابراهیمحاتمیکیادرجشنواره
فجر،سابقهایبهقدمتسینمایانقالباسالمی
است.اماآنچهدراینبارهبایدبداناشارهکرد،
اینکهحاتمیکیاتابهامروز،بیشازهفتبار

برندهسیمرغهایبلورینرشتههایمختلفدر
جشنوارههایگوناگونفجرشدهاست

یکیدیگرازآثارجنگییادفاعمقدسی
درجشنوارهامسالکهبهرامتوکلی
کارگردانیآنرابهعهدهدارد،تنگه
ابوقریباست؛روایتیاستازدفاع
دالورمردانهگردانعماردربرابرلشکرکشی
رژیمبعثبهفکهوشرهانی
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تهیه کنندگی این فیلم نیز با سعید سعدی است. در توضیح 
داســتان مغزهای کوچک زنگ زده اینگونه آمده که؛ این 

فیلم داستان مغزهائی ست که زنگ زده اند!
در این داســتان؛ نویــد محمدزاده، فرید ســجادی 
حســینی، علی اعالیی و فرهاد اصالنی با معرفی مرجان 
اتفاقیان، نوید پورفرج به ایفای نقش مشــغول هســتند. 
همچنین هامــون ســیدی، الدن ژاوه وند، مهیــار راحت 
طلب، مهرداد بهاءالدینی، معیین شــاهچراغی، اشکان 
حسن پور، پیمان پازوکی، امید شیری، آرمین بهجت، تیام 
منیری، تبسم جمالی پور، منصوره ایلخانی، کامران دبیری، 
صفر محمدی، محمود کیان با حضور نازنین بیاتی از دیگر 
بازیگران این فیلم هستند. هومن ســیدی پس از ساخت 
چند فیلم کوتاه، از جمله ۳۵ متری سطح آب و دندان آبی که 
به خاطر آنها جوایز متعددی از جشنواره فیلم کوتاه تهران 
کسب کرد، اولین فیلم بلند خود را در سال ۱۳۸۹ با نام آفریقا 
کارگردانی کرد. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم 
فجر-بخش آثــار ویدئوئی- جایزه بهتریــن فیلم و بهترین 

بازیگر نقش اول زن را از آن خود کرد. 
وی به غیر از کارگردانی، به عنوان نویسنده و تدوینگر 
نیــز در این اثر حضور داشــت. شــهاب حســینی یکی از 
بازیگران این فیلم است که تنها ده کلمه دیالوگ می گوید 
و کم دیالوگ تریــن نقش اصلی عمرش را بــازی می  کند. 
منتقدان ســینمای ایران آفریقا را در زمره آثار سینمای نئو 
نوآر ایران برشــمرده اند. همچنین برخی هومن ســیدی را 
ادامه دهنده سبک اصغر فرهادی می دانند-البته با دکوپاژ 
و قاب بندی های متفــاوت و غیرکالســیک- او هم چنین 
نویســنده و کارگردان تئاتر روایت ناتمام یک فصل معلق 
بوده اســت.  فیلم های هومن ســیدی در مقام کارگردان 
یعنی آفریقا، سیزده، اعترافات ذهن خطرناک من و خشم 
و هیاهو جوایز متعددی از جشــنواره  های فجر و ورشــوی 
لهستان و جشنواره فیلم پوسان کره جنوبی و شانگهای چین 

و جشنواره فیلم شهر دریافت کرده اند.

  هایالیت
هایالیت فیلمی  بــه کارگردانی و نویســندگی اصغر 
نعیمی و تهیه کنندگی سامان سالور است که محصول سال 
۱۳۹۶ سینمای ایران اســت. پژمان بازغی، آزاده زارعی، 
سام قریبیان، الهه حصاری، مینا وحید و جمشید هاشم  پور 

در هایالیت به ایفای نقش پرداخته اند.
نعیمی درباره داســتان این فیلم به مثلث چیز زیادی 
نگفته و از اهالی سینما خواســته که نظرات خود را پس از 
دیدن فیلم بازگو کنند. وی در این باره می گوید:» هایالت 
در میان دو ســه فیلم قبلی ام مضمونی جســورانه تر دارد. 
فیلمی که درد جامعه امروز را روایــت می کند و حرف های 
مهمی  را در دل خود دارد. باتوجه به بازی خوب و متفاوت 
بازیگران از کلیت کار نیز راضی هستم. امیدوارم مخاطبان 

نیز بعد از تماشای فیلم از آن راضی باشند.«
داستان ساخته جدید نعیمی درامی  عاشقانه و متفاوت 

را با مضمونی اجتماعی روایت می کند.
هایالیت در لوکیشــن های گوناگونــی فیلمبرداری 
شده و عالوه بر فضاهای مختلف شهری، بعد از ارتفاعات 
سوادکوه، بخش هایی از آن در معدن زغال سنگ این شهر 

مقابل دوربین رفت.
ســامان ســالور که در مقــام کارگــردان و نویســنده 
فیلم های سینمایی همچون تمشک، ســیزده ۵۹، آمین 
خواهیم گفت، ترانه تنهایی تهران، چنــد کیلو خرما برای 
مراسم تدفین و... را در کارنامه کاری خود دارد، تدوین این 

فیلم سینمایی را نیز در کارنامه هنری خود قرار داده است.
هایالیت، ســایه های موازی، سالم بر عشق و  بیوفا 
دیگر آثار نعیمی  هستند که در مقام کارگردان این فیلم های 

سینمایی را تهیه و اکران کرده است.  

شنیدههاحاکیازآناســتکهجشنوارهامسال
فجرباحضورتعدادزیادیازکارگردانانبرجستهبرگزار
خواهدشد.نظرشمادربارهبرآیندکلیفضایجشنواره

سیوششمچیست؟
 من هنوز فیلم های همکارانم در این جشــنواره را 
ندیده ام. پس نمی توانم قضاوت درســتی داشــته باشم و 
فکر می کنم که ســخن گفتن در این باره دشوار باشد. اما با 
شناختی که از این افراد دارم، حدس می زنم که آثار خوبی 
در راه جشــنواره باشــد و ما شــاهد فیلم های خوبی در این 
اکران ها خواهیم بود. البته جسته  و گریخته تعاریفی از این 
 آثار شــنیده ام که قضاوت نها یی را منوط با بازدید خودم از 

فیلم ها خواهم کرد.
فکرمیکنیددرکدامبخشقویتردیدهشوید؟!
بهعبارتروشنتراینکه؛شــانس»خجالتنکش«
برایدیدهوانتخابشــدندرجشــنوارهفجرازدید

کارگردانآنچقدراست؟
 در این برهه از زمان نمی توانم در این باره صحبت 
خاصی داشته باشم. هم از این جهت که فیلم های دیگر را 
ندیده ام و هم از جهات دیگر! برای من دیده شدن فیلم از 
سوی مردم و لذت بردن از آن مهم است. قصد من هم این 
بوده که یک فیلم جذاب بســازم و البته به وجهی کمدی را 
نیز در آن دخیل بدانم. من تالش خــود را برای تولید یک 
اثر درخور توجه و ارزشــی انجــام داده ام. یک کمدی که 
نه فقط خنده را روی لب تماشاچی بیاورد، بلکه یک کمدی 
باشخصیت باشد. من تالشم را در این زمینه انجام داده ام و 

امید دارم که این تالش به نتیجه برسد.
فیلمبرداری اولین تجربــه کارگردانی رضا مقصودی 

به طور کامل در یک روســتا در شــهر چالوس انجام شده 
است. مقصودی در کارنامه سینمایی خود، نگارش فیلمنامه 
فیلم های سینمایی من سالوادور نیســتم، اخالقتو خوب 
کن، از رئیس جمهــور پاداش نگیرید، همیشــه پای یک 
زن در میان است، زخم زیتون، شیدا، مهر مادری، لیلی با 
من اســت و کوچه و موزه را برعهده داشته که البته کارنامه 
قابل قبولی در فضای طنز ســینما یی را بــرای او به ارمغان 

آورده است.
مقصودی برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه برای 
فیلم لیلی با من است، از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر در 

سال ۱۳۷۴ بوده است.  

رضــامقصــودی؛متولــد1340،تهــران.
سالهاســتکهفعالیتخودرادرعرصهسینماآغاز
کردهودرکارنامهخودتجربههایگوناگونیرابهثبت
رساندهاست.مقصودیکارســینماراازسال1365
وبانوشــتنفیلمنامهوکارگردانیفیلمکوتاهیبانام
بالهایبیداریآغــازکرد.اوفیلمنامهنویســیرادر
ســینماادامهدادوحدودا10سالپسازآغازاینراه
بودکهتوانستبانوشتنفیلمنامه»لیلیبامناست«

درسال1374بیشازپیشدیدهشود.
همــکاریباکمــالتبریــزیســرآغازراهاصلی
مقصودیدرسینماشد؛راهیکهتابهامروزنیزادامه
پیداکردهودرجریانسیوششــمینجشنوارهفجر
کهتاچندروزدیگرپیشرویماســت،اورابهعنوان

کارگردانیکاثررویپردهسینماخواهیمدید.
»خجالتنکش«؛عنوانآخریناثرمقصودی
اســتکهقــراراســتدربخشســودایســیمرغ

جشنوارهامسالاکرانشود.
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رئیس جدید
در حالــی که در چنــد روز اخیر فشــارهای زیــادی پیرامون 
استعفای ســیدرضا صالحی امیری وجود داشت، باالخره رئیس 
جدیــد کمیته ملی المپیک از ســمت خــود در شــهرداری تهران 

استعفا کرد. ورزش

تیتر   یک

خانه اول
صالحی امیری  از شهرداری استعفا کرد
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 ارتباط نزدیک صالحی امیری
 با دولت تهدید است نه فرصت

گفت وگوی مثلث با دکتر مهدی خبیری

 ارتباط نزدیک صالحی امیری با دولت
 تهدید است نه فرصت

گفت وگوی مثلث با دکتر مهدی خبیری

مهندسی  وزارتخانه
 مجمع باید فردی ورزشی

 با شهرت جهانی انتخاب می کرد

نایب رئیس اول انتخاب شــد. فضل الله باقرزاده نیز با ۲۵ 
رای به  عنوانا نایب رئیس دوم انتخاب شــد. رباب شهریان 
۲۰ رای و  هادی ساعی ۱۹ رای کسب کردند. این در حالی 
بود که همان طور که از قبل هم پیش بینی می شد کیکاوس 
ســعیدی عنوان خزانه داری کمیته ملی المپیک را به خود 

اختصاص داد. 
بخش پایانــی مجمع بــه رای گیری بــرای انتخاب 
اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اختصاص داشت 
که در پایان علیرضا رحیمی ۳۷ رای، مجید کیهانی ۳۴ رای 
و محمد علیپور ۳۲ رای کســب کردند و به عضویت هیات 
اجرایی درآمدند اما برای انتخاب سه عضو دیگر کار به دور 
دوم کشیده شد.در دور دوم انتخابات برای سه عضو دیگر 
هیات اجرایی افتخاری بــا ۲۷ رای، علی دادگر با ۲۶ رای و 
مجید شایســته با ۲۴ رای به عنوان سه عضو دیگر انتخاب 
شــدند تا ترکیب هیات اجرایی شــامل رحیمــی، کیهانی، 
علیپور، افتخاری، دادگر و شایســته شــود.  هادی ساعی 
عضو کمیسیون ورزشکاران گزینه پیشنهادی بود تا به عنوان 
نماینده این کمیسیون در ترکیب هیات اجرایی قرار بگیرد. 
برای این موضوع همه اعضای مجمع به نشانه موفقیت قیام 
کردند.انتخابات کمیته ملی المپیک اما در حالی با ریاست 
صالحی امیری به پایان رسید که مسعود سلطانی فر به طور 
ویژه از کیومرث هاشــمی تمجید کرد و گفت: »هاشــمی 
ظرف چند ماه گذشته تدبیر و درایت و عزم ویژه داشت برای 
اینکه تمام امور در چارچوب مقررات و مالحظات مربوط به 
IOC انجام شــود. برای کیومرث هاشمی آرزوی موفقیت 
می کنم. دلم می خواست همچنان در جمع هیات اجرایی 
می مانــد. وی از ظرفیت های خوب ورزش کشــور اســت 
 و تالشــش در این چهار سال چشــمگیر و قابل توجه بود.

