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جزئيات قرارداد با چينی ها

اصولگرايان در مقايسه با اصالح طلبان 
کارنامه موفق تری در نقد درونی دارند

»باران کوثری« و »هانيه توسلی« از 
ممنوع الکاری خود می گويند

عکس های بامزه و خنده دار وطنیتذکره استاد محمد جواد ظريف

الِم َسبُعوَن َحَسنًَة، تِسٌع َو ِستُّوَن لِلُمبتَِدِء َو واِحَدٌة لِلراِد ؛ لِلسَّ

سالم کردن هفتاد حسنه و ثواب دارد شصت 
و نه ثواب از برای سالم کننده و یک ثواب 

برای جوابگو است )با وجود آنکه سالم کردن 
مستحب ولی جواب دادن آن واجب است(.

)تحف العقول ص 248(

آیت اله دکرت مصطفی محقق داماد، استاد و نویسنده فقه و حقوق گقت: معاویه از قضا 

و قدر به عنوان چامق برای مرشوعیت بخشیدن به حکومتش استفاده می کرد.معتقدان 

به جربگرایی با رواج این تفکر که هر عمل برش به طور مستقیم منتسب به خداست حتی 

اگر شنیع باشد، فاجعه کربال را قضا و قدر خدا دانستند._

فاجعه  در  اشعری  تفکر  »ریشه های  نشست  ایران)ایبنا(،  کتاب  خربگزاری  گزارش  به 

و  استاد  محقق داماد،  مصطفی  آیت الله  سخرنانی  با  دی(  امروز)11  عرص  عاشورا« 

پژوهشگر حوزه فقه و حقوق در موسسه حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

محقق داماد گفت: مفهوم مرشوعیت حقوقی متعلق به تفکر معتزلی است، زیرا تفکر 

اشعری همه چیز را از خوب و بد بالواسطه به خدا نسبت می دهد. تفکر اشعری به 

بنی امیه کمک کرد که کارهای ضددینی امیران این سلسله را توجیه کند.

را  یزید  اشاره کرد و گفت: معاویه پرسش  نزد معاویه  تفکر اشعری  به ریشه های  وی 

این کار او  برخالف قراری که قبال تصویب شده بود به عنوان جانشینش معرفی کرد. 

از چهره های  که  بن عمر  عبدالله  و  پیامرب)ص(  عایشه،همرس  مانند  را  اعرتاض عده ای 

یزید  که  بودند  معتقد  آنان  زیرا  برانگیخت،  بودند  دوران  آن  اسالم  جهان  در  موجه 

صالحیت حاکم شدن را ندارد.

این نویسنده و پژوهشگر افزود: معاویه منی توانست فردی مانند عایشه را برتساند یا با 

پول عقیده اش را عوض کند، به همین دلیل با استفاده از مفاهیم جربگرایی و قضا و قدر 

پاسخ آنان را داد. بالذری که »الفتوح« را سال 182 قمری نوشت، در جلد چهارم این اثر 

در صفحه 347 آن نقل می کند که معاویه در مالقات با عایشه و عمر بن سعد در پاسخ 

به اعرتاضات آنان فریاد برآورد که شام کاری را خواستید که خدا آن را منی خواست، الجرم 

چنان شد که خدا می خواست و این چنین بود که معرتضان ساکت شدند.

به  تا  استفاده می کرد  به عنوان چامق  از قضا و قدر  داد: معاویه  ادامه  داماد  محقق 

حکومت و کارهایش مرشوعیت ببخشد، این در حالی است که هنوز مکتب اشعری شکل 

نگرفته،اما جرقه های آن زده شده بود. ابوهالل عسکری در کتاب »األوائل للعسکری« 

بیان می کند که عقیده به جرب پیش از فاجعه کربال وجود داشته است و معاویه آغازگر 

آن بود. او می گوید که معاویه پایه گذار جربگرایی است و از آن برای قدرت بهره می برد.

وی یادآوری کرد: ابوهالل در کتاب تاریخ خود و همچنین قتیبیه در »امامت و سیاست« 

بیان می کند که مساله خالفت یزید یکی از قضاهای الهی است و در این مورد کسی 

اختیاری ندارد که بر من و تو در اختیار نگشوده اند. آنان این تعبیر را از آیه ششم سوره 

احزاب گرفته اند و به آن استناد می کنند. معتقدان به جربگرایی سعی کردند این تفکر را 

رواج دهند که هر عمل برش به طور مستقیم منتسب به خداست،حتی اگر آن کار شنیع 

باشد. طبق این تفکر، خونریزی و قتل عام در فاجعه کربال نیز قضای خدا بود.

با برشمردن برخی محورهای تفکر  ایران  عضو هیات علمی موسسه حکمت و فلسفه 

اشعری گفت: در این تفکر مرشوعیت حقوقی حکومت معنا ندارد، زیرا هر جریانی که 

به قدرت برسد خود به خود مرشوع است. این تفکر بعدها بهانه ای شد برای جنایت 

افراد. عمر بن سعد به وعده واگذاری فرمانداری ری، حسین)ع( را به شهادت  برخی 

رساند. عده ای به او اعرتاض کردند که تو چرا برای حاکم شدن بر ری پرس پیغمرب)ص( را 

کشتی؟ و او به آنان پاسخ داد که این کار از جانب خدا مقدر شده بود. این موضوع در 

کتاب »طبقات الکربی« ابن سعد جلد پنجم صفحه 148 نقل شده است.

وی به نفوذ تفکر اشعری از کالم به فقه اشاره کرد و گفت: این تفکر به مسایل فقهی و 

فتوا نیز وارد شد، در همین دوره است که ابوالحسن اشعری، بنیان گذار مکتب اشعری 

روی کار می آید. او که یک متکلم و فقیه بود و در کتاب »االقامه« خود جلد اول صفحه 

31 ترصیح می کند که فرد مسلامن باید فرمانربدار بی چون و چرای حاکم باشد. حتی اگر 

آن حاکم از دیانت خارج شود، قیام علیه او با شمشیر جایز نیست و مسلامن باید از 

ورود به این فتنه ها پرهیز کند.

محقق داماد افزود: اشعری بر این نظر بود که مسلامن تنها اجازه دارد با صدایی مالیم 

امام را به اصالح دعوت کند و اگر صدایش را برایش کلفت کند این کار او از مصادیق 

فتنه است. مکتب اشعری مدافع مطلق حاکامن شد. در کتاب »مقاالت االسالمیین« 

اشعری می خوانیم که وی در لفافه و با زیرکی فقیهانه یزید را در خالفتش برحق می داند.

وی با بیان این که فقه و تفکر اشعری در طول تاریخ اسالم خدمات متقابلی را نسبت 

به یکدیگر انجام دادند گفت: ابوالحسن اشعری متامی کارهای رذیالنه و ضددین خلفای 

از غزالی چنین توقعی  ما  اما  نبود  بعید  از اشعری  امر  این  را توجیه می کند،  راشدین 

نداشتیم.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: غزالی متفکر بزرگی است و مالصدرا او 

را دریای مواج می خواند، اما برای یک اهل دانش بسیار مایه خجالت است که غزالی 

همه سواد و دانش جامعش را یک باره قربانی قدرت می کند. او در کتاب »نصیحیت 

امللوک« که به معنای اندرز به پادشاه است، پادشاهان را با پیامرب خدا یکسان می داند و 

می گوید خداوند پیامربان را فرستاد تا راه را به بندگانش بنامیانند و پادشاهان را برگزید 

از  اطاعت  است  واجب  پیامربان  از  اطاعت  که  و هامن گونه  کنند  را حفظ  پیامربان  تا 

پادشاهان نیز واجب است.

وی ادامه داد: کتاب دیگر غزالی که آه از نهاد اهل دانش برمی آورد، »املستحرضی« نام 

دارد که نام دیگر آن »فضایح الباطنیه« است. او نام نخست را به افتخار املستحرض بالله 

خلیفه عباسی برگزید و نام دوم را در توهین به اسامعیلیان که اهل باطنیه بودند انتخاب 

کرد، اسامعیلیه در آن دوران رقیب املستحرض بالله قلمداد می شدند. غزالی در این کتاب 

فتوا می دهد که اطاعت محض و انقیاد بی چون و چرای همه بالد اسالمی از املستحرض 

بالله واجب است. او متامی کارهای شنیع و رذیالنه و ضددینی و ضداخالقی خلیفه را به 

طور رشم آور توجیه می کند.

محقق داماد ادامه داد: به عقیده غزالی در این اثر، اگر می بینیم که پادشاه در ظاهر 

باید به همین بسنده کنیم و مسلامنان جایز نیستند که درباره صحت  مناز می خواند 

رفتار و اخالق او تحقیق کنند.

وی سپس با اشاره به قضیه عزت و ذلت پیش از مکتب اشعری اشاره کرد و گفت: این 

تفکر پیش از شکل گرفنت مکتب اشعری نیز وجود داشت. یزید با استناد به کالم خداوند 

در قرآن  عزت و ذلت فاجعه خونبار کربال را به واسطه آن توجیه می کرد، در حالی که 

عزت و ذلتی که مقصود خداوند است با مقصود آنان تفاوت های زیادی دارد. همین 

موضوع عزت و ذلت بعدها در »مقاالت االسالمیین« اشعری نظریه پردازی شد.

بیان  قرآن  به  استناد  با  اشعریون  گفت:  و  کرد  اشاره  کسب  نظریه  به  داماد  محقق 

انسان هر چه کسب می کند به دست خودش است. متکلامن اشعری و  می کردند که 

همچنین اربابان قدرت،بسیار از این نظریه استفاده کردند. شاهد این مدعا آن که یزید 

از  بر رستان می آید  امام سجاد)ع( گفت که هرچه  به  پاسخ  از واقعه عاشورا در  پس 

اعاملی است که خودتان کردید. ابن شهر آشوب نیز در »مناقب« این موضوع را نقل 

کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: عده ای معتقدند همه نظریه های کالمی در طول 

تاریخ اسالم سیاسی اند. اساسا کالم، زاییده حرکت های سیاسی است و جایگزینی برای 

حقوق و علوم سیاسی این دوران بود. حتی اگر این ادعا را نیز قبول نکنیم، منی توانیم 

این موضوع را نپذیریم که بسیاری از انگیزه های کالمی ابزار قدرت شدند که مثره آن را 

در واقعه عاشورا می بینیم.

محقق داماد در پایان گفت: رگه هایی که بعدها جزو اصول اشاعره شدند، در رسارس 

واقعه عاشورا از ابتدا تا انتهای آن مشهودند.

امام حسین علیه السالم

نشست »ریشه های تفکر اشعری در فاجعه عاشورا« برگزار شد

آیت اله دکتر محقق  داماد : طبق تفکر اشعری فاجعه کربال قضا و قدر بود

این حسین کیست 

که عالم همه دیوانه ی اوست
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بیژن زنگنه که هشت سال قبل صنعت نفت را با روزانه چهار و نیم میلیون بشکه تولید تحویل داده بود، وارث سیستمی است که تولید آن حدود 
سه میلیون بشکه است و اکثر میادین نفتی با مشکل کمبود سرمایه گذاری مواجه هستند، اینک بجای حمایت به ارائه آمار نادرست متهم می شود و 
وزیر علوم که هنوز یک هفته از رای اعتماد وی سپری نشده است بخاطر برکناری مدیران خاص دولت سابق به استیضاح تهدید می شود و سرانجام وزیر 

خارجه که دو روز قبل رهبر معظم انقالب از وی بعنوان فرزند انقالب یاد کرده است نیز تهدید به استیضاح می گردد.
با وجود آنکه کمتر از سه ماه از تشکیل دولت یازدهم سپری شده است، و رهبر معظم انقالب بر حمایت از دولت تاکید دارند، تعدادی از نیروهای افراطی از 
جمله نمایندگان طیف تندرو اصولگرا در مجلس ، وزرای دولت را تهدید به استیضاح کرده و رییس جمهوری را به کوتاهی از مشی اعتدال متهم می کنند.

به گزارش خبرنگار »انتخاب« ، اظهارات تعدادی از نمایندگان افراطی و تندرو در مجلس در اظهاراتی بی سابقه در فاصله سه ماه از تشکیل دولت، به 
استیضاح سه نفر از وزرا تهدید کردند و با عباراتی تند دولت اعتدال و رییس جمهور را مورد حمله قرار دادند.

این نمایندگان که دولت یازدهم را پس از دو ماه از تشکیل آن و در شرایطی که وارث شرایط تحریم در سیاستخارجی، خزانه خالی و صدها هزار میلیارد 
تومان بدهی از دولت قبل می باشد را تخریب و تهدید می کنند، بیشترین دفاعیات را به صورتی چشم بسته از عملکرد دولت احمدی نژاد داشتند که 
با وجود به ارث بردن حساب ذخیره ارزی از دولت خاتمی، هشتصد میلیارد دالر درآمد نفتی و دویست میلیارد دالر فروش سرمایه های دولتی ، بازهم 

بدهی بی سابقه ای برجا گذاشت.
بیژن زنگنه که هشت سال قبل صنعت نفت را با روزانه چهار و نیم میلیون بشکه تولید تحویل داده بود، وارث سیستمی است که  تولید آن حدود سه 
میلیون بشکه است و اکثر میادین نفتی با مشکل کمبود سرمایه گذاری مواجه هستند، اینک بجای حمایت به ارائه آمار نادرست متهم می شود و وزیر 
علوم که هنوز یک هفته از رای اعتماد وی سپری نشده است بخاطر برکناری مدیران خاص دولت سابق به استیضاح تهدید می شود و سرانجام وزیر 
خارجه که دو روز قبل رهبر معظم انقالب از وی بعنوان فرزند انقالب یاد کرده است نیز تهدید به استیضاح می گردد.افراطیون رییس جمهور را متهم به 
عدول از سیاست اعتدال می کنند ، در حالیکه در طول سه ماه سپری شده از تنفیذ شخص دکتر روحانی بیشترین مماشات و تحمل را نسبت به جریان 
افراطی داشته و برای پرهیز از تکدر خاطر افکار عمومی ، بسیاری از تخلفات و اقدامات دولت گذشته را علنی نکرده و برای رعایت تدبیر در برخورد با 

عوامل افراطی در سطوح مختلف صبر پیشه کرده است.
، اکنون جای بسیاری از مدعیان دولت و  اگر قرار بود دولت اعتدال به معنای واقعی کلمه و بدون در نظر گرفتن مصالح نظام، به عدالت عمل کند 

تخریبگران محاکم قضایی و دادگاههای تخلفات اداری بود تا نسبت به عملکرد هشت ساله گذشته خود پاسخگو باشند.
بطور نمونه در دو حوزه وزارت نفت  و وزارت علوم شاهد هستیم وزرای دولت اعتدال تنها به قظع مسیر نادرست و انحرافی قبلی که برخی اقدامات ویژه 
و تضییع حقوق بیت المال منجر می شد اقدام کرده اند و هنوز درباره رسیدگی به تخلفات گذشته و تحت پیگرد قرار دادن متخلفین اقدامی نکرده اند.

شاید خیر جریان افراطی در تخریب دولت در آن باشد که  ریاست محترم جمهور ، حجت را در عدم کارآمدی روش مدارا و تحمل افراطیون تمام کرده 
و با صراحت و قاطعیت بیشتری برنامه های دولت اعتدال را به اجرا بگذارد

حضور  با  نشستی  در  رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  دبیرکل 
از  تفسیری  بیان  با  اسالمی،  موتلفه  حزب  طرفداران  از  جمعی 
سوره »توبه« از »لب بام بودن آفتاب عمرش«، خدمات بنی صدر، 
احساس تکلیفش برای بیان تاریخ به همان صورت که بوده است 
و اینکه موسوی و کروبی را برادر خود می داند و معتقد است آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی به راحتی برای انقالب به دست نیامده است، 
سخن گفت و انتقادات به مواضع اخیر خود را از وجود آزادی بیان 

در کشور دانست.
در انگلیس و فرانسه، مسیحیت به اقلیت مذهبی تبدیل خواهد شد

از این  با اشاره به آیاتی از سوره توبه گفت: خداوند در یکی  وی 
آیات خطاب به پیامبر می فرماید »اگر یکی از مشرکین از تو پناه 
بخواهد، بپذیر تا کالم خدا را بشنود و هرگاه آماده رفتن شد، او 
ما  به  امروز اسالمی که  برسان«.  به مأمنش  را در حفاظت کامل 
رسیده است، حتی در کشورهای غربی نیز رسوخ کرده و مسیحیت 
در غرب در حال تبدیل شدن به اقلیت مذهبی است و اسالم گرایی 

برای غربی ها یک خطر جدی محسوب می شود.
که  است  رسیده  جایی  به  اسالم  امروز  افزود:  عسگراوالدی 
سال  چند  تا  فرانسه  در  و  دیگر  سال  یک  تا  شاید  انگلستان  در 
بنابراین  شد،  خواهد  تبدیل  مذهبی  اقلیت  به  مسیحیت  دیگر 
به  است،  گرفته  قرار  آن  همت  وجهه  که  نیز  غرب  اسالم ستیزی 
جلوی  نمی توانند  آنها  است.  اسالم  شدن  جهانی  از  ترس  خاطر 

گرایش نسل جوان به اسالم را بگیرند.
آیا درست است که افراد را گروه گروه از جامعه و اسالم برانیم؟

و  بوده که دوستان  روز غربت موظف  از  اسالم  اینکه  بیان  با  وی 
می گوید »حتی  پیامبر  به  افزود: خداوند  دارد،  نگه  را  هوادارانش 
اگر یک مشرک به تو پناه آورد، به او پناه بده«. حال اگر ما اینجا 
از  و  جامعه خود  از  را  گروه  گروه  را  افراد  مساله  این  به  بی توجه 
اسالم جهانی عقب بزنیم و دور نگه داریم، آیا این درست است؟ گاه 
شعارهایی که داده می شود در چارچوب تعصبات گیر افتاده است 
اما اگر می خواهیم اساس را بر این بگذاریم که اسالم همانگونه که 
امام )ره( می خواست جهانی شود، باید به گونه دیگری عمل کنیم.

