دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

فرهنگی

حمید منوچهری:

جوانانباکدامدرهمودینارگذرانزندگیکنند؟

حمید منوچهری گوینده ،دوبلور و بازیگر باس��ابقه درباره درخواستش
از رئیس جدید صداوس��یما و پیشنهادش به پیمان جبلی ـ فردی که
به تازگی بر صندلی ریاست صداوسیما نشسته است ـ گفت :من چند
سال از بازنشستگیام گذشته است ،برای خودم چیزی نمیخواهم؛ فقط
میخواهم نمایش باش��د و با تمام وجودم این را میخواهم .او در عین
ح��ال به صحبت هایش اضافه کرد :عزیزان جوانی که در رادیو داریم با
کدامین درهم و دینار میخواهند زندگی شان را بگذرانند؟ از این عزیز،
جناب پیمان جبلی که تشریف آوردند و جایگزین آقای علی عسکری
ش��دهاند ،میخواهیم که به این جوانها برسند .مطمئنا خودشان بچه
دارند و میدانند که خواس��ته جوانان چیست .من هیچی نمیخواهم،
حتی برای بچههای خودم هم چیزی نمیخواهم ،آنها دارند کارش��ان
را انجام میدهند ،اما رادیو به هر جهت یکس��ری کمبودها دارد و این
کمبودها را خود عزیزان بهتر از همه میدانند؛ نیازی به گفتن من حقیر
و دیگران نیست .این کاستیها و کمیها در طول این مدت بوده و اگر به
همین گونه پیش برود ،باز هم هست که باید از بین برود و ان شاءاهلل از
بین خواهد رفت .منوچهری خاطرنشان کرد :از هر کدام از بچههای رادیو
که سوال کنید یکسری گرفتاریها دارند که میخواهند این گرفتاریها
برطرف ش��ود .یک خانه پنجاه متری نزدیک ب��ه پنج میلیون اجاره و
نزدیک به پنجاه میلیون یا شصت میلیون پیش قسط دارد ،جوانها از

کجا میخواهند بیاورند؟ اگر به من باشد میخواهم برای تمامی بچهها و
جوانهای عزیزمان که با تمام وجودشان آمدهاند و عاشق این کار هستند
مسکن بدهند .اگر مسکن بدهند ،دیگر هیچی نمیخواهند .هر کدام از

این جوانها که دست رویشان بگذاری ،ندارند ،چون پدران این عزیزان
هم نمیتوانستند برایشان مهیا کنند .چون چیزی نداشتند .خیلی سال
است که دیگر مسکن ندارند .البته زمانی به بچههای سازمان مسکن داده
میشد ولی تمام شد .حدودا تا سال  ۷۲به بچهها مسکن میدادند اما
از آن سال به بعد دیگر مسکنی داده نشد .من آرزویم این است که تمام
جوانها یک زندگی نیمه مرفه داشته باشند .یک دریافتی درست داشته
باش��ند که بتوانند این زندگی را بگذارنند .این گوینده و دوبلور باسابقه
در ادامه با تاکید بر اهمیت فراهم بودن مس��کن برای جوانان فعال در
صداوسیما ،عنوان کرد :همه مدیران اگر احیانا مسکن دارند میدانند که
تمامی آسایشها میتواند در مسکن باشد؛ مسکن که باشد خیلی کارها
میتوانند انجام دهند .نزدیک به  ۴۰سال است تمام آرزویم برای جوانها
یک امنیت شغلی است .این امنیت خیلی الزم است .اگر این امنیت باشد
تمامی جوانها میتوانند نفس بکشند و در تمامی کارها زایشهای بسیار
بزرگ داشته باشند .اما اگر مسکن نداشته باشند ،فکرشان هزار و یک
جا هست ،غیر از جایی که باید باشد .به گزارش ایسنا ،حمید منوچهری
در پایان گفت :آرزو میکنم که به حق موال همه جوانها خوب و خوش
و خرم بوده و از حداقلها برخوردار باش��ند تا بعد بتوانند در کار هنری
ک��ه طرفش آمدند و با آن زندگی میکنند ،به جایگاهی برس��انند که
حقشان است.