وی ادامه داد: »ما با نگاه کلی که به ۱۶ دوره المپیک داریم 
کارنامه مان در ۸ دوره بعد از انقالب بد نبوده اســت. در ۱۸ 
مدال طال ۴ مدال قبــل از انقالب و ۱۴ مــدال برای بعد از 

المپیک بوده است.«
وزیر ورزش ادامــه داد: »با رویکــرد عدالت محورانه 
و توســعه ای امروز در بســیاری از نقاط کشــور سالن های 
سرپوشیده، استخرهای متفاوت، پیست های دوومیدانی 
و... ایجاد کرده ایم. تالش می کنیم در جاکارتا درخشان تر 
باشیم و فکر می کنم زمان آن رسیده در المپیک همه فشارها 
روی کشتی، وزنه برداری و تکواندو و تک مدال دوومیدانی 

نباشد و در رشته های دیگر و جدید هم بتوانیم مدال بیاوریم و 
افتخارآفرینی کنیم.«وی خاطرنشان کرد: »در ورزش های 
مادر و پایه بحث های جدی با روسای فدراسیون های مادر 
داشته ایم. شاید در شنا و ژیمناســتیک به ۲۰۲۰ نرسیم  اما 
در این رشته ها تمرکزمان بر این اســت قهرمانانی پرورش 
بدهیم. در رشــته های تیمی مثل هندبال و بســکتبال هم 
 ارزیابی مان این اســت می توانیم مثل والیبال به موفقیت
 برســیم.«وی با بیان اینکه ســتاد ویــژه بازی های ۲۰۲۰ 
از ۷-۸ ماه قبــل با کمک کمیتــه آغاز به کار کــرده و ادامه 
دارد، گفــت: هدف این اســت تا عــالوه بر ســایر امور در 
ورزش قهرمانی در تمام رقابت ها با اســتفاده از ظرفیت ها 
موجب عزت و افتخار کشور شویم.وی اظهار داشت: »از 
همه که کمک کردنــد در فضایــی آ رام و تعاملی انتخابات 
برگزار شــود، ممنونــم. صالحی امیــری از ســرمایه های 
کشــور هســتند و در مدت مســئول در وزارتخانــه پایگاه 
 خوبی از نظر تعامل داشــتند و ذهنیات خوبی نسبت به وی

 وجود دارد.«
اما نکته اصلی اظهارات وزیر ورزش این بود که تاکید 
کــرد: »از کیومــرث هاشــمی در وزارت ورزش در یکی از 
پست های کلیدی استفاده خواهیم کرد. البته وزیر ورزش از 
حضور رئیس پیشین کمیته ملی المپیک در این وزارتخانه 

خبر داد اما پست سازمانی او را مشخص نکرد.«
اما برخی رسانه ها درباره دو شغله  بودن صالحی امیری 
گمانه هایی را مطرح کرده اند. ســیدرضا صالحی امیری در 
حالی به عنوان رئیــس کمیته ملی المپیک انتخاب شــده 
که در رابطه با شــغل قبلی خود و لزوم استعفا از آن، موضع 

قطعی اش را مشخص نکرده است.
مســاله ای که در انتخابــات دوره پیــش کمیته ملی 
المپیک حضــور خیلی از افراد مدعی بــه صحنه انتخابات 
را به چالش کشــاند و حتی برای مجمع هفته گذشته هم، 
تصمیم گیری خیلی از کاندیداها در انتخاب پست پیشنهادی 
برای تصدی آن را محدود کرد، کماکان مورد تاکید اســت 
اگرچه به نظر می رسد رئیس جدید خیلی آن را جدی نگرفته 

و حتی به دنبال راهکاری برای رد شدن از کنار آن است. 
طبق قانون پســت هایی ماننــد ریاســت، دبیرکلی و 
خزانه داری در کمیته ملی المپیک شغل به حساب می آیند. 
طبیعتا اعالم آمادگی افراد دارای شغل دولتی برای ورود به 
انتخابات کمیته ملی المپیک و تصدی این پست ها بالمانع 

مجمع انتخابات کمیته ملی المپیک درحالی با انتخاب 
رئیس و دبیرکل برگزار شد که طبق پیش بینی های چند ماه 
اخیر ســیدرضا صالحی امیری به عنوان رئیس چهار ســال 
آینده انتخاب شــد. البته برای ریاســت این کمیته محمود 
خسروی وفا و سیدرضا صالحی امیری ثبت نام کردند که قبل 
از شروع رای گیری محمود خسروی وفا همان طور که قبال 
اعالم کرده بــود انصرافش را اعالم کرد تا عمال ســیدرضا 

صالحی امیری به عنوان رئیس جدید کمیته انتخاب شود.
پس از انصــراف محمــود خســروی وفا از حضور در 
انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی از 
اعضای مجمع خواست اگر موافق ریاست صالحی امیری 
هستند به صورت »قیامی« موافقت خود را اعالم کنند که 
اعضا با برخاســتن از روی صندلی موافقت خــود را ا عالم 
کردند تا صالحی امیری برای چهار سال رئیس کمیته شود.

محمد درخشــان، رئیس فدراســیون جودو که برای 
دبیرکلی کمیته ملی المپیک کاندیدا شــده بــود نیز قبل از 
رای گیــری انصراف داد تــا چهار کاندیدا برای این پســت 
باقی بمانند.پــس از رای گیــری از اعضــای مجمع برای 
انتخاب دبیرکل کمیته ملی المپیــک و در حالی که محمد 
درخشان از این رقابت انصراف داده بود، در نهایت مهدی 
علی نژاد و شــاهرخ شــهنازی با ۲۶ رای کار را بــه دور دوم 
 کشــاندند. فرجی چهار رای آورد. علی مرادی هم دو رای

 کسب کرد.شاهرخ شــهنازی که در چهار سال گذشته هم 
عنوان دبیرکلی کمیته ملی المپیک را در اختیار داشــت در 
پایان رای گیری دور دوم توانســت آرای بیشتری را به خود 
اختصاص دهد و رقابت را از مهدی علی نژاد ببرد. شهنازی 
که در دور اول با علی نژاد ۲۶ رای کسب کرده بودند در دور 
دوم توانست ۳۸ رای را به خود اختصاص دهد. علی نژاد هم 

در دور دوم ۲۰ رای کسب کرد. 
رای گیــری بــرای انتخــاب نــواب رئیــس کمیتــه 
ملــی المپیک برگزار شــد کــه طاهریان ۱۸ رای، ســاعی 
۱۸، باقــرزاده ۱۷ و شــهریان ۱۷ رای کســب کردنــد و از 
آنجایی که بــه حد نصاب نرســیدند کار انتخــاب نهایی به 
دور دوم کشــیده شــد. علی مرادی ۸ رای، خســروی وفا 
 ۱۳، بابویــی ۴، اســکندری ۴ و نــوروزی ۶ رای کســب
 کردند.همچنین پس از آنکه انتخاب نــواب رئیس به دور 
دوم کشیده شــد رای گیری برای انتخاب نایب رئیس اول 
و دوم برگزار شــد و در نهایت طاهریان با ۳۵ رای به عنوان 
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من فکر می کنم بزرگترین چالشی که در کمیته ملی 
المپیک وجود دار د این است که ما باید ارتباطات 
بیرونی را تقویت کنیم. باتوجه به ریاســت آقای 
صالحی امیری باید شــرایطی تازه ایجاد شــود و 
بتوانیم این ارتباط را بــا IOC برقرار کنیم. چگونه 

این ارتباط باید ایجاد یا تقویت شود؟
   به هر حــال پــای دیدارهــا در میان اســت. هم 
دعوت هایی که از مقامات IOC صــورت می دهند و هم در 
دعوت هایی که می شــوند و در مجامع مختلف حضور پیدا 
می کنند می تواند بســتری را فراهم کند که مدیران کمیته 
ملی المپیک بتوانند در شــورای المپیک آسیا به البی ها و 

ارتباطات تازه ای دست پیدا کنند.
چه مســائلی باید مدنظــر مســئوالن کمیته ملی 

المپیک قرار بگیرد؟
   به هر حال این موضوعی اســت که فکر می کنم 
خود آقایان بهتر از من می دانند. مسائل اصلی باید مدنظر 
قرار بگیرد؛ مســائلی که به ورزش ما کمک کند تا شــرایط 
اقتصادی بهتری را تجربه کند. باید تالش بشود که عضویت 
ایران در شورای المپیک آسیا برگردد. مهندس هاشمی طبا 
برای رسیدن به این پست مهم خیلی زحمت کشید، اما این 

پست را طی سال های اخیر از دست دادیم. 
آیا آقای صالحی امیری چالش های درونی نیز در 

حوزه ورزش خواهد داشت؟
   بله ، حتما. چالش های داخلی مهم ترین آن فراهم 
کردن زمینه هایی برای بازاریابی است، به نحوی که بتوانند 
برای بازی های آسیایی و المپیک امتیازهای خوبی بگیرند و 
اسپانسرهای خوبی را جذب کنند. اگر نتوانند از این بازار به 
این مهمی  استفاده کنند و اگر بخواهند صرفا از دولت پول 

بگیرند وظیفه شان را انجام نداده اند.
برای رسیدن به این وضعیت چه بایدکرد؟

   بخش بازاریابی بســیار قوی و پیگیر نیاز اســت. 
کمیته را نمی شــود دیگر بــه شــیوه آماتــوری اداره کرد ؛ 
روش های منسوخی که ســال ها آن را تجربه کرده ایم و به 

هیچ نتیجه مثبتی هم نرسیده ایم.
منظورتان از روش های آماتوری چیست؟

   یعنی افرادی که بوده اند صرفا بر اساس تجربه کار 
کرده اند. البته افرادی هم هســتند که شــیوه های جدید را 
دیده اند اما نیاز است که افراد شاغل در کمیته ملی المپیک 
آموزش های مدرن و حرفه ای بازاریابی را پشت سر بگذارند. 
البته از بخشی از شــاغالن این کمیته صحبت می کنم که 
قرار اســت پول اسپانســرها را برای مصارف و هزینه های 

ورزش جذب کنند.
البته یکی، دو نفری هستند که به خوبی می توانند 
شیوه های تازه ای را در کمیته ایجاد کنند. درست 

است؟
   بله. آقای شــهنازی ارتباطات خوبی دارند. اما باز 
هم تاکیــد می کنم که این نیــاز وجود دارد که دوســتان ما 
آموزش های خیلی خوبی ببینند. دوره های آموزشــی خیلی 
خوبی در زمینه بازاریابی حرفه ای وجود دارد. ایران خودرو را 
نگاه کنید. کوچکترین مشکلی که ماشین شما دارد در ایران 
خودرو بخش مجزایی هست که می تواند این مشکل را حل 
کند. اگر  ترمز شــما مشــکل دارد یا هر قطعه ای از ماشین 
شما خراب شــده باشــد، خیلی راحت به آن بخش مدنظر 
مراجعه می کنید و کارتان انجام می شود. االن ورزش کشور 

ما به بخش بازاریابی نیــاز دارد. کمیته ملــی المپیک باید 
به این ســمت برود. در حال حاضر ورزش نتوانسته در این 
بخش به خوبی عمل کند. مشــکالت عدیده ای در ورزش 
ما هســت که اگر مسائل مالی مرتفع شــود، منشا اتفاقات 

بزرگی خواهد بود.
تاکید شــما  روی جذب بخش بازاریابی حرفه ای 

است. درست است؟
   مــا االن بایــد در کمیته ملــی المپیــک بازاریاب 
حرفه ای و قدرتمندی داشته باشیم که بتواند به خوبی روی 
مسائل درآمدزایی تمرکز کند. برای حضور قدرتمند و جذب 
امکانات گسترده در بازی های آسیایی و المپیک ۲۰۲۰ باید 
برنامه ریزی داشته باشیم. چه کسی یا چه بخشی باید این کار 

را پیش ببرد. به نظر من بازاریاب حرفه ای.
بازاریابی حرفــه ای که بالطبع بایــد ارتباط خیلی 
خوبی با اسپانســرها برقرار کند، باید چه شیوه یا 

روشی را در پیش بگیرد؟
   باید اسپانسر کمیته ملی المپیک مشخص باشد. 
باید تمام هزینه ها بر آورد شــود. بدانیم که ورزش ما چقدر 
هزینه بر اســت و چقدر باید برای جذب اسپانســرها تالش 
کنیم. در غیر این صورت با تکیه بر پول دولت به هیچ وجه 
نمی توانیم توقع داشــته باشــیم که کار پیش برود. نباید با 
تکیه بر سرمایه های دولت فکر کنیم که ورزش مان در مسیر 
توسعه قرار خواهد گرفت. این خیال باطلی است.منظورم 

از روش های آماتوری دقیقا این است.
حضور آقای صالحی امیری به عنوان رئیس کمیته 

ملی المپیک را چطور ارزیابی می کنید؟
   خیلی ها از آمدن آقای صالحی امیری خوشــحال 
شده اند. ارتباطات خوب و گسترده داشتن چیز خوبی است. 
ارتباط خوب و مســتمر با رئیس جمهور اتفاق خوبی است. 
چون ارتباط ایشــان با آقای دکتر روحانی بســیار مناســب 
است. اما من این مساله را یک فرصت نمی بینم. این یک 
تهدید است. واقعا یک تهدید است. به این صورت که ما را 
دوباره به پول و سرمایه دولت وابسته می کند. ما را به عقب 
برمی گرداند. به نقطه ای می رسیم که بار دیگر توانمندی ها 
و ظرفیت های ورزش در بخش درآمدزایی را اساســا نادیده 
می گیریم و چشم مان به کمک های مقطعی دولت خواهد 
بود. این اتفاق بســیار بدی اســت برای ورزشی که عنوان 
حرفه ای را یدک می کشد یا الاقل داعیه این موضوع را دارد 

که می خواهد توسعه پیدا کند. 
عده ای معتقدند حضور افراد توانمند سیاسی در 
مدیریت کالن ورزش می تواند به توسعه ورزش 

بینجامد. شما چطور فکر می کنید؟
   بله. در دنیا هم گاهی می بینیم که افراد سیاســی 
برای مدیریت های کالن ورزش انتخاب می شــوند اما در 
کنار آنها تکنوکرات های ورزشــی حضور دارند که آشــنایی 
کامل تری با ورزش دارند و در واقع آنها موتورها و چرخ های 
محرک این مدیریت ورزشی  هســتند تا ورزش بهتر اداره و 
مدیریت شود. نباید از یک مدیرکالن ورزش انتظار داشت 
که فقط پول بیاورد. این نگاه در ورزش دنیا مرسوم نیست. 
یک مدیر کالن ورزشی مثل رئیس کمیته ملی المپیک باید 
ارتباطات بین المللی قدرتمندی داشــته باشــد و در عرصه 
داخلی هم با مسئوالن عالیرتبه نظام ارتباط نزدیک داشته 
باشد که صالحی امیری ارتباطات داخلی خوبی با مسئوالن 
عالیرتبه کشــور دارد، اما در عرصه بین الملل او شــناخت 

 ارتباط نزدیک صالحی امیری با دولت
 تهدید است نه فرصت
گفت وگوی مثلث با دکتر مهدی خبیری

است البته به شرطی که بعد از موفقیت در انتخابات از شغل 
قبلی خود کناره گیری کنند.

