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

بهزاد فراهانی:

صداوسیما نگاه ملی ندارد

فرهنگی
= از دی�د من هنرمند  ۷۶س�اله ،ح�ذف تئاتر از
تلویزیون اتفاق خوبی نیس�ت و نشان از ناآگاهی
است
= متأس�فانه مدیران عامل محترم سال هاست
ق�وم و خویش و رفقایش�ان را روی کار م یآورند و
چیزی به اسم مافیا در صداوسیما به وجود آمده
که لطمه زننده تاریخی بوده است

بهزاد فراهانی هنرمند پیشکس��وت س��ینما و تلویزیون درباره اینکه
ای��ن روزها برای تلویزیون چه کار میکند و پیش��نهادش به رئیس
جدید صداوسیما چیست؟ تصریح کرد :من این روزها برای تلویزیون
کاری ندارم چون دیگر کس��ی ب��ه ما کاری نمیدهد و ربطی هم به
کرونا ندارد .در واقع ما مورد اعتاب قرار گرفته ایم .اخیرا چندین کار
خیلی ضعیف با رلهای کوتاه در قالب سریال پیشنهاد شد که قبول
نکردم؛ البته کمی هم درگیر فیلم سینماییام بودم و حدود یک ماه
و نیم پیش کارم تمام ش��د .فراهانی درباره فیلم سینماییاش گفت:
تصویربرداری «مهمانی از کارائیب» به تازگی به پایان رسیده است.
ح��دود  ۳۰تا  ۴۰بازیگر تئاتر از جمله رض��ا بابک ،بیوک میرزایی،
کامران تفتی ،ش��قایق فراهانی ،فهی��م رحیم نیا و آذرخش فراهانی
ایفای نقش داش��تند ،خودم هم در آن بازی داشتم .در واقع هزینه
س��اخت و بودجهای که در ابتدا برایم��ان رقم خورد دو میلیارد بود
که بعد به چهار میلیارد تبدیل ش��د و کمی دست و بالمان را بست
و ش��رایط سختی بر ما گذشت .از کلیت کار راضی بودم .این بازیگر
پیشکس��وت س��پس درباره پیش��نهادش به رئیس جدید س��ازمان
صداوسیما و راهکاری که برای برون رفت از مشکالت فعلی سازمان
دارد ،اظهار کرد :متأس��فانه من آقای پیمان جبلی را نمیشناس��م
ولی آنچه این رس��انه را در این سالها آزار داده است ،مسئله قوم و
خویشی و قبیلهای صداوسیماست یا به قول فرهیختگان مافیایی که
در تلویزیون ش��کل گرفته است که لطمه فراوانی به فرهنگ و هنر
ایران میزند .به نظرم این نهاد نگاه ملی نداشته است .وی همچنین
ب��ه حذف حوزه تئاتر در تلویزیون اش��اره کرد و گفت :در زمانهای
گذش��ته ما هر چهارشنبه در تلویزیون تئاتر داشتیم و تا چند سال

پیش هم بخش��ی از برنامههای تلویزیون به تئاتر اختصاص داش��ت
اما االن حدود چهار ـ پنج س��ال است که آقایان غیرفرهنگی به این
نتیجه رس��یدهاند که تئاتر به نفعشان نیست؛ چراکه نگاه نقادانهای
دارد؛ در حالی که نقد دولت ،جاری کردن دولت است و به نظر من
این نقدها به حکومت کمک میکند .از دید من هنرمند  ۷۶س��اله،
حذف تئاتر از تلویزیون اتفاق خوبی نیست و نشان از ناآگاهی است.
بازیگر س��ریال «مدینه» در عین حال تأکی��د کرد :اگر تلویزیون ما
بخشه��ای هنر را حذف کند طبیعتا به پدیدهای تبدیل میش��ود
ک��ه به مردم کمک میکند تا به س��مت کاناله��ای بیگانه بروند و
خوراکش��ان را از آنج��ا تأمین کنند .من از دهه  ۴۰در صداوس��یما
کار کردهام و رادیو محفل اصلی من بوده اس��ت .متأس��فانه مدیران
عامل محترم س��ال هاس��ت قوم و خویش و رفقایش��ان را روی کار
میآورند و چیزی به اسم مافیا در صداوسیما به وجود آمده که لطمه

