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

فرهنگی

غالمسخی رسولی از آنچه در افغانستان بر سرش آمده است ،میگوید

آب جوش سوزاندند
طالبان پایم را با ِ

برخی از کارشناسان سیاسی میگویند طالبان عوض شده که باید
کمی صبر کرد و دید این ادعا تا چه اندازه درس��ت اس��ت .ولی در
پهنه فرهنگ و هنر ،از همین االن مش��خص است که این طالبان،
همان گروهی اس��ت که  ۲۰س��ال پیش هم بر افغانستان حکومت
کرد .آنها همچنان با هفت هنر ،مخالف هستند و اگر نه به شدت
دوره گذشته ،ولی همچنان پیگیر و جدی ،دنبال خاموشی چنین
فعالیتهایی در افغانس��تان هستند .در این میان ،اوضاع موسیقی،
بس��یار بدتر از دیگر هنرهاس��ت و فعاالن آن ،هیچ شانس��ی برای
فعالیت و امیدی به آینده ندارند .با بازگش��ت طالبان ،سازها دوباره
شکس��ته شدند و هنرمندان باردیگر آواره؛ در این مبارزه طالبان با
موس��یقی ،هیچ رشته و ش��اخهای ،مصونیت ندارد .در نگاه امارت
اسالمی افغانستان ،موس��یقی نواحی یا ارکسترال ،به همان اندازه
موس��یقی پاپ بد است و فرقی میانش��ان نیست .براساس همین
دیدگاه است که موج بزرگی از اهالی موسیقی ،در همین چند ماه،
از افغانس��تان فرار کرده و به دیگر کشورها پناه برده است .یکی از
این خیل هنرمندان ،غالمسخی رسولی ،دوتارنوا ِز متولد  ۱۳۴۳در
هرات افغانستان اس��ت که پس از مهاجرت از کشورش ،به مشهد
آمده و در همین ش��هر زندگی میکند .رس��ولی یکی از نوازندگان
حاضر در چهاردهمین جش��نواره موسیقی نواحی ایران در کرمان
بود که چند روز پیش برگزار ش��د .او که پس از س��قوط کابل به
دس��ت طالبان ( ۲۴مرداد  ،)۱۴۰۰هرات را ترک کرد و به مش��هد
آمد ،در افغانس��تان دوتارنواز گروه موس��یقی موالنا بوده اس��ت .او
میگوید« :محمدابراهیم احراری ،نوازنده نی با تشکیل گروه موالنا،
موسیقی عرفانی را که در گذشتهها در حلقههای تصوف و خانقاهها
در ه��رات اجرا میش��د به میان م��ردم آورد ».این گ��روه حدود
 ۱۵سال است که با خواندن اشعار موالنا جاللالدین محمد بلخی،
برای رشد موس��یقی عرفانی تالش میکند .غالمسخی رسولی در
مورد جش��نوارههایی مانند جش��نواره موس��یقی نواحی و کارکرد
آن ،چنی��ن میگوید« :اگر جش��نواره نباش��د ،هنرمند ،هنرمند را
نمیشناس��د و ارتباطات برقرار نمیش��ود .وقتی جش��نواره برگزار
میش��ود ،ارتباطات برقرار میش��ود و هنرمندان ب��ا فرهنگهای
مختل��ف و آالت موس��یقی مختلف آش��نایی پی��دا میکنند .این
جمعشدن دور هم استفاده بسیار زیاد دارد».

و میخواستند ساز را بشکنند و به گردنم بیندازند ،با شالق تازیانه
بزنن��د و در بازار بین مردم بچرخانن��د .من مقاومت کردم و گفتم
مرگ را قبول میکنم ام��ا اجازه نمیدهم این کار را با من بکنید.
چ��ون هنرمندم و بع��د از آن دیگر نمیتوانم بی��ن جامعه بنوازم.
آنها هم آب جوش را روی س��اق پایم ریختند .آن زمان امکانات
نبود ،آمدم ایران ،درمان کردم و نزدیک بود پایم قطع ش��ود .االن
که آمدم ایران از ترس آن بود که باز گرفتار همان بدبختی ش��وم.
ترسیدم که اگر سفر نکنم باز با من همانطور کنند .با زن و بچهام
آمدم اینجا .خیلی از هنرمندان آمدهاند و خیلیهایش��ان در حال
آمدن هستند».
> دوتار؛ سوغات هنری هرات یا میراث فرهنگی ایران؟