این همان مساله ای بود که بعد از انتخابات سال ۹۲، 
کمیته ملی المپیک را به خاطر دو شــغله بودن محمدعلی 
شجاعی به چالش کشاند و در نهایت هم وی به جای استعفا 
از ریاست فدراســیون تیروکمان، خزانه داری کمیته را کنار 
گذاشت و با این کار خود دردسرهای مالی کمیته را تشدید 
و حتی به فدراسیون ها کشاند. قطعا به خاطر همین مساله 
بود که دو، ســه روز مانــده به انتخابــات ۲۵ دی ماه کمیته 
ملی المپیــک، از برخی کاندیداهــا و از جمله کاندیداهای 
 دبیرکلی »تعهد به استعفا در صورت موفقیت در انتخابات«

 گرفته شــد.حتی کاندیدایــی مانند کیکاووس ســعیدی 
که رای مجمــع کمیته ملــی المپیک را بــرای خزانه داری 
گرفته، کماکان روی حرف خود برای اســتعفا از ریاســت 
فدراسیون گلف اســت و تاکید کرده که به محض تصدی 
رســمی پســت، کناره گیری اش را از مدیریت گلف اعالم 
می کند. این موضوع اما در رابطه با سیدرضا صالحی امیری 
 همچنان موردسوال است چون وی هیچ پاسخ شفافی به آن

 نداده است!  
اینکه سیدرضا صالحی امیری رئیس جدید کمیته ملی 
المپیک برای چهار ســال آینده خواهد شــد، بر هیچ کسی 
پوشــیده نبود. نام وی از خیلی وقت پیــش به عنوان گزینه 
اصلی ریاست در این کمیته مطرح بود، ثبت نام کاندیداها 
و اینکه به جز وی فقط محمود خســروی وفا برای ریاســت 
نام نویســی کرد - خســروی وفا هم از همان ابتدا استعفای 
مشــروط خود را اعالم کرد - این موضوع را به تا یید رساند و 
در نهایت هم صالحی امیری روز گذشته بدون رای و با قیام 
اعضای مجمع کمیته ملی المپیک، رئیس جدید این کمیته 
شد در حالی که هنوز موضع وی و حتی مسئوالن شهرداری 

نسبت به ادامه همکاری او در این نهاد مشخص نیست. 
ســیدرضا صالحی امیری معــاون امــور اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران اســت. احتماال به خاطر همین 
جایگاه بود کــه نجفی در اولین اظهاراتش نســبت به ورود 
صالحی امیری به انتخابات کمیته موضع منفی گرفته  و گفته 
بود که وی )صالحی امیــری( برنامه ای در این زمینه ندارد. 
به هر حال صالحی امیری برای ادامه همکاری با شهرداری 
به عنوان قائم مقام شهردار تهران مشکلی ندارد اما حضور 
همزمان در راس کمیته و معاونت شهرداری منع قانونی دارد.
قطعا بیشــتر از هر فرد دیگری، خوِد صالحی امیری 
نسبت به این مساله اشــراف دارد که اگر غیر از این بود این 
مســاله را حداقل یک بار تکذیب می کــرد. وی اما تاکنون 
صحبتی در این زمینه نداشته اگرچه در رابطه با برنامه خود 
برای اســتعفا هم حرفی نزده اســت. صالحی امیری تمام 
روزهای منتهی به انتخابات کمیته ملی المپیک را در سکوت 
و بدون کوچک ترین اظهارنظر در این زمینه ســپری کرد. 
هفته گذشته هم صالحی امیری صحبت در مورد برنامه خود 
برای استعفا از شــهرداری را به یک نشست خبری موکول 
کرد! اما در نهایت با اعالم شهردار تهران، سیدرضا صالحی 
امیری از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری استعفا 
کرد. در حالی که در چند روز اخیر فشارهای زیادی پیرامون 
استعفای ســیدرضا صالحی امیری وجود داشت، باالخره 
رئیس جدید کمیته ملی المپیک از سمت خود در شهرداری 
تهران اســتعفا کرد.شهردار تهران در حاشــیه جلسه اتاق 
اصناف ایران در جمع خبرنگاران دربــاره وضعیت معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری گفت:  آقای صالحی 
امیری استعفا داده اند و این استعفا مورد پذیرش قرار گرفته 
اســت.نجفی ادامه داد: ایشــان در حال حاضر به عنوان 
مشاور شــهردار در امور اجتماعی و فرهنگی به صورت پاره 
وقت مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر چند گزینه برای 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی مطرح شــده و ما در حال 

بررسی شرایط هستیم. 
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عضو اسبق هیات رئیسه 
فدراســیون فوتبــال که یکی 
از کارشناســان خبره ورزشــی 
هم به شــمار مــی رود، درباره 
رئیس شدن صالحی امیری در 
انتخابــات کمیته ملی المپیک 

واکنش نشــان داد. او درباره مهم تریــن چالش های 
رئیس جدید کمیته المپیک ایران حرف های مهمی را با 
مثلث در میان گذاشت. دکتر مهدی خبیری معتقد است 
با روش های آماتوری دیگر نمی توان ورزش کشــور را 
اداره کرد و اگر چنین رویه ای ادامه پیدا کند ورزش ایران 
نه تنها توسعه پیدا نمی کند، بلکه تا سال های سال در 
همین نقطه درجا خواهد زد. متن گفت وگوی هفته نامه 

مثلث با دکتر خبیری را می خوانید.

2 کافی از مناسبات بین المللی ورزش ندارد و قطعا تا شناخت 
کامل از این مناســبات پیدا کند، ۳-۴ ســال زمان می برد. 
بر اساس سنوات گذشــته ممکن است صالحی امیری هم 
فقط ۴ سال رئیس کمیته ملی المپیک باشد. همانطور که 
در سنوات گذشته قره خانلو، علی آبادی و کیومرث هاشمی 
فقط ۴ سال ریاست کمیته ملی المپیک را بر عهده داشتند. 
ممکن است صالحی امیری فقط ۴ سال رئیس باشد و در آن 
صورت آسیب هایی در این زمینه خواهیم دید. چون ایشان با 

مناسبات بین المللی ورزش آشنایی کامل ندارند.
چه ایرادی به این روش وارد است؟

   در این صورت ورزش کامال در اختیار دولت است. 
کافی اســت دولت به ورزش پول ندهد. آن وقت است که 

انواع و اقسام مشکالت گریبانگیر ورزش خواهد شد.
شــما چه راهکاری برای حل این مشکل احتمالی 

پیشنهاد می کنید؟
   به نظرم دوســتان ما باید وجه تولیدی ورزش را در 
نظر بگیرند. ورزش منشا تولید است. ورزش یک جور صنعت 
است و می شود نگاه اقتصادی کالن برایش در نظر گرفت.
در حال حاضر ورزش ما چقدر به درآمدزایی متکی 

است و چقدر به کمک های دولتی چشم دارد؟
   االن اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه 
کنیم باید بپذیریم که ما در شرایط کنونی فقط ۱۰ درصد از 
پول ورزش مان را از بخش درآمدزایی و از محل اسپانسرهای 
خصوصی به دست می آوریم. من فکر می کنم چالش اصلی 
در واقع همین است. همین درصد بســیار ناچیزی که اگر 
برایش فکر اساســی نکنیم، اوضاع از این هم بدتر خواهد 

شد. من مثال می زنم.
 سالی که با  آقای صفایی فراهانی شروع به کار کردیم ، 
پرســیدم که دولت چقدر به ما پول می دهد؟ ایشان گفتند 
۲۰۰ میلیون. خب پول کمی نبود. اما من به ایشــان گفتم 
فدراســیون ها در همه جای دنیا به دولت ها پول می دهند. 
یعنی مالیات می دهند و ابدا هم به دولت وابســته نیستند. 

مثال فدراســیون فوتبال ایتالیا ساالنه پول های هنگفتی را 
به دولت می دهد تا صرف ورزش همگانی کند. خوشبختانه 
نگاه آقای صفایی فراهانی هم این نبود که فوتبال به دولت 
وابســته شــود یا بخواهد منتظر کمک های دولتی بماند. 
شرایطی در بخش درآمدزایی به وجود آمد که ما بالغ بر سه 
میلیارد هم در فدراســیون فوتبال باقی گذاشــتیم. بخش 
آموزشی فدراسیون فوتبال تا آن زمان خودش منبع خرج بود. 
یعنی بخشی از پولی که دولت به فوتبال می داد را می بایست 
خرج کمیته آمــوزش می کردیم و یا بخش هــای دیگر که 
نیازی نیست درباره تک تک شان توضیح بدهم. اما در دوره 
 مدیریتی آقای صفایــی فراهانی همه اینها بــه منبع درآمد 

تبدیل شدند.
آقای صالحی امیــری می تواند منشــا این تغییر 

باشد؟ 
   االن کمیته ملــی المپیک نباید منبع خرج باشــد 
بلکه باید منبع درآمد باشــد. آقای صالحی امیری ۴ ســال 
فرصت دارد. می تواند کارهایی انجام دهد. اگر این روش 

انجام نشــود این ۴ ســال هم خواهد گذشــت و ورزش ما 
در همین نقطــه درجا خواهــد زد. تولیدات ورزش بســیار 
گران قیمت اســت. حضور در المپیک زمینه های تجاری 
 بسیار خوبی است. باید به شــکل مطلوب از این فرصت ها

استفاده کرد.
مهندس هاشمی طبا و بسیاری از مدیران با سابقه 
ورزش بارهــا درباره وجــه درآمدزا بــودن ورزش 
صحبت کرده اند. نه تنها درآمدزایی ورزش بلکه 
از این حیث به ورزش نــگاه کرده اند که تا چه حد 
می تواند بــه جامعه کمک کند تا در حوزه مســائل 
اجتماعی و فرهنگی پیشرفت کند. اینکه جامعه 
با نشــاط باشــد ، در امر اشــتغال زایی کمک کند 
و در مــوارد دیگر هم بــه جامعه کمــک کند. نظر 
شما در این باره چیســت؟ آیا کمیته ملی المپیک 
باید در مســیری قرار بگیرد کــه از ورزش چنین 
اســتفاده هایی داشــته باشــد؟ آیا این اتفاق رخ 

خواهد داد؟
   ورزش در همه ابعادش حتی در مســائل سیاسی 
غیر قابل کتمان اســت. بنــده در این زمینــه تحقیق هزار 
صفحه ای داشتم. جنبه های مختلف ورزش را اگر در نظر 
بگیریم دامنه اش از تربیت کودک سه ساله شروع می شود 
و به افراد ۹۰ ساله می رسد. در دوره های مختلف کارهایی 
انجام شده اســت. اما خیلی جا داریم که به نقطه مطلوب 
برسیم. دولت ورزش را به خودش معتاد نگه داشته است. 
یک آقایــی بعــد از انتخابات کمیتــه ملی المپیــک با من 
تماس گرفت و گفت خدا را شــکر با حضــور آقای صالحی 
امیری مشــکالت مالی نداریم. به ایشان گفتم تصور شما 
غلط است. شــما ورزش را نمی شناســید و البته نگاه تان به 
رئیس کمیته ملی المپیک هم اشتباه است. شما ایشان را 
عابربانکی می بینید که قرار است به طور مرتب از دولت پول 
بگیرد و به ورزش تزریق کند. این اصال اتفاق خوبی نیست و 

نگاه غیر حرفه ای است.  