زننده تاریخی بوده است .این هنرمند سپس با گله از رئیس پیشین
صداوس��یما صحبتش را اینگونه ادامه داد :زمانی که رئیس پیشین
صداوسیما (عبدالعلی علی عسکری) تازه بر اریکه صداوسیما نشسته
ب��ود ،از ط��رف  ۱۸صنف خانه تئاتر دور هم جمع ش��دیم و نامهای
محترمانه برایش��ان نوشتیم و خودم نامه را به دفتر ایشان بردم و به
رئیس دفترش��ان گفتم به دستشان برساند و اینکه ما میخواهیم او
را ببینیم ،اما ایشان (عبدالعلی علی عسکری) به ما توجهی نکردند و
نه خبری شد و نه پیگیری .به گزارش ایسنا ،فراهانی در پایان گفت:
بیتوجه��ی به ما و امثال ما ،لطمه به مردم ایران زمین اس��ت .تمام
حرفهای من همین بود و فکر نمیکنم مشکالت صداوسیما به این
راحتیها حل شود ،چرا که سال هاست به همین شکل بوده است.

پایان ضبط «شهر ستاره مانند»

«نادر کشاورز» درگذشت

«کهنهسوار»درتلویزیون

ی��ک دفت��ر رس��می فیل��م در اس��پانیا روز جمع��ه  ۱۵اکتبر
از پای��ان فیلمب��رداری فیلم پرس��تاره «ش��هر س��تاره مانند»
جدیدترین س��اخته وس اندرس��ن خب��ر داد .فیلمبرداری این
فیلم از ماه آگوس��ت در کش��ور اسپانیا و دهس��تان چینچون
آغاز شده بود.
با پایان فیلمبرداری «ش��هر ستاره مانند» به نظر میرسد بازه
زمانی  ۷ماهه ،وقت مناس��بی برای وس اندرسن است تا فیلم
جدیدش را در جش��نواره «کن»  ۲۰۲۲عرضه کند .به گزارش
صبا ،در فیلم «شهر ستاره مانند» بازیگران مطرحی چون تیلدا
سوینتن ،تام هنکس ،اسکارلت جوهانسون ،مارگو رابی ،آدرین
ب��رودی ،برایان کرانس��تون ،جفری رایت و بی��ل موری نقش
آفرینی کرده اند.

نادر کش��اورز ،نوازنده پیشکس��وت موس��یقی ایران در زمینه
ویول��ن ک��ه س��الها در ارکس��تر س��مفونیک صدا و س��یما
فعالیت میکرد ،روز گذش��ته  ۲۶مهرماه ب��ر اثر ابتال به کرونا
درگذشت.
حس��اب کاربری اینستاگرام سال نوای موسیقی ایران با انتشار
 ۲عک��س از ای��ن هنرمند پیشکس��وت ،از ف��وت او خبر داد.
کشاورز به مدت یازده سال نیز با ارکستر ملی ایران به رهبری
فرهاد فخرالدینی همکاری داشت .به گزارش ایرنا ،همکاری با
سنتی صدا و سیما به رهبری زندهیاد حسین
ارکستر موسیقی
ِ
فرهادپور ،همکاری با ارکس��تر نغمه باران ،همکاری با ارکستر
مهرورزان و ...از دیگر فعالیتهای هنری زندهیاد کش��اورز بوده
است.

= زمانی که رئیس پیشین صداوسیما (عبدالعلی
علی عس�کری) تازه بر اریکه صداوس�یما نشسته
ب�ود ،از ط�رف  ۱۸صنف خانه تئات�ر دور هم جمع
شدیمونامهایمحترمانهبرایشاننوشتیموخودم
نامه را به دفتر ایش�ان بردم و به رئیس دفترشان
گفتم به دستشان برساند و اینکه ما م یخواهیم او
را ببینیم ،اما ایشان (عبدالعلی علی عسکری) به ما
توجهی نکردند و نه خبری شد و نه پیگیری

با پایان س��ریال «هم��ه خانواده من» مجموعه «کهنهس��وار»
از جمعه  ۳۰مهر از ش��بکه تلویزیون��ی آیفیلم پخش خواهد
ش��د .اکبر خواجویی ،کهنهس��وار را در س��ال  ۱۳۷۷در گونه
درام و خانوادگی برای ش��بکه سه س��یما تهیه کرده است .به
گزارش خبرآنالین ،فیلمنامه کهنهس��وار توسط سید علیاکبر
محلوجیان نوش��ته شده اس��ت و خالصهاش از این قرار است:
حس��ین از عالقهمندان سرس��خت ورزش کش��تی است .پدر
حس��ین که خود از کش��تیگیران قدیم��ی و صاحبنام بوده،
بهش��دت مخالف ورود حسین به این رش��ته است؛ اما حسین
که بهعلت عالقه ش��دیدش نمیتواند از کشتی دل بکند ،بدون
اجازه پدر در کالسهای آموزش فنون کش��تی مدرسه ثبتنام
میکند.