یونسکو هیچ تحقیقی نکرد و دوتار را به نام ایران
ثب�ت کرد .در حالی که بای�د اول تحقیق م یکرد
و پس از آن دوتار به نام افغانس�تان و ایران ثبت
م یشد تا همه م یفهمیدند که دوتار در خراسان
قدیم نواخته م یشدهاس�ت .چرا که فرهنگ ما
یکی اس�ت ،دین و مذهب ما یکی است .رسم و
رسومات ما یکی است .ما سروته یک کرباسیم و
تفاوتی نداریم
س��یتاری که االن به نام هندوستان است اما در اصل از افغانستان،
خراس��ان بزرگ است .من چهار سال با انستیتوی ملی موسیقی
از
ِ
افغانس��تان همکاری کردم و همینطور دو س��ال با ریاست تولید
موس��یقی رادیو و تلویزیون ملی افغانس��تان .با دانش��گاه کابل دو
س��ال همکاری کردم و شاگرد داش��تم ،با تمام هنرمندان کارهای
زی��ادی کردم .مدت  ۴۷س��ال اس��ت ک��ه کارم این اس��ت ».این
دوتارن��واز ادام��ه میدهد« :من متولد هرات افغانس��تان هس��تم.
منتها کارم در کابل بوده اس��ت ،در کنس��رتها و فس��تیوالهای
مزارش��ریف ش��رکت کردهام ،هندوس��تان رفتهام .فرانسه رفتهام.
ایتالی��ا رفتهام .بلژیک رفتهام .عرضم به حضور ش��ما که اس��پانیا
رفتهام ،هلند رفتهام .ترکمنس��تان ،ازبکستان ،دو مرتبه ترکیه .در
ایران هم در هفته وحدت اجرا کردهام و درکل کنسرتهای زیادی
داشتهام».

رس��ولی در پاسخ به این سوال که نظرش نسبت به آنچه در سال
 ۱۳۹۸رخ داد و طی آن فرهنگیان و ش��ماری از اعضای نهادهای
مدنی در غرب افغانستان با برگزاری نشستی با عنوان «دوتار؛ زاده
هرات و میراث خراس��ان» نسبت به ثبت این ساز به عنوان میراث
فرهنگی ایران در سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو)
اعتراض کردند ،چیس��ت میگوید« :یونس��کو هیچ تحقیقی نکرد
و دوت��ار را به نام ای��ران ثبت کرد .در حالی ک��ه باید اول تحقیق
میکرد و پس از آن دوتار به نام افغانس��تان و ایران ثبت میشد تا
همه میفهمیدند که دوتار در خراسان قدیم نواخته میشدهاست.
چرا که فرهنگ ما یکی اس��ت ،دین و مذهب ما یکی است .رسم و
رسومات ما یکی است .ما سروته یک کرباسیم و تفاوتی نداریم».
> شاگرد بسیار داشتم

او با بیان اینکه «ما از روزی که طالبان آمدند ساکن مشهد شدیم
و قبل از آن در افغانس��تان بودیم» ،میافزای��د« :ما گروهی به نام
گروه موس��یقی موالنا داش��تیم .خواجه محمدابراهیم احراری نی
مینواخ��ت ،من تنب��ور ،دوتار و س��یتار هندوس��تانی مینواختم؛

رس��ولی با اش��اره به خاطرات دردناکش از طالبان ادامه میدهد:
«طالبان سری قبل مرا سوزاندند .شب مرا با ساز در محفل گرفتند

به گزارش خبرآنالین ،او در پاسخ به این سوال که هنگام حضورش
در هرات ش��اگردانی داش��ته است که مش��تاق آموختن موسیقی
باش��ند هم میافزاید« :بله ،من در حدود  ۱۵۰ ،۱۰۰ش��اگرد ساز
رباب دارم .کس��انی که در اروپا هم هستند ،در افغانستان ،در کابل
هم هس��تند ،در هرات هم هس��تند ،در همین ایران هم هس��تند،
ش��اگرد دوتار دارم ،شاگرد تنبور دارم ،حتی ش��اگرد سیتار دارم.
ش��اگردهای زیادی تربیت کردهام .االن ش��اگرد رباب دارم که در
س��طح باال مینوازد و در افغانس��تان اس��ت و هردم به جایی فرار
میکند و معلوم نیس��ت کجا رفته است و نامش میراحمد علیزاده
اس��ت .خانمها هم میآمدند .در کابل ،در هرات ش��اگرد خانم هم
داشتم .عرضم به حضور شما در همین ایران هم شاگرد دارم .یک
خانمی در تهران اس��ت به نام پریس��ا علوی که سیتار هندوستانی
پیشه کرده است .من هم از دخترخانمها و هم از آقاپسرها شاگرد
زیاد داشتم اما طالبان همهچیز را از بین بردند».