«دیوید فینچر» سریال میسازد

اشکان رهگذر در یونان

«تست آخر» کلید میخورد

«دیوید فینچر» با نتفلیکس در «دیدن» که سریال مستند جدیدی
در گرامیداشت سینما است ،همکاری میکند .نتفلیکس در توییتی
نوش��ت« :خبر خاصی از دیوید فینچر در راه اس��ت »...در هر حال
ای��ن چیز خاص خبری درب��اره ادامه فیلم «منک» نبود بلکه خبر
داده شد که «فینچر» تهیهکننده اجرایی «دیدن» با «دیوید پریور»
کارگردان «مرد خالی» است« .درو مکوینی» نویسنده که در این
پروژه همکاری دارد نوش��ت :این مجموعه به منزله یادداشتهای
 ۱۰تا  ۳۰دقیقهای درباره چیزی است که ما را مجذوب یا ناراحت
میکند و به ارتباط ما با فیلمها مربوط است .به گزارش مهر به نقل
از ورایتی« ،دیدن»  ۱۳نوامبر در لسآنجلس نمایش داده میشود و
بعد در تاریخ نامعلومی در نتفلیکس ارائه میشود.

آرزویم این اس�ت که تمام جوانه�ا یک زندگی
نیمه مرفه داش�ته باش�ند .یک دریافتی درست
داشته باشند که بتوانند این زندگی را بگذرانند

اشکان رهگذر ،نویسنده و کارگردان انیمیشن بهعنوان داور بخش
اصلی هفتمین جشنواره بینالمللی انیمیش��ن ت ِسالونیکی یونان
انتخاب ش��د.او در کنار داوری آثار رس��یده به این جشنواره ،مستر
کالس��ی آنالین با موضوع چگونه اس��تودیو هورخ��ش کارش را از
ایران ش��روع ک��رد و فعالیتهایش را در خارج از مرزها گس��ترش
داد در روز دوش��نبه  ۲۶مهر  ۱۸( ۱۴۰۰اکتبر) برگزار خواهد کرد.
اشکان رهگذر پیشازاین داور جشنواره بینالمللی فانتازیا ،۲۰۲۱
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران و دومین دوره مسابقات ملی
بازیس��ازی رایانهای بوده است .به گزارش ایرنا ،هفتمین جشنواره
بینالمللی انیمیش��ن ت ِس��الونیکی یونان (تَف) از  ۱۴تا  ۲۴اکتبر
( ۲۲مهر تا  ۲آبان ماه) به شکل آنالین برگزار میشود.

نقاشیخودویرانگر«بنکسی»رکوردزد

نقاشی «دختری با بادکنک» بنکسی که سه سال
پیش در یک حراجی۱/۴میلیون دالر فروخته شده
بود ،شامگاه پنجشنبه  ۱۴اکتبر در حراجی ساثبیز
لندن  ۲۵میلیون دالر فروخته ش��د و گرانترین
اثر نامدارترین هنرمن��د گمنام دنیا لقب گرفت.
«دختری ب��ا بادکنک» پس از رد ش��دن بخش
زیاد آن از دستگاه کاغذخردکن کارگذاشتهشده
در ق��اب تابلو به «عش��ق در زبالهدان» تغییر نام
داد .درس��ت س��ه س��ال پیش در اکتبر ۲۰۱۸
«دختری با بادکنک» در ساثبیز لندن به فروش
رس��ید اما بالفاصله پس از خوردن سومین ضربه
چکش روی میز ،ناگهان دس��تگاه کاغذخردکن
روشن شد و دوس��وم پایینی تابلو را رشتهرشته
کرد .همه حاضران در سالن با شگفتی به صحنه
نابود ش��دن تابلو نگاه میکردند و کاری از دست
هیچکس برنمیآمد .بنکسی اندکی بعد روند کار
گذاشتن دستگاه کاغذخردکن را در قاب «دختری

با بادکنک» در صفحه خود با کاربران اینستاگرام
به اشتراک گذاشت .همان زمان اعالم شد مالک
تازه نقاشی با نام تغییریافته «عشق در زبالهدان»
آن را با خود به خانه برده اس��ت .کارشناس��ان بر
این باور بودند با وجود نابود ش��دن بخش اصلی
نقاش��ی« ،عش��ق در زبالهدان» در حراجیهای
بعدی به قیمتهای باالتر معامله میش��ود و این
پیشبینی پس از فقط سه سال با حدود  ۲۰برابر
ش��دن ارزش آن به واقعیت پیوس��ت .به گزارش
هنرآنالین ،نسخه کاغذی بسیاری از نقاشیهای
دیواری بنکسی در حراجیهای مهم دنیا فروخته
شده که «عشق در زبالهدان» تازهترین نمونه آن
اس��ت .ماه مارس گذشته یک نقاشی که بنکسی
روی دیوار یک بیمارس��تان در ستایش کارکنان
بخش بهداش��ت و درمان در زمانه کرونا کشیده
بود ،در حراجی کریستیز لندن  ۲۳/۲میلیون دالر
چکش خورد و گرانترین اثر بنکسی شد.

