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

فرهنگی

فواد قهرمانی:

بدون خواندن فیلمنامه آهنگسازی را شروع نمیکنم

فواد قهرمانی آهنگســاز فیلم ســینمایی «دشت خاموش» که به
تهیهکنندگی سعید بشــیری این روزها در سینماهای هنروتجربه
روی پرده رفته اســت ،با اشاره به اینکه اولین همکاری او با احمد
بهرامــی (کارگردان) در این فیلم رقم خورده اســت ،بیان کرد :از
طریق حســن مهدوی صداگذار به عنوان آهنگســاز به کارگردان
معرفی شدم و بدین ترتیب برای تماشای فیلم با دوستان جلسهای
گذاشــتیم تا اثر را ببینم .وی ادامه داد :زمانی که فیلم آغاز شــد
یعنی همان سکانس افتتاحیه که علی باقری بازیگر نقش لطف اهلل
با گاری به ســمت کوره پزخانه حرکت میکند ،میشد فهمید که
قرار است با یک فیلم درجه یک مواجه شویم .در حقیقت «دشت
خاموش» بســیار به سلیقه سینمایی من نزدیک است و زمانی که
فیلم به پایان رســید ،شیفته آن شدم .آهنگساز «دشت خاموش»
با بیان اینکه آهنگســازی این فیلم چند ماه طول کشــیده است،
مطــرح کرد :با توجــه به بازخوردی که مــن از مخاطبان گرفتم،
خوشبختانه موســیقی با فیلم هماهنگ است و یکی از دالیل آن،
صحبتهای طوالنی مدت مــن و احمد بهرامی با یکدیگر بود .در
حقیقت من آنقدر به جهانی که احمد بهرامی در آن سیر میکرد،
نزدیک شــدم تا توانستم به این موســیقی برسم .همچنین تالش
کردم موسیقی در فیلم تنیده شود و از آن بیرون نزند چراکه همه
چیز در ســکوت ،در حال رخ دادن بود .قهرمانی با اشاره به اینکه
روش و شــیوه کار آهنگســازان مختلف با یکدیگر متفاوت است،
مطرح کرد :اگر قرار باشــد به عنوان آهنگساز در پروژهای حضور
داشــته باشــم ،ترجیح میدهم در ابتدا فیلمنامه را بخوانم سپس
بارها و بارها فیلم را تماشــا میکنم .البته نباید از این نکته غافل
شــد که آهنگساز بهتر اســت از ابتدای کار با پروژه همراه شود تا
زودتر به آنچه میخواهد برسد اما بعضا این اتفاق نمیافتد چراکه
ســاخت موسیقی جز مراحل پست پروداکشن محسوب میشود و
بسیاری از کارگردانان در زمان صداگذاری سراغ آهنگساز میروند.
وی ادامه داد :البته یک آهنگســاز هرچه قدر بیشتر با خالق یک
اثر گفتگو کند ،بهتر میتواند به جهان فیلمســاز نزدیک شــود و
شاید تاثیر این گفتگوها به ویژه در فیلمهای هنری حتی بیشتر از
تماشای فیلم باشد .من برای هر فیلمی که آهنگسازی میکنم به
این فکر میکنم که اگر کارگردان ،آهنگســاز بود ،چه موسیقیای

من برای هر فیلمی که آهنگسازی م یکنم به این
فکر م یکنم که اگر کارگردان ،آهنگساز بود ،چه
موسیق یای را خلق م یکرد .در حقیقت تا جایی که
م یتوانم سالیق خودم را کنار م یگذارم و به جهان
ذهنی کارگردان نزدیک م یشوم این چالش برای
هر آهنگســاز فیلمی جذاب و مهم است چراکه
هم باید خودت باشــی و هم نباشی ،و این مرز
باریکی است که آهنگساز یک فیلم مدام در حال
نوردیدن آن است
را خلق میکرد .در حقیقت تا جایی که میتوانم ســایق خودم را
کنــار میگذارم و به جهان ذهنی کارگردان نزدیک میشــوم این
چالش برای هر آهنگســاز فیلمی جذاب و مهم اســت چراکه هم
باید خودت باشی و هم نباشی و این مرز باریکی است که آهنگساز
یک فیلم مدام در حال نوردیدن آن اســت .به گفته این آهنگساز،
فیلم مانند یک تابلوی نقاشــی است و موسیقی یکی از رنگهای
آن ،که قرار اســت با بقیه اجزای فیلم ،یــک جهان را خلق کند.