یوسف کارگر در آمریکا

«خیال گسیخته» در «ساربان»

جایزه برای «شکستن»

>  ۴۷سال است که کارم موسیقی است

یوسف کارگر فیلمس��از ،مدرس و مترجم ایرانی به عنوان داور
بخش اصلی س��یامین دور ه جش��نواره بینالمللی فیلم برکلی
ش از این داوری جشنوارههای
آمریکا انتخاب ش��د .کارگر که پی 
مختلف ملی و بینالمللی را عهدهدار بوده اس��ت ،دارای مدرک
کارشناس��ی ارشد سینما از دانش��گاه تربیت مدرس است و در
دور ه گذش��ته فیلم «جبرئیل» به کارگردانی او موفق به کسب
جای��زه بزرگ بهترین فیلم کوتاه خارجی و بهترین فیلمبرداری
از این جش��نواره ش��د و امس��ال به عنوان یکی از داوران بخش
مسابقه فیلمهایی از امریکا ،انگلیس ،هلند ،فرانسه ،کانادا و …
را به همراه چهار داور دیگر قضاوت خواهد کرد .به گزارش صبا،
جش��نواره بینالمللی برکلی که از قدیمیترین جش��نوارههای
مس��تقل فیلم در امریکا اس��ت که از  ۲۹تا  ۳۱اکتبر در ش��هر
برکلی ایالت کالیفرنیا برگزار میشود.

اسماعیل مجللی شبیهخوان و پژوهشگر اراکی در حوزه تعزیه گفت:
متاس��فانه یکسری مسائل دست به دس��ت هم داده و عمال موجب
کمرنگ شدن تعزیه شده است و سال به سال شاهد ریزش مخاطب
در این حوزه هس��تیم .همچنین تعزیهخوانهای جدید نیز وارد این
حرفه نش��دند و از تعداد پیشکسوتان و صاحب نظران این حوزه که
زحمات بسیاری برای این هنر کشیدند نیز به دلیل کهولت سن کم
میشود و متاسفانه مرگ و میر تعزیهخوانهای قدیمی و پیشکسوت
موجب افول این هنر و پیشامد خطر از بین رفتن آن شده است ،زیرا
هیچ کس دانس��تههای ارزش��مند این افراد را در این حوزه مکتوب
نکرده است .افردای نیز هستند که صرفا از روی عالقه به تازگی وارد
این حرفه شدهاند و هیچ تجربه و علمی در این خصوص ندارند .وی
ادامه داد :تا قبل از دهه  ۹۰تعزیه دارای بانیانی بود که در کنار منازل
خود بساط اجرای تعزیه را فراهم میکردند ،اما در حال حاضر تعداد
این بانیها به صفر رسیده است و تعزیههایی که امروز در سطح شهر
مش��اهده میشوند تعزیههایی هستند که خود تعزیهخوانها آنها را

>طالبان میخواستند سازم را بشکنند

نمایش��گاه انفرادی نقاش��یهای صادق خلیفه با عنوان «خیال
گس��یخته» در گالری ساربان برگزار میشود .این نمایشگاه روز
جمعه پیشرو (هفتم آبان) در گالری س��اربان افتتاح میش��ود
و ش��امل نقاش��یهایی از خلیفه است که طی س��الهای  ۹۶تا
 ۱۴۰۰خلق ش��دند .در بیانی ه این نمایشگاه آمده است :آنچه بر
ما رفته و میرود ،همواره پنهان اس��ت و اغلب جای دیگری سر
بر میکشد که هیچ انتظارش را نداریم و گویی همواره در تعلیق
میان امر پنهان و چهره نابهجا آش��کار آن به سر میبریم .صادق
خلیفه در نوجوانی با تش��ویق برادرش به نقاشی عالقه پیدا کرد
و توس��ط علیرضا همتیفرد با رنگ روغن آش��نا شد .به گزارش
مهر ،نقاشیهای خلیفه در این نمایشگاه شامل  ۱۲اثر با تکنیک
رنگوروغ��ن و آکرلیک روی ب��وم و  ۹اثر با تکنیک مدادرنگ و
گواش روی مقوا است.