نگاهی به جنجالیترین سرقتهای هنری جهان

اغلب اوقات آثار هنری مش��هور که توسط هنرمندان بزرگ خلق
ش��دهاند بیش از س��ایر آثار هنری هدف سرقت قرار میگیرند .با
این حال این ش��هرت باعث میش��ود پیدا کردن مکان مناسبی
برای نگهداری از این آثار مس��روقه کار آس��انی نباش��د .در ادامه
س��رقت آثار هنری در جه��ان را از ابعاد گوناگون مورد بررس��ی
قرار میدهیم.
> قدیمیترین سرقت هنری تاریخ

دزدان دریایی لهس��تانی نقاش��ی سه بخش��ی «دادرسی پایانی»
اثر «هانس مملینگ» را در س��ال  ۱۴۷۳ربودند .در سال ۱۴۶۵
یک��ی از مس��ئوالن ش��هر فلوران��س از «مملینگ» این نقاش��ی
را ب��رای کلیس��ایی در فلورانس خرید .دزدان دریایی به کش��تی
ک��ه حامل این نقاش��ی به فلورانس بود حمله کردند ،نقاش��ی را
ربودن��د و آن را به کلیس��ای «گدانس��ک» بردند .این تابلو س��ه
بخش��ی هن��وز هم در موزه ملی «گدانس��ک» واقع در لهس��تان
نگهداری میشود.
> اثری که بیش از همه ربوده شد

«قطع��ه محراب» اثر «یان وان آیک» به عنوان یکی از مهمترین
نقاش��یهای جهان شناخته میشود .ش��اید به همین دلیل باشد
که این اثر بیش از هر اثر هنری دیگری هدف سارقان قرار گرفته
است .این اثر در بیش از  ۶۰۰سال گذشته شش بار به طور کامل
یا بخشهایی از آن مورد س��رقت قرار گرفته اس��ت .زمانی که از
این نقاشی در شش��م «می» سال  ۱۴۳۲رونمایی شد ،به جاذبه
دیدنی هنرمندان و مس��افرانی تبدیل ش��د که به کلیسای جامع
سنت باوو سفر میکردند.
> هنرمند محبوب سارقان

ش��اید برایتان این س��وال به وج��ود بیاید ک��ه هنرمند محبوب
سارقان کیس��ت؟ «پابلو پیکاسو» در صدر فهرست محبوبترین
هنرمند س��ارقان قرار دارد و پ��س از او «نیک الرنس» و «مارک
چاگال» در رتبههای دوم و س��وم قرار دارند .آخرین بار در سال
 ۲۰۱۲اعالم شد ۱۱۴۷ ،بار آثار پیکاسو به سرقت رفتهاند .برخی
از این آثار بازیابی ش��دهاند و برخی دیگر برای همیش��ه گمشده
باقی ماندهاند .برخی دیگر نیز پس از این که ربوده میشوند نابود
میشوند؛ با این حال بخش اعظمی از این آثار هنری هنوز جایی
دور از چش��مها سالم باقی ماندهاند« .کبوتر و نخود» که در سال
 ۱۹۱۱خلق شده است با ارزش  ۲۳میلیون یورو در سال ۲۰۱۰
از م��وزهای در پاریس ربوده ش��د و از آن به عنوان گرانترین اثر

هنری ربوده شده «پیکاسو» یاد میشود.

> جنایت علیه هنر

غ��ارت  ۶۵۰هزار اث��ر هنری از اروپا توس��ط نازیه��ا به عنوان
بزرگتری��ن جابهجای��ی آثار هنری در تاریخ ش��ناخته میش��ود.
بس��یاری از این آثار هرگز دوباره کشف نشدند .ربودن آثار هنری
از کش��ورهای خارجی در زمان قدرت نازیها از س��ال  ۱۹۳۳تا
پای��ان جنگ جهانی دوم در س��ال  ۱۹۴۵ادامه پیدا کرد .ادولف
هیتل��ر در دورانی آرزو داش��ت به یک هنرمن��د حرفهای تبدیل
ش��ود اما روی��ای او پس از آنک��ه او در آزم��ون ورودی آکادمی
هنرهای زیبای وین رد ش��د نابود شد .او به پرترهها و منظرههای
کالس��یک به خصوص آثاری که منش��ا و اصالت آلمانی داشتند
عالقه بسیاری داشت .شاید به همین دلیل باشد که او هنر مدرن
همچون کوبیس��م را هنر منحطی میدانس��ت .نازیها در بیستم
مارس سال  ۱۰۰۴ ،۱۹۳۹تابلو نقاشی و مجسمه و  ۳۸۲۵نقاشی
آبرنگ ،طراحی و چاپش��ده را در حیاط دپارتمان آتشنش��انی
برلی��ن آتش زدند .ح��دود  ۲۰درصد از آثار هنری اروپا توس��ط
نازیها غارت ش��د و در حال حاضر بیش از  ۱۰۰هزار اثر هنری
وجود دارد که هنوز به وارثان اصلی بازگردانده نشدهاند .متفقین
ارگانهای وی��ژهای همچون «مردان آثار فرهنگی » تش��کیالتی
دارن��د تا از نابودی آث��ار فرهنگی اروپا جلوگی��ری کنند .به این
منظ��ور پس از جنگ ،این گروه از اف��راد به مناطقی که پیش از
این تحت اش��غال نازیها بودند سفر میکردند و انبارهای هنری
نازیها را کشف میکردند .در سالهای  ۱۹۴۴و  ۱۹۴۵این گروه
توانس��ت چندین اثر هنری در نقاط مختلف آلمان و اتریش را در
پایان جگ جهانی دوم کشف کند.
>مشهورترین سرقت هنری جهان