خانه پدری فروغ فرخزاد نجات یافت

خانه پدری فروغ فرخزاد پس از چند س��ال کش
و قوس س��رانجام به تملک ش��هرداری درآمد و
کارهای مرمت و بازس��ازی آن آغاز خواهد ش��د.
دست کم از سال  ۱۳۹۱زمزمههای تخریب خانه
پدری فروغ فرخزاد (شاعر معاصر) واقع در انتهای
کوچ��ه خادم آزاد در محله امیریه تهران توس��ط
مالکان این خانه شنیده میشد که در سال ۱۳۹۷
بار دیگر قوت گرفت .در پی این موضوع شهرداری
تهران قولهایی برای حفظ این خانه داد و سازمان
وقت میراث فرهنگی هم مهرماه همان سال خبر
داد که خانه به ثبت ملی رسیده است .اما وضعیت
ی دو س��ال اخیر نامشخص بود و
این خانه در یک 
پیگیریهایی برای حفظ آن وجود داشت تا اینکه
سرانجام به تملک ش��هرداری درآمد .به گزارش
ایس��نا ،دیانا قوقاسیان ،همس��ر مهرداد فرخزاد
(برادر فروغ فرخزاد) که پیگیر کارهای خانه پدری
فروغ فرخزاد بوده است به ایسنا میگوید :کارهای

محمد صفا:

رونق چرخه اقتصاد سینمای کوتاه نیازمند حمایت است

محمد صفا ،کارگردان مستند کوتاه «نظیفه» که در سی و هشتمین
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد ،با اشاره به داستان
این مستند بیان کرد :مستند کوتاه «نظیفه» تالش میکند تصویری
واقعی و به دور از شعار زدگی از یک پرستار افغان را که در بیمارستان
کرونایی در تهران کار میکند ،نش��ان ده��د .وی ادامه داد :ایده فیلم
از زمان پاندمی کرونا ش��کل گرفت و من به عنوان یک مستندس��از
وظیفه خود دانس��تم در شرایط بحرانی جامعه تصویری از این دوران
به ثبت برسانم و سهم خودم را ادا کنم .به همین دلیل به دنبال سوژه
و موضوع فیلم میگشتم که به یاد همسر یکی از دوستانم که پرستار
بیماران کرونایی بود ،افتادم و با آنها جهت ساخت فیلم مذاکره کردم
و خوش��بختانه با همکاری که داش��تند این مستند ساخته شد .صفا
افزود :به دلیل حجم کار پرس��تار در بخش بیمارستان باعث شد که

جمشیدسماواتیاندرگذشت

جمش��ید سماواتیان نقاش پیشکسوت نوگرا صبح روز گدشته ۲۳
مهر ماه  -بر اثر عارضه قلبی در  ۸۳سالگی در خانه خود درگذشت.
وی از چهرههای نس��ل دوم نقاش��ان نوگرای ایران ،در دورهای در
دانشکده هنرهای زیبای تهران هنرآموزی میکرد که هم آموزههای
علیمحم��د حیدری��ان،
از ش��اگردان برجس��ته
کمالالملک ،در دانشکده
نفوذ داشت و هم استادان
نوگرای��ی چ��ون محمود
جوادیپ��ور به کار آموزش
مش��غول بودند .او متأثر از
هنرهای سنتی و دیوارنگارههای عصر صفوی زادگاهش اصفهان به
خلق آثاری پرداخته که یادآور و نشاندهنده گذر زمان و تخریبی
است که بر هنرهای س��نتی ایران رفته است .سماواتیان با تسلط
بینظیر بر انواع ابزاره��ا و تکنیکهای غیرمتعارف ،به احیای هنر
گذشته ایرانی با نگاهی نو و بنمایههای انتزاعی اهتمام ورزیده است.
به گزارش ایسنا ،او در نقاشیهای نیمهفیگوراتیو خود از موادی چون
خاک ،گل ،گچ ،مواد ترکیبی ،ورقهای طال و نقره همراه با شیوههای
مختلف پتینهکاری بهره میگیرد تا فرسودگی ،ریختگی و ترکها
را به نمایش بگذارد.