در قبال این انتخاب دو گروه، دو نظر مختلف دارند که 
گروه اول معتقدند انتخاب فردی نزدیک به دولت می تواند 
به دلیل گرفتن کمک های مالی بیشــتر موثر واقع شود و 
گروه دوم معتقدند فردی باید این ســمت را بر عهده بگیرد 
که ورزشی باشد. اینکه فرد به دولت نزدیک باشد یعنی چه؟ 
یعنی این فرد نزدیک به دولت اســت کــه امکانات ایجاد 
کند؟ دولت وظیفه دارد امکانــات را فراهم کند. نزدیک به 
دولت بودن اگر باعث ایجاد امکانات شــود، این مساله با 
ارزش های ما ســازگاری ندارد و در این صورت اصال نباید 

صحبت از ارز هایمان  کنیم.
اینکه گفته شد آقای صالحی امیری نزدیک به دولت 
است، اتفاقا سوالی برایم به وجود آورد. دولتی که همه دارایی 
خود را روی برجام گذاشت و هر اقدامی  را به سمت برجام برد 
و چهار سال را ما به خاطر برجام از دست دادیم، چطور همه 
دارایی خود را به مســائل جهانی معطوف کرد اما در ورزش 
نقطه مقابل این رفتار را داشــت؟ در حال حاضر دیپلماسی 
ورزش در دنیا اهمیت خاصی پیدا کرده است. اما متاسفانه ما 
نه تنها از این موضوع استفاده نمی کنیم، بلکه کاری می کنیم 

که با این انتخابات جایگاه قبلی خــود را در جهان ورزش از 
دست بدهیم.

من معتقــدم باید فردی آشــنا به ورزش و با شــهرت 
جهانی انتخاب می شد. آرمان المپیک این مساله را بیان 
می کند. خــودم این مســاله را لمس کــردم. در المپیک 
۲۰۰۰ سیدنی من معاون سازمان تربیت بدنی بودم. آقای 
قلم سیاه، رئیس فدراسیون قایقرانی، دبیرکل آسیا و عضو 
هیات رئیســه جهانی بود. من برای اینکه بتوانم در خیلی 
از مکان ها حضور پیدا کنم، از موقعیت ایشــان اســتفاده 
می کردم. فائقی معاون ســازمان را کسی نمی شناخت اما 
همه او را می شناختند. البته امثال ایشان را از دست دادیم 
و مدت ها ســت که از چنین افرادی اســتفاده نمی کنیم. 
آن زمان افرادی مثــل او، علی مرادی وزنه برداری، وحید 
مرادی شــنا و دیگران کــه جایــگاه بین المللی داشــتند 
بســیار موثر بودند. آن زمــان یک اتفاق عجیــب در دنیا 
رخ داد. کشــتی محمد طالیی با حریــف آمریکایی که ما 
شکست خورده بودیم، تجدید شد. این اتفاقی نشدنی بود. 
همان زمــان کاری کردند که الکســاندر کارولین قهرمان 
۱۰ ساله روسیه به حریف آمریکایی ببازد و روسیه هر چه کرد 
نتوانست کشتی را تجدید کند اما دکتر توکل کشتی طالیی 
و آمریکایی را که باخته بودیم، تجدید کرد و ما برنده شدیم. 
االن اکثر این جایگاه ها را نداریم. برای به دســت آوردن 

مهندسی  وزارتخانه
مجمع باید فردی ورزشی با شهرت جهانی انتخاب می کرد

موقعیتــی که مصطفــی هاشــمی طبا داشــت، خیلی راه 
سختی  در پیش داریم. با این حال معتقدم صالحی امیری 
باید تعامل با وزارت را باال ببرد. بحث دیگر این اســت که 
کمیته المپیــک در خدمت فدراسیون ها ســت. المپیک 
ژاپن و بازی های آسیایی را در پیش داریم و صالحی امیری 
باید تــدارک خوبی برای فدراســیون ها به وجــود بیاورد. 
سال ها ست که در فوتبال اختالف نظری برای تیم امید و 
المیپک وجود دارد که باعث شد هیچ وقت این تیم موفق 
نشــود. باید در این بخش تعاملی به وجود بیاورند که پس 

از سال ها بتوانیم تیم فوتبال را در المپیک داشته باشیم.
در مورد انتقادی که به کم بــودن وزن نفرات منتخب 
کمیته المپیک می شود هم مایلم این نکته را بگویم که این 
مساله طبیعی است. همان اول بحث نزدیکی به دولت مطرح 
شد. وقتی چنین موضوعی مطرح می شود و می بینند فردی 
که نخبه و خبره ورزش نبوده به راحتی عنوان ریاست را به دست 
می آورد و این عنوان به او هدیه می شود، افراد می بینند که 
مقابل این مهندسی انتخابات شانسی نخواهند داشت. به 
همین دلیل کســی پا پیش نمی گذارد و رئیس با یک گزینه 
انتخاب می شود. این انتخابات نبود، انتصاب بود. اما با همه 
اینها باید عرض کنم که از اینجا به بعد باید برای پیشــرفت 
کشور تالش کرد. باید وحدت ایجاد کنیم. باید از همین وضع 
موجود نهایت استفاده را کنیم تا تحولی را برای ورزش به وجود 
بیاوریم. همه دلسوزان کشور و ورزش با تمام قوا آماده خدمت 
هستند تا ورزش را تکان دهند. امیدوارم این دوستان به هر 
دلیلی که انتخاب شدند، بتوانند از بدنه ورزش و ورزشکاران 
المپیک و خاک خورده های ورزش استفاده کنند و بتوانند در 

جهت ترقی و توسعه ورزش و میهن اسالمی اقدام کنند.  

مهندس سعید فائقی

معاون اسبق سازمان تربیت بدنی
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اگر چــه برنده شــدن در دقایــق پایانی بــازی برابر 
سیاه جامگان در هفته نوزدهم برای برانکو و تیمش بسیار 
روحیه بخش بود و باعث شد آنها به نوار پیروزی های خود 
در لیگ برتر ادامه دهند اما با این حال چه کسی است که  
نداند باشگاه پرسپولیس از همین حاال نگران از دست دادن 
بازیکنان کلیدی است که این روزها باعث  صدرنشینی این 
تیم شده اند و در نبودشان اصال معلوم نیست که برانکو در 
فصل آینــده بتواند موفقیت ها یا قهرمانــی اش در فوتبال 

ایران را تکرار کند.
قرارداد ۱۰ بازیکن پرسپولیس در پایان فصل به پایان 
می رسد و باتوجه به محرومیت سرخ ها از نقل و انتقاالت، 
باشــگاه ملزم بــه تمدید با همــه بازیکنان اســت. هر  ۱۰ 
بازیکن ستاره هایی مهم برای برانکو ایوانکوویچ به شمار 
می رونــد و پروفســور راضی بــه خروج هیچ یک نیســت. 
شــجاع خلیل زاده، محمــد انصاری، کمــال کامیابی نیا، 
محسن ربیع خواه، محسن مســلمان، فرشاد احمدزاده و 
وحید امیری بازیکنان بیشتر استفاده شــده توسط برانکو 
هســتند و همچنین  صادق محرمی، بوژیدار رادوشــویچ 
و احســان علوان زاده مهره های کمتر به کار گرفته شــده 
سرخ ها هستند که پس از لیگ هفدهم دیگر قراردادی با 

پرسپولیس ندارند.
شــجاع خلیل زاده تنها بازیکن این لیســت است که 
در ابتدای فصل به پرســپولیس پیوست و دیگر بازیکنان، 
حداقــل از لیگ شــانزدهم ســرخپوش بوده انــد. کمال 
کامیابی نیا، محسن مســلمان و محمد انصاری بازیکنانی 
هســتند که در نقل و انتقاالت پیش فصــل لیگ پانزدهم 
پرسپولیســی شــدند و فرشــاد احمــدزاده نیــز در همان 
فصل ســربازی خود را به پایان رســاند و باتوجه به قرارداد 
سه ساله اش با پرســپولیس، به این تیم بازگشت. احسان 
علوان زاده، صادق محرمی، محســن ربیع خواه و بوژیدار 
رادوشــویچ نیز بازیکنانی هســتند کــه در تابســتان ۹۵ با 

قراردادی دو ساله قرمزپوش شدند.
 در فصل جاری، شجاع خلیل زاده و محسن ربیع خواه 
بــا ۱۷ بازی بیشــترین تعداد حضــور در زمیــن را بین این 
بازیکنان در دســت دارند. ربیع خواه باتوجه به سیستم دو 
هافبک دفاعی این روزهای پرســپولیس در این پست به 

میدان مــی رود و باید دیــد باتوجه به بازگشــت نوراللهی، 
سرنوشــت این بازیکــن در ادامه فصل چه خواهد شــد. 
به هر روی بعید اســت همــکاری ربیع خواه و پرســپولیس 
در پایان ایــن فصل تمــام شــود و احتماال ایــن بازیکن 
خوش اخالق، ۲ فصل دیگر نیز در تیم ماندنی خواهد شد. 
شجاع خلیل زاده هم در لیگ هفدهم عملکرد قابل قبولی 
داشته و سخت به نظر می رسد سرخ ها کار سختی در تمدید 
قرارداد این بازیکن نیز داشته باشــند. پس از آنها، محمد 
انصاری، کمال کامیابی نیا و محســن مسلمان با ۱۶ بازی 
در جایگاه بعدی از لحاظ تعداد حضور در میدان قرار دارند. 
محمــد انصــاری کــه به عنــوان بازیکن تســتی به 
پرســپولیس پیوســت، حاال بازیکن ملی پوش این تیم به 
حساب می آید اما اگر پیشنهاد خارجی خاصی به او نرسد، 
احتماال انصاری هم در پرسپولیس خواهد ماند. کار سخت 
گرشاســبی تمدید قرارداد با کمال کامیابی نیا و محســن 
مسلمان خواهد بود؛ بازیکنانی که زیر نظر برانکو عملکرد 
باثبات و خوبی داشــته اند و حاال هر یک بهترین بازیکنان 
فوتبال ایران به حســاب می آیند. کامیابی نیــا در ابتدای 
فصل هم به سختی با پرسپولیس تمدید کرد و پیشنهاداتی 
از کشورهای حوزه خلیج فارس داشت اما حاال که تیم ملی 
را از دســت داده، حداقــل در لیــگ ایران تیمــی بهتر از 
پرســپولیس پیدا نخواهد کرد. کامیابی نیا در گفت وگوی 
اخیرش گفت که گزینه اول و آخرش پرسپولیس است اما 

انتظارات و درخواست هایش باید برآورده شوند. 
محسن مسلمان نیز با وجود تمام حواشی و اتفاقات، 
در لیــگ هفدهم آقــای پاس گل اســت و حضــورش در 
پرسپولیس جزو الزامات به شمار می رود. او با نظر طاهری 
به پرســپولیس آمد اما با نمایش های خوب در تمرینات، 
خود را بر برانکو تحمیل کرد و زیر نظر پروفسور به پیشرفت 
قابل توجهی رسید. مســلمان در برنامه ۹۰ تلویحا تمدید 
قراردادش را تا یید کرد اما هرچه بــه فصل نقل و انتقاالت 
نزدیک شــویم، اتفاقــات جدیدتــری رخ خواهنــد داد. 
صادق محرمی، فرشــاد احمدزاده و رادوشــویچ، با ۱۲، 
۱۱ و تنها  یک بــازی کم ثبات ترین بازیکنان این لیســت 
هستند ؛ دروازه بان کروات پرســپولیس که از همین حاال 
برای تمدید قــرارداد اعــالم آمادگی کــرده و می توان او 

 را اولیــن بازیکنــی نامیــد کــه در پرســپولیس ماندنــی
 خواهد شد.

 اما فرشــاد احمدزاده احتماال درخواست های مالی 
جدیدی خواهد داشــت و باید دید باشــگاه قادر به تامین 
آنها می شــود یا خیــر؟! اما شــاید خواســته های صادق 
محرمی، مالی نباشــند و او خواســتار بیشــتر بازی کردن 
شود! او همچنان در لیســت زیر ۲۳ سال پرسپولیس قرار 
دارد و در دو فصل اخیر نیز نمایش های قابل قبولی را ارائه 
کرده و به نوعی یکی از ســرمایه های جوان تیم به شــمار 
می رود. به تجربه ثابت شــده بازیکنان در صورت دریافت 
پیشنهادهای قابل توجه چندان هم به گفته های قبلی شان 
نمی تواننــد پایبند بماننــد و باید دید بعد از روبه رو شــدن با 
شــرایط یا پیشــنهادهای جدید چه واکنش هایــی از خود 

نشان خواهند داد.
 پرســپولیس در غیاب مهــدی طارمی  کــه یکی از 
وزنه های ســنگین این تیم در خط حمله به شمار می رفت 
حاال در برخی بازی هــای لیگ برتر اگر چه کمی ســخت 
اما به هر حال برنــده از زمیــن بیرون می آیــد. دلیل این 
امر اما روشن اســت.  هافبک های این تیم آن قدر در امر 
بازی ســازی تبحر دارند که پای مهاجمانی با ۵۰ درصد از 
سطح آمادگی هم می تواند در طول  ۹۰ دقیقه به گلزنی باز 
شود. اما با همه اینها مدیران باشگاه پرسپولیس بهتر از هر 
فرد دیگری می دانند که تمدید قــرارداد با این بازیکنان تا 
چه حد در شــکل گیری تیم قدرتمند فصل آینده تاثیرگذار 
خواهد بود؛ تیمی که قرار اســت در لیگ قهرمانان آســیا 
نیز حضور داشته باشد و این بار با شــکل بهتری خود را به 
مراحل پایانی این جام برساند. حال ماموریت جدید مدیر 
تازه کار سرخ ها، تمدید قرارداد با این  ۱۰بازیکن، موسوم 

به »گروه ۱۰« است.
 گرشاســبی پــروژه تمدید بــا برانکو را عملــی کرد و 
اگر از ایــن چالش نیز به ســالمت عبور کنــد، گام بزرگی 
در جهت محبوبیــت بین هواداران پرســپولیس بر خواهد 
داشت اما تمدید قرارداد با بازیکنانی که هر کدام در پست 
خودشان از بهترین های لیگ برتر به شمار می روند و البته 
با پیشنهادهای خارجی خوبی هم روبه رو خواهند شد، کار 

بسیار سختی است.  

