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خدايا قرار ده روزهام را در اين ماه روزه روزهداران واقعي و شب زندهداريام را نيز مانند شب زندهداران
و بي�دارم كن در آن از خ�واب بيخبران و گناهم را بر من ببخش اي معب�ود جهانيان و درگذر از مناي
درگذرنده از گناهكاران.

در ادامه درس��گفتارهاي بهار  ۱۳۹۸موسس��ه مطالعات سياس��ي -اقتصادي «پرسش» دو
درسگفتار در روز سهشنبه  ۱۷ارديبهشت ماه ساعت  ۱۷آغار ميشوند .هاشم آقاجري و نغمه
ثميني به ترتيب دو درسگفتار «جامعهشناسي تاريخي ايران در سده بيستم» و «حاكم مشروع،
حاكم نامشروع :مش��روعيت قدرت در چهار تراژدي شكسپير» را در اين روز شروع ميكنند.
عالقهمندان براي كسب اطالعات بيشتر و شركت در اين درسگفتارها ميتوانند با شمارههاي
روابط عمومي موسس��ه پرسش  ۸۸۸۳۷۶۴۷-۸۸۸۲۲۰۱۰تماس گرفته يا به وبسايت اين
موسسه مراجعه كنند.

شعبده با روپوش سفيد
ناديافغاني

منگنگخوابديدهوعالمتمامكر

آرزوهايي براي حسين انتظامي

تيتر مصور|كيم جونگ اون راديواكتيوي
توماس وانگ

غروب آفتاب19/56 :

اذان مغرب20/15 :

در همين حوالي
جمالميرصادقي

سپانلو،منتقدمنصف

باالخرهحسينانتظاميحكم
رياست بر سازمان سينمايي
را دريافت كرد و خوشبختانه
مدتي در سينما خواهد ماند.
بيمقدمه چند آرزو به ايشان
هديه كنم تا به فرارس��يدن
روزهاييخوشبرايسينمااميدواربمانم.
 .۱امي��دوارم مش��اورههاي موثر ،مفي��د و خالي از
غرض و مرض همواره كنارشان باشد و مشاورههاي
پوسيدهوشكستخوردهومريضازايشاندورباشند.
گفتوگوي مس��تمر با اهالي دلسوز و اصيل سينما
ميتواند راهگشا باشد .۲ .اميدوارم آقاي انتظامي از
رويه نادرست اسالفش��ان ،دوري كنند .چند اقدام
مثبت انگشتش��ما ِر مديران پيش از خود را حفظ
كنند و نگذارند كس��ي به اختراع مجدد چرخ دست
بزند .بازس��ازي خرابكاريهاي پيشينيان ،البته كه
واجب اس��ت .خرابكاريها هم شوربختانه اصال كم
نيس��ت .ترميم اين ويرانيها برنامه دقيق و جامعي
نياز دارد .۳.اميدوارم آقاي انتظامي با برنامه و ِ
تكليف
مش��خص ،كار جدي خود را در سينما آغاز كند .در
سالهاي اخير ،سينما آنچنان با سوءمديريت درگير
بوده و چنان لطماتي از مديريت فرسوده و بيبرنامه و
كارنابلدتحملكردهكهشرحآنداستانياستپرآب
چشم .۴ .س��ينماي ايران به خون تازه و برنامههاي
تازه نياز دارد .سينما در غالب دورهها مديراني داشته
كه فق��ط «اداره» ميكردند« ،جم��ع» ميكردند تا
دلواپسها و باجخواهان راضي باش��ند .حاال مديري
ميخواهدكهباشجاعت،پوسيدگيهارادوربيندازدو
ايدههايتازهراجايگزينكند.ادارهكردن ِصرفوجمع
كردن،و ِرمحافظهكارانهماجراست.انتصابهايدكتر
انتظاميدرآيندهنزديكميتواندروشنكندكهاقبال
هميشگياوبهمديرانجوانوكارآمدوخالقاستقبال
او از ايدههاي نو و كارشناسانه تا چه ميزان در سينما
استمرار خواهد داش��ت .۵ .اميدوارم آقاي انتظامي
بيتوجه به سعايتها و كارشكنيها و باجخواهيها و
بيتوجه به فضاسازيهاي كاذب رسانهاي ،فقط كا ِر
درستراانجامدهد.
چهره روز
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يك اتفاق ساده
كيوانكثيريان