در س��ال  ۱۳ ،۱۹۹۰ش��اهکار هنری ظرف م��دت  ۸۱دقیقه از
موزه «ایزابل اس��توارت گاردنر» در بوستون به سرقت رفت« .اف.
ب��ی .آی» ارزش این آثار مس��روقه را  ۵۰۰میلی��ون دالر برآورد
کرده اس��ت .مس��ئوالن موزه برای دریافت اطالعاتی مفید برای
کشف این آثار مسروقه جایزه  ۱۰میلیون دالری تعیین کردهاند.
این بیش��ترین مبلغی اس��ت که تاکنون از س��وی یک موسس��ه
خصوصی برای چنین هدفی پیش��نهاد ش��ده است .مستندی از
ش��بکه نتفلیکس با نام «این یک سرقت است :بزرگترین سرقت
هنری جهان» به بررس��ی جزئیات این سرقت پرداخته است .به
ط��ور خالصه میتوان گف��ت ،دو مرد در لباس ف��رم پلیس وارد
موزه ش��دند .این دو پلیس قالبی در نهایت دست و پای ماموران

اکران «رمانتیسم عماد و طوبی» به تأخیر افتاد

مهدی صباغ زاده تهیهکننده فیلم س��ینمایی
«رمانتیسم عماد و طوبی» درباره اکران این فیلم
گفت :اکران «رمانتیسم عماد و طوبی» با چند
هفته تأخیر انجام خواهد شد .مشکالتی در این
فیلم وجود دارد که در حال برطرف شدن است
و قرار اس��ت ،این فیلم بعد از فیلمهای «گشت
ارش��اد »۳و «قهرمان» ب��ه نمایش دربیاید .لذا
تاری��خ اکران آن با تاریخی که ش��ورای صنفی
نمایش گفته ،متفاوت است و ممکن است دو یا
سه هفته تأخیر داشته باشد .صباغ زاده درباره

عل��ت تأخیر در اکران این فیلم از س��ال  ۹۸تا
امس��ال عنوان کرد :شرایط کرونایی باعث شده
اس��ت که اکران این فیلم از سال  ۹۸تا ۱۴۰۰
ب��ه تأخیر بیفتد؛ چون ما ترجیح دادیم در یک
ش��رایط مناسب که س��ینماها فعالیت دارند و
مردم به سینما میروند ،این کار را انجام دهیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،گفتنی اس��ت؛
مرتضی شایس��ته س��خنگوی ش��ورای صنفی
نمایش از آغاز اکران فیلم «رمانتیس��م عماد و
طوبی» در تاریخ  12آبان خبر داده بود.

حفاظتی موزه را بستند و آنها را در زیرزمین موزه زندانی کردند.
نقاشی «کنس��رت» اثر «ورمیر » ،سه تابلو نقاشی اثر «رامبرانت»،
یک نقاشی از «مانه » و پنج اثر از «ادگار دگا » از جمله آثاری بودند
که از این موزه به سرقت رفتند.
>مشهورترین اثر هنری ربوده شده

«دیلی آرت» معتقد اس��ت ،مشهورترین اثر هنری ربوده شده را
میتوان «مس��یح در طوفان دریاچه طبریه» محس��وب کرد که
تنها نقاش��ی منظره دریا «رامبرانت» است .ارزش این اثر حدود
 ۱۰۰میلیون دالر برآورد شده است.
>ارزشمندترین اثر به سرقت رفته