حسین شهابی کارگردان سینما گفت :پیش تولید فیلم سینمایی
«تس��ت آخر» را آغاز کردهام که در این کار ع�لاوه بر کارگردانی،
نویسندگی و تهیه را نیز خود بر عهده دارم .وی با اشاره به اینکه فیلم
درباره کسانی است که عاشقانه سینما را دوست دارند و رویای بازیگر
شدن را در ذهن میپرورانند ،توضیح داد :سال گذشته فیلمنامهای با
این محوریت نوشتم که در آن دغدغه این دست افراد بیان میشود،
البته آن زمان موقعیت برای س��اخت فراهم نشد ولی به زودی این
فیل��م را جلوی دوربین خواهم برد .به گزارش صبا ،داس��تان فیلم
سینمایی «تس��ت آخر» با محوریت موضوع عالقه به بازیگری به
ماجرای شرکت عالقهمندان در تست انتخاب بازیگر برای فیلمی از
یک فیلمساز معتبر مربوط میشود.

زمان فیلمبرداری را به حداقل برس��انیم و در کوتاهترین زمان بتوانیم
بهترین تصویر را ارائه دهیم .کارگردان مستند کوتاه «نظیفه» با اشاره
به چالشهای پیش رو در س��اخت این مس��تند گفت :چالش زیادی
به جز نگرانی برای س�لامت گروه در دوران پاندمی کرونا نداشتیم اما
حضور در بخش آی سی یو بیمارستان و فوت هموطنانمان براثر ابتال به
کرونا بسیار دردناک بود .وی اسکارکوالیفاید شدن جشنواره بینالمللی
فیلم کوتاه تهران را اتفاق مهمی دانس��ت و گفت :این اتفاق دستاورد
مهمی است و قطعا فیلمهای خوبی فرصت دیده شدن در جشنواره را
خواهند داشت و فیلمسازان فیلم کوتاه انگیزه بیشتری را برای ساخت
فیلمهای��ی در ابعاد جهانی پیدا خواهند کرد .امیدواریم در حفظ این
اتفاق خوش��ایند سلیقهای برخورد نشود .صفا گفت :مستند به دنبال
ایجاد تلنگر به مخاطبان و آگاهسازی آنان است و خوشبختانه با توجه

«قصیده گاو سفید» در فرانسه

فیلم «قصیده گاو سفید» ساخته بهتاش صناعیها و مریم مقدم با
تهیهکنندگی غالمرضا موسوی از روز بیست و هفتم اکتبر(پنجم
آبان ماه) اکران عمومی خود را در کش��ور فرانسه آغاز خواهد کرد.
این فیلم در فرانسه با نام «بخشیدن»( ) La Pardonاکران خواهد
شد و ش��رکت KMBO
پخشکننده شناخته شده
فرانس��وی پخش این فیلم
را بر عه��ده دارد« .قصیده
گاو س��فید» در بی��ش از
صد سینمای فرانسه اکران
خود را آغ��از خواهد کرد و
بعد از دو هفته س��ینماهای آن به تدریج افزایش خواهد یافت .به
گزارش ایسنا ،این فیلم پیش از این و در نخستین نمایش بینالمللی
خود در هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین حضور داشت و موفق
به دریافت جایزه تماشاگران از این جشنواره شد .این فیلم همچنین
موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم از س��ی و چهارمین جشنواره
درنو هیماتفیلم اتریش و تقدیرنامه ویژه هیئت داوران هفدهمین
جشنواره فیلم زوریخ سوئیس شده و در سی و هشتمین جشنواره
فیلم فجر کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول
زن و بهترین فیلمنامه برای مقدم و صناعیها شده است.

تملک روز چهارشنبه ( ۲۲مهرماه) به انجام رسید
و توانس��تند خانه را بگیرند زیرا کسی که ساکن
بود ،سخت میخواست بلند شود .قبال هم کارهای
ثبت ملی این خانه انجام ش��ده است و انشاءاهلل
از هفته آینده کارهای مرمت خانه آغاز میشود.
عروس خان��واده فرخزاد درباره جزئیات این خانه
موزه و اینکه آیا اش��یاء باقیمانده از فرخزادها در
این خانه به نمایش گذاش��ته خواهد ش��د مانند
اتفاق��ی که برای خانه موزه «س��یمین و جالل»
افتاد بیان میکند :تقریبا چیزی نمانده است .این
خانه ش��بیه خانه سیمین و جالل نخواهد شد و
مقداری متفاوتتر خواهد بود .چیزی نمانده که
به عنوان چیدمان منزل باش��د؛ در حد عکس و
م��دارک خواهد بود .به گزارش ایس��نا ،به گفته
پوران فرخزاد (خواهر فروغ فرخزاد) ،سروان محمد
فرخزاد ،پدرشان ،این خانه را سالها پیش در میان
باغی در این کوچه بنا کرده بود.