گزارش ویژه

نگرانی سرخ ها
بازیکنان کلیدی پرسپولیس می روند؟
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ارتورول ســاالم که این هفته وارد تبریز شده بود، در 
نماز جمعه این شهر شرکت کرد.

مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشــگاه تراکتورسازی 
نیز به همراه سرمربی ترکیه ای جدید این تیم در نماز جمعه 

حاضر شد.

عکس  هفته

ساالم
در نماز جمعه

به نظرم دولت روحانی نسبت به یکی از مهندس های 
با سابقه ورزش کشور کم لطفی کرد. مهندس هاشمی طبا 
بی تردید یکــی از مدیران خوب  ورزش کشــورمان اســت 
که می بایســت فرصت حضورش در انتخابات کمیته ملی 
المپیک فراهم می شــد. اما نه تنها این فرصــت برای او و 
امثال او فراهم نشد بلکه یکی از مهم ترین انتخابات ورزشی 
در کشورمان به دلیل کج ســلیقگی اعضای کمیته اجرایی 
کمیته ملی المپیک به محلی تبدیل شد که رئیسش قبل از 
رای گیری مشخص شده بود! بنابراین این ابدا نمی توانست 
انتخاباتی پرشور باشد. اساسا نمی توانست انتخابات باشد. 
جایی که اعضا رئیس را با قیام مشخص کنند نه رای مکتوب 
در صندوق رای گیری! این موضوع کامال قابل نقد است و 
من تعجب می کنم که عده ای می گویند ریاست کمیته ملی 
المپیک آن قدر جای مهمی است که هر کسی از عهده این 
مسئولیت خطیر برنمی آید و بعد هم با این استدالل نتیجه 
می گیرند که تنها فرد واجد شرایط سیدرضا صالحی امیری 
بوده اســت. بنابراین دولــت یک بار دیگــر در حوزه ورزش 
دســت به اشــتباه زد. همان قدر اشــتباه که سفارش های 
پشت پرده اش درباره حفظ و مدارا با بداخالقی های کی روش 
امروز فدراســیون فوتبال را به جایی تبدیــل کرده که حتی 
نمی تواند تاریخ بازگشت کی روش را از این مربی بپرسد و به 
قول پژمان راهبر امروز فوتبال ایران با یک مربی پروازی که 

نه، بین قاره ای مواجه است. پس، دولت باز هم اشتباه کرد. 
دولت می توانست انتخاباتی به مراتب پرشورتر برگزار کند. 
نکته دیگر اینکه محمدعلی نجفی درباره مسئولیت گرفتن 
رضا صالحی امیری در کمیته ملی المپیک مسئولیت گفته 
بود: »بحث این بود که آیا حضــور در کمیته ملی المپیک 
شــغل محســوب می شــود یا خیر. من با انصــاری معاون 
رئیس جمهور صحبت کردم و ایشــان اعالم کرد از نظر ما 

به طور قطع شغل محسوب می شود.«
شــهردار تهران در واقــع تاکید کرده بود کــه با این 
شرایط صالحی امیری نمی تواند دو شغل داشته باشد و اگر 
به کمیته برود باید از شهرداری جدا شود که البته به نظر من 
 ترجیح می دهد در شهرداری بماند. اما با این حال صالحی 
امیری در تازه ترین واکنش های خود درباره دوشغله بودنش 
همه چیز را به بعدهــا موکول می کند که ایــن موضوع به 
ابهام ها دامن زده اســت. دو شــغله بودن صالحی امیری 
قطعا به کمیته ملی المپیک آسیب خواهد زد. البته صالحی 
امیری و دوســتانش اعتقاد دارند در اساسنامه کمیته ملی 
المپیک ایران تنها ســمتی که شــغل محسوب می شود، 
ســمت دبیرکلی اســت. اگرچه بقیه چنین نظری ندارند و 
مثال وقتی ۴ سال قبل علی دبیر در شورای شهر بود، تنها 
توانست برای نایب رئیســی کاندیدا شود که شغل رسمی 
محسوب نمی شــود. البته از میان اعضای هیات رئیسه، 
کرسی های هیات اجرایی که برای روسای فدراسیون های 
ورزشی است هم شغل محسوب نمی شود. در اساسنامه ای 
که انتخابات بر اســاس آن برگزار شده اســت، تنها جایی 
که به طور وضوح شــغل محسوب شده ، پســت دبیرکلی 
کمیته یا مهمترین کرســی اجرایی آنجاست که مسئولش 

رئیس کمیته ملی المپیک تهدید نبودنش را ثابت کند
دوشغله بودن صالحی امیری به ورزش آسیب جدی می زند

باید به طور تمام وقت در حال کار کردن باشد. با این حال 
کامال روشــن اســت که صالحی امیری باید همه تمرکز و 
توانمندی مدیریتی اش را صرف کمیته ملی المپیک کند. 
مدیریت ورزش آن هم ریاست کمیته ملی المپیک فردی 
را می خواهد کــه بتواند همه توان و انــرژی اش را صرف 
اوضاع ورزش کشــور کنــد. این در حالی اســت که وقتی 
بحث حضور صالحی امیری در کمیته ملی المپیک مطرح 
شد، اهالی ورزش یکی از بزرگ ترین امتیازات او را گرفتن 
بودجه از دولت و حل مشکالت مالی کمیته ملی المپیک 
عنوان کردند. باتوجه به اینکه بازی های آسیایی ۲۰۱۸، 
المپیک نوجوانان و سپس گرفتن سهمیه المپیک ۲۰۲۰ 
در راه است، بنابراین انتظار می رود صالحی امیری از ارتباط 
خوب خود با دولت استفاده کرده و بتواند مشکالت مالی 
کمیته ملی المپیک را حل کند و یا حداقل بودجه کمیته را 
کامل و بدون چانه زنی و به موقــع از دولت بگیرد.با توجه 
به اینکــه بار اصلی اعــزام به بازی های آســیایی بر دوش 
کمیته ملی المپیک است، شاید بهتر باشد صالحی امیری 
هرچه سریع تر جلساتی را با فدراســیون ها داشته باشد تا 
در جریان چگونگی وضعیت رشته ها قرار گیرد. البته خود 
صالحــی امیری پــس از انتخابات به این موضوع اشــاره 
کرد که جلســه ای را برگزار و در مورد سیاســت های کاری 
صحبت می کند اما باتوجه به فرصت کمی که تا بازی های 
آســیایی باقی مانده، نیاز است این جلسه و قرار گرفتن در 
چگونگی روند کار زودتر برگزار شــود و حتــی باید تکلیف 
سرپرســت کاروان را هم مشــخص کنند. صالحی امیری 
فرصت زیادی ندارد تا ثابــت کند خودش برای این ورزش 

به هم ریخته فرصت است نه تهدید.  

مهدی ربوشه
دبیر گروه ورزش

ش
رز
و

77

38
9 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
ورزش



لبخند پاریز 
از کتاب خاطرات شهید  الله دادی رونمایی شد 

»لبخند پاریز« زندگینامه ســردار شــهید محمدعلی 
الله دادی نوشته رخساره ثابتی از سوی نشر بیست وهفت 
ســپاه محمد رســول الله تهران بزرگ منتشــر شد. شهید 
الله دادی از جمله فرماندهان و ســرداران ایرانی است که 
در جریان حمله بالگرد اســرائیلی، به همــراه جهاد مغنیه 
فرزند شهید عماد مغنیه به شهادت رسید. کتاب زندگینامه 
این شهید، با مطالبی که مجید محمدولی طی مصاحبه با 
خانواده و همرزمان این شــهید در کرمان و سیرجان تولید 
کرده، به چاپ می رســد. این مصاحبه ها طی 20 تا 25 روز 
تولید شدند و سپس در اختیار رخساره ثابتی نویسنده اثر قرار 
گرفتند و وی، متن این مصاحبه ها را برای چاپ آماده کرده و 
ساختاری روایی به آنها داده است. نام این کتاب از روستای 

پاریز که محل تولد این شهید است، گرفته شده است.
مراســم رونمایی از کتاب »لبخند پاریــز« با حضور 
سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمدرسول الله)ص( 
تهران بزرگ، ســردار ریونــدی، گلعلی بابایی نویســنده و 
پژوهشگر دفاع مقدس، خانواده و جمعی از همرزمان شهید 
که از شهرهای همدان، کرمان و یزد خود را به این مراسم 

رساندند در کافه نخلستان سازمان اوج برگزار شد.
در این مراســم ســردار یزدی فرمانده ســپاه محمد 
رسول الله )ص( تهران از شــهید الله دادی و اهدافش یاد 
کردند: »شــهید الله دادی کســی بود که در طول سالیان 
متمادی در جبهه مقاومت، مقاوم و محکم ایستاد و هیچ گاه 
پا به عقب نگذاشــت. اگر بخواهیــم از او خاطره ای بیان 
کنیم، باید گفت که او همواره به دنبال شــهادت دوید و به 
غیر از شهادت نیز مزد دیگری برای او متصور نبود. شهید 
الله دادی در دوران جوانی و دفاع مقدس خوش درخشید 
و زیبا عمل کرد، بعد از جنگ نیز در کســوت سربازی واقعا 
کوتاهی نکرد. تالش او در یزد، تهران و در جبهه مقاومت 
از یاد کســی نخواهد رفت. یکی از آرزوهــای بزرگ همه 
رزمندگان این اســت کــه در جبهه ای بجنگند که دشــمن 
مقابل آنها رژیم صهیونیســتی اســت. ما اکنــون افتخار 
می کنیم که امثــال الله دادی ها برگ های زرین کشــور را 
مزین کرده اند. آنها برای سالیان سال اسوه و الگو خواهند 
بود و دیگر بچه هــای ما به دنبال الگوهای افســانه ای در 
تاریخ نخواهند گشــت. اخالق شــیرین و لبخند دائمی  او 
هرگز از یاد ما نخواهد رفت. اکنون تحقق بسیج جهانی به 
واسطه برکت خون شهیدان الله دادی است. دشمن اکنون 
می داند که از کجا و چگونه زمین خورده است. داعش ایجاد 
شد که 100 ســال غده چرکینی را در دامان شیعه بگذارد و 
می خواستند رژیم صهیونیستی دیگری را در منطقه ایجاد 
کنند، اما اکنون دشمن از الله دادی و یارانش سیلی خورده 
اســت و در یک جنگ خندق دیگری متحد شده است که 
طراح آن رژیم صهیونیستی، اجرا کننده آمریکا و پول های 

کثیف عربی از آن حمایت می کنند. ما باید خودمان را با این 
دفاع مأنوس کنیم.«

  هدف شهدا
خانم معصومه کاردســت، همسر شــهید الله دادی 
در این مراســم به هدف مقدس شهدا اشــاره کرد و گفت: 
»شهدا دارای هدف مقدسی بودند و با اطاعت از امر رهبری 
پا به عرصــه جنگ گذاشــتند و وقتی دیدند دین شــان در 
خطر است، از همه چیز خود گذشتند و برای دفاع از دین و 
آرمان های آن تالش و مجاهدت کردند. زمانی که به ایشان 
مسئولیتی داده می شد آن را با دل و جان انجام می دادند و از 

همه چیز خود در انجام وظیفه مایه می گذاشتند.«
همسر شهید الله دادی به یک خاطره از زندگی خود با 
شهید الله دادی اشاره کرد و گفت: »در زمان حمله اشرار ما 
تازه به کرمان رفته بودیم و در آنجا زندگی می کردیم و من دو 
فرزند کوچک داشتم. یک روز که قرار بود مانوری در استان 
برگزار شــود، حاجی صبح آن روز با عجله داشــت به سمت 
محل اجرای مانور می رفت که من به ایشــان گفتم  حاجی 
لطفا برای ما دوتا نان بگیرید من بچه هــا را نمی توانم تنها 
بگذارم، اما شــهید الله دادی در جواب بــه من گفت »من 
نمی توانم بروم، خودتان برویــد نان بگیرید.« من گفتم به 
سربازی که تحت امر شماست بگویید برای من دو نان بگیرد 
اما حاجی جواد داد: »مگر آنها نوکر ما هســتند که برای ما 
نان بگیرند؟« و من از این حرف خودم پشیمان وناراحت که 
چرا این حرف را زدم و خودم بچه ها را به همســایه سپرده و 
 رفتم نان گرفتم. این خاطره را برای آن بیان کردم که شهید 
الله دادی هیچ وقت و در هیچ زمانی از مقام خود سوءاستفاده 
نمی کرد و در حفاظت و حراست از اموال بیت المال تالش و 
کوشش می کرد.« رخساره ثابتی نویسنده این کتاب نیز در 
سخنانی کوتاه گفت: »یک سال از زمان نوشتن این کتاب 
می گذرد و من خاطره  نگارش آن کتــاب را تاحدودی از یاد 
برده ام، اما قســمت های انتهایی کتاب دوست داشتم که 
عطیه خانم دختر شهید الله دادی را ببینم و با او صحبت کنم. 
زیرا بخش اساسی این کتاب مربوط به دختر شهید بود، اما 
بنابر شرایط موجود این امکان فراهم نشد تا خاطرات ایشان 
در کتاب بیاید. تمام تالش خود را کردم تا روایت داســتان 
زندگی شــهید الله  دادی را بنویســم کــه از بچگی چگونه 
بزرگ شد و به جایی رسید که سردار سلیمانی از او خواست 
تا به ســوریه برود. در طول این کتاب فصل کودکی شهید 
الله دادی را به خاطر شــیطنت هایی که شــهید الله دادی 