همه دوره های انتخابات را آزاد می دانم
انعکاس  دلیل  به  رسانه ها  برخی  از  انتقاد  با  سیاسی  فعال  این 
اظهار کرد: من همه دوره های  ندادن صحیح و کامل سخنانش، 
رای  و  بودم  نامزد  آنجا که خودم  آزاد می دانم؛ حتی  را  انتخابات 
نیاوردم، به کسانی که در انتخابات پیروز شده بودند تبریک گفتم. 
انتخابات را آزاد می دانم و البته هیچ کار بشر بی اجبار نیست. در 
یکی از دوره های مجلس که من شرکت کرده بودم و رونوشت آرا 
اما  نیاورده ام  رای  به من گفت که من  نگهبان  داشتم، شورای  را 
نگهبان گفت  زمانی که شورای  ولی  داشتم  اینکه مدارکی  با  من 
که رای نیاورده ام، قبول کردم چراکه معتقدم شورای نگهبان باید 

حرف آخر را بزند.
وی اضافه کرد: من حتی در انتخابات که رای نیاوردم، نگفتم که 
آزاد نبوده. ما انتخابات آزاد داشته ایم و داریم. عمده انتخابات به 
این صورت بوده است که یک سلیقه دیگر کشور را اداره می کرد اما 

رای اکثریت را سلیقه دیگر به دست آورده است.

از  آوردن موسوی و کروبی  بیرون  برای  برخی گفتند مواضع من 
حصر خانگی است

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به انتقاداتی که 
درباره مواضع اخیر وی بویژه در مورد میرحسین موسوی و مهدی 
کروبی شده بود، گفت: در مجلس، سید بزرگواری که فامیلی اش 
هم بزرگواری است، شدیدا به من تاخته بود بدون آنکه اسمی از 
من ببرد. او گفته بود که کسی نمی خواهد من )عسگراوالدی( را 
از اصولگرایی کنار بزند ولی با این کارها من خودم را کنار خواهم 
زد. او گفته بود که من می خواهم کف روی آب باشم و می گفت که 

اصال ذهنیتم عوض شده است.
عسگراوالدی با بیان اینکه »این نماینده محترم از سرزمینی است 
که مردم بزرگواری دارد«، اظهار کرد: اما ایشان خیلی ساده نگاه 
کرده است و خیال کرده تاریخ اسالم جهانی به یک سلیقه محدود 
به  والیت  و  امامت  و  اسالم خواهی  گستره  که  حالی  در  می شود، 

پهنای زندگی مسلمانان ایرانی است.
وی با بیان اینکه »من می خواهم جواب »کف روی آب« را با نقل 
سخنی از امام )ره( بدهم«، افزود: امام )ره( فرمودند اگر شما را از 
در بیرون کردند، از پنجره وارد شوید، اگر از پنجره بیرون کردند، 
ته جوی  ریگ  مثل  وارد شوید. شما  آن  از  و  کنید  پیدا  زاویه ای 
بمانید. شما برای تصفیه آب هستید. اینکه شما را کجا راه می دهند 

یا نه، به فکر آن نباشید. شما باید بمانید و آب را تصفیه کنید.
»برخی  اینکه  بیان  با  رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  دبیرکل 
گفتند که سخنان من برای تبرئه اهل فتنه و بیرون آوردن موسوی 
و کروبی از حصر خانگی و تطهیر این دو است«، گفت: من چنین 
دستگاه های  وظایف  اینها  نزده ام.  حرفی  چنین  و  ندارم  منظوری 
امنیتی و قضایی است. البته من به عنوان خادم کوچکی در هیات 

منصفه و خادم 21 نفر عضو هیات منصفه هستم.
موسوی و کروبی را در فتنه 88 مجرم نمی شناسم

وی تاکید کرد: من باید منصفانه به مسائل بپردازم و از مرده باد و 
زنده باد اثر نپذیرم. نباید زنده باد به من سرعت ببخشد یا مرده باد 
ُکند کَند. من به عنوان یک شهروند ایرانی حق دارم نظر حقیقی 
خودم را بگویم. فتنه اتفاق افتاد و موسس فتنه، آمریکا، اسرائیل و 
انگلیس بودند. ما چهار نامزد داشتیم که تبلیغات زهرآگین دشمن 

دو نفر از اینها را مفتون کرد، یعنی فتنه زده شدند نه فتنه گر.
عسگراوالدی تاکید کرد: من به عنوان یک شهروند اظهارنظر کردم 
و  موسوی  من  که  می گویم  منصفه  هیات  عضو  یک  عنوان  به  و 
بگویم،  را  این  نباید  آیا  را در فتنه 88 مجرم نمی شناسم.  کروبی 

چون به من انتقاد می کنند؟
آفتاب لب بامم / آقایانی که بر مرکب احساسات سوارند در آن دنیا 

نمی توانند جواب مرا بدهند
ادامه صحبتهای خود گفت: من رفتنی ام و  این فعال سیاسی در 
نیستم.  دیگر  که  پایید  نخواهد  دیری  است.  بام  لب  عمرم  آفتاب 
من برای قبر، برزخ و قیامت جواب می خواهم و این آقایانی که بر 

مرکب احساسات سوارند در آن دنیا نمی توانند جواب مرا بدهند.
مواضعم را با »آرم حبیب اهلل عسگراوالدی« مطرح کرده ام

امداد  یا کمیته  از حزب موتلفه  نظراتم  بیان  برای  افزود: من  وی 

»آرم  با  من  نکرده ام.  خرج  اصولگرایان  حتی  یا  پیروان  جبهه  یا 
حبیب اهلل عسگراوالدی« این حرف ها را زده ام.

اگر بگوییم همه منفی بوده اند، از انقالب چه می ماند؟
عسگراوالدی ادامه داد: می خواهم حرفهایم را در چهار پایه بگویم؛ 
اولین پایه اینکه تاریخ ایران باید قابل نگارش باشد. اگر از دو رهبر، 
شش رییس جمهور و چند نخست وزیر بگویید که همه به غیر از 
تاریخی  در صحنه  وقتی  می شود؟  منفی هستند چه  احمدی نژاد 
کشور حضور دارم، بسیاری از مسائل را دیده ام. کسی در دوره ای 
جرات نمی کرد اسم بنی صدر را ببرد. او با باالترین رای در کشور 
سوار بود و در دفاع مقدس کارهای مثبتی داشت اما کارهای منفی 
هم داشت. باید تاریخ را آنگونه که هست گفت. بنی صدر یکی از 
توفیقاتش این بود که برای اولین بار رای باالی 10 میلیون مردم را 
به دست بیاورد و این مثبت است اما در تمسک به والیت، شکست 

جدی و قطعی خورد.
وی درباره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و حجت االسالم سیدمحمد 
وجهه  کشور  زیرساخت های  مسیر  در  هاشمی  گفت:  نیز  خاتمی 
همت داشت و موفق بود. آقای خاتمی توانست بحث های سیاسی 
مثبتی  کارهای  هم  احمدی نژاد  آقای  ببرد.  شفافیت  جانب  به  را 
آنها  تای  پنج  از شش رییس جمهور  بگوییم  اگر  اما  است  داشته 
منفی است، اگر بگوییم از شش رییس مجلس پنج تای آنها منفی 
انقالب  برای  بوده اند،  منفی  بگوییم همه نخست وزیرها  اگر  است، 
چه می ماند؟ برخی احساساتی ها متوجه نیستند که بی تاریخ بودن، 

چقدر مضر است.
نمی خواهم جوری حرف بزنم که برایم زنده باد بگویند

اینکه  دوم  پایه  گفت:  رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  دبیرکل 
می کند. چه  را شروع  کارش  و دشمن  نیست  بی اشکال  انتخابات 
قبل  را  گام هایی  دیگر، دشمن  و چه هرجای  اینجا، چه مصر  در 
و دروغ می زند. در دوره  تقلب  از  برمی دارد و حرف  رای گیری  از 
دهم انتخابات نیز از چهار، پنج ماه قبل دشمن اعالم کرد که در 
نامزدها  کنار  در  را  خود  عوامل  دشمن  می شود.  تقلب  انتخابات 
نامزدهای  منفصل  عقبل  مخلصم«  »چاکرم،  با  آنها  و  می گمارد 

انتخابات می شوند.
وی با بیان اینکه »من در شرایط بحران به همراه چهار نفر دیگر 
دیدار  تنها  هم  کروبی  با  من  افزود:  داشتم«،  مالقات  موسوی  با 
کردم. از جلسه ای که با این افراد بیرون آمدم تشخیصم این بود 
که فتنه گر بودن به اینها نمی چسبد اما اطراف اینها را فتنه گرفته 

است.
عسگراوالدی با بیان اینکه »من نمی خواهم جوری حرف بزنم که 
برایم زنده باد بگویند«، ادامه داد: باید این واقعیت ها را بگویم که 
در  همه  فتنه  اصلی  گردانندگان  باشم.  داشته  جوابی  خدا  پیش 
کشورهای غربی پناهنده شده اند و حقوق می گیرند. این دو نامزد 

ما فتنه گر و فتنه ساز نبودند و گرفتار فتنه شدند.
دشمن می خواهد انتخابات را به میدان جنگ تبدیل کند

که  است  این  سخنانم  سوم  پایه  کرد:  اضافه  سیاسی  فعال  این 
دشمن می خواهد انتخابات را به میدان جنگ تبدیل کند و ما نباید 
که  تبدیل شود. کسانی  میدان جنگ  به  ملی مان  بگذاریم جشن 
مخلصانه به بنده انتقاد دارند توجه ندارند که اگر انتخابات شروع و 
مقابله ها ادامه پیدا کند، نمی شود انتخابات را جشن ملی دانست، 

بلکه جنگ داخلی خواهد بود.
سه قطب در انتخابات آینده شرکت می کنند

سه  کنیم  قبول  که  است  این  حرف هایم  چهارم  پایه  افزود:  وی 
مجموعه و سه قطب در انتخابات آینده شرکت می کنند. این سه 
قطب نباید همدیگر را تضعیف کنند بلکه باید زمینه برای رقابت 
تبدیل کند.  تنازع  به  را  بگذاریم دشمن رقابت  نباید  فراهم شود. 
اسالمی  سالم  رقابت  با  او  تخریب  و  دیگر  قطب  نامزد  براندازی 

مغایرت دارد.
و  آمده  دست  به  مفت  هاشمی  اهلل  آیت  می کنند  خیال  برخی 

حرف های بی ربطی در مورد وی می زنند
عسگراوالدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه »اگر 
اظهار  را صریح تر می گفتم«،  بود سخنانم  اینجا  آقای احمدی نژاد 
کرد: صحبت من این است که در انتخابات ریاست جمهوری دهم 
باب تنازع را باز کردند و باب رقابت و تنازع را با یکدیگر مخلوط 
اما  بود  رقابت  در  نامزد  با سه  ایشان  که  این صورت  به  ساختند. 
وسط مناظره به هاشمی و ناطق نوری تاخت، در حالی که اصال 
این دو شخصیت رقیب او نبودند اما ایشان در مناظره جدی ترین 

مبارزه اش با هاشمی بود.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: دشمن بیکار 
نیست و می خواهد کوشش ملی در سایه رهبری که برای رقابت 
نزاع  به  کار  نگذارید  کند.  تبدیل  تنازع  به  است،  اسالمی  و  ملی 

بکشد.
کرد:  اظهار  رفسنجانی  اهلل هاشمی  آیت  از  بیان خاطره ای  با  وی 
برخی خیال می کنند که ایشان مفت به دست آمده و حرف های 
بی ربطی در مورد ایشان می زنند. البته من همه مواضع ایشان را 
از  یکی  می گویم.  ایشان  به  مجمع  در  را  انتقاداتم  و  ندارم  قبول 
با  نباید در ذهن مردم زاویه ای  ایشان  انتقادات من این است که 
رهبری داشته باشند، نباید درباره آنچه که رهبری تنفیذ کرده و 
کسی که رییس جمهور همه ما شده، بگوید که انتخابات آزاد نبوده 

و نباید بگوید که تقلب شده است.
حکم  کند  یقین  ایشان  آنچه  البته  کرد:  تصریح  عسگراوالدی 
و  نظر  هم صاحب  ولی خودشان  می کند  اطاعت  است،  حکومتی 
باید  است.  در جامعه تک صدایی  کنیم که  تصور  نباید  مجتهدند. 
صداها باشد اما همین که ولی امر حکم حکومتی داد، اطاعت کنیم.

ریاست  در  است که  تنها کسی  نیز  کروبی  داد: مهدی  ادامه  وی 
با الیحه مطبوعات را اجرا کرد.  مجلس حکم حکومتی در رابطه 
ایشان تریبون مجلس را گرفت و گفت که فرمایش رهبری درباره 
این الیحه  الیحه مطبوعات را حکم حکومتی در نظر می گیرم و 
را از دستور خارج کرده ام. برخی فکر می کنند که ایشان مفت به 

دست آمده.
با برادرم موسوی و برادرم کروبی سال ها کار کرده ام

برادرم  و  موسوی  برادرم  با  من  داد:  ادامه  سیاسی  فعال  این 
کروبی سال ها کار کرده ام ولی در سال های فتنه برخی مسائل را 
نپذیرفتند. موسوی رییس ما در دولت بود. ایشان فتنه ساز نیست، 
اما راهی باز شده، باید از فتنه تبری بجویند. من باز می گویم که 
فتنه گر آمریکا، اسرائیل و انگلیس اند و باید از اینها تبری بجویند. 
درباره حصر خانگی این دو عزیز نیز جدا از اینکه مقامات امنیتی 
به عنوان عضو هیات منصفه  بگیرند، من  و قضایی چه تصمیمی 

می گویم که این دو را مجرم نمی شناسم.
از  دیگری  بخش  در  رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  دبیرکل 
اظهارات خود گفت: وقتی فتنه گسل هایی در داخل ایجاد می کند 
اما  بیندازد،  فاصله  نظام  و  و رهبری  میان مردم  و تالش می کند 
موفق نمی شود، با فلش های دیگری این کار را می کند و به جای 
مکتب اسالمی، مکتب ایرانی را نشان می دهد. اگر ایرانیت و تعصب 

ایرانی را مطرح کنیم، مطمئن باشید که تازه اول کار خواهد بود.
به کسانی که حرف از انتخابات آزاد زده اند تذکر بدهیم نه اینکه 

حذف کنیم
عسگراوالدی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه »هاشمی 
رفسنجانی و برخی دیگر از افراد که حرف از انتخابات آزاد زده اند، 
پس از سخنان مقام معظم رهبری باید چگونه عمل کنند؟« گفت: 
با  این کار  اینکه کسی بخواهد حذفی عمل کند،  باید تذکر داد. 
دنبال  و  برداشته  چراغ  اسالم  دنیای  دارد.  مغایرت  جهانی  اسالم 
اینگونه افراد است. طبیعی است که پس از تذکرات رهبری برخی 

موضع خود را تصحیح کنند.
حتی جواب 10 درصد انتقادها را هم نداده ام

وی در واکنش به پرسشی درباره انتقادات مطرح شده درباره خود 
نیز گفت: در کشور ما آزادی است و هرکس آزادانه نظر خود را بیان 
می کند. من حتی ده درصد از جواب انتقادها و اعتراضات را ندادم. 

باید اجازه بدهیم که هرکس دریافت خود را بگوید.
خوابی درباره کروبی ندیده ام

وی  اینکه  بر  مبنی  خبری  انتشار  درباره  همچنین  عسگراوالدی 
خوابی در مورد کروبی دیده است گفت: این خبر که من خوابی در 
مورد آقای کروبی دیده ام و آن را با مقام معظم رهبری در میان 

گذاشتم از اساس دروغ است.
آیا  اینکه  به  پاسخ  در  رهبری  و  امام  پیروان خط  جبهه  دبیرکل 
شما نسبت به حوادث سال 88 و موسوی و کروبی دیر اظهارنظر 
تاریخ آنگونه که هست  این است که  انگیزه من  نکرده اید؟ گفت: 
بیان شود تا در مورد انقالب جفا صورت نگیرد. من به اینکه سه 
سال یا پنج سال این مسائل دیر مطرح شد یا نه، کاری ندارم. با 
توجه به در پیش بودن انتخابات موضع گیری های افراد، بنده برای 
اینکه این مواضع روی روال باشد، از اول محرم امسال سخنان خود 

را شروع کردم.