«مزرعه گلیب» اصل از آب درآمد

یک تابلــو نقاشــی منظره از
«جان کانستبل» نقاش مشهور
بریتانیایی که اخیرا کشف شده
اســت ،در حراجی مــاه آینده
ســاتبیز بــه مزایده گذاشــته
خواهد شد .انتظار میرود این
اثر بین  ۴الی  ۵/۳میلیون دالر
معادل  ۳الی  ۵میلیون پوند به فروش برســد.
درحالی ارزش این تابلو نقاشی میلیونها دالر
برآورد شــده است که ســال گذشته آن را به
عنــوان یک اثر تقلبی به قیمت  ۴۰/۰۰۰پوند
فروختند .حراجی ســاتبیز کشف این نقاشی
را که «مزرعه گلیــب» نام دارد و اخیرا تایید
اصالت شده را یک اکتشاف فوقالعاده توصیف
کرده اســت .پیش از این گمان میرفت چهار
نســخه از این نقاشی توسط «کانستبل» خلق
شــده باشــد و این نقاشــی که قرار است در
هشتم دســامبر به فروش برسد به عنوان یک
اثر تقلبی شناسایی شده بود .این تابلو نقاشی
توســط «کانســتبل» به یاد دوستش «جان
فیشــر» خلق شده اســت .تفاوت این نقاشی

قهرمانی با بیان اینکه عاشــق تصویر و سینماســت ،توضیح داد:
خو ِد ســینما آنقدر برای من جذابیت دارد که در زمان آهنگسازی
یک فیلم ،غرق آن میشــوم .جالب است بدانید که بارها خواب اثر
را هــم میبینم و حتی با کاراکترهــا صحبت میکنم .وی درباره
چالشهای آهنگســازی «دشت خاموش» اظهار کرد :اساسیترین
نکتــه این فیلم ســینمایی در روایت ،تکرار اســت و این موضوع
مهمترین عنصر روایی بود که از ابتدا توجهم را جلب کرد .بنابراین
باید از فرمی استفاده میکردم که موتیفهای تکرار شونده در آن
میبود و این اتفاق هم رخ داد یعنی برخی موتیفها دائما در حال
تکرار هستند .آهنگساز «دشت خاموش» افزود :چیزی که به آن
بســیار فکر میکردم این بود «دشــت خاموش» دارای تصاویری
خاک گرفته ،زنگار بســته و همچنین حضور همیشــگی وزش باد
در طول سکانسها اســت .بنابراین من نمیخواستم رنگ صدای
سازهایی که اســتفاده میکنم به اصطالح شیک وتر و تمیز باشد
چراکه با جهــان این فیلم هماهنگ نبــود .درنهایت از کویینتت
زهی شــامل  ۲ویولن ،ویوال ،ویلنسل ،کنترباس به همراه آکارئون،
صدایی مد
اســتفاده کردم .همچنین برای دســت یافتن به رنگ
ِ
نظرم از ســازهای الکترونیک کمک گرفتم و حتی هنگام میکس
سازها ،صدای ســازهای الکترونیکی را پررنگ تر کردم تا به رنگ
صدایی دلخواه برســم .قهرمانی در بخش دیگری از صحبتهای
خود با اشاره به اینکه «دشت خاموش» مخاطب را فریب نمیدهد،
تاکید کرد :ما امروزه در ســینما با آثاری مواجه هستیم که بدون
هیچ دلیلی عجله دارند در حالی که «دشــت خاموش» اثر صادقی
اســت و بدون هیچ هیاهو و عجلهای داستانش را روایت میکند،
مخاطــب را گول نمیزند و او را به تعمق وامــیدارد .وی افزود:
«دشــت خامــوش» نمیخواهد به هــر قیمتی مخاطــب را پای
فیلــم نگــه دارد و آن قدر احساســاتش را درگیر کنــد ،تا اجازه
فکــر کردن را از او بگیرد؛ بلکه اثری اســت کــه میگوید ببین و
اندیشــه کن .به گزارش ایلنا ،این آهنگســاز در پایان خاطرنشان
کــرد :برای احمد بهرامی آرزو میکنم که مســیرش را ادامه دهد
تا ما هم شاهد آثار درخشان بعدیاش باشیم همچنین از حمایت
و پشــتیبانی موسســه هنروتجربــه برای اکران این فیلم تشــکر
میکنم.