آیا چراغ تعزیه خاموش میشود؟

اجرا میکنند و بانی و بخش خصوصی آنها را حمایت نمیکند .مجللی
افزود :برای نبود بانی دالیل متعدد و نظریات ش��خصی زیادی وجود
دارد ،شاید هزینههای اقتصادی ،از دنیا رفتن بانیان قبلی ،بیعالقگی
نسل جدید به بانی شدن و اجرای نذورات از طرق دیگر موجب شده

کمپین نه به «سالح گرم» در هالیوود

ب��ه دنبال قت��ل تصادف��ی «هالین��ا هاچینز»
فیلمبردار  ۴۲ساله سینمای هالیوود به دست
«الک بالدوین» ،شکواییهای برای ایجاد «قانون
هالینا» که اس��تفاده از س�لاح گ��رم واقعی در
محل فیلمب��رداری پروژهها را ممنوع میکند،
راهاندازی ش��د .این کمپی��ن در حال حاضر به
 ۲۴هزار امضا رس��یده اس��ت .تنظیمکنندگان
ش��کواییه از «الک بالدوین» که ناخواس��ته به
س��مت «هاچینز» و «س��وزا» تیراندازی کرد،
درخواس��ت کردهاند که از نفوذش در هالیوود
استفاده کند تا بهرهبرداری از سالح گرم واقعی
در حین فیلمبرداری ممنوع ش��ود .در بخشی
از این ش��کواییه آمده اس��ت« :بای��د اطمینان
حاص��ل کنیم که ای��ن ت��راژدی قابلاجتناب

دیگر هرگ��ز روی نمیدهد .در قرن بیس��ت و
یک��م هیچ عذری برای اتفاقی این چنین وجود
ن��دارد .به تفنگه��ای واقعی دیگ��ر در محل
فیلمبرداری نیازی نیست .در اوایل دهه ۱۹۹۰
به س��ر نمیبریم ،وقتی که برندن لی به همین
شکل کشته شد ».سناتور «دیو کورتز» رئیس
کمیته کارگری س��نا هم اعالم کرد که قانونی
برای ممنوعیت اس��تفاده از سالحهای گرم در
محل فیلمبرداری پروژهها در کالیفرنیا پیشنهاد
خواه��د کرد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران به
نقل از س��ینمادیلی ،چند روز پیش سر صحنه
فیلمب��رداری «زن��گار» الک بالدوی��ن در یک
تیراندازی با اس��لحهای که فش��نگ آن مشقی
نبود ،خانم فیلمبردار را کشت.

فیلم کوتاه شکستن به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا بردبار
و تهیهکنندگی محمدرضا یعقوبزاده در جش��نواره فیلم برزیل
که روز دوش��نبه ( ۲۵اکتبر) برگزار شد عالوه بر کاندید در پنج
رش��ته ،جایزه بهترین فیلم و بهترین تریلر این فس��تیوال را از
آن خود کرد .این جش��نواره اولین حضور بینالمللی شکس��تن
محس��وب میش��ود .این فیلم که پخش بینالملل آن بر عهده
موسس��ه «فیلم چی» اس��ت ،به تازگی در جش��نواره فیلم هند
نیز پذیرفته ش��ده و بزودی در این فس��تیوال روی پرده خواهد
رفت .نگین صدقگویا ،سام نوری ،شهال رحیمی ،آزاده سعیدی،
امیرعلی موس��وی بازیگرانی هستند که در «شکستن» به ایفای
نق��ش پرداختهاند .به گزارش ایرنا ،این فیلم مضمونی معمایی و
پلیس��ی دارد و در خالصه داس��تان آن آمده است :آنچه که در
عشق به نمایش گذاشته شده یک خیانت است ،نه یک مهر...