«کنس��رت» اث��ر «یوهان��س ورمی��ر» ک��ه هم��ان ط��ور ک��ه
پیش��تر گفت��ه ش��د یک��ی از ش��اهکارهایی اس��ت ک��ه از موزه
«ایزابال اس��توارت گاردنر» ربوده ش��د .از این اثر اکنون به عنوان
ارزشمندترین اثر هنری ربوده شده در جهان یاد میشود؛ چراکه
آخری��ن ب��ار در س��ال  ۲۰۱۵ارزش این اث��ر  ۲۵۰میلیون دالر
برآورد شد.
> جدیدترین سرقت هنری

نقاش��ی «دو پس��ر خندان» که در س��ال  ۱۶۲۶توسط «فرانس
هالس» خلق ش��د تاکنون س��ه بار ربوده ش��ده است :نخست در
س��ال  ،۱۹۸۸بار دیگر در سال  ۲۰۰۱و آخرین بار در اوت سال
 .۲۰۲۰س��ال گذشته این نقاش��ی از موزهای در هلند در ساعات
صبحگاهی ربوده ش��د .ارزش این نقاشی حدود  ۱۵میلیون یورو
است.
در م��ارس  ،۲۰۲۰نقاش��ی «باغ پارس��وناژ نوین��ن در بهار» اثر
«ونگ��وگ» نیز از موزه دیگ��ری در هلند ربوده ش��د .در زمان
س��رقت این نقاشی ،موزه به دلیل ش��یوع ویروس کرونا به روی
عم��وم مردم بس��ته بود .در آوری��ل  ۲۰۲۱م��ردی در ارتباط با
سرقت این دونقاشی دستگیر شد با این حال هیچ یک از این آثار
کشف نشدهاند.به گزارش ایسنا ،جست و جو برای آثار ربودهشده
همچن��ان ادام��ه دارد و موزههای سراس��ر جه��ان از تمهیدات
امنیت��ی ش��دیدتری ب��رای محافظ��ت از مجموعهه��ای دائمی
کم��ک میگیرند .حتی ب��رای انتقال آثار هنری ب��ه مکان دیگر
برای برگزاری نمایش��گاههای موقتی از تمهیدات س��ختگیرانهتر
استفاده میشود و خوشبختانه این قضیه دست سارقان را از آثار
هنری کوتاهتر و امکان لذت بردن عالقهمندان به هنر را بیش��تر
میکند.

«جان داد» در جشنواره فیلم کوتاه تهران

فیل��م کوت��اه «ج��ان داد» ب��ه نویس��ندگی و
کارگردانی سهیال پورمحمدی به بخش مسابقه
بینالملل سی و هشتمین جشنواره بینالمللی
فیلم کوتاه تهران راه یافت ۵ .فیلم کوتاه ایرانی
داس��تانی ،مس��تند و پویانمایی عالوه بر بخش
مس��ابقه مل��ی ،در بخ��ش مس��ابقه بینالملل
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه
تهران نیز حضور خواهند یافت که «جان داد»
یکی از آنهاس��ت .فیلم برگزی��ده این بخش با
دریافت جایزه بزرگ بخش مس��ابقه بینالملل

جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ،با تاییدیه
آکادمی اس��کار به این جایزه معتبر س��ینمایی
معرفی خواهد شد .اولین حضور «جان داد» به
تهیهکنندگی جواد رمضانی در سی و هشتمین
جش��نواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران خواهد
بود .داس��تان ای��ن فیلم کوتاه درب��اره دختری
اس��ت که به تازگی ش��اهد مرگ مادرش بوده
است .به گزارش ایلنا ،سیوهشتمین جشنواره
بینالملل��ی فیلم کوتاه تهران  ۲۷مهر تا  ۲آبان
 ۱۹( ۱۴۰۰تا  ۲۴اکتبر  )۲۰۲۱برگزار میشود.
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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.
جوان :راهبردهای ایران در افغانستان
باید بهروزرسانی شود