«بیمارستان عمومی» در کما

با ســایر نسخههای مشابه آن
این است که در سمت راست
نقاشــی که بــه زودی حراج
خواهد شد یک آسیاب بادی
دیده میشــود که در ســایر
نســخههای «مزرعه گلیب»
وجــود نــدارد .این نقاشــی
مدتها در مجموعه یک مجموعهدار آمریکایی
نگهداری میشــده اســت تا اینکه خانواده او
این نقاشی را ســال گذشته فروختند .یکی از
متخصصان نقاشیهای بریتانیایی در حراجی
ســاتبیز میگویــد خانواده ایــن مجموعهدار
بــه کلی فراموش کرده بودنــد و یا اصال خبر
نداشــتند چه چیزی را در اختیار دارند .ســه
نســخه دیگر این نقاشــی در گالری تیت در
لندن نگهداری میشــود و چهارمین آنها در
یکی از موسســات هنری آمریکا قرار دارد .به
گزارش ایسنا و به نقل از نشنال« ،کانستبل»
نقاش رمانتیک بریتانیایی بود که بیشتر برای
خلق تابلوهای نقاشــی منظرههای روستاهای
بریتانیا شهرت داشت.

«استیو برتون» بازیگر سریال
«بیمارســتان عمومــی» در
اینستاگرام تایید کرد که چون
از زدن واکسن کرونا خودداری
کــرده از ســریال پرمخاطب
ایبیســی کنار گذاشته شد.
وی نوشــت :میخواستم این
خبر را از خودم بشــنوید .متاسفانه مسئوالن
ســریال «بیمارســتان عمومــی» مــرا کنار
گذاشــتند زیرا باید دســتور واکســینه بودن
گروه را مراعات میکردم .من از نظر پزشکی و
مذهبی معافیت ارایه کردم اما هر دو رد شــد.
اما یک نوع بحث آزادی شخصی برای من هم
وجود داشــت« .برتون» که از سال  ۱۹۹۱در
این سریال در نقش «جیسون مورگان» بازی
کــرده بود ،از هوادارانش تشــکر کرد و گفت:
شاید روزی این مشکالت برطرف شود و بتوانم
به کار برگــردم و کارم به عنوان «جیســون
مــورگان» را به پایان برســانم .برایم موجب
افتخار خواهد بود .دســتور زدن واکسن برای
همه شــاغالن در رده اول سریال «بیمارستان

عمومی» که شــامل بازیگران
و افــرادی کــه در صحنــه
فیلمبرداری وقتــی بازیگران
ماسک نزدهاند حضور دارند ،از
اول نوامبر اجرایی شد.
«اینگــو ریدمیچــر» که در
اینســتاگرام بشدت علیه زدن
واکسن تبلیغ میکند و اطالعات غلط در این
باره میدهد نیز از این ســریال کنار گذاشته
شــد و آخرین قســمتی که وی در آن حضور
داشت ،دوشــنبه روی آنتن رفت .به گزارش
مهر به نقل از ورایتی ،کنار گذاشتن «برتون»
هفتههــا در میــان هــواداران «بیمارســتان
عمومــی» مطرح بود .تســت کرونای وی در
اواسط آگوست مثبت شده بود و وی گفته بود
در محل کار در معرض ابتال قرار گرفته است.
در همــان مقطع بود که توجه به پروتکلهای
کوویــد در برنامههــای تلویزیونــی بیش از
بیش مطــرح و منجر به صــدور به کارگیری
نیروهــای واکســن زده بــرای این ســریال
شد.

دفاع «الرنس» از دستمزد باالی «دی کاپریو» در «باال رو نگاه نکن»

«لئوناردو دی کاپریو» برای بازی در فیلم جدید «باال رو نگاه نکن»
ساخته «آدام مک کی» ،دستمزد باالیی دریافت کرده است« .جینفر
الرنس» بازیگر برنده جایزه اسکار که در فیلم «باال رو نگاه نکن» در
ن رفته ،از پرداخت دستمزد
نقش مقابل «دی کاپریو» مقابل دوربی 
باالتر به «دی کاپریو» دفاع کرده و گفته او گیشــه بیشتری برای
فیلم به همراه دارد« .جنیفر الرنس» گفته که از قرارداد خود راضی
اســت اما با این وجود اعالم کرده در شرایط دیگر که احتماال زنان