به سوژههای مختلف اجتماعی این اتفاق در سینمای مستند رخ داده
است .وی افزود :جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اهمیت و جایگاه
خود را از فیلمسازانی گرفته است که بسیاری از آنها بعدها به سینمای
بلند رفته و همچنان درخشیدهاند .خیلی از فیلمسازان حضور در این
جشنواره را مایه اعتبار میدانند و اولین فیلم من نیز در سال  91در این
جشنواره اکران شد و برایم رویدادی خاطره انگیز است .لذت تماشای
اثر در کنار مردم را فیلمس��ازان همیشه درک میکنند و امیدواریم با
پایان یافتن کرونا این فرصت دوباره فراهم شود .کارگردان مستند کوتاه
«نظیفه» با اشاره وضعیت اقتصادی سینمای کوتاه گفت :فیلم کوتاه
چرخه مالی مش��خصی ندارد و امیدوارم با حمایتهای بیشتر چرخه
بازگشت س��رمایه و اقتصادی سینمای کوتاه رونق بگیرد .به گزارش
موج ،سیوهش��تمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران  ۲۷مهر
تا  ۲آبان  ۱۹( ۱۴۰۰تا  ۲۴اکتبر  )۲۰۲۱برگزار میش��ود .این رویداد
برای اولینبار در تاریخ سینمای ایران واجد شرایط تایید آکادمی اسکار
شناخته و معرفی شده است.

نمایش«اولئانا»تمدیدشد

نمایش «اولئانا» نوشته دیوید ممت با کارگردانی کیارش دستیاری
ُرس��ت به مدت سه شب تمدید شد .نمایش «اولئانا» نوشته دیوید
ممت با ترجمه علیاکبر علیزاد و کارگردانی کیارش دستیاری ُرست
که اجراهای خود را از روز پنجشنبه ،یکم مهرماه ،در سالن کوچک
مرکز تئاتر مولوی آغاز کرده
و مورد استقبال مخاطبان و
هنرمندان عرصه هنرهای
نمایشی قرار گرفته است به
مدت سه شب تمدید شد
و اجراهای پایانی خود را در
روزهای یکشنبه ،دوشنبه،
سهش��نبه ب��ه تاریخه��ای  ۲۵و  ۲۶و ۲۷مهر ماه ب��ه روی صحنه
میبرد .کیارش دس��تیاری ُرس��ت ،کارگردان این اثر از کارگردانان
جوان و خالق اهل شهر مسجد سلیمان است که در کارنامه خود،
نویسندگی و کارگردانی نمایشهای «آنها»« ،هذیانهای داریوش
س��عادت» و «ماجرای پارک» را دارد .به گزارش ایسنا ،در خالصه
این نمایش آمده است؛ کارول ،دانشجوی جوان ،برای رفع ابهامات
درسی به دفتر استادش در دانشگاه مراجعه میکند .اتفاقاتی که در
دفتر استاد رخ میدهد ،تغییراتی در زندگی هر دونفر ایجاد میکند،
ولی این پایان این ماجرا نیست.
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ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
هشهری:شبکه«همپیوند»راهیبراینابینایان