تهدید دولت توسط افراطیون!
 کوتاهی رییس جمهور در چه بوده است؟

 اظهارات مهم مرحوم  عسگراوالدی : به عنوان عضو هیات منصفه می گویم موسوی و کروبی مجرم نیستند
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چند  او  داد.  بانکداران  به زعم  را  خود  گاف  دومین  سیف  ولی اله 
اعضای کمیسیون  بود، در حلقه  راهی مجلس شده  قبل که  روز 
سود  نرخ  افزایش  طرح  می خواهد  کرد،  اعالم  مجلس  اقتصادی 

اوراق مشارکت تا سقف 27 درصد را به شورای پول و اعتبار ببرد.
 افزایش نرخ سود اوراق بعد از واقعی خواندن نرخ سه هزار تومانی دالر 
و تعیین کف برای آن دومین گافی است که بانکداران از آن یاد 
رییس  سوی  از  هم  آن  خواسته  این  طرح  اصلی  علت  می کنند. 
کل بانک مرکزی تسهیل پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران 
است. محمد نهاوندیان، رییس دفتر دولت چند روز پیش، از انتشار 
اوراق مشارکت توسط دولت برای پرداخت طلب پیمانکاران خبر 
داد و سیف همزمان با او، از طرحی خبر داد که براساس آن فروش 
با استقبال مواجه شود. نرخ سود  اوراق مشارکت وعده داده شده 

تورم 4/40 درصدی مهر  از  و  است  اوراق هم اکنون 20 درصد  این 
سال جاری 20 درصد کمتر است.

 بیم آن می رود تا این اوراق مانند اوراق منتشرشده در سه چهار 
نرخ  می خواهد  سیف  این رو  از  بماند  دولت  دست  بر  قبل  سال 
فروش  دوباره طرح  از شکست  و  دهد  افزایش  را  اوراق  این  سود 
سود  نرخ  افزایش  از  اینکه  ضمن  کند  جلوگیری  مشارکت  اوراق 
که  در صورتی  می گویند،  بانکداران  نیست.  فعال خبری  سپرده ها 
که  رقم خواهد خورد  نرخ سود  باالترین  تصویب شود،  این طرح 
حدود هفت درصد از سقف سود رایج در شبکه بانکی باالتر است. 
وجود  بانکی  شبکه  از  سپرده ها  خروج  امکان  حالتی  چنین  در 
اوراق  27 درصدی  سود  نرخ  وجود  با  کم  سود  دریافت  زیرا  دارد 
مشارکت دیگر به صرفه نخواهد بود. از سوی دیگر احتمال دارد، 
سایر اوراق فروخته شده که با اصل و سودشان 32هزارمیلیارد تومان 
به سود  برای رسیدن  و  برگردد  بانک ها  به گیشه  برآورد می شود 

27 درصدی تبدیل به اوراق جدید شود.
از  می گویند،  آنان  دارند،  دیگری  نظر  اما  اقتصادی  کارشناسان   
کوتاهی  زمان  مدت  در  باالست  اوراق  این  سود  نرخ  که  آنجایی 
واقع  در  می شوند.  خریداری  شرکت ها  و  حقوق  مشتریان  توسط 
ظرف مدت کوتاهی پول از حسابی به حساب دیگر منتقل می شود 
از  گروه  این  نمی شود.  مواجه  مشکل  با  بانک ها  سپرده  این رو  از 

کارشناسان همچنین معتقدند، انتشار اوراق مشارکت ضمن اینکه 
پروژه های  به  را  پول ها  می شود،  نقدینگی  جمع آوری  به  منجر 
برای  مثبت  اتفاقی  این  که  می دهد  سوق  پیمانکاران  نیمه کاره 
نگران  بانکداران  همه  این  با  است.  اقتصادی  کالن  شاخص های 
تبعات بعدی این اتفاق برای شبکه بانکی هستند. در همین زمینه 

کارشناس بانکی با »شرق« به گفت وگو نشسته اند.
تصمیم بانک مرکزی منطقی است

پرویز ساسان گهر- کارشناس اقتصادی
بهتر  صورتی  هر  در  خرید  انگیزه  ایجاد  و  مشارکت  اوراق  انتشار 
از بانک مرکزی است. دولت جهت جبران بخشی  از قرض گرفتن 
از  استقراض  یعنی  دولت گذشته  از روش  اگر  از هزینه های خود 
بانک مرکزی بهره گیرد؛ درگیر تبعات تورمی بیشتر خواهیم شد. 
اما در صورتی که دولت اوراق مشارکت را وارد چرخه تولید کند 
دولت  که  در صورتی  داشت.   اثرات سوءکمتری خواهد  به مراتب 
اوراق مشارکت را جهت استفاده در امور تولیدی به فروش برساند 
مسلما می توان به ایجاد رونق در فضای کسب وکار و رشد اشتغال، 
دست  از  نقدینگی  مشارکت،  اوراق  خرید  با  که  چرا  بود.  امیدوار 

مردم جمع شده و وارد چرخه تولید خواهد شد.
 حتی اگر دولت از پول حاصل شده اوراق مشارکت بخواهد بدهی 
پیمانکاران را نیز پرداخت کند؛ باز هم بهتر از روش های استقراضی 

از بانک مرکزی است. در هر حال پیمانکاران از این نقدینگی 
یا مجددا  پرداخت می کنند  را  یا دستمزدهای معوق کارگرانشان 
در امور تولیدی با خرید تکنولوژی، ماشین آالت و... سرمایه گذاری 
خواهند کرد. از سوی دیگر یکی از تبعات افزایش نرخ سود اوراق 
سپرده ها  سمت  از  بانک ها  منابع  از  بخشی  چرخش  مشارکت، 
که  صورتی  در  نیز  اتفاق  این  است.  قرضه  اوراق  خرید  سوی  به 
نقدینگی مورد اشاره در بخش تولید صرف شود، نه تنها بالاشکال 

است که حتی می تواند سبب بهبود شرایط اقتصادی نیز شود.
 البته باید دید این اوراق چندساله واگذار شده و سود آن طی چه 
پرداخت  یک ساله  اوراق  سود  اگر  می شود.  پرداخت  زمانی  مدت 
شود مسلما بر بخشی از منابع که سپرده گذاران آن خواهان دریافت 
ماهانه سود هستند تاثیری نخواهد داشت و اثرات افزایش نرخ سود 
باید در نظر  بانکی کاهش می یابد.  بر سپرده های  اوراق مشارکت 
داشت که خرج اوراق مشارکت برای پرداخت طلب پیمانکاران در 
جاری  هزینه های  برای  پولی  دولت  که  می گیرد  شرایطی صورت 
بهترین  یافتن  بنابراین  است.   مواجه  بودجه  کسری  با  و  نداشته 
راه در چنین شرایطی بسیار دشوار بوده و باید به حداقل امکانات 
در اختیار اکتفا کرد.  در نهایت می توان گفت پیشنهاد دولت برای 

افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، تصمیمی منطقی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
لغو  خواستار  به شدت  جهانی  بانک  پاییزه  اجالس  در  ایرانی  تیم 
تحریم های بانکی شد، گفت: با توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس کل 
بازنگری  تحریم ها  در  قرار شد  و  رفع  مرکزی سوءتفاهمات  بانک 

شود.
سفر  جزئیات  تشریح  با  تسنیم  با  گفت وگو  در  رجبی  عبدالکریم 
واشنگتن  به  اقتصاد  وزارت  و  بانک مرکزی  از  ایرانی  اخیر هیئت 
برای شرکت در اجالس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول، اظهار داشت: در آمریکا با مسئوالن بانک جهانی، صندوق بین 
نهادها  این  در  ایرانی شاغل  اقتصاددانان  و همچنین  پول  المللی 

دیدار و گفت وگوهایی جداگانه داشتیم.
وی با بیان »خواسته اصلی تیم ایرانی در این دیدارها لغو تحریم ها 
علیه کشورمان بود«، تصریح کرد: در تمام این گفت وگو ها رئیس 
به  پارلمانی  تیم  همچنین  و  اقتصاد  وزیر  و  مرکزی  بانک  کل 
این  منفی  اثرات  و  تأکید  تحریم ها  بودن  ظالمانه  و  غیرمنطقی 

اقدامات را در کشورمان تشریح کردند.

* فضای مذاکرات مثبت است/ تأکید بر ظالمانه بودن تحریم ها
غالمرضا  به همراه  که  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان هیئت 
واشنگتن  را در  بانک مرکزی  رئیس کل  و  اقتصاد  وزیر  پارلمانی 
همراهی می کردند، تأکید کرد: فضای تمامی این دیدارها مناسب 

و دوستانه بود.
فضای  آمریکا  به  رئیس جمهور  از سفر  بعد  اینکه  بیان  با  رجبی 
بانک  افزود:  است،  شده  مناسب  بسیار  مسئوالن  بین  مراوادت 
جهانی با توضیحات منطقی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی 
و هیئت پارلمانی نسبت به غیرمنطقی بودن تحریم های غرب علیه 

کشورمان توجیه شد.
صندوق  رئیس  الگارد  خانم  با  که  دیدارهایی  در  داد:  ادامه  وی 
بین المللی پول و همچنین معاون خاورمیانه بانک جهانی داشتیم 
سوءتفاهمات به وجود آمده که موجب اعمال تحریم های بانکی و 

بانک مرکزی شده بود رفع شد.
* نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در راه ایران

نماینده مردم مینودشت در مجلس نهم البته از سفر نمایندگان 
ماه  یک  طی  ایران  به  پول  المللی  بین  صندوق  و  جهانی  بانک 
این جلسه مشترک که در  قرار شده در  آینده خبر داد و گفت: 
و  تحریم ها  لغو  درباره  دقیق تر  به صورت  برگزار خواهد شد  ایران 

پروژه های سرمایه گذاری مراوداتی انجام شود.
ایران  از سوی  اضافه کرد:  اقتصادی مجلس  این عضو کمیسیون 
ارومیه،  دریاچه  احیای  در  گذاری  سرمایه  پروژه های  در  شرکت 
حمل و نقل جاده ای، سدسازی و احیای ابرها و آب به بانک جهانی 

و صندوق بین المللی پول پیشنهاد شد.
وی درباره مذاکرات هیئت ایرانی در آمریکا برای لغو تحریم های 
بانک جهانی سوءتفاهماتی در  برای  بانک مرکزی گفت:  بانکی و 
حوزه های مختلف ایجاد شده بود اما بعد از توضیحات تیم ایرانی 
بررسی و تحریم  برخی از  قرار این شد که رویه تحریم ها مجدداً 

بانک ها لغو شود.
رجبی البته لغو تحریم های بانکی را منوط به مذاکرات 1+5 در ژنو 
دانست و گفت: شرایط برای لغو تحریم بانک ها مساعد شده است

در حالیکه بابک زنجانی که بدلیل برخی معامالتش با دولت پیشین، 
مورد پیگرد دولت یازدهم قرار دارد در تازه ترین اظهاراتش گفته 
که بجای ارتباط با احمدی نژاد با آیت اهلل هاشمی جلسه داشته و 

با یک مقام ارشد اجرایی دیدار کرده است.
به  زنجانی فردی است که  بابک  ؛  به گزارش خبرنگار »انتخاب« 
گفته خود چند سال قبل بدلیل چک برگشتی 18 ماه در زندان 
بوده است اما وی اکنون ثروت خود را 25 هزار میلیارد تومان اعالم 

می کند و می گوید: ماهی 29 میلیارد حقوق می دهم.
عمده ثروت وی در دو سال آخر دولت احمدی نژاد بدست آمده 
است که بابک زنجانی به گفته ی خود نقش واسطه را برای نفت و 

طال و ارز ایفا می کرده است.
بابک زنجانی که پس از قرار گرفتن در لیست سیاه اتحادیه اروپا 
توسط رسانه های داخلی مورد توجه قرار گرفت اکنون و پس از 
انتخابات ریاست جمهوری مدعی شده است که با آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی جلسه داشته است.
بابک  ادعای  این  که  داد  نشان  »انتخاب«  های خبرنگار  پیگیری 
زنجانی کذب بوده و وی چند ماه قبل بصورت ناشناس و با عنوان 
»خیر« در یکی از برنامه های عمومی به دیدار آیت اهلل هاشمی 
اهلل هاشمی،  آیت  معرفی خود،  از  اما پس  است  رفته  رفسنجانی 
محترمانه سخنان وی را خاتمه داده و این دیدار کمتر از یک دقیقه 

به اتمام رسیده است.
به نیروهای خاص دولت  از روزنامه هایی که وابسته  اکنون یکی 
پیشین و حامی بابک زنجانی است در خبری مدعی دیدار بابک 
زنجانی با یک مقام ارشد اجرایی، که در ادبیات رسانه ای به رییس 
ارشد  این مقام  اظهار داشته که  و  اشاره دارد شده است  جمهور 

اجرایی از بابک زنجانی حمایت کرده است.
انتشارش  از آنکه چرا یک روزنامه که به دالیل مالی،  صرف نظر 
متوقف شده ، دقیقا در نخستین شماره اش پس از انتشار مجدد 
و احتماالً حل مشکالت مالی، به انتشار مصاحبه ای با »زنجانی« 
اقدام کرده است، پیگیریهای خبرنگار »انتخاب« حکایت از آن دارد 

که بابک زنجانی، اساساً هیچ جلسه و حتی دیداری کوتاه با رییس 
جمهور نداشته است.

صریح  حمایت  از  مجلس  نمایندگان  که  است  شرایطی  در  این 
اند و فیلم  بابک زنجانی خبر داده  از  نژاد  4 وزیر دولت احمدی 
مالقات وی با سعید مرتضوی که در آن به جلسات بابک زنجانی 
با یزدی معاون اقتصادی یکی از دستگاهها نیز اشاره شده بود، در 

اینترنت منتشر گردیده بود.
تیتر رسانه  را  نیز سعی کرده خود  اخیر  زنجانی طی هفته های 

ها قرار داده تا از طریق، بازداشت احتمالی خود را پرهزینه کند.
که  شود  می  تالش   ، جدید  سناریوی  این  در  رسد  می  نظر  به 
فعالیتهای  تبعات  هم  تا  کنند  منتسب  اعتدال  جریان  به  را  وی 
اقتصادی وی دامن شرکای او در جناح افراطیون را بگیرد و هم 
المال از  از پیگیری دولت یازدهم برای پس گرفتن پولهای بیت 

وی جلوگیری شود.
پیش از این، زنگنه وزیر نفت اعالم کرده بود که بابک زنجانی مبلغ 
دو میلیارد دالر از درآمدهای فروش نفت را به خزانه باز نگردانده 
است. بنا به گفته زنگنه، زنجانی بلوکه شدن حسابش در امریکا را 

مانع از واریز این پول اعالم کرده است.

گذشته،  سال  چند  از  که   است  این  اصلی  موضوع 
پروژه های ما را چینی ها اجرا می کنند. مثال در پروژه 
پل صدر در تهران که قرار گاه خاتم مجری آن است، 
بسیاری از کارگران چینی کار می کنند. این در حالی 
است که اصلی ترین مسأله کشور ما بیکاری است. ما 
برای کارگرهای چینی کار و  برای تولید کننده های 

روس، هندی و ترکیه ای کارخانه درست کردیم .
در  همچنان  چین  در  ایران  دارایی های  موضوع 
رسانه ها مطرح است، اما متأسفانه اطالعات پیرامون 
نمی شود.  منتشر  بیشتر  شفافیت  برای  موضوع  این 
منتقدان  و  اقتصاددانان  از  راغفر  حسین  با  تابناک 
دولت گذشته به گفت و گو نشسته است که بخش اول 
آن را در این جا می خوانید.حسین راغفر، اقتصاددان 
الزهرا، دانش آموخته  دانشگاه  اقتصاد  استاد  و  ایرانی 
مدتی  گذشته،  در  راغفر  است.  »اسکس«  دانشگاه 
جوان ترین  نیز  و  ایران  فوتبال  ملی  تیم  دروازه بان 

رئیس فدراسیون فوتبال ایران بوده است.
به عنوان پرسش نخست، آقای دکتر همين   *
ايران  دارايی های  از  مقداری  می دانيد  که  طور 
در چين وجود دارد و فعال ايران نمی تواند اين 
پول ها را از چين به داخل وارد آورد. موضوع از 

چه قرار است؟
ــ بر پایه اخبار ، قرار است چین مبالغی که در این 
ایران  به  اعتباری  به صورت خط  دارد،  کشور وجود 
ایران  در  چینی  شرکت های  هم  بعد  بازپرداخت  و 
که   است  این  اصلی  موضوع  کنند.  سرمایه گذاری 
اجرا  را چینی ها  ما  پروژه های  از چند سال گذشته، 
می کنند. مثال در پروژه پل صدر در تهران که قرار گاه 
خاتم مجری آن است، بسیاری از کارگران چینی کار 
مسأله  اصلی ترین  که  است  حالی  در  این  می کنند. 
کشور ما بیکاری است.ما برای کارگرهای چینی کار 
ترکیه ای  و  هندی  روس،  کننده های  تولید  و  برای 
و  نهم  دولت  سیاست های  کردیم .  درست  کارخانه 

دهم کمترین عنایتش به مسائل ملی بود. البته شاید 
بتوان هزاران مورد از این نمونه ها را آورد. پروژه هایی 
تحمیل  کشور  بر  هنگفتی  هزینه های  دست  این  از 
کرده است؛ از جمله، هزینه های اقتصادی، فرهنگی، 
روحی و روانی . یک مسأله قابل تأمل و جدی است 
که نمی شود همه اتفاقات در چند سال اخیر،  همیشه 