«ژپتو» به اجرای فوقالعاده رسید

نمایش «ژپتو» به کارگردانی اوشــان محمودی که این روزها
با اســتقبال قابلتوجه مخاطبان مواجه شــده است ،روزهای
پنجشــنبه و جمعــه  ۴و  ۵آذرماه عالوه بــر اجراهای عادی
در قالب ســانس ویژه در ســاعت  ۱۶به روی صحنه میرود.
همچنیــن این نمایش در روز شــنبه  ۶آذرمــاه نیز با اجرای
ویژه در دو ســانس  ۱۸و  ۲۰میزبان مخاطبان خواهد بود .به
گزارش فارس ،نمایش «ژپتو» از روز دوشــنبه  ۱۰آبان اجرای
عمومی خود را در تماشــاخانه ایرانشهر آغاز و مطابق با جدول
زمانبندی این مجموعه تا روز دوشــنبه  ۸آذر به روی صحنه
خواهد رفت.

ســینماهای سراسر کشور بعد از پشت ســر گذاشتن نزدیک به
دوســال کمای حاصل از بیماری کرونا حال بــار دیگر با اکران
آثار متنوعی روبرو شــده اند .این اتفاق از یک ســو امید بخش
اما از ســوی دیگر کمی نگران کننده است چراکه با کوچکترین
کوتاهی از ســوی ســالن داران و عدم هدایت مردم در راستای
رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی میتواند شرایط را کمی تغییر
دهد و موجب نگرانی شــود اما در این میان هستند سالندارانی
که به رعایت کامل پروتکلهای بهداشــتی تاکیــد دارند .آنچه
مسلم است اینکه بازگشایی سینماها و اکران آثار متنوع میتواند
عاملی مهم در جذب مخاطب باشــد ،اما نکته آنجاســت که آیا
این نحوه و چینش اکران حاصل یک برنامه ریزی درســت بوده
و یا صرفا تالشی برای کشــاندن مخاطب به سالن سینما است.
در حال حاضر ســینماهای سراســر کشور شــاهد اکران آثاری
کمدی همچون «دینامیت» ،آثار اجتماعی همچون «قهرمان» و
همچنین آثاری در ژانر وحشت همچون «پوست» هستند ،در این
میان اکران فیلمــی همچون «تومان» این تنوع را بیش از پیش
کرده است .شاید وقفه دو ساله در اکران سینماهای سراسر کشور
لطمات بیشــماری به این عرصه وارد کرده ،اما حال که سینماها
بار دیگر شــاهد حضور مخاطبان هســتند ،این تنــوع میتواند

دیگر نیز آن را تجربه کردهاند ،درخواست پرداخت برابر با مردان در
محیط کاری بسیار دشوار است و در صورتی که چنین درخواستی
داشته باشید به شما میگویند که این نابرابری جنسیتی نیست اما
خودشان نمیدانند دقیقا چیست! بر اساس گزارش منتشر شده در
ورایتی «دی کاپریو» برای بازی در این پروژه سینمایی  ۳۰میلیون
دالر دســتمزد دریافت خواهد کرد در حالی که دستمزد «جینفر
الرنــس»  ۲۰درصد کمتر یعنی  ۲۵میلیون دالر اســت« .جنیفر

«پیمان» منتشر شد

آلبوم «پیمان» بــه هنرمندی پیمان جوانمــرد در قابل یک
اثر موســیقایی بیکالم به تازگی در دســترس مخاطبان قرار
گرفته اســت .به گزارش مهر« ،یک داستان عاشقانه»« ،شب
آرامــش» به آهنگســازی پیمــان جوانمــرد« ،دل دیوانه»،
«گل هــا»« ،پریشــان» به آهنگســازی همایــون خرم« ،با
اشــکهایم روانه شــدی» در قالب بداهه نــوازی پیانو پیمان
جوانمــرد و بابک ابراهیم خواه« ،حامــی این روزهای من» به
آهنگســازی پیمان جوانمرد« ،غروب در باغ» به آهنگســازی
ســامان احتشامی و «زائر» به آهنگســازی ناصر چشم آذر از
جمله قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شدهاند.