موضوع مناسبس��ازی فضاهای
ش��هری یکی از تکالیفی اس��ت
که شهرداری تهران طی سالهای گذشته تعیین
کرده است .به همین دلیل در معاونت معماری و
شهرسازی ستادی برای این کار مشخص شد تا در
راستای قوانین و معیارهای مصوب امکان استفاده
از شهر را برای همه اقشا ر فراهم کند تا بهصورت
برابر از آن استفاده کنند.ما برای اینکه شهر را به
سمت بایستگیها ببریم ،باید در شهر یک فضای
«همپیوند» ایجاد کنیم تا همه امکانات مورد نیاز
در آن در دس��ترس باشد .این شبکه همپیوند را
در قالب «طرح جامع مناسبسازی» سازماندهی
کردیم و برای این کار نزدیک 30-40الیه نقشه
را بر هم منطبق کردیم تا مش��خص شود که این
ش��بکه باید در چه قسمتی از شهر طراحی شود
و در ای��ن نقاط چه خدماتی ارائه میش��ود .اگر
کاری میکنیم و هزینهای برای بهترکردن ش��هر
صرف میکنیم تا استفاده از فضا همگانیتر شود،
باید ببینیم اولویتبندی کجا باید اتفاق بیفتد تا
از منابع بیشترین بهرهبرداری را بکنیم .خروجی
طرح جامع مناسبس��ازی آماده ابالغ است و ما
باید کنترلهای نهایی را با مدیریت شهری انجام
دهیم .در س��الهای آتی این طرح در دستور کار
حوزهه��ای مختلف ش��هر از معاونتها تا مناطق
قرار خواهد گرفت.به موازات این طرح ،ما ساالنه
اقداماتی را برای رفع مش��کالت ت��ردد کمتوانان
انجام میدهیم .در س��ال 1400هم این اقدامات
همچنان انجام میش��ود و خیابانها ،بوستانها،
ایس��تگاههای مترو و میادین ترهب��ار برای عبور
معلوالن و نابینایان مناسبس��ازی میشوند .آمار
و ارقام این اقدامات نیز ثبت میش��ود اما هنوز تا
جایی که بتوانیم بگوییم ش��هر تهران برای همه
اقشار مناسبسازی شده است ،فاصله داریم .باید
هم در فضاهای ش��هری و هم در ساختمانهای
عموم��ی و حت��ی در امالک خصوص��ی اهتمام
بیش��تری به این موضوع ش��ود .رس��انه میتواند
در باالبردن حساس��یت همگانی نس��بت به این
موضوع تأثیرگذار باشد .این وظیفهای است که ما
نسبت به همه اقشار جامعه داریم .همه ما تکلیف
داریم که امکانات مناسب را برای همه شهروندان
فراهم کنیم و این کار نش��ان میدهد که به همه
اقش��ار جامعه توجه میکنیم .توجه کردن به این
معنی اس��ت که شرایط خاص یک نابینا را درک
میکنی��م .اگ��ر در همه جامعه این حساس��یت
ایجاد شود ،حتما س��رعت بهبود شرایط افزایش
و اقدامات غیرهمس��و کاهش پیدا میکند .االن
پیش میآید که در پیادهروها مس��یر مخصوص
حرکت نابینا را ایجاد میکنیم ولی بهدلیل تردد
موتورس��وار ناچار هس��تیم که یکس��ری موانع
نصب کنیم و مس��یر به ضدهدف خودش تبدیل
میشود.
شرق:تحوالت جدید درمورد مذاکرات هستهای

مصاحب��ه اخیر آقای خطی��بزاده،
س��خنگوی وزارت خارج��ه ،حاوی
نکت��های مهم بود و آن اینکه ایش��ان دوش��نبه
مؤک��دا تأکید ک��رد که «مذاکرات ب��رای تبعیت
همه از برجام اس��ت و قرار نیست متن جدیدی
و تواف��ق جدی��دی مذاکره بش��ود» .ای��ن تأکید
مؤکد اگر بازتاب نظرات دولت س��یزدهم باش��د
ک��ه قاعدتا بای��د چنی��ن باش��د ،از چند جهت
حائز اهمیت است :اول اینکه برجام مورد قبول دولت
سیزدهم بوده و قرار است همین که هست حفظ
و احیا ش��ود و همه طرفها از آن تبعیت کنند.
دوم اینکه «تبعیت همه از برجام» معلوم نیست با
«قانون اقدام راهبری برای لغو تحریمها» سازگار
باش��د؛ چراکه در بند  7این قانون از «رفع کامل
تحریمها ازجمله هستهای ،نظامی ،حقوقبشری و
امثال آن» سخن رفته است .درحالیکه میدانیم
برج��ام تنها قرار ب��ود ناظر بر رف��ع تحریمهای
مرتبط با برنامه هستهای ایران باشد .سوم اینکه
اگ��ر قرار بر حف��ظ همین برجام موجود باش��د،
معنی آن میتواند این باش��د که رویهای که طی
شش دور مذاکرات در بهار گذشته در وین مبنای
کار بود ،رویه درس��تی بوده و قرار نیس��ت رویه
متفاوت��ی مبنای کار قرار گی��رد .در این صورت
میتوان احتمال داد که مذاکرات به نحو س��ابق
ادامه خواهد یافت و دور بعدی دور هفتم خواهد
بود و «یک پلتفرم جدید» قرار نیست مبنای کار
قرار گیرد .در چنین صورتی ،مذاکرات از نقطهای
که متوقف ش��د از س��ر گرفته خواهد ش��د و در
ای��ن صورت امکان تس��ریع در کار وجود خواهد
داش��ت .در این ص��ورت ،ت��وپ در زمین آمریکا
خواه��د بود تا نیات واقعی خود را آش��کار کند و
نش��ان دهدآیا واقعا به گونهای مثبت و س��ازنده
و بدون طرح مس��ائل نامربوط حاضر به پیشبرد
کار خواه��د بود یا خیر .البته اظهارات مقامات ما
هنوز عاری از تناقض نیست .مثال این سخن روز
سهشنبه آقای خطیبزاده مبنیبر تأکید ایران بر
رفع «تمامی تحریمها» و «اخذ تضمین» در این
رابط ه با سخن روز دوشنبه ایشان در مورد احیای
برجام موجود هماهنگ نیست .مسئله مهم دیگر
در مورد اینکه «توافق جدیدی» در دس��تور کار
نیس��ت ،برمیگردد به قان��ون  ،INARAیعنی
«قانون بررسی توافق هس��تهای با ایران» که در
مارس  2015با محوری��ت عناصر ضد ایرانی در
کنگره آمریکا تصویب شد و دولت آمریکا را ملزم
به ارائه ه��ر توافقی با ایران ب��ه کنگره بهمنظور
بررس��ی با امکان «رد» آن توسط کنگره کرد .در
جریان یک رأیگیری رویهای در سپتامبر 2015
مش��خص شد که همه  54سناتور جمهوریخواه
ب��ه اضاف��ه چه��ار س��ناتور دموکرات ب��ا برجام
مخالفاند و چون جمهوریخواهان نتوانستند از
سد فیلیباستر (آبستراکسیون) بگذرند و مهمتر
چون نتوانستند به حد نصاب  64رأی برای وتوی
مخالفت رئیسجمهور با مصوب��ه احتمالی علیه