امریکاییها به افغانس��تان لشکرکشی
کردن��د تا طالبان را س��رنگون کنند و
به ادعای خود دموکراس��ی را به مردم
افغانس��تان هدیه دهند ۲۰ ،سال بعد افغانستان را
برای طالبان گذارده و حتی نجات حیوانات خود را
به مزدوران و کارمندان محلی خود در افغانس��تان
ترجیح دادند .خروج امریکاییها از افغانستان برای
ابرقدرت پرمدعا ،سرشار از خفّت بود ،اما این بدان
معنا نیست که سلطه گران و مستکبران طمع خود
را از این س��رزمین برداشته باشند .به نظر میرسد
روند سیاس��ی امنیتیای که پس از خروج امریکا
در افغانستان در حال شکلگیری است ،با مطامع
واش��نگتن بیارتباط نیست .روی کار آمدن مجدد
طالبان و بروز ابهامات گسترده در مورد آینده حق
تعیین سرنوشت ملت افغانستان از یکسو و ثبات
زدایی با تش��دید اقدامات گروههای تروریس��تی از
جمله داعش از سوی دیگر ،آشکارا از رؤیای شومی
حکایت دارد که کاخ سفید پس از خروج نیروهای
خود ،برای مردم افغانستان تدارک دیده است.
اینک تحرکات تروریستی داعش ،از قندوز تا قندهار
هم جان مردم افغانس��تان را تهدید میکند و هم
ریلگذاری بخشی از نقشه راه امریکا در دوره خروج
از افغانس��تان را نش��ان میدهد .اصلیترین نشانه
این نقش��ه راه ،نوعی شرطیس��ازی افکار عمومی
روی امنیت و رابطه آن با حضور نظامی اشغالگران
غربی اس��ت ،بدین نحو که پس از مدتی هم مردم
افغانس��تان و هم س��ایر ملل منطقه را به این باور
برسانند که امنیتشان تنها در سایه حضور سربازان
ناتو و امریکا تأمین خواهد شد .در وجه دیگر تداوم
اقدامات تروریس��تی در این کش��ور خصوصاً علیه
شیعیان ممکن است در افکار عمومی شیعیان جهان
و بهویژه مردم ایران تأثیرگذار باشد و نوعی مطالبه
مداخله در افغانستان را ایجاد کند که این اقدام نیز
تکمیلکننده پازل امریکاییها خواهد بود.
پس در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید دست روی
دست گذارد و بیتفاوت از کنار جنایاتی که هر روز
بر سر مردم همسایه شرقی میرود گذشت؟ یا باید
(چنانکه برخی پیشتر تجویز میکردند) هیجانی
عمل کرد و وارد این سرزمین شد؟ پاسخ به هر دو
نگاه منفی است.
نمیت��وان واقعیته��ای موجود افغانس��تان را (از
جمله به قدرت رسیدن طالبان با کمترین مقاومت
مردمی) نادیده گرفت و از سویی نمیتوان نسبت به
خون مسلمانان بیگناه ،بیتفاوت بود .اینک وقت
آن رسیده است که راهبردهای کالن ملی در مورد
افغانستان متناسب با ش��رایط جدید بهروزرسانی
شود .هرچند به رسمیت ش��ناختن حکام جدید
کابل ،چندان توجیهپذیر نیست ،اما منافع و امنیت
ملی ایجاب میکند ،تماسها برقرار و طالبان متوجه
مسئولیت خود در برقراری امنیت همه شهروندان
این کش��ور ش��ود .بایس��تی به طالبان فهماند که
هرچند این گروه هنوز از مشروعیت الزم بینالمللی
برخوردار نیست ،اما بنا بر حقوق بینالملل و وظیفه
انسانی ،موظف به انجام مسئولیتهای خود در قبال
مردم افغانستان است و اگر امکان این انجام وظایف
بهتنهایی را ن��دارد ،باید امکان دفاع از خود را برای
گروههای مختلف قومی مذهبی فراهم آورد .تجربه
ذیقیمت ش��کلگیری لش��کر فاطمیون در دفاع
از حرم الگوی خوبی اس��ت ت��ا گروههای مختلف
افغانستانی برای مقابله با تحرکات تروریستها بر
روی پای خود بایستند.
سیاست روز :ترکیه و آذربایجان همچنان
به دنبال حاشیه