داشت بسیار دوست دارم.«

  زندگینامه شهید 
 ســردار شــهید محمد علی  الله دادی در سال 1340 

در سیرجان متولد شــد. وی در سال 1362برای خدمت به 
مناطق محروم به کهنوج رفت، سال 1359 به اتفاق سردار 
شــهید زندی نیا به جبهه های جنوب رفت و در کنار شهید 
حسین علم الهدی و شهدای دانشــجو به مبارزه پرداخت . 
این سردار شــهید همچنین در عملیات طریق القدس که 
منجر به آزادسازی سوسنگرد و بستان شد، حضور داشت. 
وی در این عملیات فرمانده یگان خمپاره انداز بود.سپس 
شــهید الله دادی به کرمان  برگشــت و در اعــزام مجدد به 
گردان ادوات لشــکر 41 ثارالله  رفت؛ لشکری که فرمانده 

آن سردار قاسم سلیمانی بود.
قبل از عملیات بــدر در ســال 1363 فرمانده گردان 
ادوات لشــکر ثارالله شهید صادق شــد که جانشین او نیز 
سردار شهید زندی نیا بود. با شهادت سردار صادقی در این 
عملیات زندی نیا فرمانده گردان می شود و شهید الله دادی 
فرمانده یگان تطبیــق آتش. چهارم دی  ماه ســال 64 که 
عملیات کربالی 4 آغاز شــد، شــهید الله دادی توانســت 
وارد جزیره  ام الرصاص شــود اما با توقف عملیات به عقب 
برمی گردد. دو هفته بعد در عملیات کربالی 5 فرمانده تیپ 
ادوات یعنی شهید زندی نیا، دوست و همراه همیشگی این 
شهید بزرگوار در خط به شهادت می رســدو به دستور حاج 
قاسم سلیمانی شــهید الله دادی فرمانده تیپ رعد ادوات 
لشکر ثارالله می شود  و  پس از پایان جنگ فرماندهی تیپ 
38 ذوالفقار کرمــان را بر عهده می گیرد.  ســپس به مدت 
3 سال فرمانده تیپ رمضان لشکر 27 محمدرسول الله)ص( 
می شــود.  الله دادی بعد از آن به یزد مــی رود و فرماندهی 
ســپاه الغدیر را بر عهده می گیرد تا اینکه چند سال پیش به 
دعوت سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه به نیروی قدس  می رود تا در لبنان و سوریه به مبارزه با 
رژیم صهیونیستی بپردازد. سردار »محمدعلی الله دادی« 
در حین بازدید از منطقه »قنیطره« سوریه مورد حمله بالگرد 
نظامی رژیم صهیونیستی قرار  می گیرد که بر اثر این جنایت 
این ســردار دالور همراه بــا تعدادی از اعضــای حزب الله 
در 29 دی 94 به شــهادت  می رســند. حاج قاسم سلیمانی 
درباره این شــهید بزرگوار گفته اســت: »ویژگی هایی که 
شهید الله دادی را با آنها می شناختم این بود که این شهید 
بزرگوار به رغم تمام مســئولیت های اجتماعی و نظامی که 
داشــت، هیچ گاه آلوده به شهرت طلبی نشــد. به گونه ای 
که اگر هم اینک از مردم همین دیار بپرسید که یک چهره  
مذهبی و اجتماعی معرفی کنند، بی تردید شهید الله دادی 
خواهد بود. والیت مداری و دینداری عملی شهید الله دادی 
از او یک اسوه تمام عیار ساخته است، وی کسی است که 
مقامات مادی دنیا هیچ گاه در قلب او اثر نکرد و آن عزیز را 
از پیمودن مسیری که بیش از 30 سال در پی آن بود یعنی 

شهادت فی سبیل الله باز نداشت.«  
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»یــک روز مــن در تلویزیــون از برنامه ای که اســم 
نمی برم شــنیدم که مدیرعامل بانکی 248 میلیون تومان 
حقوق می گیرد و فیش حقوقی او منتشر شده است.بعد از 
آن با یک حساب سرانگشتی دیدم که من 26سال است که 
دبیر رسمی آموزش و پرورش هستم و چندسال نیز دبیر نمونه 
بودم و االن با گذشت این ســال ها حقوق بنده 2میلیون و 
480هزار تومان است، یعنی به تعبیری حقوق من یک صدم 
حقوق این مدیرعامل است. بعد از این اتفاق خیلی به من 
برخورد و زمانی که سر کار می رفتم با خودم فکر می کردم که 
این مردم برای ساعت ها و سال ها کار چقدر می گیرند و آن 
آقای مدیرعامل بانک چقدر!« این جمالت از زبان سیروس 
همتی درباره جرقه نمایشی است که این روزها روی صحنه 

بود ؛ نمایشی با نام فیش آباد...
نام همین نمایش هم می تواند موضــوع آن را برای 
ما آشــنا کند، موضوع یک ماجرای اجتماعی برخاســته از 
درون جامعه ماست ؛ موضوعی که چندی قبل در تیتر های 
خبری در راس بود و همه درباره آن حرف می زدند، ماجرای 
فیش هــای حقوقی و مدیرانــی که برای خــود حقوق ها و 
پاداش های عجیب و غریــب رد می کردنــد، در حالی که 
زیر دســتان آنها با کلماتی مثل معیشــت، گرانــی و تورم 
دســت و پنجه نرم می کردند. حاال اگر این قصه تغییر کند 
چه می شود؟ اگر یک اشتباهی پیش آید و پول ها جابه جا 
شود، چه اتفاقی می افتد، اگر داستان از این قرار باشد که 
248 میلیون حقوق ماهانه یک مدیر به حســاب شخص 
دیگری ریخته   شــود و ممانعت این فرد در پس دادن این 
پول  به تصویر کشیده شــود آن وقت این داستان نمایش 
فیش آباد است، نمایشی که در تماشاخانه سرو روی صحنه 
بود. نمایشــی که با زبان خــاص خود به یــک  بی عدالتی 

اجتماعی پرداخته بود.
 ایــن نمایشــنامه درباره اشــتباه کوچکی اســت که 
در پرداخت حقــوق یک فرد پیــش می آیــد. حقوق یک 
رئیس بانک است که به صورت اشــتباهی به حساب یکی 
از مشــتریان بانــک ریخته شــده اســت. آن مشــتری از 
دل ســوختگان انقالب و دهه60  و دوران جنگ است. از 
رزمندگانی اســت که برای دفاع از کیانــش و اعتقادش و 
ناموسش و خاکش و... به جبهه رفته و تا انتهای جنگ در 
آنجا بوده است. او از هیچ امکاناتی استفاده نکرده وزندگی 

ساده و معمولی ای دارد.
این خود به تنهایــی موقعیتی کمیــک و طنز را خلق 
می کند. این مشــتری راننــده - رزمنده ای اســت که پول 
هنگفــت مدیر بانکی بــه حســابش واریز می شــود و او با 
بازپرداخت این حقوق نجومی  مقاومت می کند؛  پس وارد 
بازی خطرناکی می شــود کــه منتهایــش گروگان گیری و 
ارعاب اســت و این در حالی اســت که مرد خسته از روزگار 
نامیمون امروز، پول بــاد آورده را بــه خیریه های مختلف 
هبه می کند. یعنی وکیل بانک به ســراغش می آید تا بلکه 
به گونه ای او راضی کند تا پول را برگرداند. وکیل از خواهش 
و بعد تهدید شــروع کرده و تا دادن نصف پــول به او پیش 
می رود؛ اما مرد خیال دیگری در سر دارد. او پول را تا آخرین 
ریال بین موسسات خیریه و کســانی که نیازمندند تقسیم 
می کند. درنهایت نمایش به ابتدا خود بازمی گردد. این بار 
کمک هزینه  15میلیون تومانی یک گــروه تئاتری که نام 
کارگردانش ســیروس همتی است اشتباهی به حساب مرد 
ریخته شده است. ســیروس همتی با او تماس می گیرد و 
مرد عالوه بــر اینکه پول را به حســابش واریز می کند قول 
می دهد که مبلغی اضافه بر آن نیز به حسابش بریزد. همتی 

فیش آباد 
نمایشی در نقد فیش های نجومی 

می خواهد بگوید اگر کسی یا کســانی باشند که بتوانند در 
مقابل این قماش دزد سر گردنه بایستند، همان مردانی از 
جنس رزمندگان هستند. در یکی از صحنه  های میانی کار، 
بازی با زمان سبب می شود همرزم شخصیت اصلی قصه در 
جنگ، روی صحنه ظاهر شود و با خواندن نامه    اش درباره 
حقوقی ناچیز که به واسطه حضورش در جبهه، بخشی از آن 
را حق خود نمی داند مخاطب را متاثر و در قلب ها نفوذ کند. 
حضور رزمنده و خواندن نامه   اش برای حضار به وضوح در 

رساندن حرف نمایشنامه کمک شایانی کرده و به صراحت 
کالم، افزوده است.

»فیش آباد« مثل آثــار قبلی محصول شــوخ طبعی 
همتی اســت. قهرمان نمایش همانند دیگــر قهرمانان او 
پاک دلی اســت که در موقعیــت مملو از خطــر و گناه قرار 
می گیرد و باید دســت به انتخاب بزندو او انتخاب درســت 

را می کند.
 نویسنده به درستی شخصیت اصلی قصه    اش را رزمنده 
سال های جنگ قرار داده تا تقابلش با برخی مدیران کنونی، 
به مقایسه مرام و منش انقالبی  های حقیقی و کسانی که با 
ریاکاری و ظاهری فریبنده قصد سوءاستفاده  های شخصی 
دارند منجر شــود          . جایی که مدیر به اصطالح دولتی برای 
رســیدن به حقوقش حتی دســت به تهدید جــان یک نفر 
می زند و از هیچ کاری ابایی ندارد اما در مقابل راننده کامیون 
ســهمی  از این پــول نمی خواهد و فقط قصدش رســیدن 
پول بیت المال به خود مردم اســت. خود همتی درباره این 
نمایشنامه در مصاحبه ای گفته است:» همیشه گفته ایم که 
هنرمند باید دغدغه مند باشد و مشکالت جامعه را به تصویر 
بکشد، اتفاقات چند وقت اخیری که در جامعه رخ داد، من 
را وادار کرد که نمایشــنامه ای در نقد و تحلیل فیش های 
حقوقی نجو می بنویسم. از آنجا که مطرح کردن مستقیم 
چنین مسائلی بازخورد منفی دارد، تصمیم گرفتم نمایشنامه 
را کمی تا قسمتی طنز بگیرم تا به صورت غیر مستقیم بتوانم 
تاثیر بیشــتری بگذارم. در واقع این نمایش ظاهرا موجب 
خنده مخاطب می شود اما آنها در باطن با اثری گروتسک و 
مینیمال روبه رو خواهند شد. من صادقانه می گویم که االن 

برایم مهم نیست در چه شرایطی این حرف را می زنم یا چنین 
نمایشــی را به روی صحنه می برم، بلکه هر وقت احساس 
بی عدالتی کنم، معتقد هستم که رســالتی روی دوش من 
اســت که باید با آن حرفی که مردم نمی تواننــد بزنند را به 
صورت هنر در قالب داستان، فیلم یا نمایشنامه ارائه کنم، 
به همین دلیل حتی اگر شرایط سخت تر از این هم بود، در 
حد امکان حرفم را می زنم و با اوضاع کاری ندارم. نمایش 
»فیش آباد« هم اساســا نقد شــرایط روز جامعه ما درحوزه 
سیستم حقوقی اســت ؛ موضوعی که در همه ادوار وجود 

داشته و باید به آن پرداخته شود.« 
سیروس همتی درباره علت اســتفاده از زبان طنز در 
این نمایشنامه هم گفته اســت: »این مقوالت  بی شک از 
حساســیت هایی برخوردارند و نیاز به نگاهی متفاوت برای 

اجرا دارند. نگاه طنز به آنها در فیش آباد باعث شد تا کار به 
اجرای عمومی برسد.  بی شــک اگر این نمایش طنز نبود، 
ما در اجرا با مشــکالت زیادی روبه رو می شــدیم. مضاف 
بر اینکه در این نمایــش، باتوجه به تغییراتــی که در حین 
تمرین ایجاد شد، ســعی کردم طنز اجرا را به مراتب کمتر 
از طنز متن و حتی اجرا خوانی کنم. چون اعتقاد داشــتیم 
طنز کالمی نباید از بروز مفاهیم درون متنی جلوگیری کند و 
در تمام دیالوگ ها، حتی دیالوگ های لحظه ای و آنی این 