برجام برسند ،از  INARAکاری برنیامد و تنها
در این مرحله بود ک��ه برجام برای دولت آمریکا
نهایی شد.
در غیر این صورت برجام میتوانس��ت از اس��اس
ش��کل نگیرد .اکنون چ��ون  INARAهمچنان
معتب��ر اس��ت ،بحث بر س��ر این اس��ت ک��ه آیا
هرگون��ه توافق��ی در وین بای��د در چارچوب آن
قانون به کنگره ارس��ال ش��ود یا خی��ر .دولت و
اکث��ر دموکراته��ای کنگره میگوین��د که اگر
هم��ان برجام قبلی عین��ا احیا ش��ود ،نیازی به
ارس��ال توافق به کنگره نخواهد بود .اما ش��ماری
از جمهوریخواه��ان و فع��االن دستراس��تی
مدعیان��د که در هر صورت تواف��ق احتمالی در
وین باید برای بررس��ی به کنگره ارس��ال شود .با
این ح��ال ،اگر تغییری هرچن��د اندک در توافق
برجام وارد شود ،بعید است دولت بایدن بتواند از
تقدیم آن به کنگره ش��انه خالی کند .تحول مهم
دیگر در روزهای گذش��ته ،ح��دس و گمانهایی
اس��ت که درمورد تیم مذاکرهکننده ایران مطرح
اس��ت .در این مورد ش��اید اظهارات آقای دکتر
امیرعبداللهی��ان تکلیف را روش��ن کرده باش��د.
ایشان گفته اس��ت« :تیمی که در وزارت خارجه
ای��ن موضوع را دنب��ال خواهد کرد ب��ا مدیریت
معاونت سیاسی وزارت امور خارجه و با مسئولیت
مستقیم وزیر امور خارجه خواهد بود» .این سخن
میتواند به این معنی باش��د ک��ه اوال امور برجام
در وزارت خارج��ه ماندن��ی اس��ت و ثانیا ظاهرا
آقای باقری کنی رئیس تی��م جدید خواهد بود.
با توجه به ماهیت فنی و حقوقی مذاکرات ،امید
است از نفرات و تجربیات تیم قبلی ،بهویژه آقای
عراقچی ،در مذاکرات پیشرو که به خاطر حفظ
منافع ملی برخوردی ملی و فراجناحی با آن الزم
است ،استفاده بشود.
جوان:پایاناولینرئیسجمهور