پس از رزمایش مشترک میان
جمه��وری آذربایجان ،ترکیه و
پاکس��تان در باکو ،یک رزمایش مشترک دیگر در
منطقه برگزار شد.رزمایش فاتحان خیبر در پاسخ
به اقدامات مقامات جمه��وری آذربایجان و ترکیه
برگزار ش��د که بازتابهای گستردهای در منطقه
داشت.لجس��تیک گس��ترده نیرو و تجهیزات در
کمترین زمان ممکن و حض��ور نیروهای واکنش
س��ریع ارتش جمهوری اس�لامی ایران در منطقه
رزمایش برای پاسخ به اقدامات صورت گرفته علیه
جمهوری اسالمی و امنیت منطقه نشان از آمادگی
 ۱۰۰درصدی نیروهای مسلح علیه هر گونه تحرک
را دارد.
آذربایجان و ترکیه راه را اشتباه در حال سپری کردن
هس��تند و عالقه زیادی از خود برای حاشیهسازی
نشان دادهاند عالوه بر آن اقدامات تحریک آمیز آنها
در منطقه نیز از اندازه گذش��ته و پا را از گلیم خود
فراتر گذاشته اند.حسن نیت و سعه صدر جمهوری
اسالمی ایران باعث سوء استفاده دو کشور همسایه
جمهوری اسالمی ایران شده و قطعاً در این ماجرا
دست صهیونیس��تها در کار است چرا که هر دو
کشور روابط نزدیکی با اسرائیل دارند و تحت تأثیر
و نفوذ شدید صهیونیستها هستند.در این میان با
وجود حمایت ایران از جمهوری آذربایجان در جنگ
قره باغ ،باکو سیاس��ت خصمانه خود علیه ایران را
کنار نگذاشته و حتی سعی دارد تا بر دشمنیهای
خود بیفزاید.شبکههای متعدد تلویزیونی که علیه
ایران در جمهوری آذربایجان تأسیس شده گویای
سیاست غلطی اس��ت که الهام علی اف در برنامه
خود دارد.در این میان قرار اس��ت که شبکه آذری
زبان ایران اینترنشنال نیز در جمهوری آذربایجان
تأسیس ش��ود که این اقدام خود مرحله دیگری از
دشمنیهای دولت باکو علیه ایران است.با وجودی
که از استقالل جمهوریهای شوروی سابق بیش از
 ۳۰س��ال گذشته ،اما همواره جمهوری آذربایجان
بجای آن که س��عی کند روابط عمیق و نزدیکی با
جمهوری اسالمی ایران داشته باشد ،بر عکس عمل
کرده و هیچگاه این روابط به سطح باالیی نرسیده
است.

اجازه حضور به صهیونیستها در خاک جمهوری
آذربایجان و اس��تقرار پایگاه نظامی و جاسوسی در
خاک این کش��ور که علیه ایران اس��تفاده میشود،
عمق دشمنی باکو با تهران را نشان میدهد.اما در
طول روابط  ۳۰ساله ایران و ارمنستان تاکنون هیچ
نمونهای از سیاس��ت غلط از سوی ایروان در قبال
تهران دیده نشده اس��ت و همواره دو طرف تالش
کردهاند تا روابط خود را گس��ترش دهند ،چرا که
دولتمردان ارمنس��تان از منطق برخوردارند.هر دو
جمه��وری آذربایجان و ارمنس��تان تا پیش از این
بخش��ی از ایران بزرگ بودند که در دوران روس��یه
تزاری از وطن اصلی خود جدا شده و همین مسئله
یکی از مؤلفههای قوی برای داش��تن روابط عمیق
با ایران است که به نظر میرسد مقامات جمهوری
آذربایجان از این فرصت در طول سالهای گذشته
اس��تفاده نکرده اند.پ��رواز یک فرون��د پهپاد رژیم
صهیونیستی از خاک جمهوری آذربایجان و ورود
آن به آس��مان ایران که در سال  ۱۳۹۳اتفاق افتاد
و با هوشیاری پدافند هوایی نیروهای مسلح ایران
سرنگون شد سند مهمی از همکاری و همدستی
دولت باکو با رژیم صهیونیس��تی است اما ایران در
این ماجرا با صبر استراتژیک برخورد کرد در حالی
ک��ه از خاک جمهوری آذربایجان علیه منافع ملی
ای��ران اق��دام ش��ده بود.حتی در جن��گ  ۴۴روزه
ارمنس��تان و آذربایجان بر س��ر قره باغ ،به دفعات
راکتها و موش��کهایی از س��وی نیروهای نظامی
جمهوری آذربایجان به خاک ایران شلیک شد که
در این مس��ئله نیز بار دیگر با خویشتنداری ایران
همراه بود.نقش ترکیه نیز در مسائل قفقاز پر رنگ
است.ارودغان این روزها به خاطر شکست در سوریه،
س��عی دارد تا در آذربایجان نفوذ بیش��تری داشته
باش��د و از آن طریق ایران را تحت فشار قرار دهد
که این سیاست نیز از سوی رژیم صهیونیستی به
باکو و آنکارا دیکته شده است.عقل و منطق در عالم
سیاس��ت و سیاستمداری حکم میکند که باید با
همسایگان روابط نزدیک و دوستانهای داشت .ایران
همواره س��عی خود را بر این سیاس��ت گمارده اما
برخی همسایگان رفتارهای کودکانهای از خود نشان
میدهند.می توان پیشبینی کرد که ادامه رفتارهای
کودکانهای که از سوی مقامات جمهوری آذربایجان
و ترکیه سر میزند ،مصداق این سخن رهبر انقالب
است که با اشاره به حوادثی که در شمال غرب ایران
اتفاق افتاده فرمودند؛ «نیروهای مسلح کشور عزیز ما
همواره با اقتدار همراه با عقالنیت عمل میکنند و این
عقالنیت باید الگویی برای دیگر کشورها و عامل حل
مسائل موجود باشد و همه بدانند که اگر کسی برای
برادران خود چاه ب َکند اول خودش در چاه میافتد».
همشهری :معادله جدید اقتصاد و مذاکره