اس��ت که تعزیه ،بانیان و بنیان گذاران خود را از دس��ت بدهد .وی
خاطرنشان کرد :در دو سال اخیر نیز اپیدمی کرونا موجب شده که
مردم نتوانند در کنار هم جمع شوند که همین موضوع نیز مزید بر
علت شده و عمال تعزیه در دو سال اخیر خیلی خیلی کمرنگ شده
است ،ب ه آن اندازه که پر رنگشدن آن در دوران پساکرونا امری بعید
به نظر میرس��د و متاسفانه مخاطب خود را نیز از دست داده است.
مجللی ضمن اشاره به بیعالقگی و بیرغبتی مردم در سالهای اخیر
نسبت به تعزیه اظهار کرد :ریزش مخاطب ،تغییر نسل و عدم حضور
بانیان ،موجب عقب افتادگی تعزیه و ضربه به آن ش��ده است .نکته
قابل تشخیص پوستهاندازی در این حوزه است و متاسفانه راه نجات
و محافظت از این آیین مشخص نیست .به گزارش ایسنا ،وی تاکید
ی هستند
کرد :خوشبختانه در برخی شهرها برخی مسئولین فرهنگ 
که نسبت به این موضوع دغدغهمند هستند و میخواهند چراغ این
حرفه و آیین را روشن نگ ه دارند که امید است با تداوم این فعالیتها،
شاهد افول این هنر در کشور نباشیم.

«کالرک» و «اجیوفور» کمدی بازی میکنند

«امیل��ی کالرک» و «چیویت��ل اجیوف��ور» در
فیل��م کم��دی ""The Pod Generation
به کارگردانی «س��وفی ب��ارت» بازی میکنند.
داستان فیلم در آیندهای نزدیک اتفاق میافتد
که در آن هوش مصنوعی بسیار خشمگین است
و طبیعت به خاطرهای در دوردست تبدیل شده
اس��ت .در این داستان «راشل» با بازی کالرک
و «آل��وی» با بازی «اجیوف��ور» زوج نیویورکی
هس��تند که میخواهند خانواد ه تشکیل دهند.
کار «ریچل» به آنها این فرصت را میدهد تا از
ابزار جدیدی که توسط یک غول فناوری به نام
«پگاس��وس» ساخته شده است استفاده کنند،
که به زوجها این فرصت را میدهد تا از طریق
رحمهای مصنوعی بارداری را به طور مس��اوی

تقس��یم کنند .فیلمبرداری این فیلم در مارس
 2022آغاز میشود .کارگردان فیلم ایده فیلم
را یک موضوع کمدی عنوان کرده اس��ت .مدیر
اجرایی اس��تدیوی  MK2درباره س��اخت این
ایده میگوید که داس��تان علمی تخیلی هنوز
توس��ط بسیاری از کارگردانان زن مورد بررسی
قرار نگرفته است و نشاندهنده زمینه مناسبی
برای خالقیت آنان اس��ت« .ب��ارت» فیلمهای
روحهای س��رد و م��ادام ب��وآری را کارگردانی
کرده است .به گزارش تسنیم به نقل از ورایتی،
«آندری پارک» فیلمبردار این فیلم اس��ت که
در کارنام��ه خود فیلمب��رداری از آثاری مانند
صحنههایی از یک ازدواج ،وراثت ،ولنتاین آبی
و نگهبانان را دارد.
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امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
کیهان:مردم و مذاکره محرم یا نامحرم؟