موضوع  مدنظر بود.«
در ایــن اثر ســروش طاهری، شــهرام مســعودی، 
مانلی حســین پور، ســیروس همتی، محیا علیزاده و علی 
یعقوب زاده به ایفای نقش می پرداختند  و اســتقبال از این 
کار آن قدر خوب بود که همتی را مجاب کرده که از این پس 
همین راه را برود: »من قبل از نمایش فیش آباد شاید معتقد 
بودم که اشکالی ندارد، هر کســی در هر ژانری که دوست 
دارد باید کار کند، اما پس از استقبالی که از این نمایش شد و 
خیلی ها تشکر کردند که ممنون حرف مردم را گفتی، به این 
نتیجه رسیدم که در کارهای بعدی هم به معضالت جامعه 
خودم می پردازم، چرا که شاید االن پرداخت به داستان های 
خارجی و موارد دیگر اولویت مردم نباشد . درست است که 
آنها هم الزم هستند، اما ما اگر بحث تئاترهای مختلفی که 
هستند را کنار بگذاریم، الزم اســت فایلی را باز کنیم که در 
کنار آنها به تئاترهای جسور، موضوعات روز و ... بپردازیم، 
چرا که وقتی نمایش های کمدی، جنگی،خارجی، آیینی 
و... داریم، باید گونه دیگری با عنوان تئاترهای انتقادی 

شکل بگیرد و به آن احترام بگذاریم.«  
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شعله های شکست 
آیا رونالدو از رئال مادرید می رود؟

»چریشف« چه نام آشنایی است برای روزهای بد رئال 
مادرید! این بازیکن روس همان بازیکنی اســت که برای 
دقایق اندکی در رقابت های جام حذفی فوتبال اسپانیا مقابل 
کادیس به میدان رفت، امــا از آنجا که به دلیل محرومیت 
حق حضور در این دیدار را نداشــت  و باعث حذف ناباورانه 
رئال مادرید  شــد، اما چریشــف این بار چراغ قرمز دیگری 
را به صدا درآورد، او که ســربه زیردریایی زرد و یارئال بود، 
موجبات یک باخت دیگــر را برای شــاگردان رئال فراهم 
کرد. در دقیقه 87 بازی بــود که ویا رئــال در عین ناباوری 
به گل رســید. روی یک ضدحمله ســریع، ضربه چریشف 
در موقعیتی تــک به تک با مهار دیدنی نــاواس همراه بود 
اما روی ریباند پابلو فورالنز موفق شــد بــا یک ضربه چیپ 
فوق العاده دروازه رئال مادریــد را باز کند و ویارئال با همان 
یک گل حریف نامدار خود را مغلوب کرد و روزهای تلخ رئال 

مادرید ادامه پیدا کرد.
اگر واقعیت ماجــرا را بخواهید، این بازی از روزهایی 
بود که فوتبال می خواست ثابت کند که اگر دلش بخواهد 
یک طرف ناعادالنه هم دارد و یک تیم می تواند همه بازی 
را حمله کند و به نتیجه نرسد و تیم مقابل با یک حمله بردن 
را فتح کند و شــاید حق با زیدان باشــد که می گوید: »این 
نتیجه کامال غیرمنصفانه است و پذیرفتنش دشوار؛ چرا که 
فرصت های گلزنــی زیادی خلق کردیم، ولــی انگار توپ 
نمی خواست وارد دروازه شود. این مســاله زجر آور است. 
بازیکنانم هرگز پاپس نکشیدند و این کار ساده ای نیست؛ 
چون بارها با بدشانسی توپ های شان گل نشد و در عوض 
بر خالف روند بازی گل خوردیم. پیغام من به بازیکنان این 
است که باید به همین روند ادامه دهند. االن روی بد فوتبال 
به ما رو کرده ولی آن را تغییر خواهیــم داد. این با اتحاد و 
همبستگی ممکن خواهد شــد. این شکست از هر جهت 
غیر قابل توضیح است و به خاطر بازیکنان بسیار ناراحتم. 
آنها همــه کار کردند و نمی توانم کســی را ســرزنش کنم. 
لحظات و روزهای تلخی را سپری می کنیم و چیز بیشتری 

نمی توان گفت.«
در این جمله های امیدوار کننده شاید خبر روزهای بد 
را می توان دریافت ؛ دفــاع از قهرمانی در لیگ قهرمانان، 
قهرمانی در اللیگا، قهرمانی در ســوپر جام اروپا و اسپانیا 
و قهرمانی در جام باشگاه های جهان نشان از این  دارد که 
سفید پوشان مادریدی پادشاهان  بی چون و چرای مستطیل 
سبز در ســال 2017 بوده اند، اما سال 2018 برای رئالی ها 
با یک بیماری حاد شــروع شــده، بیماری ای که با عالئم 
گل نزدن و نبردن تعریف می شــود. وقتی بدانیم که رئال 

برای اولین بار از ســال 2009، دو بازی پشت سرهم را در 
سانتیاگو برنابئو شکســت خورده و در اتفاقی شاید عجیب 
در اللیــگا 8 امتیاز از تیم معموال متوســط والنســیا عقب 
افتاده و پشــت ســر آنها خودش را در رده چهارم می بیند. 
کهکشــانی ها در حال حاضــر باتوجه به یک بــازی کمتر 
در اللیگا نســبت به دیگر رقبا، 19 امتیاز نسبت به بارسای 
صدرنشــین فاصله دارند که در ابتدای فصــل و باتوجه به 
فرم آماده این تیــم، تصور ایجاد چنیــن اختالف امتیازی 
 در اواســط فصل برای بدبین ترین هوادار رئال مادرید نیز 

ممکن نبود. 
حاال رئال مادرید تنها 2 امتیاز با بدترین اختالف امتیاز 
خود در تاریخ اللیگا فاصله دارد. در سال 1996 و در سالی 
که اتلتیکومادرید قهرمان اللیگا شد، کهکشانی ها در هفته 
33 با صدر جدول 21 امتیاز فاصله داشــتند و حاال ممکن 
است با ادامه این روند عجیب، رکورد بدترین اختالف امتیاز 
با تیم اول در تاریخ این باشــگاه شکسته شود. چه اتفاقی 
برای رئال همیشــه برنده فصل پیش زیدان افتاده است؟ 
کمتر از یک ماه بعد از فتح جام باشگاه های جهان به عنوان 
پنجمین عنوان در ســال 2017 و هفتمین جــام در دوران 
حضور زیــدان روی نیمکت رئال، حــاال او باید برای حفظ 

صندلی خود مبارزه کند.

  پروژه فروش 
»چه بر سر رونالدو آمده است؟« این دومین سو الی 
اســت که زیاد پرســیده می شــود. در بازی برابــر ویارئال 
رونالدو 11 ضربه به سمت دروازه حریف زد که 4 تای آن در 
چارچوب و 7 تای آن خارج از چارچوب بود؛ اما هیچکدام 
تبدیل به گل نشد. ستاره پرتغالی کهکشانی ها اگرچه چند 
بازی را به علت محرومیت از دست داده؛ اما تا به حال در 14 
بازی تنها موفق به زدن 4 گل شده و رکورد ضعیف هر 314 
دقیقه تنها یک گل را ثبت کرده اســت. ایــن آمار بدترین 
کارنامه دوران حرفه ای او در برنابئو به شمار می آید. از سال 
2005 و دوران حضور در یونایتد کــه رونالدو تنها یک گل 
در آن فصل زد، این بدترین آمار او طی این ســال ها بوده 
است.نکته ای که  ســر و صدا به پا کرده این است که انگار 
هم رئال و هم رونالدو به یک جدایی فکر می کنند.این نکته 
را هم روزنامه AS  روزنامه نزدیک به رئالی ها نوشــته و هم 
روزنامه پرتغالی رکورد که به طور طبیعی به رونالدو نزدیک تر 
است، روزنامه AS  از تمایل کریستیانو رونالدو، فوق ستاره 
رئال مادرید به ترک این تیم خبر داد و حتی مقصد او را هم 
یعنی منچستر یونایتد دانست. ستاره پرتغالی بین سال های 

2003 تا 2009 در یونایتد توپ زد و موفقیت های زیادی با 
این تیم کسب کرد و حاال دوباره به فکر بازگشت به این تیم 
است. در حقیقت او شیاطین ســرخ را بهترین مسیر برای 
ادامه فوتبالش می داند. در همین راســتا نشــریه پرتغالی 
رکورد در گزارشی مدعی شده است که فلورنتینو پرز رئیس 
باشگاه رئال مادرید به ژرژ مندس ایجنت رونالدو اعالم کرده 
است که آماده شنیدن پیشــنهاد های دیگر تیم ها در مورد 

کریستیانو رونالدو است.
ماجرا چیست؟ تابستان امســال پرز به رونالدو وعده 
داده بود که رقم دریافتی وی را افزایش خواهد داد و رونالدو 
که احساس می کند با دستمزد فعلی)نصف دستمزد مسی 
و نیمار( به وی توهین شــده، تقاضای 50 میلیون یورو در 
سال را دارد؛ خواسته ای که از ســوی پرز به عنوان توقعی 
نابجا تعبیر شده و باشگاه رئال در شرایط فعلی هیچ تمایلی 
برای بهبود قرارداد فعلــی رونالدو ندارد؛ قــراردادی که تا 
2021 اعتبار دارد. رونالدو در صحبــت با هم تیمی هایش 
گفته اســت که پرز همیشــه در مورد تمدید قرارداد، امروز 
و فردا می کند و این برای فوق ســتاره پرتغالی  بی احترامی 
 بزرگی محسوب می شــود. رونالدو معتقد است که مشکل 
او با رئال پول نیســت؛ بلکه توقع احترام بیشتری از سوی 
پرز دارد. چراغ سبزی که پرز به جدایی رونالدو نشان داده، 
ثابت می کند که اختالفات بین طرفین کامال جدی است نه 
یک بلوف. اگر اوضاع تغییر نکند، پاری سن ژرمن و یونایتد 
احتماال برای جذب رونالدو وارد رقابت سنگینی خواهند شد. 
روزنامه مارکا هم نوشته پرز از فشارهای رونالدو خسته شده 
و معتقد اســت که االن و باتوجه به وضعیت بحرانی رئال، 
زمان مناسبی برای فکر کردن به بهبود قرارداد رونالدو نیست 
و این فشارها چیزی جز ایجاد حاشــیه بیشتر برای باشگاه 
در پی نخواهد داشت. پرز معتقد است که رونالدو در حال 
حاضر به جای فکر کردن به پول بیشــتر، باید تمرکز خود 
را روی بهبود شــرایط گلزنی خود معطوف کرده و رئال را از 

بحران خارج کند. 
این امکان هم وجود دارد که فلورنتینو پرز در تابستان 
در خط حمله رئال مادرید یک انقــالب برپا کند ؛ کاری که 
قبال نشان داده که قادر به انجام آن است. اولین نام در این 
فهرست، نیمار برزیلی است. رویایی که پرز می خواهد آن 
را به واقعیت تبدیل کند. با این حال جــدا کردن او از پاری 
سن ژرمن تنها یک سال پس از امضای قرارداد، کار آسانی 
نخواهد بود. نام دوم ادن هازارد است. بازیکنی که زیدان به 
او عالقه دارد. برای پست مهاجم مرکزی، پرز مدت هاست 

که به روبرت لواندوفسکی عالقه مند است.  
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سیزده ساله ها 
کتابی که به چاپ 35 رسید 

باکری به روایت آبیار 
کتابی که به چاپ دوم رسید 

جلد تایم برای 
یک سالگی 
ریاست جمهوری 
ترامپ

جلد اکونومیست 
برای یک سالگی 
ریاست جمهوری 
ترامپ

جلد اشپیگل 
برای یک سالگی 
ریاست جمهوری 
ترامپ

پیشخوان جهانی

جای برنامه »هفت« مدت هاســت که خالی اســت ؛ 
برنامه ای که با اجرای فریدون جیرانی و نقدهای تند مسعود 
فراســتی خیلی زود جای خود را در میان اهالی ســینما باز 
کرد، سپس جیرانی جای خودش را به گبرلو داد و این برنامه 
همچنان ســرپا ماند. آخرین ســری برنامه هفت با اجرای 
بهروز افخمی  روی آنتــن رفت. از آخرین  بــاری که بهروز 
افخمی  و گروهش از برنامــه »هفت« خداحافظی کردند، 
گمانه زنی های بسیاری مبنی بر اینکه آیا این برنامه بار دیگر 
آغاز خواهد شد و چه کسی اجرای آن را عهده دار می شود، 
به میان آمد؛ از فرزاد حسنی تا مهدی کرم پور و چهره های 
دیگری که در مقطعی خاص نامشان از گزینه های احتمالی 
اجرای این برنامه بود صحبت شد. اما در روزهای باقی مانده 
به برگزاری سی وششمین جشــنواره فیلم فجر، ازسرگیری 
مجدد این برنامه بحث های بســیاری به راه انداخته  و نکته 
بسیار مهم در این میان شخصی است که در صندلی اجرای 
این برنامه تکیه خواهــد زد. در چند روز اخیر نام محمدرضا 
شــهیدی فرد، مهران مدیری و رضا رشــیدپور جدی ترین 
گزینه هایی بوده اند که اجرای برنامه »هفت« به آنها سپرده 
خواهد شد. از میان این افراد، رضا رشیدپور چند روز پیش در 