وزارت ام��ور خارج��ه همزمان با
آخرین جمعبندیهای مذاکراتی
دولت سیزدهم در برجام اعالم کرده مسیر مذاکرات
آت��ی از اقتصاد کش��ور جدا خواهد ب��ود و نخواهد
گذاشت معیشت مردم مشروط به مذاکرات باشد.
در سیاست و دیپلماسی هر نوع شیوهای که بتواند
کشور را به نتیجه برساند قابلقبول است؛ درهای
سیاست بسته نیس��ت و نمیتوان به تکمعادلهها
اکتف��ا کرد.وقتی صحبت از دیپلماس��ی اقتصادی
میشود ،اشاره به بس��تری دارد که اجازه میدهد
اقتص��اد ای��ران روی آن حرکت کن��د ،یعنی یک
تعامل بینالمللی درخصوص نرخ بهره ،مش��ارکت
در صندوقهای پولی ،حضور در س��ازمان تجارت
جهانی و ...صورت گیرد .اینها دیپلماسی اقتصادی
است و بستر اقتصاد کشور را فراهم میکند .در این
مجموعه ،مبارزه با تحریمها بهعلت اینکه توانسته
اس��ت تمام اقتصاد کشور را بهخودش مرتبط کند
و جلوی رشد اقتصادی کش��ور را بگیرد ،میتواند
بهعنوان دیپلماس��ی اقتصادی مطرح شود.وزارت
خارجه نماینده و س��خنگوی توانمندیهای ایران
است .این توانمندیها در کشاورزی ،تولید صنعتی
و نرمافزاره��ای قدرتمند نمود پیدا میکند .وزارت
خارجه محمل ارائه چنین توانمندیهایی از تریبون
خود اس��ت ،در عین حال که قرار نیس��ت الگوی
توسعه اقتصادی برای کشور ارائه دهد .این امیدواری
وجود دارد که دولت سیزدهم با فراهم آوردن توانایی
اقتصادی قدرتمن��د در داخل ،بتواند وزنه معادل و
همسنگ با تحریمها در موضوعات مختلف ایجاد
کند که باید از آن استقبال کرد و تشویق به تحقق
آن کرد.ایران در مس��ئله تحرکات اخیر جمهوری
آذربایجان در مرزهای شمالغربی کشور نشان داد
که درصورت تهدید میتوان��د 500هزار نیرو وارد
منطقه کند و این تهدید جدی به رسمیت شناخته
ش��د .وزارت خارجه نماینده این قدرت است و راه
چانهزنیهای آتی منطقهای را برایش باز نگهمیدارد.
وزارت امور خارجه در مذاکرات آتی بروکسل نماینده
اراده سیاس��ی کش��ور برای اجرای سیاستهایش
اس��ت .اگر نمایش این اراده و قدرت سس��ت باشد
و دست دیپلماسی خالی باشد ،هدفها نیز راحت
بهدست نمیآیند .نظام سیاسی کشور این پیام را
مخابره میکند که اقتصاد کشور معطل مذاکرات
نخواه��د ماند.دولتهای قبلی اذعان داش��تند که
اقتص��اد با تحریمها یک معادله حاصل جمع صفر
اس��ت که اگر تحریم وجود داش��ته باشد اقتصاد
نخواهد بود .این مس��ئله در طول مذاکرات برجام
مش��هود بود .دولت جدید همسو با سیاستهای
اقتص��اد مقاومتی که به لحاظ تئوری محاس��بات
صحیح��ی دارد ،اع�لام میکند مذاک��رات برجام
هم بس��ته صرف اقتصاد باقی نخواهد ماند .مفهوم
عملی چنین سخنی آن است که اگر آمریکا اعالم
کن��د جلوی ارتباط بانکه��ای ایرانی و خارجی را
مسدود میکند ،دولت سیزدهم برایش یک راهحل
خواهد داشت .مردان اقتصادی و دیپلماتیک دولت
آقای س��یدابراهیم رئیس��ی میبایس��ت در آینده
پیشنهادهای جایگزین خود را در این مسیر اعالم
کنند .