 ۴۲س��ال پیش در یک��ی از روزهای
سرد بهمن  ۱۳۵۸مردم ایران بهپای
صندوقه��ای رأی رفتند تا با انتخاب
اولین رئیسجمهور ایران ،اولین گام عملی برای
اجرای قانون اساس��ی جدید ای��ران را رقم زنند.
به دالیلی که در این نوش��تار مجال بررس��ی آن
نیست ،ابوالحسن بنیصدر دانشآموخته اقتصاد
که س��نخیت چندانی نیز با خط و اندیش��ه امام
نداش��ت ،موفق به کس��ب اقبال عمومی ش��د و
بهعنوان اولی��ن رئیسجمهور ای��ران ،به نمادی
از نخس��تین تجربه انتخاباتی ریاس��ت جمهوری
در کش��ور تبدی��ل ش��د.هرچند او در اولین روز
تحوی��ل گرفتن قدرت از زبان امام راحل ش��نید
که «حب الدنی��ا رأس کل خطیئه» ،اما در عمل
از ای��ن پند بهره چندانی نبرد و به همان خطای
بزرگی که ام��ام (ره) از ابتدا نگران آن بود دچار
ش��د .اما در ذی��ل مطالعه روند صعود و س��قوط
بنیصدر به س��ندی برمیخوریم ک��ه این روزها
معن��ا و مفهومی خاص پیدا میکن��د.در یکی از
بیانیههای دفتر سیاس��ی وقت س��پاه که همان
روزها صادرش��ده به ماجرایی اشارهشده است که
نشانگر بارزی از حرکت اولین رئیسجمهور ایران
در مسیر سقوط اس��ت .در این سند آمده است:
«در یکی از مالقاتهایی که شورای عالی سپاه با
بنیصدر در زمان فرماندهی کل قوایی بنیصدر
و بستری شدن امام در بیمارستان داشتند ،یکی
از اعضای شورای عالی سپاه از بنیصدر میپرسد:
چرا هر وقت ما میخواهیم با ش��ما مالقات کنیم
بای��د روزها منتظ��ر بمانیم ،ولی آقای مس��عود
رجوی هر وقت اراده کند میتواند با شما مالقات
کند؟! آق��ای بنیصدر جواب میده��د :من باید
این گروهها را داش��ته باش��م ،زیرا وقتیکه ما از
دولت آلمان علت شرکتشان در تحریم اقتصادی
نس��بت به ایران را پرس��یدیم ،به ما گفتند ما با
مطالعه بولتنهای پزش��کی امام ب��ه این نتیجه
رس��یدهایم که امام بیش از س��ه م��اه دیگر زنده
نیس��ت؛ بنابراین امام سه ماه دیگر فوت میکند
و روحانیت دستهدسته میشوند ،تنها این گروهها
هستند که به علت داش��تن تشکیالت ،در ایران
باقی میمانند و قدرت را در دست میگیرند .من
باید این گروهها را داشته باشم».
بنا به اذعان خود بنیصدر ،اشاره غربیها ،وی را
به این جمعبندی میرساند که خورشید پربرکت
عمر امام (ره) در حال غروب اس��ت و اینجاست
که روحیه غرور ،قدرتطلبی و طمعورزی درون
او زبانه میکشد و به طمع دستاندازی حداکثری
و تمامیتخواهانه به اریکه قدرت ،خود را یکهتاز
می��دان میانگارد و بیمحابا در مس��یر س��قوط
تاخت میکند.
شخصیت خودشیفته و روحیه متکبرانه بنیصدر،
بستری کام ً
ال آماده را در وی ایجاد کرده تا برای
خود در س��پهر آینده ای��ران ،آرزوهای بزرگی را
تصور کن��د و بیماری نفس��انی و ش��تابزدگی
ناش��یانه وی برای رسیدن به آمال دور و درازش،
زمینه را برای درافتادن او در تله فریب راهبردی
دشمن فراهم آورد و نهایتاً او با تصور قریبالوقوع
بودن پایان عمر پربرک��ت امام (ره) ماهیت خود
را نمایان س��اخت و همین امر سقوط او را قطعی
کرد.
نزدیک شدن بنیصدر به گروهک منافقین باعث
دنبالهروی او از رویکرد جنایتبار این تش��کیالت
منحوس ش��د و پس از س��قوط سیاسی ،دست
او را در ریخت��ن خ��ون ه��زاران نف��ر از ایرانیان
بیگن��اه آلوده کرد .اینک بنیصدر از دنیا رفته و
تجربه سیاس��ی او در پیش چشم ما است ،او که
میتوانست در مقام «اولین رئیسجمهور ایران»
خ��ود را وقف خدمت به مردم کرده و نام نیکی از
خود در این مرزوبوم برجای گذارد ،اما حماقت و
بدنامی را برگزید ،با همراه ش��دن با تروریستها
در میان ملت منفور ش��د و پس از عمری جالی
وطن ،همچون پهلویها لیاقت دفن شدن در مام
میهن را نیز از دست داد.