خراب باشد.
* آيا شما اطالعاتی از جزئيات اموال ايران در 

کشورهای گوناگون از جمله چين داريد؟
نزدیک سی  میلیارد  چین  در  ایران  اموال  تقریبا  ــ 
می شود.  یورو  میلیارد   22 حدود  در  که  است  دالر 
نمی شود.  ختم  جا  همین  به  موضوعات  این  البته 
وجود  چین  و  ایران  کشور  دو  میان  قراردادی  مثال 
با آن ها رقم می زند که  را  ما  رابطه تجاری  دارد که 
خیلی تأسف بار است. این موضوع چون توسط محافل 

رسمی مطرح نشده است، نمی توانم اعالم کنم.
* شما علت اين مشکالت را چه می دانيد؟

بلوک شرق  به  وادادگی ها  علت  به  این مشکالت  ــ 
می کنم  فکر  من  چینی هاست.  و  روس ها  جمله  از 
آن  ندارد.  فرق  امریکا  با  کشور ها  این  ماهیت  که 
را  امریکا  دولت  استثماری  و  استعماری  ماهیت  چه 
کشور هاست  این  اقتصادی  منافع  می دهد،  تشکیل 
هندی ها،  سوی  از  را  مشابه  خیلی  رفتارهای  ما  و 

چینی ها و روس ها در پروژه های متعددی دیدیم.
مثال در مورد روس ها می توان پروژه بوشهر را نام برد. 
روس ها بیش از بیست سال است که چندین برابر از 
هزینه این پروژه از ما پول گرفته اند و هنوز هم این 
پروژه را کامل اجرا نکرده اند. در مورد هندی ها همین 
گوناگونی  امتیازهای  همه  این  با  است.  صادق  امر 
از  زیادی  این کشور داده شده،  باز هم منابع  به  که 
کشور ما را بلوکه کرد ه اند و به ما می گویند  با روپیه 
از ما خرید کنید. از این استثماری تر می شود؟ امریکا 
کار  این  از  غیر  مگر  دارد،  کاری  تجاوز  خوی  که 

می کرده است. مگر فقط امریکا نشانه استکبار است، 
این کشور ها،  این ماهیت قدرت در دنیاست و همه 
فرصت هایی را که می تواند شکل بگیرد،  به نفع منافع 

ملی خودشان به کار می  گیرند.
اين چند  در  آنچه  راهی جز  آيا  راغفر  آقای   *

سال رفتيم، داشتيم؟
ــ ما بیشترین درآمدهای نفتی را در دو دولت نهم و 
دهم داشتیم. اگر یک عقالنیت در نظام تصمیم گیری 
دولت می بود، می توانستیم در زمانی که رکود بزرگ 
در  بزرگ  قیمت سهام شرکت های  و سقوط  جهانی 
فاصله زمانی 2۰۰8 تا 2۰1۰ وجود داشت، بیشترین 
استفاده را کنیم. ما نباید منابع را اتالف می کردیم. 
سایر  در  تولیدی  فرصت های  در  منابع  این  از  باید 
به  دوران  آن  در  می کردیم.  استفاده  دنیا  کشورهای 
علت کاهش شدید قیمت سهام در دنیا می توانستیم 
امروز  و  کنیم  خریداری  را  بزرگ  شرکت های  سهام 
افتاده  اتفاقات  این  بود.اگر  کشور  سرمایه  سهام  این 
بود، شاهد نبودیم که در منابع نفتی و گازی مشترک 
امروز  و  شود  سرمایه گذاری  همجوار  کشورهای  در 
آن ها چندین برابر از منابع مشترک استحصال کنند. 
شرکت های امریکایی و اروپایی هستند که از شرایط 
نابسامانی که دولت گذشته پدید   آورد به زیان منافع 
ملی ما استفاده می کنند. من در عجبم که چرا کسی 
در این رابطه صحبت نمی کند. علت این مسأله برای 
من قابل درک نیست. شاید جهت گیری های سیاسی، 
علت چشم فروبستن بر این خطا های بزرگی است که 

در دولت قبل شکل گرفت.
نمی تواند  ايران  تحريمی،  به شرايط  توجه  *  با 
چگونه  شما   نظر  به  باشد.  داشته  پولی  مبادله 

می شود، پول ملت ايران را به کشور برگرداند؟
علت  به  همیشه  ما  که  است  این  مهم  نکته  ــ 
شکل گیری این وضع نابسامان نمی پردازیم و به اینکه 
که  موقع  آن  می پردازیم.  هست،  کارهایی  راه  چه 

منابع  این  که  گفتند  خیلی ها  می افتاد،  اتفاقات  این 
کشور را به سادگی تلف نکنید. این همه کاالی بنجل 
چینی وارد نکنید. اینقدر وابستگی ایجاد نکنید. ولی 
متأسفانه گوش شنوایی نیست. امروز می پرسند باید 

برای این بحران پدید آمده  چه کار کرد ؟
به نظر من دولت قبل باید پاسخگوی مشکالتی باشد 
که برای کشور به وجود آورده اند. کشورهای مرتبط 
را  مسائل  این  از مشکالت کشورمان  آگاهی  با  ما  با 
محدودیت  با  ما  که  می دانند  آن ها  می کنند.  ایجاد 
جدی منابع مالی روبه رو هستیم. در چنین شرایطی، 
و  تحریم ها  رفع  باعث  اوالً  می تواند  که  چیزی  تنها 
دوما می تواند منابع ما را آزاد کند یک کلمه است؛ 
امر  این  دولت.  به  ملی  و  عمومی  اعتماد  بازگشت 
امکان پذیر نیست مگر اینکه ما فرصت ها ی الزم را 
برای حضور بخش خصوصی و بازسازی اعتماد مردم 
فراهم کنیم. متأسفانه همین االن ما نشانه هایی که 

می بینیم بسیار متناقض است.
وجود  اعتماد  بازگشت  برای  اقداماتی  چه   *

دارد؟
ــ باید دید چه الزامات و نیازهایی برای بازگرداندن 
فارغ  که  جوان هایی  این  بیشتر  دارد.  وجود  اعتماد 
از کشور خارج  دارند که  آرزو  یا  التحصیل می شوند 
باید  را  امور  این  شده اند.  خارج  کشور  از  یا  شوند 
امیدوار  کشور  آینده  به  باید  جوان ها  کرد.  بازسازی 
باشند و خودشان را سهیم بدانند. این موضوع باعث 
ما  بایستند.  دولت  یکپارچه پشت  مردم  می شود که 
آن  در  داشتیم.  جنگ  زمان  در  قبال  را  تجربه  این 
دوران وضع کشور بسیار بد تر بود. ما با شرایط تحریم 
جنگ، کمبود درآمد ها روبه رو بودیم. ما در آن دوران، 
شش میلیارد پول درآمد داشتیم. در آن زمان دولت 
اداره جنگ و کشور مصرف و سه  برای  سه میلیارد 
میلیارد بقیه را هزینه کاالهای اساسی مردم می کرد. 
مادامی که مردم پشت دولت هستند، فشارهای غربی 

نمی تواند کاری کند.
در چنین فضایی است که می تواند ادعا شود، اعتماد 
اعتماد  قبلی  دولت  بازمی گردد.  خصوصی  بخش 
بانکی و  نظام  برده است.  بین  از  را  بخش خصوصی 
سیستم  برا ی  سرطانی  غده  یک  به  تبدیل  ما  مالی 
تولید شده است. سود ۶۰ و ۷۰ درصدی که آن ها 
در  نمی شود.  سرمایه  به  تبدیل  می آورند،  دست  به 
نمی گیرد؛  شکل  اصال  هم  تولید  شرایطی  چنین 
نمی شود.  وارد  سرمایه گذار  کننده،  تولید  بنابراین 
افراد وارد فعالیت های سفته بازی و داللی می شوند. 
بنابراین اشتغال  و امیدی برای آینده در میان جوانان 
و خانواده شکل نمی گیرد. پس بسیار روشن است که 

باید چه کار کرد.
* دولت جديد چه کاری انجام داده است؟

ــ دولت  با تعلل بسیاری پیش می رود. البته خیلی 
ما  مثال  است.  دولت  پای  جلوی  هم  بزرگی  موانع 
رابطه  امریکا  با  همواره  گذشته،  سال  سی  این  در 
داشتیم، از جمله از امریکا کاال با پنج یا شش برابر 
قیمت خرید کرده ایم. این موضوع به این معناست که 
 با امریکا مرتبط بوده ایم اما این رابطه بسیار پرهزینه 
امروز چینی ها، روس ها  امروزه می بینیم  است.  بوده 
و به تازگی هندی ها تالش برای ایجاد ظالمانه ترین 

روابط با ایران دارند.

مذاکرات سیف و طیب نیا برای لغو تحریم  ایران

دومین 

گاف سیف؟

مرد 25 هزار میلیاردی ؛ از ادعای جلسه با
 آیت اهلل هاشمی تا ادعای دیدار با مقام ارشد اجرایی

در گفت وگو با حسین راغفر مطرح شد؛

اموال ایران در چین 30میلیارد دالر

جزئیات قرارداد با چینی ها تاسف بار است
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دریافت مبلغ کالن یک میلیاردو ۶۷۰ میلیون تومانی  از اعتبارات دولتی، در سال 139۰ از 
سوی جواد شمقدری به موسسه »مرآت هنر« به مدیرعاملی روح اهلل شمقدری، جنجال 
مالی دیگری در کنار پروژه هایی مثل »الله« به راه انداخت؛ چیزی که می توان از آن تحت 
عنوان کمک رییس سازمان سینمایی وقت به اطرافیان خود تعبیر کرد. روح اهلل شمقدری 
مبلغ  گرفتن  مورد  در  »واکنش شما  که  این سوال  به  پاسخ  در  با »شرق«  در گفت وگو 
یک میلیاردو ۶۷۰ میلیون تومان  از جواد شمقدری چیست؟«،  گفت: »این خبری است که 
محتوای آن تلفیق دروغ و واقعیت است و شاکله آن که در نهایت، مخاطب از آن برداشت 

می کند کذب محض است.«

شمقدری در مورد این سوال که »آیا شما اصل گرفتن مبلغ را رد می کنید؟« چنین پاسخ 
از  بهتر است  دارد مطرح کنندگان آن در رسانه ها  اگر چنین موضوعی صحت  داد: »اوال  
مراجع ذی صالح پیگیری کنند. دوما اصل کمک های حمایتی بالعوض همیشه از سوی 
وزارت ارشاد و بخش سینمایی آن وجود داشته و دارد. منتها اینگونه نیست که حقیقتا  
بالعوض باشد. چون فهرست هزینه های هر پروژه و مبالغ باید به طور شفاف در »گزارش 
حسابرسی« منعکس شود و گزارش حسابرسی هم قواعد خاص خودش را دارد و نمی توان 
به راحتی از آن عدول کرد. موسسه »مرآت هنر« دارای یک هیات موسس است و بنده 
هم عضو این هیات نیستم و فقط مدیرعامل آن هستم. بنابراین آقای جواد شمقدری در 
کسوت یک شخصیت حقوقی و نه حقیقی به من کمک نکرده،  بلکه به این موسسه که 

جنبه حقوقی دارد کمک کرده است. این موسسه، یک موسسه عام المنفعه است و تا این 
لحظه هیچ یک از اعضای موسس اش هیچ رقمی را به عنوان پاداش و درآمد وصول نکرده اند 

و این حرکت معنای رانت نمی دهد.«

سوال دیگر خبرنگار »شرق« درباره نگاه رییس وقت سازمان سینمایی به موسسه »مرآت 
هنر« بود که با وجود اینکه هیچ صبغه هنری نداشته چرا به آن کمک کرده و آیا این  رانت 
محسوب نمی شود؟ و اما پاسخ روح اهلل شمقدری: »بخشی از آن کمک را به زودی در فیلم 
با این توضیح  »روزگار عشق و خیانت« در جشنواره فیلم فجر خواهید دید.« شمقدری 
که در »مرآت هنر« بیش از صد فیلم تولید کرده که پخش و توزیع شده و نمونه آن هم 
حضور در جشنواره سینما حقیقت بوده،  خروجی نداشتن این موسسه را تکذیب کرد. وی 
در جواب سوال دیگر »شرق« که یکی از مهم ترین آثار شاخصتان را نام ببرید، گفت: »شما 
باید دنبال آن فیلم ها باشید. ما در حوزه سینما و فضای فرهنگی متعهدانه عمل می کنیم.«

علیمردانی،  شورجه،  آقایان  هنر«  »مرآت  موسس  هیات  شمقدری،  روح اهلل  گفته  بنابر 
دریافت  درآمد  یا  پاداش  به عنوان  مبلغی  هیچ  تاکنون  و  هستند  و...  حر  اکبر  سلمانیان، 
موثر  اعضای  از  یکی  به عنوان  شورجه  جمال  به  خود  صحبت های  ادامه  در  او  نکرده اند. 
هیات موسس این موسسه تایید کرد و گفت: »ما از جاهای مختلف کمک مالی و حمایتی 
دریافت می کنیم و به خاطر شرایط اقتصادی سینماست که نیاز به حمایت مالی داریم و 

اگر اینگونه بخواهیم بنگریم مبالغ دریافتی بیش از اینهاست.«وی در ادامه درخصوص 
واکنش حامد کالهداری مبنی بر اعالم برائت از ساخت »پایان نامه« گفت: »در آن مقطع 
تاریخی پایمردی آقای کالهداری باعث ساختن فیلم »پایان نامه« شد و من هم به لحاظ 

اعتقادی پشت آن کار ایستادم. حاال که نظرشان عوض شده باید از خودشان بپرسید.«
روزنامه شرق

بازی در دو نمایش متفاوت که این روزها به فاصله یک ساعت در 
توسلی  هانیه  از  تا  بود  بهانه  اولین  می رود  به صحنه  تاالر حافظ 
در یک گفت وگوی مشترک شرکت  بخواهیم که  کوثری  باران  و 
کنند. اما این دو بازیگر در سال های گذشته در یک موضوع دیگر 
اشتراک داشتند. هر دو در دوره ای برای رفتن روی صحنه و بازی 
پشت  را  بیکاری  روزهای  و  بودند  رو به رو  مشکالتی  با  فیلم  در 
سرگذاشتند. حاال هانیه توسلی با »قرار« سیامک احصایی و باران 
کوثری با »روایت یک فصل معلق« هومن سیدی به صحنه تئاتر 

بازگشتند و از تئاتر و نقش هایشان گفتند.
هانیه  و  کوثری  باران  برای  زیادی  اتفاقات  گذشته  سال های  در 
توسلی در سینما و تئاتر رخ داد که به نوعی شباهت زیادی به هم 
داشت. هردو در دوره ای از کارکردن منع شدید و مشکالتی برایتان 

پیش آمد. تجربه ای که به نظر خیلی سخت می آمد.
افتاد؛  من  برای  گذشته  سال  چند  در  که  اتفاقی  توسلی:  هانیه 
خیلی به لحاظ کارآیی اذیتم نکرد. در این سه، چهار سال گذشته 
به غیر از یک سال که به طور مشخص ممنوع الکار و ممنوع التصویر 
بودم، خیلی کم کار نبودم. یک سالی که حتی تیزر فیلم هایی که 

سال های قبل بازی کرده بودم هم مجوز پخش پیدا نکردند.
برنامه هفت برای همان فیلم دعوتم کرد اما بعد تماس گرفتند که 
اذیت  بیشترین زمانی که  اما  بیایید.  تلویزیون  به  شما نمی توانید 
شدم آبان 89 بود. ما در میانه فیلمبرداری فیلم »ندارها« بودیم. از 
کارگردان خواستند که بازیگر نقشی که من بازی می کردم را عوض 
کند و همین موضوع فیلم را تا مرحله تعطیلی پیش برد. بعد از آن 
هم آقای سجادپور با من صحبت کرد. البته بعد از سه سال با توجه 
به زمانی که گذشته و اینکه چندین بار در این مورد صحبت کرده ام 
و سعی می کنم کمتر درباره آن صحبت کنم. اما 10، 15روزی که 

گفتم فشار زیادی روی من بود.
یعنی فشار یک سالی که اجازه کار نداشتم به اندازه آن روزها و 
مکالماتی که با بعضی از این مسووالن داشتم آزار دهنده نبود. فکر 
می کنم باران بیشتر از من اذیت شد. در دوتئاتر و یک فیلم - که 
اگر اشتباه نکنم فیلم افشین هاشمی بود - اجازه بازی پیدا نکرد.

باران کوثری هم سر اجرای نمایش خشکسالی و دروغ خیلی اذیت 
حاضر  بودی،  رفته  اینکه  با  شیراز  اجرای  برای  هست  یادم  شد. 