سینماها بار دیگر شلوغ شدند

نوید بخش ســینمایی در همه ژانرها باشد ،سینمایی که پیش از
دوران کرونا تماما در تســخیر کمدیهای سطحی و بفروش بود،
حال با آثاری روبرو شده که با پا پس کشیدن کمدیها از اکران
فرصت را مغتنم شمرده و زمانی برای عرض اندام پیدا کرده اند.
نباید در این میان فراموش کرد که ســازمان ســینمایی و نظام
اکــران تا چه حد این تعداد از آثار را مدیریت کرده و میتواند در
اکران موفق آنها موثر باشد .آنچه مشخص است اینکه تبلیغات
از فروش باال و اســتقبال مردمی از سینماها خبر میدهند ،اما تا
چه حد میتوان به این تبلیغات به چشم واقعیت نگاه کرد .آنچه

الرنس» در سال  ۲۰۱۵با انتشار مطلبی به صراحت به عدم برابری
جنسیتی میان بازیگران زن و مرد در هالیوود اعتراض کرده بود .به
گزارش ایســنا ،در فیلم سینمایی «باال رو نگاه نکن» ساخته «آدام
مککی»؛ «الورنس» در نقش یک دانشجوی دکتر بازی کرده که
ســتاره دنبالهداری کشف میکند که حیات سیاره زمین را تهدید
میکند و «دی کاپریو» استاد دانشگاهی است که برای هشدار دادن
به بشریت به او ملحق میشود.

«سهگانه پاریسی» در ایرانشهر

ایــوب آقاخانــی از اجرای نمایش «ســهگانه پاریســی» در
تماشــاخانه ایرانشهر خبر داد و گفت :قرار است بعد از  ۲سال
انتظار از  ۱۸آذر ماه نمایش «ســهگانه پاریســی» را در سالن
سمندریان تماشــاخانه ایرانشــهر به صحنه ببرم .به گزارش
مهر ،این کارگردان تصریح کرد« :ســه گانه پاریسی» در میان
اقتباسهایی که داشــتم اثری دوســت داشــتنی برای خودم
است چون نمایشنامهای را که از روی نسخه فرانسوی نوشتم،
خیلی دوســت دارم به این دلیل که ایــن اثر را با وجودی که
در پاریس و ایام تقریبی ســرمای کریسمس میگذرد ناظر بر
روابط اجتماعی خودمان میدانم.

از مشــاهدات عینی و حضور در سینماها بر میآید این است که
همچنان تماشاگران از ورود به سالنهای سینما استقبال چندانی
نمیکنند و با وجود رعایت تمامی پروتکلهای بهداشــتی هنوز
ســینماها به وضعیت سابق خود بازنگشته است .کرونا نه تنها در
سینمای ایران بلکه در سراســر جهان ضررهای مادی و معنوی
فراوانی را به بار آورد ،اما نکته مهم اینجاست که اگر این وقفه دو
ساله باعث شده تا سینماگران پدیده فروش را کنار بگذارند و به
آثاری مفهومیتر فکر کنند ،شــاید این بیماری یک فرصت و در
عین حال تهدید اســت .البته نباید فراموش کنیم که آثاری که
امروز بر پرده سینماها نقش بسته اند هیچکدام مربوط به ساخت
در زمان کرونا نیستند ،حال باید دید موج تازه اکران در سینماها
و محصوالتی که در دوران کرونا تولید شده اند تا چه حد کیفیت
را بر فــروش ترجیح داده اند .به گزارش میــزان ،حال باید دید
که ســینمای ایران در سال آینده شاهد اکران چه آثاری خواهد
بود .ســالی که با توجه به فراگیری واکسیناسیون کرونا میتواند
امیدبخش به بازگشــت حداکثری مخاطبان به سینما باشد .باید
دید که ســالنهای سینما بار دیگر شاهد اکران آثار کمدی صرفا
بفروش خواهند بود و یا بعد از ســالها تماشاگران شاهد بروز و
شروع ژانرهای مختلف در سینما میباشد.
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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.
جمهوری اسالمی :دولت سيزدهم
و مافيای کاغذ