ایجاد امید و کسب اعتماد چندان
س��هل نیست اما از بین رفتن آن،
آسان است و در صورت غفلت میتواند سریعتر
از آنچ��ه فکرش را میکنید دود ش��ده و به هوا
رود .دولت برای حفظ و افزایش این رضایت باید
چندین نکته را بهصورت مداوم مدنظر قرار دهد.
یکی از این ن��کات اصلی و تعیینکننده در این
خصوص ،اطالعرسانی به موقع ،دقیق و صادقانه
است .مردم باید در جریان مسائل کشور باشند.
رئیسجمهور در جریان سفر به اردبیل در یکی
از برنامهها گفته اس��ت «مشکالت بجا مانده از
دولت قبل را به م��ردم منتقل نمیکنیم» ،این
موض��وع از جنبهای درس��ت و از جنبهای دیگر
قابل تأمل است .درست از آن رو که قرار نیست
دولت س��یزدهم نیز همان رویه غیرقابل قبول
دولت تدبیر و امی��د را در انداختن تقصیرها بر
گ��ردن دولت پیش از خود تک��رار کند .رویهای
غل��ط که تا روزهای پایان��ی دولت دوازدهم نیز
ادامه داشت.
اما در عین حال باید این نکته را هم مدنظر قرار
داد که جریان حامیدولت پیشین که زمینهساز
و مسبب بسیاری از مشکالت کنونی است ،بیکار
ننشسته و ب ه جای عذرخواهی از مردم بهعنوان
کمترین کاری که در قبال قصور و اشتباهات خود
میتواند انجام دهد ،سعی دارد تصویری وارونه از
اوضاع برای جامعه بسازد .نشانههای این سیاست
قبیلهای و مغرضانه به راحتی قابل مشاهده است
و بدون شک در ماههای پیشرو شدت بیشتری
نیز خواهد یافت .آنان در این پروژه سیاسی که
مبتنی بر عملیات روانی اس��ت روی دو موضوع
حس��اب ویژهای ب��از کردهاند؛ نخس��ت ضعف
حافظه افکار عمومی و دوم توان خود در تحریف
و جنجالسازی .محور اصلی این عملیات مبتنی
بر دو موضوع مشخص مذاکرات برجامی و فضای
مجازی است .درباره فضای مجازی ،اتهام تالش
برای ایجاد محدودیت و مس��دود کردن ،محور
اصلی این عملیات روانی است که فع ً
ال میتوان
پ��ردهای از آن را در نوع مواجهه با طرح صیانت
از کاربران فضای مجازی در مجلس دید.موضوع
مذاکرات برجامی از اهمیت و گس��تره بیشتری
برخوردار اس��ت .خالصه ای��ن عملیات روانی به
زبان ساده از این قرار است؛ «کشور با مشکالت
فراوان ،بزرگ و الینحلی مواجه اس��ت که تنها
راهحل آنها کوتاه آمدن در مذاکرات هستهای و
عبور از خط قرمزهای تعیین ش��ده است .دولت
س��یزدهم نیز چارهای جز پیمودن مسیر دولت
پیش��ین نداش��ته و تعلل و تردید در این گزاره
قطعی ،جز تش��دید مش��کالت نتیجه دیگری
ن��دارد ».تکلی��ف طرف غرب��ی و باجخواهی آن
روشن است و میماند تصمیم تیم مذاکرهکننده
و دولت سیزدهم .اگر روی خطوط قرمز مبتنی
بر تامین منافع کش��ور و مردم ایستادگی کند و
زیربار زیادهخواهی غرب نرود متهم به بیتوجهی
به مشکالت و انشاءخوانی در مذاکره میشود و
اگر کوتاه بیاید که چه بهتر و معلوم میشود راه
دولت پیشین و حامیان آن درست بوده است.
ام��روز ن��ه آمریکاییه��ا ع��وض ش��دهاند و نه
اروپاییه��ا .بلکه تجربه برج��ام آنها را وقیحتر و
طلبکارتر هم کرده است .پس ناگفته و ندانسته
قابل حدس است که نمایندگان آنها در مذاکرات
چه میگویند و میخواهند .در چنین شرایطی
یکی از برگ برندههای دولت فعلی اطالعرسانی
هوش��مندانه است .دولت روحانی مدعی بود که
کار به پایان رس��یده بوده و مصوبه مجلس مانع
احیای برجام و رفع تحریمها ش��د اما حاال یک
رس��انه غربی فاش کرده اس��ت که آمریکاییها
حتی حاضر نبودند تضمین دهند تا پایان دولت
بایدن به تعهدات خود پایبند بمانند ،چه رسد به
دولت آینده! ادعایی که علیرغم گذش��ت چند
روز از ط��رح آنکه از قضا از س��وی یک تحلیلگر
ایران��ی -آمریکایی نزدیک ب��ه مذاکرات برجام
ی آن مطرح ش��ده ،هنوز از س��وی تیم
و حام�� 
مذاکرهکننده قبلی تکذیب نشده است.
جوان:خیز محمود عباس به سمت جو بایدن