شدی که روی صحنه نروی؟
باران کوثری: بله بازیگر جایگزین برده بودیم که اجازه بدهند کار 
با او روی صحنه برود. اما مردم اعتراض کردند و خواستند که من 
در نمایش باشم که در نهایت نشد که در شیراز به صحنه برویم. 
افتاد صحبت  که  اتفاقاتی  مورد  در  جزیی  خیلی  نمی خواهم  من 
از  بعد  اما جلو دوتئاتر گرفته شد و در یک فیلم سینمایی  کنم. 
دیگری  بازیگر  با  باید  گفتند  گرفتند،  را  من  سکانس های  اینکه 
تکرار کنند. فیلم ها و تئاترهای زیادی را از دست دادم. اما مهم تر 
از این کارهایی که من از دست دادم به نظرم موضوعی که بیشتر 
می کرد حذف  اذیت  گذشته  در هشت سال  را  آدم  نکته ای  هر  از 

آدم ها بود. 
فکر  تو  می کردند.  حذف  را  آدم ها  سلیقه ای  به صورت  یعنی 
می کردی پایت را روی زمین نمی گذاری. فکر می کردی روی آب 
راه می روی. هر لحظه یک آدمی می توانست تصمیم بگیرد تا کار 
کنی یا کار نکنی. در طول ممنوع الکاریم یک بار نتوانستم با یک 
مسوول صحبت کنم تا بفهمم مشکلم چیست؟ یعنی هنوز دلیل 
را  من  انتخابات  از  قبل  روز  چند  نمی دانم.  را  بودنم  ممنوع الکار 

خواستند و گفتند که دوران قانونی ممنوع الکاری تان تمام شد. بعد 
هم گفتند که این خیلی اتفاقی، همزمان با انتخابات شده است.

من هم گفتم که چقدر عجیب. بعد از من خواستند که سریع یک 
کار انجام بدهم. اما من گفتم که نه منتظر دولت بعدی می مانم. 
گفتند که نه همین چند روزه یک کار انجام دهید. اما هیچ کس 
ممنوع الکار  بازیگری ام  دوران  اوج  در  که  یک سالی  این  جوابگوی 
بودم، نبود. هانیه خوب می داند هر فیلم خوبی که یک بازیگر از 
از دست رفته است، یک  دست می دهد فقط آن فیلم نیست که 
عالمه موقعیت دیگر را هم از دست می دهی. االن خیلی بابت این 
جریان عصبانی نیستم، چون به نظرم خیلی ها هزینه های بیشتری 

دادند که کسی جوابگو نیست.
هیچ وقت به هیچ کدامتان رسما گفته شد که ممنوع الکار هستید؟

توسلی: به من گفتند که ممنوع الکار هستم. وقتی به دستور رییس 
اداره نظارت و ارزشیابی سینمای وقت فیلمبرداری فیلم »ندارها« 
ایشان عازم مکه  به دیدنشان رفتیم.  بازیگر متوقف شد،  تا تغییر 

هم بودند.
بعد  منفی«.  و  خنثی  »مثبت،  نوشتند:  وایت برد  روی  من  برای 
و  است  بوده  مثبتی  فیلم  نکردم  بازی  من  که  فیلمی  آن  گفتند 
وظیفه ام بود که در این فیلم بازی کنم. خیلی هم لحنشان عصبانی 
را  همه  چون  نگویید  را  اینها  هیچ جایی  که  گفتند  هم  بعد  بود. 
تکذیب می کنم. حاللیت هم خواستند. بدترین بخشش این بود که 

از من خواستند در فیلم دیگری بازی کنم.
اکران  و  ساخته  اما  »ندارها«  نشد.  ساخته  فیلم  آن  خوشبختانه 
بلکه خیلی ها  نه تنها شما  به من گفتند که  شد. در همان جلسه 
تکذیب  که  گفتند  البته چون  ندارند.  کردن  کار  اجازه  شما  مثل 
می کنند این هم که چاپ شود حرف هایم را تکذیب می کنند. البته 
این  از  بعد  نبود. یک ماه  در سینما  فقط  برای من  این ممنوعیت 
ماجرا، عصر روز دهم آقای راعی که ما کار کرده بودیم، قرار بود 

اکران شود. 
آقای منوچهر محمدی تهیه کننده به من زنگ زدند و گفتند که 
تیزرها را به تلویزیون دادیم و آنها گفتند که اجازه پخش ندارند تا 
زمانی که اسم و عکس من حذف شود. بعد ایشان گفته بودند که 
بازیگر اصلی ما ایشان است. چطور می شود با حذف اسم و تصویرم 
این تیزر پخش شود؟ البته در مورد آن فیلم کمی مشکل حل شد.

بعضی بیلبوردها را هم خراب کردند.
توسلی: بله. بیلبورد »ندارها« که یک سال بعد اکران شده بود پاره 
باران می گوید درست  اینکه  می شد و رویش ماژیک می کشیدند. 
نشانه هایش در  اما  بود،  زیادی  است. در هشت سال گذشته فشار 
چهارسال گذشته بیشتر معلوم شد. فضا ملتهب بود. در این دوران 

عده ای تسهیالت و پول های کالن می گرفتند که فیلم بسازند.
برای  سرمایه ای  و  ارزش  که  بنی اعتماد  خانم  مثل  دیگر  عده ای 
سینمای ماست نباید کار می کردند. خیلی ها بودند که یا اجازه کار 
کردن پیدا نمی کردند یا حمایتی نمی شدند که در نهایت می گفتند 
که فیلم نمی سازیم؛ مثل آقای تقوایی. من خیلی متاسفم اما درک 
ایران رفتند. امیدوارم که  از  از هنرمندان  می کنم که چرا عده ای 

برگردند.
هرچند تئاتر به گستردگی سینما نیست اما این ممنوعیت در تئاتر 
هم وجود داشت. چه در زمان »خشکسالی و دروغ« و چه همین 
»روایت ناتمام یک فصل معلق« وقتی می خواست نمایشنامه خوانی 

شود.
کوثری: »روایت ناتمام یک فصل معلق« روی صحنه رفته بود که 
خواستند جلو کار را بگیرند. انگار اینجوری بود که زورمان می رسد، 
میانه  در  نمایشی  هنرهای  مرکز  حراست  کنید.  کار  نمی گذاریم 
را  گروه  که  گفت  و  خواست  را  من  نمایش  این  تئاترشهر  اجرای 
راضی کنم بازیگر را عوض کنند. اینکه کسی در مقابل تو بنشیند 
و بگوید که گروه را راضی کن که کسی را جایگزین تو کند خیلی 

رو می خواهد.
را  اجرا  و  بدهند  وقت  48ساعت  تا  خواستم  و  کردم  قبول  من 
نخوابانند تا کسی را جایگزین کنیم. گفت: نمی شود، همین فردا 
بازیگر جایگزین کنید. گفتم: شما می فهمید؟ من سه ماه برای این 
اجرا تمرین کرده ام، چطور می توانم کسی را جایگزین خودم بکنم؟ 
به من گفت: مدتی کار نکن خانم کوثری مگه چی می شه؟ انگار 

هیچ درکی از جایی که بودند، نداشتند.
و ضربه زننده  فرهنگی سنگین  فضای  برای  نگاه  نوع  این  توسلی: 
کسی  دیگر  سال  چند  اگر  و  می ماند  جایش  که  ضربه ای  است. 
به لحاظ تاریخی بخواهد بررسی کند می بیند که حفره ای در این 

قسمت تاریخ وجود دارد.
کوثری: جواب فیلم هایی که بیضایی و تقوایی یا مادر من نساخت 

را چه کسی  می دهد؟

»هیچ  که  نوشته  قصه ها  فیلم  انتهای  در  بنی اعتماد  خانم  البته 
فیلمی برای همیشه در کمد نمی ماند« و هیچ هنرمندی هم برای 

همیشه بیکار نمی ماند.
آقای  که  ماند  دهم  دولت  به  شرمندگی اش  اما  درسته  کوثری: 
بیضایی از ایران باید مهاجرت کند. مهتاب نصیرپور و رضا کاهانی 
هستند.  مملکت  سرمایه های  هنرمندان  این   کنند.  مهاجرت  باید 

اینها چیزی نیست که تکرار شود.
شما االن همزمان در یک سالن در دو اجرای متفاوت هستید. باران 
کوثری در نقش یک دختر شیرازی با بازی برون گرایانه و به شدت 
اکتیو که خیلی حرف می زند »در روایت یک فصل معلق« و بازی 
سعی   که  احصایی  سیامک  »قرار«  در  توسلی  هانیه  درون گرایانه 

می کند کمتر حرف بزند.
توسلی: اصال نویسنده درباره این شخصیت کم اطالعات می دهد.

اما در روایت یک فصل ناتمام نقش باران به گونه ای است که دایما 
درباره اش حرف می زند. بخشی از آن معلوم است که از متن آمده 
بین  خودت  که  است  فاصله ای  می آید  به نظر  اصلی اش  بخش  اما 

نقش و متن گذاشتی.
کوثری: برون گرا بودن این نقش را خود شخصیت تعیین می کند. 
اما این میزان برون ریزی و حراف بودنش در تمرین ها شکل گرفت. 
این شخصیت روی کاغذ، یک دختر ساده  بود که کمی خجالتی تر 
از این بود و این میزان حرافی نمی کرد. اما بنا بر بازیگر هر نقشی 
تغییر می کند. در تمرین ها با حبیب رضایی و هومن سیدی به این 
نتیجه رسیدیم که شاید اینجوری شیرین تر و جذاب تر باشد. اول 
قرار بود لهجه مشهدی داشته باشد. فقط می دانستیم که قرار است 
لهجه شهرستانی حرف بزند. لهجه های مختلف را تمرین کردیم و 
در نهایت به این نتیجه رسیدیم که لهجه شیرازی مناسب تر است.

خیلی  هم روی شخصیت نشسته است.
خیلی  تمرین  در  است.  شده  شیرازی  دختر  کامال  آره  کوثری: 
بود  نوشته  هومن  که  اولیه  متن  همان  در  اما  درآمد.  اینها  از 
شخصیت ها رنگ داشتند. یعنی جزییات و دیالوگ ها را آنقدر خوب 
برای هر شخصیت نوشته بود که همه با هم متفاوت بودند و مسیر 

خودشان را داشتند.
که  دیگری  زن  برخالف  است.  داستان  محور  نوعی  به  دختر  این 
برای تمام کردن یک زندگی آمده با همه وجود آمده تا زندگی اش 

را بسازد.
این  میزهای  سر  که  اتفاقاتی  این  همه  انگار  اینکه  برای  کوثری: 
کافی شاپ می افتد، قرار است در پایان نمایش سر این دختر آوار 
شود. برای همین نمایشنامه از ابتدا دارد یک زندگی به او می دهد 

که در نهایت تاثیر بیشتری روی تماشاگر بگذارد.
نقش هانیه توسلی در »قرار« درست روبه روی این نقش قرار دارد.

باید چه کنم.  به من می گفت که  اینجا هم متن نمایش  توسلی: 
مخاطب  به  اطالعات  کمتر  که  بود  نوشته شده  اینگونه  متن  این 
بعد  است  اول در یک خانه  را  کشف کند.  آنها  تا خودش  بدهد 
لو  را  نمایش  نمی خواهم  متفاوت می شود.  فضا  که جلوتر می رود 
زن  اما  ببینند.  را  آن  بخواهند  کسانی  است  ممکن  چون  بدهم 
گذشته   و  دارد  زیادی  مشکالت  که  است  شخصیتی  نمایش  این 
این  است.  ندیده  که  مدت هاست  را  دخترش  و  داشته  مغشوشی 
فضا به واقعیت خیلی نزدیک است و در طراحی صحنه سعی شده 
متن  چینش  به دلیل  درنهایت  اما  باشد.  واقعیت  شبیه  همه چیز 

اجازه بازی برون گرایانه به بازیگر نمی دهد.
جالب است که در کارهای قبلی آقای احصایی این مقدار رئالیسم 
نمایش  ذات  در  رئالیستی  فضای  هم  کار  این  البته  ندارد.  وجود 

ندارد.
اول  یعنی  نیست.  رئالیستی  نمایش خیلی هم  این  دقیقا  توسلی: 
که شروع می شود به نظر واقع گرایانه می آید اما در نهایت به فضای 
این  که  می گوید  هم  احصایی  آقای  خود  می رسیم.  غیررئالیستی 
نمایش نسبت به کارهای قبلی تفاوت زیادی دارد. من »نامه هایی 
به تب« را ندیدم اما شنیدم که فضایش به این کار نزدیک نبوده 

است. این متن مبتنی بر ریزه کاری هاست.
با اینکه هر دو شما را از سینما می شناسند اما نمی شود به راحتی 
به  نیستید. خودتان فکر می کنید که  تئاتر  ثابت  بازیگر  گفت که 

کدام حوزه نزدیک تر هستید؟
کوثری: خیلی نمی توانم این موضوع را جدا کنم که تئاتر را بیشتر 
دوست دارم یا سینما؟ یا بازیگر کدام یکی قرار است باشم. واقعا 
بستگی به پیشنهادهایی دارد که در آن زمان به من می شود. در 
پنج سال گذشته وقتی از طرف محمد یعقوبی پیشنهاد کار تئاتر 
این  در  تا  کنم  رد  را  سینمایی  فیلم  هر  که  بود  طبیعی  داشتم 
تئاتر بازی کنم. پیشنهادهای سینمایی که در چند سال گذشته به 
من شد پیشنهادهای ویژه ای نبود. پیشنهادهای تئاتری ام را بیشتر 

دوست داشتم و دلم می خواست برای آنها وقت بگذارم.
توسلی: من هم یک جورایی کارم را قبل از اینکه به تهران بیایم با 
تئاتر شروع کردم. در 20سالگی زمانی که در دانشگاه رشته تئاتر 
بودم.  گرفته  یاد  تئاتر  با  را  بازیگری  آمدم؛  تهران  به  شدم  قبول 
خیلی عالقه مند بودم و می آمدم تهران تئاتر می دیدم و نمایشنامه 
می خواندم. دوست داشتم در سینما هم فعالیت کنم اما از سال 80 
سعی کردم سالی یک تئاتر یا حداکثر دو سال، یک تئاتر بازی کنم. 
من هم مثل باران اگر نمایشی که دوست داشته باشم یا چالشی 
بازیگر داشته باشد سعی می کنم همیشه تئاتر را  برایم به عنوان 

کنار سینما داشته باشم.
بیشتر بازیگرانی که هم در تئاتر و هم در سینما فعالیت می کنند 
انتخاب می کنند. ممکن  تئاتر  را در  با وسواس بیشتری نقششان 
است در سینما هر پیشنهادی را بپذیرند، اما به تئاتر که می رسند 

حساسیت دارند و در هر کاری بازی نمی کنند.
توسلی: حتما باید کار خوبی باشد که بپذیرد در آن بازی کند. فکر 
می کنم دلیل این موضوع این باشد که تئاتر کارکردن خیلی سخت 
است. یعنی وقتی قرار است در تئاتر بازی کنیم می دانیم که دو، 
سه ماه باید تمرین کنیم و مسیری را هر روز تا مرکز شهر بیاییم. 
سرویس هایی که در سینما هست در تئاتر نیست و دستمزدش کم 
است. تازه ممکن است بعد از این همه وقت تمرین، مجوز اجرا پیدا 
نکنیم. عشق می خواهد که در تئاتر باید داشته باشی. برای همین 
گزیده  کنم  بازی  کاری  در  سختی  همه  این  با  است  قرار  وقتی 
انتخاب می کنم. در مورد سینما هرچند شاید گزیده کار به نظر بیایم 
اما خیلی فیلم ها بوده که کار کردم اما دوستشان نداشتم فقط به 
این دلیل که از نظر مالی مشکالتی داشتم کار کردم. اما در مورد 

تئاتر اینطوری نیست.
کوثری: همین هایی که هانیه گفت. این نکته ای که درمورد سینما 
که  است  پیش آمده  بارها  است.  درست  کامال  می گوید  تئاتر  و 
بازیگری به دلیل مشکل مالی در فیلمی بازی کند. اما تئاتر این را 
نمی تواند حل کند. به دلیل لذتی که روی صحنه هست و اعتباری 
که تئاتر دارد بازیگر به سمت آن می رود. تئاتر هیچ توجیه مالی 

و امکاناتی ندارد.
توسلی: اما لذت بخش  است. این حسی که قدیم می گفتند به عنوان 
گره  تماشاگر  نفس  به  نفست  و  می خوری  صحنه  خاک  بازیگر 
می خورد خیلی خوب است. مثال اجرای دیشب که تو آمدی اجرای 
بسیار خوبی بود. چون کامال به حس تماشاگر نزدیک است. یک 
شب ممکن است که اجرا به این خوبی نشود. یک جایی مثال داری 
بازی می کنی و صدایی از بین تماشاگران می آید، می فهمی که کار 

درست بوده است.
اجرای دیشب  است که می گویی  برای خود من هم جالب  اتفاقا 
به  این حسی است که  نبود.  اجرای پریشب خوب  اما  بود.  خوب 

نظرم بازیگر بیشتر متوجه آن می شود.
می دهند  نشان  که  واکنش هایی  از  هم  تماشاگران  چرا  توسلی: 
حسشان را نشان می دهند. وقتی یک اجرایی بد است، همه متوجه 
تاثیر  آن  روی  چیزها  خیلی  دیگر.  است  زنده  اجرای  می شوند. 
یک  است چیزهایی خراب شود.  ممکن  وقت ها  بعضی  می گذارد. 
بیاید. در سینما می شود کات داد.  یا اشکال فنی به وجود  اتفاق 
اما در تئاتر یک جا ممکن است دیالوگ یادت برود. من یک بار این 
اتفاق برایم افتاد و روی صحنه مغزم قفل کرد و یادم نبود که اصال 
کجا هستم. 10ثانیه هم طول کشید. در مقابلم ستاره پسیانی در 
کار آقای حداد بود که او دوباره دیالوگش را گفت و من تازه به 

خودم آمدم.
یا  باشید  صحنه  روی  بیشتر  می کنید  فکر  پیش رو  روزهای  در 

سینما؟
این  موافق  همیشه  است.  کردن  کار  وقت  االن  به نظرم  کوثری: 
هستم که آدم با شرایط جامعه همراه شود. وقتی جو جامعه و مردم 
اینقدر امیدوار و روبه جلو است و فضا رو به بازشدن است به نظرم 
باید با این فضا همراه شویم و تا جایی که می توانیم کار کنیم و 
کارهای خوبی بکنیم و از این چهارسال نهایت استفاده را ببریم. 
دوران خاتمی هم فکر می کردیم که همه چیز درست شده است. اما 
بعدش هشت سال سخت را داشتیم. تا این فضا هست و مردم همراه 
بروم که در هیچ جای  این مردم  باید کار کرد. من قربان  هستند 
دنیا مردم اینقدر دل به پیشرفت و رو به جلو بودن، نمی دهند. این 
دوران را هر ملتی گذرانده بود افسرده و کم کار می شد. اما مردم 
بعد از هشت سال در این انتخابات اینطور فعال شرکت می کنند و 
به یک عده بله می گویند و همراه می شوند. وظیفه ماست که هرچه 
سه، چهارسال گذشته کم کار بودیم و قهر کرده بودیم بیرون بیاییم 

و با این فضا همراه شویم. به نظرم وقت کارکردن است.