مافياي کاغــذ ،يکي از دهها
مافيائي اســت که در دوران
تحريمها به جان کشــور افتاد و همچنان در حال
مکيدن خون بدن نحيف مجموعه نشر و مطبوعات
است.دولتهاي گذشته نتوانستند مافياي کاغذ را
از پا دربياورند و حاال نوبت دولت سيزدهم است که
هنر خود را در مصاف با آن نشان دهد .اين روزها
متوليان امور نشــر و مديران مطبوعات از شرايط
حاد کاغذ مينالند و مســئوالن وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي وعده حل مشکل ميدهند .بعضي
نشريات و روزنامهها تعطيل شدهاند و تعدادي ديگر
در آستانه تعطيلي قرار دارند .اين وضعيت بسيار
تأسفبار به داليل مختلف پيش آمده که عمده آنها
اقتصادي و يکي از آنها مشکل کمبود و گراني کاغذ
است.
براي دولت سيزدهم که به شعار درونزائي و نفي
برونگرائي ابراز عالقه ميکند ،راهحل مشکل کاغذ
اينست که توليد کاغذ در داخل کشور را در اولويت
قرار دهد .در دولت دوازدهم جلسات متعددي براي
راهاندازي مجدد کارخانه کاغذ مازندران و تأسيس
کارخانهاي براي توليد کاغذ در خوزستان با استفاده
از «باگاس» باقيمانده از مجموعه کشت و صنعت
هفتتپه تشکيل شد و وعدههاي زيادي هم داده
شــد ولي اين وعدهها تاکنون عملي نشدهاند .اگر
اين دو کارخانه به توليد انواع کاغذ موفق شــوند،
مشــکل نشــر و مطبوعات تا حدود زيادي حل
خواهد شــد .گره کور اين ماجرا توســط مافياي
کاغذ ايجاد شده که با همراهي عناصري در بعضي
وزارتخانهها و دســتگاههای دولتی مانع راهاندازي
اين کارخانهها ميشوند تا واردات کاغذ دچار لطمه
نشــود و اصحاب مافياي کاغذ از سود کالني که
از اين طريق به جيب ميزنند محروم نشوند .آن
عناصر کارچاقکن موجود در بدنه ادارات دولتي نيز
با کمکي که به مافياي کاغذ ميکنند ،مواجب خود
را از اصحاب مافيا دريافت ميکنند و با انواع و اقسام
کارشکنيها و سنگاندازيها مانع رسيدن کشور
به توليد کاغذ در داخل ميشــوند.در حال حاضر
در داخل کشــور هم کاغذ توليد ميشود ولي اين
کاغذها اوالً مناسب چاپ کتاب و روزنامه نيستند
و ثانياً توليد به اندازه موردنياز نيســت .بعضي از
کارخانههاي توليد کاغذ نيز به بهانههاي مختلف،
بــه جاي توليد کاغذ ،خط توليد خود را به مقوا و
کارتن اختصاص دادهاند و اهداف ديگري را دنبال
ميکننــد.در دولت دوازدهم ،مديران مطبوعات و
متوليان نشر شاهد تالش مسئولين ارشد دولتي
براي راهاندازي کارخانههــاي کاغذ به ويژه براي
چاپ کتاب و روزنامه بودند ولي جبهه مشــترک
مافيا و عناصر دستنشانده آنها در بدنه دستگاههاي
دولتي مانع به نتيجه رسيدن آن شدند .مسئوالن
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت دوازدهم نيز
براي به نتيجه رسيدن تالشهاي مربوط به توليد
کاغذ داخلي همراهي زيادي کردند .اين تالشها
اگر در دولت سيزدهم ادامه پيدا کند و با جديت و
قاطعيت براي توليد داخلي کاغذ اقداماتي صورت
بگيرد ،ميتوان به حل مشــکل کاغذ اميدوار بود.
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي بايد اين مهم را
يکي از اولويتهاي کاري خود بداند و تا رســيدن
به نتيجه قطعــي ،آن را دنبال کند.در شــرايط
کنوني که بار ديگر مشکل کمبود کاغذ حاد شده
و گراني آن نيز مزيد بر علت است ،چاره کوتاهمدت
اينســت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي
وارد کــردن کاغذ اقدام نمايــد و در اين زمينه از
تجربه دستاندرکاران معاونت امور مطبوعاتي اين
وزارتخانه استفاده کند .در عين حال ،توجه به اين
نکته بسيار ضروري است که تکيه اصلي بايد روي
راهاندازي کارخانجات کاغذ در داخل باشد .با توليد
کاغذ داخلي ،عالوه بر اينکــه تحريمها ناکارآمد
خواهند شد ،دست مافياي کاغذ نيز قطع ميگردد،
اصحاب نشر و مطبوعات نفسي تازه خواهند کرد و
مهمتر از همه اينکه دولت سيزدهم به يک موفقيت
مهم فرهنگي دست خواهد يافت.
آرمان ملی:دستاوردهای سفر رافائل گروسی