برنامه زنده »حاال خورشید« درباره حضور در »هفت« اظهار 
بی اطالعی کرد تا جدی ترین گزینه همان مهران مدیری 
باشد؛ گزینه ای که خیلی زود قطعی شد و اجرای این برنامه 
در طول برگزاری جشــنواره فیلم فجر را بــر عهده گرفت. 
»علی اصغر پورمحمدی«، مدیر شــبکه 3 در گفت وگویی 

این موضوع را تایید کرده و گفت: »اجرای ویژه برنامه هفت 
در طول مدت جشنواره فیلم فجر بر عهده »مهران مدیری« 
گذاشته شده است. مهران مدیری مجری با شایستگی ها 
و توانمندی های مشخصی است و هم در حوزه سینما فرد 
شناخته  شده و مسلطی  اســت و هم در اجرا فرد توانمندی 
است. همین موضوع منجر شــد طی جمع بندی هایی که 
داشتیم ایشان را برای اجرای برنامه هفت انتخاب کنیم.«

مدیر شبکه سه سیما همچنین در پاسخ به این سوال 
که پیش از این اعالم شــده بود قرار اســت مهران مدیری 
رقمی  باالی 100 میلیون تومان برای اجــرای ویژه برنامه 
دریافت کند نیز گفته: »هنوز اصال بر آورد برنامه انجام نشده 
و میزان دستمزد ایشان هم رقمی  در حد عرف خواهد بود و 

اعالم این اعداد و ارقام شایعه ای بیش نیست.«
سو ال مهم تر این است که اجرای برنامه هفت به طور 
دائمی  به مهران مدیری سپرده شود؟ پس از موفقیت برنامه 
»دورهمی« رابطه او که مدت ها با تلویزیون قطع شده بود، 
بهبود یافته اســت، او حاال به طور موقت اجــرای برنامه را 
برعهده گرفته، آیا این امکان وجود دارد که مهران مدیری 
مجری دائمی  برنامه هفت شود؟ حتی خود پورمحمدی هم 
این موضوع را رد نمی کنــد: » فعال توافق صورت گرفته در 
اجرای ویژه  برنامه هفت در طول مدت جشنواره فیلم فجر 
به ایشان سپرده شده و برای بعد از آن هنوز تصمیم نهایی 

گرفته نشده است.«

دورهمی  سینمایی 
مهران مدیری برنامه 7 را اجرا می کند 

نشر شاهد کتابی از نرگس آبیار، نویسنده و کارگردان سینمای ایران را با عنوان »کسی 
که هیچ وقت گم نمی شــود« که با موضوع بازخوانی خاطراتی از شهید مهدی باکری تالیف 
شــده اســت را تجدید چاپ کرد. در این کتاب آبیار از زبان یکی از دوستان و هم محلی های 
شهید باکری با عنوان »حمید« خاطراتی را از زندگی وی بازگو می کند. در ابتدای این اثر  شهید 
باکری نام نوجوان ها را پرسیده و معنی اسم شان را می گوید. حمید از شهید باکری می پرسد 
که »مهدی« به چه معناســت و او در جواب می گوید: »کسی که هیچ وقت گم نمی شود.« 
بنابراین عنوان این کتاب از معنای نام شهید باکری اقتباس شده است. راوی داستان »کسی 
که هیچ وقت گم نمی شود« کودکی ا ست که  در محله سکونت شهید باکری زندگی می کند. 
اتفاقاتی که در تیم فوتبال محله رخ می دهد و آشنایی شهید باکری با این تیم و تاثیراتی که بر 
روای داستان و دوستانش دارد، در این داستان به تصویر کشیده شده اند.  سردار شهید مهدی 
باکری در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس معاونت تیپ نجف اشــرف، در عملیات 
رمضان فرماندهی تیپ عاشورا و در عملیات های مسلم بن عقیل، والفجر مقدماتی، والفجر 
یک تا 4، خیبر و بدر، فرماندهی لشکر عاشورا را بر عهده داشت. این فرمانده در عملیات بدر 
به خاطر شرایط حساس عملیات به خطرناک ترین صحنه های کارزار وارد شد و در حالی که 
رزمندگان لشکر را در شرق دجله از نزدیک هدایت می کرد بر اثر اصابت تیر مستقیم عراقی ها، 
ندای حق را لبیک گفت و به لقای معشوق نایل  شد. از آبیار که در سال های اخیر با کارگردانی 
فیلم هایی چون »شیار 143« و »نفس« حضوری پررنگ در سینمای ایران داشته است، در 
مقام نویســنده پیش از این کتاب هایی چون »کوه روی شانه های درخت«، »چشم سوم«، 

»داستان دو خط«، »ساعت مچی«، »نفس« و... منتشر شده است.

چاپ سی و پنجم کتاب »سیزده ساله ها« که  هادی شیرازی آن را نوشته از سوی نشر 
شهید کاظمی  روانه کتابفروشی ها شد. قریب به 40 هزار نسخه از این کتاب از ابتدای انتشار 
تا کنون روانه کتابفروشی ها شده است. این کتاب حکایتی از نبرد و حماسه آفرینی نوجوانانی 
است که هنوز طعم تکلیف را نچشیده بودند ولی به بهترین نحو، تکلیف خود را ادا کردند و 

بلوغ شان با رسیدن به شهادت بود ؛ بلوغ خونین.
کتاب »سیزده ساله ها«، روایاتی است از حضور قاسم های خمینی ؛ بزرگ مردانی که به 
جایی رسیدند که رهبرشان آنان را رهبر نامید. این کتاب تقدیم شده است  به تمامی  قهرمانان و 
نوجوانانی که در هشت سال دفاع مقدس به بلوغی خونین دست یافتند، مخصوصا شهیدان 
نوجوانی که سال  ها، گمنام، در کربالی ایران مدفون بوده اند. همانند شهیدانی همچون 
»سعید طوقانی«، »ابراهیم تباشیر«، »کاظم حیدری حبیبی«، »محمد تشانی«، »خلیل 

درویشی«، »بهنام محمدی«، »مهرداد عزیزاللهی« و »غالمعلی عبداللهی«.
در بخشی از کتاب آمده است: »نوجوان پانزده ساله ای توی منطقه کار می کرد، کارش 
بسته بندی - و به قول بچه ها، شکالت پیچی  شهدا بود. دل شــیری داشت. من در تهران 
از مرده ای در آن دورها می ترسیدم و شــب خوابم نمی برد؛ اما او در این سن، داشت ده ها 
جسد را که بعضی تکه پاره بودند یا عضوی از اعضا کم داشتند، بسته بندی می کرد. زمین آن 
محوطه، پر از خون بود. خون های لخته و خشــکیده. نوجوان بسیجی، جنازه تکه پاره ای 
را مرتب کرد. دست و پای بریده اش را سر جایش گذاشت و پالستیک را از دو طرف بست. 
درست مثل بستن شکالت. بوی مواد ضد عفونی کننده که گه گاه با پمپ سم پاشی دستی 

پاشیده می شد، مشام را سخت آزار می داد.«
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مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول از افزایش حدود 25 
درصدی فروش و تحقق ســود حدود 80 درصدی ایرانول 

طی 9 ماهه سال جاری خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی و تبلیغات شــرکت نفت 
ایرانول، مهندس عیسی اسحاقی، مدیرعامل شرکت نفت 
ایرانول در مراسم تقدیر از اتوســرویس کاران برتر استان 
تهران ضمــن تقدیر از اتوســرویس کاران کــه در فروش 
تولیدات داخلی پیشــگام هســتند، گفت: »در سال 95 با 
افزایش ســهم بازار ایرانول بین چهار شــرکت تولید کننده 

روغن بیشترین رشد سود را به خود اختصاص دادیم.«
مهندس اســحاقی با بیان اینکه سال گذشته برای 
اولین بار رکورد فروش محصوالت نهایی را شکســتیم و 
سود شــرکت افزایش پیدا کرد، تصریح کرد: »از ابتدای 
ســال 95 و طی شــش ماهه ســال جاری بــا کاهش 30 
درصدی خام فروشــی، افزایش فــروش محصول نهایی 
ادامه پیدا کرد و ســهم بــازار ایرانول بین چهار شــرکت 

ســازمان حمایت از مصرف  کنندگان و تولیدکنندگان 
گزارشی از وضعیت تولید، توزیع و قیمت روغن موتور در 9 

ماهه امسال را اعالم کرد.
بر اساس گزارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان، چهار شرکت تولیدکننده عمده روغن کشور 
)بهران، ایرانول، پارس و ســپاهان( 274 هزار مترمکعب 
روغن موتور در 9 ماهه امسال تولید کردند که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل که 270 هزار متر مکعب بوده اندکی 

افزایش داشته است.
سهم هر یک از 4 شــرکت برتر در رشــد تولید روغن 
موتور در این مدت شرکت بهران 8 درصد، ایرانول 9 درصد، 

روانــکار افزایــش یافــت.«وی در ادامه با بیــان اینکه 
طی سال گذشته و امسال بیشــترین صادرات محصول 
نهایی را به کشــورهای همسایه داشــتیم، گفت: »برای 
اولین بار در کشــور با همــکاری پتروناس روغن کشــتی 
را به بازار عرضــه کردیم و در آینده نیــز تولید روغن های 
صنعتی، موتوری و گریس با تائیدیه های خودروســازان 
بین المللی با همکاری پتروناس به بازار عرضه می شود.« 
وی همچنین از ورود چندین محصــول جدید ظرف چند 
ماه آینده بــه بازار خبر داد و گفت: »به زودی اســتراتژی 
1404 ایرانول نهایی می شــود و براساس این استراتژی 
تا ســال 1400، 10 پروژه توســعه ای جــزو برنامه های 

ایرانول است.«
مهندس اســحاقی در ادامه گفت: »بهره برداری از 
تولید روغن الوند در آبادان پس از 36 سال و بهره برداری از 
پایانه صادراتی ایرانول در بندر امام خمینی)ره( از پروژه های 

مهم سال جاری بود.«

نفت پارس 9- درصد و ســپاهان 11- درصد بوده است که 
ایرانول بیشترین رشد تولید روغن موتور را به خود اختصاص 

داده است.
براساس این گزارش، توزیع و فروش روغن موتور در 
این چهار شرکت طی 9 ماهه امسال 254 هزار متر مکعب 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته، 
در عین حال فروش ایرانول با 11 درصد، بهران با 1- درصد، 
پارس با 7- درصد و ســپاهان 6- درصد در این مدت رشــد 

مثبت و منفی داشته اند.
شرکت نفت ایرانول تنها شــرکتی است که در فروش 
روغن موتور در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه 

  پایانه صادراتی ایرانول در بندرامام خمینی )ره( 
آماده افتتاح است 

وی افزود: »پروژه پایانه صادراتی ایرانول در بندر امام 
خمینی )ره( کــه از پروژه های مهم و اســتراتژیک ایرانول 
است در زمینی با مساحت 2 و نیم هکتار و با ظرفیت مخازن 
25 هزار متر مکعب آماده افتتاح است که به زودی افتتاح 
شده و با بهره برداری از این پایانه ذخیره سازی محصوالت 

صادراتی ایرانول به سه ماه افزایش می یابد.«
گفتنی است؛ در پایان این مراسم از اتوسرویس های 
برتر اســتان تهران آقایان ابراهیم غالمی، مسلم رفیعی، 
علی وثوقی، ابراهیم مهدیان، میــالد فالح، امیر حاجی 
آبادی، حســین صیدلــو، محمدرضا پور اکبــر اصفهانی، 
بهادر مسلمی، محمد خرمی، مهرداد سامانی پور، محسن 
ســامنی، حجت اللــه حــدادی، محمدعلی فرخنــده زاده 
 و صمد ابراهیمی  شــیرازی با اهــدای لــوح و هدایا تقدیر

 به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول خبر داد 

افزایش 25 درصدی فروش و تحقق سود 80 درصدی ایرانول

درگزارش وزارت صنایع از وضعیت تولید و فروش روغن موتور در کشور اعالم شد؛

ایرانول امسال بیشترین رشد فروش روغن موتور را به خود اختصاص داد

سال قبل 11 درصد رشد داشته و سه شرکت دیگر )بهران، 
پارس و سپاهان( با رشد منفی مواجه بوده اند.

گزارش سازمان حمایت حاکی است، متوسط قیمت 
بازار شــرکت های بهران و ایرانــول در 9 ماهه امســال در 
مقایســه با مدت مشابه ســال قبل کاهشــی نداشته ولی 
متوسط قیمت بازار دو شــرکت دیگر با کاهش نرخ مواجه 
بوده اســت. این گزارش می افزاید لوبــکات ماده اصلی و 
اولیه تولید روغن موتور به رغم ثابــت بودن قیمت فروش 
محصوالت تولیدی چهار شرکت در 9 ماهه اول سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با 44 درصد افزایش قیمت 

مواجه بوده است.
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