اظهارات شمقدری درباره دریافت میلیاردی

»باران کوثری« و »هانیه توسلی« از ممنوع الکاری خود می گویند
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با  را  افروغ  عماد  دکتر  گفتگوی  مشروح  متن  »الف«  گزارش  به 
عنوان بررسی عملکرد اصولگرایان در حوزه »نقد دولت ها« در ادامه 

می خونید:
به  روحاني  آقاي  دولت  منتقد  اصولگرایان  به  اعتراض  در  برخی 
دلیل آنچه که تناقض در رفتار اصولگرایان با دولت هاي احمدي 
ن ژاد و روحاني مي خوانند، انتقاد مي کنند. به عنوان نمونه به رفتار 
اصولگرایان در روز رای اعتماد به اعضای کابینه اشاره مي کنند و 
مي گویند که چرا در دولت قبل، اصولگرایان از این دست رفتارها 

در برابر خطاهاي دولت نداشتد؟
این  هستند  یک دست  اصولگرایان  که  کنیم  می  فرض  ما  اینکه 
دست  یک  هم  طلبان  اصالح  که  طور  همان  است؛  غلطی  فرض 
و  کردند  می  حمایت  دولت  از  که  بودند  اصولگرایانی  نیستند. 
و  دولتی جز حامیان دولت جدید شدند  قدرت  با چرخش  اتفاقا 
اصولگرایانی بودند که هم در دولت احمدی نژاد هم منتقد بودند و 
هم بعضا در دولت فعلی ممکن است در مواجه با بعضی از مواضع 
دولت جدید کماکان منتقد باقی بمانند. البته هستند کسانی هم 
که از منظری از دولت گدذشته حمایت می کردند اما کماکان هم 

بر موضع خود باقی مانده اند و منتقد دولت فعلی هستند.
اصولگرایانی بودند که علم نقد را بلند کردند و از منتقدین جدی 
بودند حتی در کارنامه آنها نقدهایی دیده می شود که از اصالح 
طلبان هم نسبت به دولت قبلی دیده نشد. این بحث؛ بحث خیلی 
بلند  را  دولت گذشته  نقد  علم  امروز  که  ها  است. خیلی  ظریفی 
دولت  مخالف  شاید  رسیدند  قدرت  به  هم  بعضا  حاال  و  کردند 
گذشته بودند اما عمال مخالفت خودشان را بروز ندادند. ما یک ورق 
کاغذ از نقد این ها را مشاهده نمی کنیم اما از یک فضای کامال 
کلی و مبهم استفاده کردند و امروزه به عنوان منتقد مطرح هستند

توانیم بگوییم که همه اصولگرایان یک  این بین ما نمی  پس در 
دست هستند.

آنچه که مورد سوال شما است این است که آیا همه اصولگرایان 
بسیار غلطی  این موضع  واقعا  بودند؟  نژاد  احمدی  طرفدار دولت 
است. اصولگرایانی بودند که علم نقد را بلند کردند و از منتقدین 
از  آنها نقدهایی دیده می شود که  بودند حتی در کارنامه  جدی 
اصالح طلبان هم نسبت به دولت قبلی دیده نشد. این بحث؛ بحث 
خیلی ظریفی است. خیلی ها که امروز علم نقد دولت گذشته را 
بلند کردند و حاال بعضا هم به قدرت رسیدند شاید مخالف دولت 
یک  ما  ندادند.  بروز  را  مخالفت خودشان  عمال  اما  بودند  گذشته 
اما از یک فضای  از نقد این ها را مشاهده نمی کنیم  ورق کاغذ 
کامال کلی و مبهم استفاده کردند و امروزه به عنوان منتقد مطرح 

هستند.
جناحی  و  سیاسی  مالحظات  با  اصولگرایان  معتقدید  شما  یعنی 
کمتری با دولت تعامل کردند و بر خالف اصالح طلبان که حمایت 
این مسائل  بدون  دادند،  انجام می  از دولت همفکر خود  مطلقی 

بصورت جدی وارد نقد هم جناحی های خود می شوند.
درون  نقد  به  نسبت  اصولگرایان  گفتمانی  درون  نقد  مراتب  به 
اصالح  که  زمانی  است.  بوده  پرمالطتر  طلبان  اصالح  گفتمانی 
درون  نقد  داشتند  اختیار  در  را  قدرت  و  بودند  حاکم  طلبان 
در  کردیم.  نمی  مشاهده  طلبان  اصالح  از  را  پرمالطی  گفتمانی 
بنابراین  کردیم.  می  مشاهده  را  توجیه  یا  یا سکوت  ما  زمان  آن 
اینکه ما فکر کنیم همه اصولگرایان از دولت احمدی نژاد حمایت 
کردند و امروز منتقد هستند یک فرض کامال غیرواقع بینانه و غیر 

منصفانه است.
می  کرد.  مستند  را  گفته  این  بتوان  اینکه  برای  ندارد  هم  کاری 
توان به سایت ها و ذخایر اینترنتی موجود رجوع کرد و دید که 
چه کسانی رای عدم اعتماد به برخی از وزرای پیشنهادی دولت 
آقای احمدی نژاد دادند و چه کسانی در برابر مدرک جعلی یکی 
از وزرا ایستادند. چه کسانی در برابر مواضع اقتصادی ناموجه دولت 

ایستادند. این مسئله اظهر من الشمس است.
واقعا بایستی قدردان کسانی بود که در زمانی که ظاهراً تا حدودی 
حاکمیت یک دست شده بود این ها جلوی آفات و تبعات سوء یک 
دست شدن را گرفتند و نقدهای تاریخی را مطرح کردند و واقعا 
آبروی مجلس هفتم، هشتم و تا حدودی نهم بودند. ما که نمی 

توانیم از نقش این اصولگرایان صرف نظر کنیم.
انصاف خارج بشوید مطمئن  از موضع  این ها  به  اگر شما نسبت 
انصاف خارج می  از موضع  به شما  باشید هم که عده ای نسبت 
داشته  فرایندی  نگاه  یک  باید  حتما  ما  که  کنید  دقت  و  شوند 
در  هستند  قدرت  در  امروز  که  کسانی  خود  روزی  یک  باشیم. 
معرض ارزیابی قرار می گیرند. همیشه باید نگاه کنیم که آینده ای 

هم هست و صرفا در حال غوطه ور نشویم.
که  بکنیم  القا  و  بکنیم  فکر  که  دیدگاه  این  است  کامال خطا  اما 
کسانی که امروز بعضاً نقدی به مواضع دولت فعلی دارند از دولت 

گذشته حمایت مطلق می کردند.
امروز  و  کردند  می  حمایت  دیروز  که  بودند  کسانی  کردم  عرض 
منتقدند، کسانی هم بودند که از دولت گذشته حمایت می کردند 
امروز هم از دولت فعلی حمایت می کنند اما کسانی هم بودند که 
بر دولت گذشته انتقاد وارد می کردند و بر دولت فعلی نیز ممکن 
از اصولگرایان را نیز  اتفاقا برخی   . است بعضا نقدهای وارد کنند 
داریم که از دولت گذشته نقد می کردند اما شاهد این بودیم که به 
رغم این مواضع انتقادی که داشتند و به طور چرخشی وارد موضع 
نشدند و بعضا حمایت هایی هم از دولت فعلی می کنند . بنابراین 

باید در قضاوت هایمان جانب
اینکه دولت رای آورده و دیگران نیز اصال نباید دولت را نقد کنند 
برای همه  نقد  است. حق  این حرف کامال ضد حقوق شهروندی 
هم  اسالمی  انقالب  گفتمان  در  که  کسانی  حتی  است  محفوظ 
نیستند و در این گفتمان هم نمی اندیشند به عنوان یک شهروند 
حق نقد دارند. منتهی نقد برای خودش مراحلی دارد: اینکه نقد 
فکر باشد نه اینکه تخریب شخصیت باشد، مستدل باشد، روش مند 

باشد و ترجیحا همراه با راه حل باشد
انصاف، اخالق و عدالت را لحاظ کنیم.

جناب افروغ! اخیراً بحثی در بین برخی رسانه ها و سیاسیون مطرح 
می شود این است که دولت تازه کار خود را شروع کرده و لذا نباید 
در حال حاضر نقدی بر دولت داشت. همچنین این گروه استدالل 
دیگری مطرح می کنند که دولت توسط مردم با رای باالیی نسبت 
به کاندیداهای دیگر انتخاب شده پس نباید آن را نقد نمود و باید 

به آن فرصت داد ؟
بهر  است.  این حرف خطایی  کرد  نقد  را  دولت  اصال  نباید  اینکه 
حال کسی که می خواهد نقد خود را نسبت به دولت مطرح کند 
باید نقد خود را مشروط مطرح کند؛ یعنی تا حدی محتاطانه نقد 
بکند و صرفا حسب یک هشدار باشد . اما اینکه دولت رای آورده 
و دیگران نیز اصال نباید دولت را نقد کنند این حرف کامال ضد 
حتی  است  محفوظ  همه  برای  نقد  حق  است.  شهروندی  حقوق 
کسانی که در گفتمان انقالب اسالمی هم نیستند و در این گفتمان 
هم نمی اندیشند به عنوان یک شهروند حق نقد دارند. منتهی نقد 
برای خودش مراحلی دارد: اینکه نقد فکر باشد نه اینکه تخریب 
شخصیت باشد، مستدل باشد، روش مند باشد و ترجیحا همراه با 

راه حل باشد.
اما اینکه باید به آن فرصتی داد. خوب درست است اما اگر ما بینه 
ای داریم که نیاز به فرصت ندارد باید نقد آشکار کرد اما اگر بینه 
ای در اختیار نداریم و مواضع دولت با اما و اگری همراه است و 
اطالعات کافی در دسترس نیست مانند مذاکرات هسته ای، نقد 
منتقدین باید مشروط باشد و صرفا به مثابه یک هشدار و آگاهی 
بخشی باشد. در واقع این مورد بستگی به موضوعات و موارد قضیه 

دارد.
به عنوان مثال من به عنوان یکی از منقدان جدی دولت احمدی 
نژاد بودم و هستم و ممکن است بعضا هم نسبت به برخی از مواضع 
دولت فعلی نیز نقد داشته باشم ولی وقتی در همایشی در ارتباط 
با هدفمند کردن یارانه ها از من دعوت کردند من موضعی داشتم 
شیوه  به  نسبت  و  بود  فعلی  دولت  وزاری  از  برخی  با  نوا  هم  که 
هدفمندی کنونی نقدهای جدی داشتم و معتقد هستم باید دولت 
را کمک کرد و به هر حال باید اطالعات را به سمت و سویی هدایت 
کرد که اقشار هدف، محروم و آسیب پذیر جامعه را بهره مند از 
یارانه ها پرکردن شکاف  یارانه بکنیم؛ چون اصال فلسفه وجودی 
های طبقاتی و حل مسئله تولید است و این شیوه کنونی که به 

همه یارانه داده می شود مغایرت تام با اصل یارانه ها دارد و وقتی 
شما به همه یارانه می دهید کدام شکاف را پر می کنید این روش 

خودش در اصل تقویت نابرابری های بالفعل است.
به هر حال باید مورد به مورد در این زمینه بحث کرد و اینکه دولت 
رای آورده پس نباید دولت را نقد کرد حرف بسیار خطایی است 
و اینکه ما هم باید زمان و فرصت بدهیم بستگی به اطالعات ما و 
موضوع مورد نظر دارد. در نتیجه اگر نقد در زمان مناسب صورت 
نگیرد ممکن است کار از کار بگذرد و هشدارها و انذارهای اولیه 
هم داده نشده و بعدها خود ملت یقه منتقدین را می گیرند که چرا 
شما رسالت خود را انجام ندادید و هشدارها اولیه را در این زمینه 

ندادید. به نظر من به هر حال
تعطیل  را  نقد  و  بدانیم  یکدست  را  است که جامعه  غلطی  تصور 
کنیم و مضرات این کار به مراتب بیشتر از نقد بد است یعنی جامعه 
گورستانی مضراتش به مراتب از یک نقد بد، بدتر است. همچنین 
نقد بد هم می تواند برای آگاهی بخشی مثبت باشد. امام فرمودند: 
یا  الهی« است. وقتی کسی تخطئه  از مواهب  »حتی تخطئه هم 
هتاکی کرد ما با قول لین و نرم و با استناد به دالیل محکم، محکه 

پسند و اطالعات دقیق پاسخ یک تخطئه را می دهیم
باید با احتیاط با این موضوع برخورد کرد.

رشد نقد در جامعه اتفاقا به ایجاد جامعه دو قطبی کمک نمی کند 
که در آن همه افراد سیاه و سفید نشان داده شوند؟

کسانی که فکر می کنند تحت هر شرایطی جامعه باید یک دست 
باشد این ها دنبال یک آرامش گورستانی هستند. جامعه بدون نقد 
زنده نیست. در واقع همه کسانی که در قدرت هستند هر اندازه 
هم که صالح باشند باز هم در معرض خطر هستند. ما معصوم که 
نیستیم و با توجه به اشکاالت ساحتاری جدی هم که در جامعه ما 
هست اگر همین نصفه نقدهایی هم که نباشند مطمن باشید که 

فضا بدتر خواهد شد و بهتر نخواهد شد.
خاص  های  ویژگی  واجد  بایستی  نقد  شد  گفته  که  طور  همان 
باشد. نقد باید مستند، روشمند، مستدل و متوجه فکر و اندیشه 
افراد باشد. حسب اینکه جامعه ما گروه های مختلف دارد و بالطبع 
این گروه ها هم سالیق و دیدگاه های متفاوت دارند و باید به این 
صورت و شیوه به آن نگاه کرد. یکی از تجلیات رقابت ایده های 

مختلف نقدهایی است که ممکن است به هم وارد کنند.
چرا شما نقد را منفی می دانید؟ نقد یک امر مثبت و متعالی است. 
شما وقتی کسی را نقد می کنید در واقع دارید به آن کمک می 
کنید. هم دارید می گویید که آن قسمت هایی که نقد نشده جز 
سیاست ها و نکات مثبت است و هم اینکه با نقد خودم به شما 
کجا  ها  چالش  و  مشکالت  که  شوید  متوجه  تا  کنم  می  کمک 
هستند. همچنین ممکن است طرف مقابل برای این موضوع شما 
جواب داشته باشد و جواب دادن باعث رشد، تعالی و آگاهی بخشی 
مردم خواهد شد و همه متوجه می شوند نقدی که صورت گرفته 
یک نقد جدی ریشه دار و مبنایی است یا اینکه صرفا یک لجبازی 
و کلی گویی است. بنابراین تحت هر شرایطی ما باید به استقبال 
اینکه نقد شونده هم ممکن است ثوابی)منظور  نقد برویم. ضمن 
را  وسیله ضعف های خود  بدین  و  ببیند  نقدها  این  از  را  مثبت( 

برطرف کند.
بنابراین این تصور، تصور غلطی است که جامعه را یکدست بدانیم 
از نقد  این کار به مراتب بیشتر  و نقد را تعطیل کنیم و مضرات 
نقد  یک  از  مراتب  به  مضراتش  گورستانی  جامعه  یعنی  است  بد 
بد، بدتر است. همچنین نقد بد هم می تواند برای آگاهی بخشی 
مثبت باشد. امام فرمودند: »حتی تخطئه هم از مواهب الهی« است. 
وقتی کسی تخطئه یا هتاکی کرد ما با قول لین و نرم و با استناد 
به دالیل محکم، محکه پسند و اطالعات دقیق پاسخ یک تخطئه 