عب��اس در اول فوری��ه  ۲۰۰۲و در
اعتراض به ادامه شهرکس��ازیهای
رژیم اس��رائیل ،انتقال سفارت امریکا
از تلآوی��و ب��ه بیتالمق��دس و مخصوصاً طرح
صلح ترامپ مش��هور به معامله قرن ،روابط خود
را با رژیم اس��رائیل و امریکا قط��ع و اعالم کرد
که تشکیالت تحت ریاس��ت او دیگر هیچگونه
رابطهای ب��ا این دو از جمله در زمینه مس��ائل
امنیتی نخواهد داشت .هرچند که شرایط نسبت
به آن زمان تغیی��ر قابلتوجهی نکرده ،اما حاال
عباس به دنبال این است که دوباره روابط خود را
از سر بگیرد و درخواست بازگشایی کنسولگری
امری��کا و دفتر س��اف را کرده اس��ت .به عبارت
دیگر ،او در حالی این درخواس��تها را از بایدن
کرده که رژیم اسرائیل همچنان به شهرکسازی
غیرقانونی خود ادامه میدهد و برنامه ساخت و
ساز هزار و  ۳۵۵واحد مسکونی جدید را در کرانه
باختری در دس��تور کار قرار داده است .از سوی
دیگر ،بایدن و وزی��ر خارجهاش آنتونی بلینکن
باره��ا و به صراحت تأکی��د کردهاند که قصدی
برای تغییر سفارت امریکا در بیتالمقدس ندارند
و کاری را تأیی��د کردهان��د که ترام��پ با وجود
مخالف��ت جهانی انجام داد و س��فارت امریکا را
از تلآویو به بیتالمقدس آورد .بنابراین ،عباس
بدون به دس��ت آوردن کوچکترین امتیازی از
اقدام خود در نوامبر  ۲۰۲۰عقبنشینی کرده و
حتی با لحنی ملتمسانه از بایدن میخواهد قطع
رابطه را نادیده بگیرد و به درخواستهایش پاسخ
مثبت بدهد.به نظر میرسد که التماس عباس از

امریکا به دلیل نگرانیای اس��ت که از استیالی
عباس و همدس��تانش بر س��اف و تش��کیالت
خودگردان ایجاد شده و نشانه آن با بحرانی دیده
شد که از سوی دو جریان اصلی در ساف به نام
جبهه دموکراتیک آزادس��ازی فلسطین و حزب
الشعب پیش آمد .این دو گروه اعالم کرده بودند
که دیگر در نشست کمیته اجرایی ساف شرکت
نخواهند کرد و بازگش��ت آنها مشروط بود .از
مذاکرات نمایندگان س��ازمان فتح با نمایندگان
جبهه دموکراتیک و الشعب معلوم شد که دلیل
تهدی��د این دو گروه قطع بودجه آنها توس��ط
عباس از ژوئن تا س��پتامبر بود و البته مس��ئله
قتل نزار بنات ،مخالف سیاسی عباس ،و سرکوب
ش��دید معترض��ان را نیز مطرح ک��رده بودند تا
اینکه اعتراضش��ان تنها محدود به مسئله مالی
نباش��د .با این حال ،معلوم بود که قطع بودجه
علت اصلی تهدید آنها ب��ود و نمایندگان فتح
با وعده پرداخت بودجه آن چهار ماه توانس��تند
این دو گ��روه را راضی به نادیده گرفتن تحریم
نشس��تهای کمیته اجرایی ساف کنند .به این
ترتیب ،قط��ع کمک مالی امری��کا مایه نگرانی
عباس شده که دیگر نتواند گروههای متحدش
در س��اف را مثل گذش��ته در کنار خود داشته
باش��د و این موضوع میتواند باعث س��قوط او و
دستگاهش بشود به خصوص اینکه حماس بعد
از جن��گ  ۱۲روزه ماه م��ه محبوبیت حماس و
جهاد اس�لامی را در کرانه باختری به نحو قابل
توجه��ی افزایش داده اس��ت .به عب��ارت دیگر،
محمود عباس بدون کمکهای مالی امریکا در
بدترین شرایط در مقابل رشد محبوبیت حماس
و جهاد اسالمی قرار گرفته و به همین جهت نیز
به سمت بایدن خیز برداشته تا با کسب حمایت
مالی از او به وضعیت آش��فتهاش سر و سامانی
بدهد بدون اینکه کوچکترین امتیازی از قطع
رابطه با امریکا و رژیم اس��رائیل به دست آورده
باشد.
خراسان:دوراهی بورس یا اوراق بدهی؟