بــا توجه به اینکــه  8آذر دور جدید
مذاکــرات وین آغاز میشــود ،آقای
گروسی تحت فشار است که قبل از شروع مذاکرات،
اختالف نظرهایی را که با طرف ایرانی دارند ،حل
و فصل کند .این فشارها هم از سوی آمریکاییها
و هم از ســوی اروپاییهاست به ویژه فرانسویها
خیلی فشار میآورند .آقای گروسی هم طبیعتا هم
به نعل میزند هم به میخ ،هم میخواهد روابطش
با طرف ایرانی به هم نخورد و هم دوســتانه باشد
و از طــرف دیگر انتقاداتی مطرح میکند و انتظار
هم دارد با مقامات عالیرتبه ایران مذاکره کند و به
نتیجه دلخواه برسد .حاال ایشان به تهران آمده و
دنبال این است که نتیجهای بگیرد و به طرفهای
غربــی گزارش دهد تا قبل از مذاکرات ببینند که
آنها چه تصمیمی میگیرند .آقای گروسی روی دو
تا موضوع حساس است ،یکی سایت کرج است که
انتظار دارد که طرف ایرانی اجازه بازرسی و نصب
دروبین را در اختیار آژانس بگذارد و در مقابل طرف
ایرانی معتقد است که سایت کرج مورد حمله قرار
گرفته است و دوربین خراب است و ضمن اینکه
آژانس باید این حرکت اســرائیل را محکوم کند.
دوم اختالف نظرها در مورد ســایتهای دیگر که
با توجه به مصوبه مجلس ،اختیــارات آژانس در
ســایتهای دیگر یک مقداری کوتاه شده است.
یعنی تمام اختیاراتی را که قبال آژانس داشته است
در اختیارش نمیگذارند .شــاید هم ایران دنبال
این اســت که مقداری فشار بیاورد تا در مذاکرات
دست باالتر و بهتری را داشته باشد .تصور نمیکنم
آقای گروسی به همه آن انتظاراتی که دارد ،برسد.
ممکن اســت یک قول و قرارهایی با هم بگذارند

اما طــرف ایرانی آن امتیازاتــی را که میخواهد،
بــه او نمیدهنــد .ممکن اســت کــه در تهران
صحبتهایی هم بکند و آقای گروسی هم بگوید
یک پیشــرفتهایی حاصل شده است ،اما تجربه
ثابت کرده است که وقتی ایشان یک صحبتی در
تهران انجام میدهد زمانی که برمیگردد در وین
یک مقدار صحبتهایش تغییر میکند و تعدیل
میشود .ما باید ببینیم که درشروع مذاکرات  8آذر
وین چه میشود و طرف ایرانی نکات مهمی را که
روی میز میگذارد ،طرف مقابل چه حساسیت و
عکسالعملی نشان میدهد .بعد از آن اگر درآنجا
مذاکرات موفقیتآمیز باشــد کار آقای گروســی
راحتتر میشود .اگر موفقیت آمیز نباشد کار آقای
گروسی نمیتواند جلو برود .نتیجه میگیریم که
یــک پیوندهایی بین کار آژانس و مذاکرات وجود
دارد .زمینه مشترک مورد نظر آقای گروسی که در
سخنان خود بعد از دیدار با مقامات ایرانی مطرح
کردند ،شاید یک حد وسطی است .در واقع طرف
ایرانی معتقد اســت که مسئله کرج آنچه بوده و
هســت مربوط به گذشته و در قالب برجام حل و
فصل شده است و یا بعضی پرسشهای دیگری که
آقای گروسی دارد که معتقد است در برخی جاها
عالئمی از غنیسازی پیدا کردهایم .لذا آنچه مدنظر
ایشان است صفر و صدی نیست یعنی در واقع نه
آژانس در این موقعیت حساس که همه انتظار دارند
مذاکرات به نتیجه برسد( بهویژه غربیها) بگوید نه
صد در صد آن چیزی که من میخواهم به دست
آورم .انتظار نمیرود طرف ایرانی کامال کوتاه بیاید،
آقای گروسی به دنبال این است که با ایرانیها به
نحوی به توافق برســد که به مذاکرات صدمهای
نخورد .موضوعی که غرب و حتی روسیه هم آن را
میخواهند .بنابراین مذاکراتی که در تهران صورت
گرفت نوعی مذاکرات است که گروسی میخواهد
دســتاورد حداقلی داشته باشد که برود و گزارش
بدهد ،طرفهای غربی هم به دســتاورد حداقلی
برای شروع مذاکرات راضی هستند.
ن و ناممکن
همشهری :تقابل میان ممک 