را می دهیم.
پس می توان گفت حتی نقد بد هم از یک فضا و آرامش گورستانی 
و فضای یکدست بهتر است. همچنین نقد تنها برای ملتزمان به 
اصول انقالب اسالمی نیست و یکی از حقوق شهروندی افراد است 
و به هر حال بایستی فرصت را مغتنم شمرد و هم باید از نقدهای 
روشمند و هم حتی به سراغ نقدهای غیر روشمند رفت و از آنها 
و  مستدل  پاسخ  برای  هم  و  بخشی ساخت  آگاهی  برای  فرصتی 

مستند.
از رویداد هایي چون جلسات رای اعتماد به وزراي کابینه که در 
همچنین  و  دارند  موافق  نماینده   105 تا   100 حدود  حال  همه 
موضع گیری های جدید برخی از نمایندگان اینطور بر می آید که 
اقلیت 20-30 نفره اصالح طلبان در مجلس، با شروع دولت جدید، 

افزایش داشته است و اصالح طلبان
بودند  ها  بودیم خیلی  قضیه  این  اخیر شاهد  انتخابات  در همین 
بودند  نژاد  احمدی  پروپاقرض  طرفداران  اخیر  انتخابات  در  که 
دریافت می کردند حتی  مواهبی هم  این طرفداری  بخاطر  حتی 
با منتقدین دولت احمدی نژاد هم در می افتادند اما به یکباره با 
چرخش قدرت دولتی به آن سمت چرخیدند. از قبل هم قابل پیش 

بینی بود که عده ای فرصت طلب هم این کار را بکنند
و حامیان دولت جدید مي توانند یک اقلیت 100 نفره را تشکیل 

بدهند، نظر شما درباره این پدیده سیاسی چیست؟
موافق می  از مخالفین  ای  اوائل شکل گیری هر دولتی، عده  در 

شوند و در آخر هر دولتی موافق ها مخالف می شوند.
این متاسفانه یکی از مشکالت فرهنگ سیاسی ما است. بدلیل آنکه 
حزب آن چنان که باید و شاید در کشور ما شکل نگرفته است و 
نبایستی  داشتیم  واقعی  حزب  اگر  نداریم.  واقعی  حزب  ما  اینکه 
اینقدر شاهد تغییر و تلون مواضع می بودیم . حزب برای خودش 
دارد که  تعریف شده  ائدیولوژی، مسلک سیاسی  فلسفه سیاسی، 

براحتی از مواضع خودش عدول نمی کند.
بدلیل  داریم که متاسفانه  ما در کشور شبه حزب هایی  واقع  در 
ساخت رانتی کشور یا همان رابطه ساختاری ثروت- قدرت متکی 
بر تمرکز گرایی در اداره کشور، بستری را فراهم کرده که در کنار 
ما مدام  فرهنگ سیاسی حزبی، گروه های قدرت  به  توجهی  بی 

تغییر موضع بدهند.

ما در همین انتخابات اخیر شاهد این قضیه بودیم خیلی ها بودند 
بودند  نژاد  احمدی  پروپاقرض  طرفداران  اخیر  انتخابات  در  که 
این طرفداری مواهبی هم دریافت می کردند حتی  حتی بخاطر 
با منتقدین دولت احمدی نژاد هم در می افتادند اما به یکباره با 
قابل  هم  قبل  از  چرخیدند.  آن سمت  به  دولتی  قدرت  چرخش 
پیش بینی بود که عده ای فرصت طلب هم این کار را بکنند. حاال 
ما در این دوره در دوره اصولگرایی بودیم و این موضوع را دیدیم. 
بخش قابل توجهی از اصولگرایان از این جنس افراد هستند. یعنی 
آنها  منافع  که  کنند  احساس  جا  هر  و  می کشند  بو  که  کسانی 

تامین می شود به همان سمت گرایش پیدا می کنند.
اقتصادی  و  سیاسی  ساخت  به  هم  گردد  برمی  قضیه  این  ریشه 
ناموجه تاریخی ما که متاسفانه بعد از انقالب نیز تداوم پیدا کرد و 
هم به فقدان فرهنگ سیاسی تعریف شده و فقدان حزب واقعی و 
مربوط به تجربه متراکم سیاسی و عقالنیت است که باعث شده ما 

متاسفانه دچار این قضیه بشویم.
یعنی شما معتقدید این موضوع را فقط در بین اصولگرایان شاهد 

هستیم؟
اصولگرا شاهد هستیم چون  در جناح  را  این موضوع زشت  فعال 
دولت در حال حاضر از احمدی نژاد به روحانی رسیده است. اما 
در گذشته هم شاهد این قضیه بوده ایم و گروهی از اصالح طلبان 
تغییر  روز  شرایط  با  متناسب  و  موضع شدند  این چرخش  دچار 
به  باید  بزنید  مثال  را  آنها  خواهید  می  اگر  شما   . دادند  موضع 
زمان خاتمی برگشت و دید که در آن زمان چه کسانی طرفدار 
چه کسانی بودند و بعد گرایش پیدا کردند به سمت دولت آقای 

احمدی نژاد و حتی مشاور آقای احمدی نژاد بودند.
ما که یادمان نرفته در مجلس هفتم برخی از نمایندگان مواضع 
اصالح طلبانه داشتند و اما وقتی دولت عوض شد و احمدی نژاد 
روی کار آمد در واقع گرایش به سمت اقای احمدی نژاد داشتند. 

عرض کردم این موضوع آفتی است که کم و بیش
من نمی توانم بگویم که دولت آقای روحانی دولتی کامال اصالح 
طلب است. این قضاوت قضاوت خام و ناشیانه ای است فقط می 
توانم بگویم غیر اصولگرا است. البته باز هم نمی توانم بگویم که 
در  الزاما  سیاسی  لحاظ  به  دولت  این  است،  اصولگرا  دولت  این 
که  نیست  هم  اینطور  اما  شود  نمی  تعریف  اصولگرایی  اردوگاه 
یک  حال  هر  به  است.  اصولگرایی  های  گرایش  فاقد  که  بگوئیم 
فعلی  دولت  پیچیدگی  این  به  باید  که  است  ای  پیچیده  ترکیب 

هم توجه کرد
و  دارد  وجود  ما  کشور  در  مختلف  سیاسی  های  گروه  تمام  در 
این که در کشور ما حزب وجود ندارد  این موضوع هم به  ریشه 

برمی گردد.
ما کماکان فرهنگ سیاسی حزبی را درک نکردیم چرا که این نوع 
فرهنگ صالبت و انسجام دارد یعنی یک طرف اعالم می کند که 
نگاهم به حقوق مدنی و سیاسی این است دیگری می گوید که 
دیدگاه من نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی این است و این 
در واقع یک ثباتی را تداعی می کند نه درکی از مواضع فلسفی 
سیاسی داشته باشند و نه اینکه خدای نکرده ما مدام شاهد تغییر 

موضع باشیم.
حاال ما امیدواریم هم به لحاظ ساختی و فرهنگی در کشورهای ما 
تحوالتی صورت گیرد تا گروه های سیاسی متوجه شوند که حزب 
یعنی چی و این که حزب چه لوازم و ملزوماتی دارد و به این لوازم 

و ملزومات پایبند باشند.
این  با  مقابله  برای  فرهنگي  و  رسانه اي  کار  اولویت  شما  نظر  به 

پدیده چیست؟
فعال ما با آسیب شناسی اصولگرایان روبه رو هستیم؛ قدرت دولتی 
از دست اصولگرایان خارج شده و در اختیار غیر اصولگرایان قرار 
گرفته است. در ضمن من نمی توانم بگویم که دولت آقای روحانی 
دولتی کامال اصالح طلب است. این قضاوت قضاوت خام و ناشیانه 
هم  باز  البته  است.  اصولگرا  غیر  بگویم  توانم  می  فقط  است  ای 
نمی توانم بگویم که این دولت اصولگرا است، این دولت به لحاظ 
اما اینطور  الزاما در اردوگاه اصولگرایی تعریف نمی شود  سیاسی 
هم نیست که بگوئیم که فاقد گرایش های اصولگرایی است. به هر 
حال یک ترکیب پیچیده ای است که باید به این پیچیدگی دولت 
باید در قضاوت ها و  فعلی هم توجه کرد و این پیچیدگی ها را 

داوری ها دخالت بدهیم.
به عنوان سوال آخر؛ آیا با این گزاره موافق هستید که چون جامعه 
طیفی شده، شخصیتی مثل آقای روحانی رای آورد؟ و رای آوردن 
نشان  طلب  اصالح  کامال  نه  و  است  اصولگرا  کامال  نه  که  فردی 

دهنده عدم ایجاد فضای دو فطبی است؟
نه این حرف را نزنید. اتفاقا جامعه ما طیفی است و در انتخابات هم 
در آرایش کاندیداها این واقعیت را نشان داد ولی این طور نیست 
جناحی که رای آورد صرفا معرف واقعیت طیف گونه جامعه باشد. 
چرا ؟ چون به هر حال در انتخابات یک اردوگاهی به اسم اصالح 
طلب و اصولگرا مطرح شد هر چند به صورت خام و ناپخته و آن 
اردوگاهی که به هر حال در برابر اصولگرایی تعریف شده بود فضا 
را دو قطبی کرد و اگر این کار صورت نمی گرفت نتیجه انتخابات 

این نمی شد.
وقتی از آن طرف آقای عارف کناره گیری کرد طرف مقابل هم باید 
اردوگاه را قطبی می کرد اما فضا را قطبی نکرد یعنی این فضای 
طیفی ما از ابتدا تا انتها ادامه پیدا نکرد در میانه راه فضا قطبی 
شد. پس باید در بکارگیری مفهوم طیف باید خیلی محتاط بود. 
مفهوم طیف یک مفهوم درست و واقعی است و متناسب با شرایط 
انتخابات تا آخر  اینکه در  اما  سیاسی جامعه مدنی ما هم هست 

مسیر تداوم داشت. خیر.
خوب بود اگر یکی از کاندیداها انصراف نمی داد از اردوگاه مقابل. 
اردوگاه  انصراف داد  از کاندیداها  اردوگاه مقابل یکی  از  اما وقتی 
مقابل نیز باید فضا را قطبی می کرد که این کار را نکردند، بنابراین 
من نمی توانم بگویم که نتیجه انتخابات بازتاب دهنده فرایند یک 

واقعیت طیف گونه از جامعه سیاسی و مدنی ماست

عماد افروغ در گفتگوی مشروح با »الف«:

چرخش برخی نمایندگان و سیاسیون پس از انتخابات
اصولگرایان در مقایسه با اصالح طلبان کارنامه موفق تری در نقد درونی دارند
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آن پذیرنده الیک در فیسبوک، آن خاص در سیر و سلوک، آن وزیر دولت کلید، آن ساکن در آمریکا مدتهای 
مدید، آن بازیگوش دبیرستان علوی، آن دل باخته اشعار مولوی، آن سفیر ایران در سازمان ملل، آن دانش آموخته 
دکترای حقوق و روابط بین الملل، آن اهل شوخی با لیزا اندرسون، آن که صندلی اش نزدیکتر میشد به کاترین 
اشتون، آن متهم به داشتن گرین کارت، آن به معنای واقعی دیپلمات، آن دوست و رفیق با کیسینجر، آن پیام 

هایش حاشیه دار در توئیتر، آن در دیپلماسی همه فن حریف، استاد محمدجواد ظریف) شفی اهلل کمره(
آورده اند از اکابر دوران بود و وزیرخارجه ایران بود و آشنا به اوضاع و احوال جهان بود و غیرت ایرانی اش در حال 
فوران بود و شیفته کامنت های کاربران بود و هفت سالی از انظار پنهان بود و در حال پرورش دانشجویان بود و از 
درازای مسائل هسته ای نگران بود و اهل مذاکره و تعامل با جهان بود و دارای خاطره ای نیک از روزنامه کیهان 
بود و دایم در حال اقناع نمایندگان بود و حاذق در جلسه با سران بود و آرزویش حل مذاکرات هسته ای ایران...

در کیهان نامه آمده است، چون استاد ظریف از بالد نیویورک برهمی گشتندی، تعدادی از وکالی ملت وی را به 
حضور پذیرفتندی و از او سوالها بکردندی و پاسخ ها خواستندی که چرا چنین چیز بنوشتی و چنین سخن بر 
زبان آوردی و چنین دیدار، اجرا کردندی! شیخ ظریف با متانت، لبخند همی بزد و ابهامات حضار، یکی یکی پاسخ 
همی داد و از آنان همی خواست آنچه وی بیان کرد بین خود و خدای خود به یادگار بماند و احدی از این گفت 
و شنفت، مطلع نگردد، وکال، جملگی همی قول بدادندی و ظریف رهسپار منزل و دیدار با اهل و عیال همی شد!

چون فردای آن روز خورشید از پشت کوه های شمران طلوع بکرد، ظریف قصد عزیمت به محل کار همی کرد، 
در راه دکه ای بدید و مشغول مرور روزنامه ها همی گشت، چون چشمش به تیتر  روزنامه وزین کیهان فتاد، یک 
سره جهان در نظرش تیره گشت و اعضا و جوارحش شل بگشت و از نیک عهدی وکال به حیرت در رفت و ندا سر 
داد: ایهاالکیهان و والوکال! الیوم، قد انکسرت کمری! و چنین بود که عصب سمپاتیک ظریف رجعت همی کرد و 

استاد چند روزی بر روی ویلچر همی نشست و درسی شد برای وی که هر سخن جایی دارد و هر نکته مکانی!

بعد  اتفاق  بر حسب  پیش،  اول: چندی  اپیزود 
و  مسافرت  برای  شدم  مجبور  سال  چندین  از 
کنم،  استفاده  اتوبوس  از  اداری  کار  یک  انجام 
از استرسی که حادثه مرگبار اتوبوس در اتوبان 
تهران - قم بر حقیر وارد کرده بود که بگذریم، 
اتوبوس رخ داد برای بنده  اتفافاتی که در این 
این  در  پیش  سالهای  خالف  بر  بود!  جالب 
قبیل  از  همیشگی  مختلف  از خدمات  اتوبوس 
کولر  بودن  روشن  سرد،  آب  وجود  پذیرایی، 
خبری  فیلم  نمایش  و  هوا  گرمای  به  توجه  با 
نبود و توقف مکرر راننده برای سوارکردن یک 
مسافر موجبات رنجش مسافران را فراهم آورده 
البته گهگاهی با تدکرات مختصر بنده  بود که 
هر  از  بیش  آنچه  بود،  همراه  راننده  توجیه  و 
نزدیک  که  بود  این  داد  می  ازار  را  چیر حقیر 
به چهل نفر مسافر در اتوبوس بودند و مثل روز 
برای تمامی آنها روشن بود که راننده بخشی از 
اما در کمال  نادیده گرفته،  را  حقوق مسافران 
آمد  نمی  در  کسی  از  صدایی  تاسف  و  تعجب 
و مطالبه ای از سوی مسافری مطرح نمی شد، 
راننده  حقیر  وقتی  که  بود  این  تر  شوربختانه 
را به دلیل اهمال در ارائه خدمات مورد سوال 
قرار داد بخش زیادی از اتوبوس سکوت کردند 
و عده ای هم بنده حقیر را سرزنش کردند که 
اتوبوس ما را  بنده خدا، بی خیال،  همین که 
سالم به مقصد برساند برای ما کافیست و این 
بهبود  برای  دلیلی  هیچ  راننده  که  بود  چنین 

خدمات خود نمی دید!!!
اپیزود دوم: چندی بعد از مستقر شدن در منزل 
سروصدای  از  ساختمان  مدیر  روزی  جدید، 
موجود در منزل حقیر گله کرد و گفت برخی 
بابت برخی سروصداهای عجیب  از همسایگان 

و غریب از منزل ما اعتراض دارند! تالش بنده 
تا  نرسید  جایی  به  سروصدا  علت  یافتن  برای 
اینکه یک ماه بعد یکی از همسایگان با ناراحتی 
و عصبانیت تمام دق الباب کرد و با دلی پر از 
شکایت  ما  منزل  در  عجیب  سروصدایی  وجود 
اذیت  دست  از  عیالش  که  گفت  چنین  و  کرد 
داده،  از کف  امان  و  قلب گرفته  ما تپش  های 
بنده حقیر که اصوالً در پی آزار و اذیت کردن 
برایم  خیلی  ادعایی  چنین  و  نیستم  دیگران 
عجیب بود از همسایه محترم درخواست کردم 
بنده را در یافتن منبع اصلی این سروصدا یاری 
رساند، نتایج کاوش این بود که سروصدای درب 
بالکن منزل بنده به واسطه باز و بسته شدن و 
ناراحتی و تپش قلب  عدم روغن کاری اسباب 
با  و خالصه  بود  آورده  فراهم  را  عزیز  همسایه 
برای  اما  شد،  مرتفع  مشکل  این  کاری  روغن 
بنده خیلی جالب بود که همسایه بنده نزدیک 
به دو ماه تمام از دست این سروصدا عاصی بود 
و حتی یک بار این مطالبه را به صورت حضوری 
و محترمانه از بنده نداشت تا نسبت به رفع این 

مشکل اقدام کنم!
مقصود از این دو خاطره، بیان این حقیقت تلخ 
و حق  گری  مطالبه  از  ایرانی  جامعه  که  است 
شهروندان  از  بسیاری  و  گرفته  فاصله  خواهی 
اساسی خود هم  و  اولیه  حتی در مورد حقوق 
سکوت می کنند و ترجیح می دهند با تحمل 
کننده  تضییع  از  پوشی  چشم  و  موجود  وضع 
نکنند،  را درگیر چالش های جدید  حق، خود 
از این دست برای خوانندگان  مواردی  مطمئناً 
از  بسیاری  و  افتاده  اتفاق  وفور  به  هم  عزیز 
مقال  این  در  که  مختلف  دالیل  به  شهروندان 
نمی گنجد، در مقابله با چنین رویدادهای سعی 
تحمل  پوشی،  آمدن، چشم  کوتاه  با  کنند  می 
حق  و  گری  مطالبه  از  حادثه  توجیه  و  کردن 
خواهی شانه خالی کنند، حال آنکه همین افراد 
چند دقیقه بعد و در زمان و مکانی دیگر مسبب 
با  و  گیرند  انتقاد می  باد  به  را  این حق کشی 

نفرین و توهین و تهدید، سکوت خود را جبران 
می کنند!