این روزها که بورس با افت مداوم
شاخص کل مواجه است ،بحثها
بر سر دالیل آن باال گرفته است .سیاست بسیار
غل��ط دولت قب��ل در دعوت مردم ب��ه بورس و
س��یگنال محافظت از س��رمایه مردم و حمایت
از بورس موجب ش��د اف��راد زی��ادی روانه این
بازار شوند .آزادس��ازی سهام عدالت نیز موجب
ش��د منافع تعداد قابل توجهی از مردم به باال و
پایین رفتن شاخص کل گره بخورد .این سنگ
بنای غلط در کنار کسری بودجه سالهای اخیر
و متاسفانه رشد شدید و غیرمسئوالنه هزینههای
جاری در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم باعث
ش��د در عمل بودجه  1400با کس��ری بودجه
بیش از  400هزار میلیارد تومانی بس��ته شود و
از همان ماههای نخست سال ،سازمان برنامه با
«کاسه چه کنم» س��راغ جبران کسری بودجه
برود .در گام نخس��ت  55ه��زار میلیارد تومان
تنخواه از بانک مرکزی دریافت ش��د .تنخواهی
که مش��خص ب��ود فعال با ای��ن وضعیت بودجه
بازپرداخت نخواهد ش��د .در نتیجه این تنخواه
عمال به استقراض از بانک مرکزی و رشد بیش
از  400هزار میلیارد تومانی نقدینگی و شکستن
رکورد رش��د نقدینگی چند دهه اخیر با رش��د
باالی  40درصد در طول یک سال انجامید.
با تغیی��ر دولت ،تالشها برای جبران کس��ری
بودجه از مس��یرهای دیگر جدیتر شد .فروش
اوراق بدهی که در ماههای نخس��ت سال کمتر
از پیشبینی بودجه انجام ش��ده بود ،با افزایش
مواجه ش��د .با این حال تقریبا مش��خص است
که بازار سرمایه کش��ور که دو بال بازار سهام و
بازار بدهی را دارد،نمی تواند همزمان با دو وزنه
سنگین به مسیر ادامه دهد .اگرچه روز گذشته
خاندوزی ،وزیر اقتصاد در توئیتی اعالم کرد که
در مهرماه دولت هیچ عرضه اوراق بدهی نداشته
است ولی در عمل به دالیلی که شرح آن در این
مجال نمیگنجد ،حجم معامالت اوراق بدهی در
فرابورس افزایش یافته است .این افزایش حجم
معامالت اوراق بدهی عمال موجب افت معامالت
سهام در بورس شده است.
به طور مش��خص ما در دوراهی ق��رار داریم که
ممکنترین مس��یر برای جبران کسری بودجه
تا پایان س��ال ،فروش اوراق بدهی اس��ت .سایر
درآمده��ا در کوتاه مدت قابلی��ت افزایش ندارد
و ممکن اس��ت در بودجه س��ال آینده بتوان به
تدریج با اقداماتی ک��ه وزارت اقتصاد در تعیین
پایههای مالیاتی جدید و مولدسازی داراییهای
دول��ت انجام میده��د یا امید ب��ه فروش نفت
بیش��تر و تداوم رون��د افزایش قیم��ت جهانی
نفت به تراز ش��دن بودجه امی��دوار بود ولی در
کوتاه مدت نمیتوان به جایگزینی جز اوراق بدهی
فکر کرد وگرنه مس��یر استقراض چه به صورت
مس��تقیم از بانک مرکزی و چ��ه به گونهای که
همتی رئیس کل اس��بق بان��ک مرکزی مدعی
شده اس��ت به صورت غیرمستقیم و با فشار به
بانکها منجر به رشد بیش��تر نقدینگی و تورم
س��نگینتر خواهد شد.در این دوگانه بازار سهام
و اوراق با انتخاب بین بد و بدتر مواجه هستیم.
این انتخاب بین دو گزینه اس��ت :نخست ،تداوم
کسری بودجه ،استقراض بیشتر ،تورم سنگینتر
و در نتیجه فش��ار بیش��تر به  85میلیون ایرانی
و در مقابل صعود بیش��تر بازار س��هام و منتفع
ش��دن س��هامدارانی که البت��ه از جهاتی دیگر
از رش��د تورم متض��رر میش��وند .دوم ،کاهش
کس��ری بودجه و رکود در بازار سهام ولی مهار
تدریج��ی تورم و کاهش فش��ار س��نگین تورم
موجود که بر دوش  85میلیون ایرانی سنگینی
میکند.