با توجه به نشست خبری گروسی
در پایان دیدار با اسالمی ،رئیس
ســازمان انرژی اتمی و اظهارنظرهای مثبت وی
بــرای پیدا کردن زمینههای مشــترک همکاری
میان ایران و آژانس میتواند در جلســه شــورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که به شکل
آنالین با موضوع ایران برگزار میشود تأثیر بسزایی
داشته باشد.
نکتهای که در این میان وجود دارد این اســت که
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بعد فعالیتهای
حقوقی و فنی با ایران مشــکلی ندارد و براساس
اساسنامه خود وظیفه دارد تا از اشاعه سالحهای
هســتهای در قالب قوانیــن ان.پی.تی و پروتکل
الحاقی جلوگیری کند .آژانس این اساســنامه را
برای همه کشورهای عضو اجرا میکند .بخشی از
این ماموریت به شکل فنی است و در این فرایند،
آژانــس عملکرد اعضا را دربــاره اینکه فعالیتها
صلحآمیز اســت یا نه ،مقدار تولیــد مواد و مقدار
ذخیرهســازی را بررسی میکند .ایران همواره در
این حوزه با آژانس همکاری کرده است و مشکلی
در اینباره نداشــته اســت و در 14گزارش قبلی
آژانس نیز به این موضوع اشــاره و تأکید شــده
کــه اقدامات ایران مورد تأیید بوده اســت و همه
تعهداتــی که ایران در برجــام پذیرفته بوده اجرا
شدهاند.
موضوع اما زمانی مورد مناقشــه قرار میگیرد که
سیاســیکاری رخ میدهد و یک یا چند کشــور
مدعی میشــوند ایران خارج از چارچوب آژانس
اقداماتــی را انجام داده اســت .آژانس موضوع را
بررســی و براساس گزارشهایی که دریافت کرده
اســت از ایران توضیح میخواهد .ایران نیز به این
سؤاالت پاسخ داده اما آژانس پاسخها را قانعکننده
ندانسته اســت در این رابطه بهنظر میرسد این
ســؤاالت و مســائل ،جز در چارچوب مذاکرات
سیاسی با  4+1قابل برطرف شدن نیست .نکتهای
که وجود دارد این است که مسائلی که آژانس بر
ســر آن سؤال دارد مربوط به 18سال قبل است و
رسانهها با برجستهسازی آن و طرح سؤاالتی درباره
غنیســازی 5درصدی در مکانهای اعالم نشده
وجهه سیاسی داده و تالش میکنند موضوعاتی
که اهمیت چندانی ندارد بهعنوان مســئله اصلی
مطرح کنند .این در حالی است که ایران همیشه
زیر شــدیدترین نظارتهای آژانس قرار داشته و
همکاری بسیار وسیعی را با آژانس بینالمللی انرژی
اتمی داشته و کنترلهایی در تاسیسات هستهای
خود داشــته که در هیچ کشوری سابقه انجام آن
نبوده اســت.از سوی دیگر ،هفته آینده مذاکرات
4+1برگزار خواهد شد و انتظار میرود تحتتأثیر
گزارش گروســی و نوع همکاری ایــران و آژانس
مذاکــرات نیز جهت خود را پیدا کند .اگر گزارش
گروسی مثبت باشد دست ایران در مذاکرات بازتر
است و اگر منفی باشد باید انتظار فشار بیشتری از
ســوی این گروه بر کشورمان باشیم .فکر میکنم
به نفع ایران است که با وجود سیاسیکاریهایی
کــه در آژانس وجــود دارد همکاریها را تقویت
کرده و از خدشــهدار شــدن همــکاری ایران با
آژانس و دادن بهانه بهدســت دشمنان ایران برای
ی جلوگیری کند.معتقــدم اقداماتی
پروندهســاز 
کــه ایران میکند زیرنظر آژانس اســت و آژانس
میخواهد نظارت بیشــتری در چارچوب برجام
داشته باشد درحالیکه طرف آمریکایی و اروپایی
هم باید تعهدات خود را انجام دهند تا ایران نیز به
تعهدات برجامی خود که آژانس خواهان آن است
بازگردد .اگر آمریکا و اروپا تعهدات خود را اجرایی
کنند این اقدام مثبت منجر به تشویق ایران برای
عمل به تعهدات خود در چارچوب برجام خواهد
شد.