روزها  این  که  است  حقی  گری  مطالبه  آری، 
گویی  کرده،  فراموش  را  آن  ایرانی  جامعه 
شهروندان عادت کرده اند هر زوری را بپذیرند، 
به هر حق کشی گردن نهند، هر سرنوشتی را 
قضا و قدر بخوانند و خالصه اینکه کمتر کسی 
این روزها در پی استیفای حق خود و جامعه 
را  که مسئولین خود  است  این چنین  و  است 
نیازمند پاسخگویی نمی بینند، ارباب رجوع در 
ادارات سرگردان است و رانندگان به خود حق 
هر  نانوا  بگذارند،  پا  زیر  را  قوانین  دهند،  می 
جوری که دلش بخواهد نان می پزد، استاد به 
کند،  می  تدریس  خواست،  دلش  کیفیتی  هر 
و  کند  می  تعیین  نرخ  خودش  فروش،  میوه 
خالصه همه خود را بی نیاز از پاسخگویی می 
بینند و مطمئند شهروندان مطالبه گری وجود 
ندارند که مو را از ماست بکشند و برای حق و 

حقوق خودشان ارزش و احترام قائل شوند!
انتقاد  با  گری  مطالبه  نکنیم،  اشتباه  البته 
اگر  اینکه  یعنی  گری  مطالبه  کند،  می  فرق 
سوی  از  کند  نمی  رعایت  را  قانون  ای  راننده 
بازخواست شود،  یا زبان  نگاه  با  بقیه رانندگان 
از  ارائه نمی دهد  شرکتی که خدمات مناسب 
مورد سوال  و  بازخواست شده  مسافرین  سوی 
قرار گیرد، مسئولی که وظایفش را به درستی 
مواجه  شهروندان  واکنش  با  دهد،  نمی  انجام 
نمی  انجام  درست  کارش  که  کارمندی  شود، 
شود، مورد سرزنش از سوی همه مراجعین قرار 
کند،  نمی  تدریس  که صحیح  استادی  بگیرد، 
با میوه فروش،  از سوی دانشجو مواخذه شود، 
بقال و نانوای متخلف برخورد شود، در صورت 
لزوم از سوی شهروندان تحریم شود و خالصه 
و  دولت  نه  که  کنند  احساس  شهروندان  همه 
و  مردم  خود  بلکه  کنترلی  و  نظارتی  نهادهای 
حقوقشان  و  حق  استیفای  پیگیر  شهروندان 
صورت  اهمالی  راه  این  در  چنانچه  و  هستند 
شوند،  می  مواجه  آنها  شدید  واکنش  با  گیرد، 
انتقاد مرحله ای بعد از مطالبه گری است، اگر 
از  بسیاری  باشد،  داشته  وجود  گری  مطالبه 
انتقادات فروکش می کند، اگر راننده اتوبوسی 
سوی  از  داد  نمی  ارائه  مناسبی  خدمات  که 
شد  می  بازخواست  مسافران  از  وسیعی  طیف 
اقدام  خود  خدمات  بهبود  به  نسبت  مطمئناً 
اول  روز  همان  از  بنده  همسایه  اگر  کرد،  می 
نسبت به سروصدای درب بالکن بنده اعتراض 
قلب  تپش  و  عصبانیت  به  ماجرا  کرد،  می 
همسر محترمشان کشیده نمی شد، بسیاری از 
ها،  اختالس  ها،  قانونی  بی  نواقص،  مشکالت، 
نامهربانی ها، حق کشی ها، ناداوری ها و ناحقی 
ها با مطالبه گری حل شدنیست و جامعه امروز 
گر،  مطالبه  باید  دیگری  زمان  هز  از  بیش  ما 

مطالبه گر و مطالبه گر باشد...

حسن خسته نشسته تو سواری       بعد چند روز تالش و بیقراری 

توی ذهنش کاراشو چیز می کرد      یه کاری داشت ولی پرهیز میکرد

جوادم توی فسیبوک سیر میکرد      گزارشهاشو اونجا شیر می کرد

به ناگه زنگ گوشی حسن خورد      یکی گوشی رو نزدیک حسن برد

حسن پرسید مسیجه یا متاسه          ظریفی گفت شامره اش ناشناسه

حسن گفتش کیه، خطش چه رنده     چه کار داره با ما، این کله گنده

یکی گفت پشت خط مونده اوباما     حسن گفتش چه کاری داره با ما؟

جوابش رو بدم یا بی خیالش؟        برو حافظ ببین چی بوده فالش؟

یکی گفتش خطرناکه حسن جون    منیذارن بذاریم پا تو تهرون

برامون حرف ناجور درمیارن     یه عده اینجوری نون درمیارن!

یکی گفتش ولش کن حرفها رو      سه سوته آب کن این برفها رو

تو گفتی کدخدا رو دید باید          تو گفتی دشمنی دیری نپاید

به تدبیر و درایت گفتگو کن         شعار اعتدال خویش رو کن

حسن گفتش چه گیری کردم اینجا   امان از دست این کارای بیجا

خالصه با دعا و استخاره           کلید سبزو زد با یک اشاره

صدا اومد هلو، میری حسن جون   رساغم رو منیگیری حسن جون

ندیده میری از اینجا چرا تو؟     چقد خوبه که من دارم صداتو!

ندادی افتخار دیدنت رو            ندادی مهلت بوسیدنت رو

خرب دارم که ایران رشد کرده     بری هر خونه ای، توش کیک زرده!

شنیدم اون که اسمش بود محمود    حاال رفته رساغ کار پرسود

یه دانشگا زده اطراف تهرون     رساغش رو گرفت دیروز شارون

حسن گفتش بابا وایسا باراک جون    دل ما خونه از نامردیاتون

بذار تا من بگم از دردهامون     بگم شاید سبکرت شه دالمون

شام سی سال بر ما ظلم کردی    نبود این راه و رسم نیک مردی!

حسین گفتا ولش کن ایرباسو    بیا آشتی، بزن تیر خالصو

ترورهایی که کردیمو ولش کن     یا هرکی رو که کشتیمو ولش کن

گذشته رد شده هرچی که بوده      نگو این بحث ممنوع الوروده!

بیا باهم دوباره دوست باشیم      شام زورت زیاده، مام تسلیم!

حسن گفتش حاال زوده حسین جان   منیشه هرچی هست رو گفت االن

االن در حد تلفن هم زیاده       برم میگن فالنی باج داده

میگن یارو دوباره کرده سازش       برام رد میکنن صدتا گزارش

برم یک عده ای خودجوش و رسخود     میگن حرفای صدمن غاز بیخود

کفن میپوشن و بم فحش میدن         شنیدن کی بود مانند دیدن!

حاال فعاًل برو تحریمو کم کن      بساط دشمنیتو زود جم کن

نکن تهدیدهای ناشیانه       ایران بنزه، خیال کردی ژیانه؟

اگر گفتی سخن با لطف و تکریم   اگر برداشتی تهدید و تحریم

به دیدارت بیایم من حضوری     به پایان می رسد دوران دوری!       

حسین گفتا به روی چشم، قربان    سالمم را رسان بر کل ایران

که ایران مهد شیران دلیر است      چنین ملکی به گیتی بی نظیر است

و هرکس با چنین شیری درافتاد    نهایت نسلش از دنیا برافتاد

حسن آرام و شاد و بی بهانه         بیامد با رفیقان سوی خانه

                                                            عباس علی توتونچی         

تذکره استاد محمد جواد ظریفحسن و حسین

مطالبه گری     عباس علی توتونچی  

نفس این روحیه، مطالبه گری و نشاط، 
همان چیزی است که جوان امروز ما به آن 

احتیاج دارد.     
)مرداد 90، رهبر انقالب اسالمی امام خامنه ای(
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 امام زاده شاه سلطان حسین

»هر کسي از ظن خود شد یار من«. این مصرع موالنا شرحي است 
هم  خدایمان  که  مایي  مسلمانان.  ما  معنوي  اعمال  از  بسیاري  بر 
ایرانیان در پذیرش  ما  را.  را مي پذیرد و هم شبان  عبادت موسي 
دین اسالم همچنان ریشه هاي فرهنگي خود را حفظ کرده ایم و 
آنچه داشته ایم را به آنچه به آن ایمان آوردیم، افزودیم. هر چند 
گاهي این افزودن ها منجر به انحراف و یا خرافات شده ولي اینها 

استثنا هستند نه قاعده.
با  امروز  این پذیرفتن ها و آراستن ها ما  از  با گذشت سالیان دور 
میراثي عظیم از یک فرهنگ مواجه هستیم و آن فرهنگ سوگواري 
و عزاداري در محرم است. این سوگواري در هر شهر و قومي یک 
جایگاه و ویژگي و رنگ و بوي خاص خود را دارد. یکي از روستاهاي 

پرآوازه در حوزه سوگواري عاشورا، ابیانه نطنز است.
استان  در  »نطنز«  شهر  کیلومتري  در40  ابیانه  تاریخي  روستاي 
اصفهان قرار دارد و مراسمي معروف و شناخته شده اي در تاسوعا و 
عاشوراي این روستا برگزار مي شود که به نام »نخل گرداني« مشهور 
کشیدن  تصویر  براي  است  نمادین  حرکت  یک  مراسم  این  است. 
تشییع پیکر امام حسین)ع( که در شهرهاي کویري مرکز ایران بویژه 

یزد و کاشان و نطنز رواج دارد.
دو  در  عمودي  هاي  دیواره  که  کوچکي  اتاق  از  است  عبارت  نخل 
طرف آن شبیه یک سرو است و از چوب و دیواره هایي شبکه دار 
ساخته مي شود. نخل را با انواع پارچه، شال و ترمه مي آرایند و در 
روزهاي عزا مخصوصاً عاشورا آن را طي آدابي بر دوش مي کشند و 

همراه عزاداران در شهر مي گردانند و در پایان مراسم به جاي اولش 
که معموالً تکیه اي است، مي آورند.

در کتاب »سرزمین من ایران« تالیف زیبا عرشي و نصراهلل کسرائیان 
درباره این نخل نوشته شده: »نخل که اسکلتي چوبین است در روز 
تاسوعا با پارچه هاي رنگي و در روز عاشورا با پارچه هاي مشکي 
و زیورآالت نذري پوشانده مي شود. درحالي که بر دوش مردان و 
پسران حمل و به وسیله دسته هاي عزادار دنبال مي شود در محله 

ها و کوچه هاي روستاي ابیانه گردانده مي شود.
مردي که بر باالي نخل جاي مي گیرد، هدایت آن را برعهده دارد. 
در گذرگاه ها بر سر راه نخل، بز و گوسفند قرباني مي کنند و اسپند 
مي سوزانند. نخل را در برابر خانه هایي که نذر داشته یا در آن سال 
عزیزي را از دست داده باشند، بر زمین مي گذارند. ساکنین دو محله 
بزرگ ابیانه که صاحب نخل هستند، در رقابتي آشکار سعي بسیار 

در باشکوه تر کردن مراسم خود دارند.
نخل ده پائین، روز عاشورا تا سرچشمه اي که در پائین ده قرار دارد 
و با درختان کهن احاطه شده برده مي شود. رسم است که در روز 
عاشورا نخل را بر زمین نگذارند، آن را از حسینیه تا سرچشمه مي 
برند و در سرچشمه به زمین مي گذارند و عزاداران پس از خوردن 
ناهار نذري، نخل را به قرارگاه آن )حسینیه( باز مي گردانند.در ده 
باالنیز نخل گرداني در مسیر مشخصي گردانده مي شود و آئین آن 
همان  محدوده  در  فقط  منطقه  هر  است.نخل  پائین  محله  مشابه 
به محدوده محله دیگر  نیست که  و مجاز  محله گردانده مي شود 

وارد شود« همچنین صبح روز عاشورا مربوط به مراسم جغجغه زني 
است که تنها مردان در آن شرکت دارند و زنان و بچه ها به دنبال 
آنها روانه مي شوند. جغجغه عبارت است از دو چوب کوچک به طول 
تقریبي هفت سانتیمتر و قطر 6 سانتیمتر که همراه با نوحه خواني و 
ریتم بسیار جذابي آنها را به هم مي کوبند. بعد از ظهر تاسوعا و صبح 
مشخص  نخل  مسیر  است.  برداري  نخل  مراسم  مخصوص  عاشورا 
است. در روز عاشورا نخل را در مکان هاي مشخصي بر اساس سنت 
مي گذارند و اهالي محل کله قندي مي آورند که سر آن را کسي که 
روي نخل نشسته بر مي دارد و بقیه را قنداب درست مي کنند و به 
مردم مي دهند. هر خانواده عالوه بر کله قند وقتي نخل در محله او 
قرار گرفت با شربت و میوه و شیریني از اهالي پذیرایي مي کند. در 
ابیانه دو نخل وجود دارد که یکي مربوط به محل هر ده و دیگري 
مربوط به محله پل و یسمان است. همچنین یکي از آداب مرسوم 
ابیانه این است که پس از نخل برداري فردي که روي نخل نشسته 
است، شام مردم حاضر در محل را تامین مي کند. حق نشستن روي 
نخل به طایفه هایي مشخص تعلق دارد. این حق به صورت موروثي 
به این افراد رسیده است، یعني یک عده خاص هستند که چنین 
عاشورا  از ظهر  بعد  بنشینند.  نخل  روي  بتوانند  که  دارند  را  شاني 
مخصوص مراسم زنجیر زني است، مثل سایر دسته هاي مذهبي در 
دیگر شهرها، در اینجا هیات هر دو محله پس از عبور از محالت ده 
در زیارتگاه جمع مي شوند و زنجیر مي زنند. در آخر پس از همه 
انجام مي شود.  غریبان  اعمال مخصوص شام  مذهبي،  مراسم  این 
مراسم عاشورا در ابیانه ضمن عزاداري و داشتن جنبه هاي مذهبي 
یک نوع گردهمایي نیز محسوب مي شود. همه اهالي با خلوص نیت 
با لباس هاي محلي به عزاداري مي پردازند. در این روز جمع زیادي 
از عزاداران از سایر نقاط کشور به این روستا سفر مي کنند و هیات 

هاي عزادار طبق سنت همه ساله در سوگ سید و ساالر شهیدان 
حضرت امام حسین)ع( و یاران با وفاي آن حضرت به نوحه سرایي 

و عزاداري مي نشینند.
همان طور که در باالاشاره شد عزاداري سنتي عاشوراي ابیانه در دو 
بخش باالي ده و پائین ده برگزار مي شود و در هر یک از این بخش 
ها آئین سنتي »نخل گرداني« با فریادهاي حسین حسین عزاداران 
برگزارمي شود. این دو نخل در محل خاصي، به هم رسیده پس از 
باالو  محدوده  به  ها  گردان  نخل  توسط  دوباره  یکدیگر،  به  احترام 
این محل عزاداران در سوگ  انتقال داده مي شوند و در  پائین ده 
شهادت امام حسین)ع( به نوحه سرایي و عزاداري مي پردازند. در 
کل نخل در این مراسم به عنوان نمادي مقدس همچون ضریح حرم 
است که مردم به دور آن حلقه مي زنند و تبرک مي جویند.افراد 
براي رفع حاجت به روي نخل دخیل نیز مي بندد و براي برآورده 

شدن حاجت خود دعا مي کنند.
آئین نخل گرداني چندین قرن است که بدون هیچ تغییري در ابیانه 
برگزار مي شود. مشخص است که این مراسم نیز همانند بسیاري از 
مراسم معنوي و مذهبي کشور ما ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم 
که  بصري  هاي  زیبایي  دلیل  به  مراسم  نوع  این  دارد.  ایران  مردم 
دارد هرساله گردشگران و عکاسان زیادي را به ابیانه مي کشاند که 
این خود یک ظرفیت بزرگ است که مي توان با مدیریتي صحیح 
اتفاق فرهنگي و مذهبي در دنیا  به عنوان یک  تبلیغاتي درست  و 
معرفي شود. حتي عالوه بر شان معنوي این مراسم با نگاهي درست 
مي توان به عنوان یک ظرفیت اقتصادي نیز از آن بهره برداري کرد 
باید رنگ و  کما این که جاذبه هاي توریستي یک کشور مسلمان 

بوي مذهبي داشته باشد.
   

اينجا ابیانه نطنز است با نخلي براي سوگواري ساالر شهیدان