محمدعلي س��پانلو عالوه بر آنكه ش��اعر
بود ،در نگارش نقد كتابهاي داس��تاني
هم دست توانمندي داشت .وجه مميزه
نقدهاي او در مقايس��ه با ديگران رعايت
اصول عدالت و انصاف بود.
در جامعه ادبي همواره دستهبنديهايي
وجود داشته اس��ت ،چندين دهه پيش ما دسته مشهديها،
اصفهانيه��ا ،جنوبيها و ..داش��تيم كه س��پانلو و هوش��نگ
گلشيري بيشتر به جمع اصفهانيها نزديك بودند.
همين دستهبنديها سبب ميشد گاهي نويسندگان و شاعران
با حب و بغض درباره ديگراني كه در دس��ته خودشان نبودند
يا به گروهي تعلق نداش��تند ،حمله كنند« .مهرداد رهسپار»
نام مس��تعاري بود كه تحت لواي آن چنين نقدهايي نوش��ته
ميشدند.
گاه نويسندگان با اين نام مستعار پا را از دايره ادب هم بيرون
ميگذاش��تند و دشنام و فحاشي نثار كسي ميكردند كه او را
نميپسنديدند يا آن نويسنده و شاعر مطابق ايدهآلهايشان
نبود ،در آن سالها من هم از اين به اصطالح نقدها بينصيب
نماندم و بس��ياري حرفها در قالب نام «مهرداد رهسپار» به
من گفته شد.
با اين حال من به كار خود مومن بودم ،همين امر دليل ترجمه
كتابهاي��م به زبانهاي ديگر و داش��تن مخاطب��ان ايراني و
غيرايراني است.
با وجود اين فضاي نه چندان س��الم ،محمدعلي س��پانلو جزو
كس��اني بود كه تالش ميكرد در نقد جانب انصاف را رعايت
كند و از درش��تگويي نسبت به ديگران بپرهيزد .اين ويژگي
كه در او سراغ داشتم ،باعث شد با اينكه خيلي به سپانلو نزديك
نبودم ،زماني ك��ه در دهه  60و زمان جنگ با من در خصوص
كاغذ تماس گرفت ،تمام تالشم را براي كمك به او انجام دهم.
در زمان جنگ نويسندگان تنها ميتوانستند كاغذ را از وزارت
ارشاد تهيه كنند .در آن سالها من مدرس دانشگاه بودم ،يك
روز سپانلو از من خواس��ت اگر ميتوانم براي كتاب جديدش
كاغ��ذ تهيه كنم .من نزد مديرم رفتم و به او گفتم براي كتابي
كه در دس��ت نگارش دارم به كاغذ نياز دارم ،نام كتاب سپانلو
را هم به عن��وان كتاب خودم دادم .زماني ك��ه آنها كاغذ را به
من تحويل دادند ،من آن را نزد سپانلو بردم و او توانست در آن
برهه كتابش را منتشر كند.

در حوالي سالروز تولد ديويد آتنبورو مستندساز حياتوحش

حيات وحش در قاب چشم ديويد آتنبورو
ش��ايد برخ��ي از ايرانيها نامش
را ندانن��د اما «ديوي��د آتنبورو»
چهرهاي آش��نا براي بسياري از
متولدين ده��ه  40و  50و حتي
اوايل  60خورشيدي است .زماني
كه بهترين برنامه صدا و س��يما،
عليرضامهدوي
برنامههاي مستند حيات وحش
بود و هفتهاي يك سريال از تلويزيون پخش ميشد.
ديويد آتنبوروي  93س��اله مش��هورترين مستندساز
حي��ات وحش و طبيعيدان در سراس��ر دنياس��ت؛ به
طوري كه او را ب��ه عنوان چهره و ص��داي برنامههاي
تاريخ طبيعي در سراس��ر دنيا ميشناس��ند .آتنبورو
فرزند خانوادهاي تحصيلكرده و ش��ناخته شده است؛
پدرش رييس دانشگاه ليكستر بود .او از همان كودكي
عاشق فسيلها و جانوران بود و در دانشگاه كمبريج و
در رشتههاي زمينشناس��ي و جانورشناسي تحصيل
كرد .در  24سالگي به عنوان گوينده به  BBCپيوست
و پلههاي پيش��رفت و ترقي را به سرعت طي كرد؛ در
دورهاي به عنوان رييس شبكه يك  BBCكه تنها شبكه
انگليس بود ،فعاليت كرد س��پس شبكه  BBC2را راه
انداخت كه اغلب برنامههاي مس��تند و سرگرمي از آن
پخش ميشد .آتنبورو كسي بود كه تلويزيون رنگي را
به خانههاي مردم آورد و از اين رو از احترام خاصي بين
مردم انگليس برخوردار است.
آتنبورو طي  70س��ال فعاليتش بيش از  800مستند
را گويندگي ،تولي��د و يا اجرا كرده اس��ت .نمونه آنها
مجموعه  Wildlife on Oneاست كه طي  30سال

هشتگ روز

و در  253قسمت ساخته شد .اما فراتر از مستندسازي،
آتنبورو فيلمهاي متعددي هم ساخته كه نويسندگي
و اجراي آنها را هم خودش به عهده داش��ته است ،اين
فيلمها به «حيات» يا  Life seriesمش��هور هستند.
اين مجموع��ه عظيم طي  30س��ال و در  10بخش با
نامهايي چون«:زندگي بر روي زمين»« ،زندگي پنهان
گياهان»« ،زندگي پرندگان»« ،زندگي پستانداران»،
«زندگ��ي در خون س��رد»« ،زندگ��ي در انجماد» و...
ساخته و پخش شد كه همگي يك نسخه كتاب به قلم
خود آتنبورو را هم به دنبال داش��ت .آتنبورو گرچه به
عنوان فيلمساز حيات وحش ش��ناخته ميشود اما 6
عنوان از فيلمهايش راجع به تغييرات اقليم و آلودگي
اقيانوسها بوده است.
آتنب��ورو فراتر از فيلمس��ازي  28عن��وان كتاب دارد
كه برخي ش��امل فيلمهايش هم ميش��وند .آثار اين
مستندس��از عموما به تاثير جوامع بش��ري بر محيط
طبيعي و محيط زيس��ت ميپردازد و همين امر سبب
اقدامات مثبتي در اين حوزه ش��ده است .نمونه آن در
سالهاي  2005و  2006بود كه با كمك BirdLife
 Internationalكشتن آلباتروسها را متوقف كرد
و ي��ا در بورنئو كمك كرد مردم ب��ا احداث يك منطقه
 220ه��زار هكتاري به حف��ظ جنگله��اي باراني و
حيات وحش كمك كنند .در مس��تندهاي او بارها به
اين نكته اش��اره ش��ده كه افزايش بيضابطه جمعيت
و دستاندازيهاي انس��اني علت ريشهاي بسياري از
مشكالت زيستمحيطي است .او همچنين با انتقاد از
سياستهاي امريكا يك بار در مصاحبه با مجله BBC
#برنامههايماه رمضان

احتمال شنيدن ربناي شجريان با صداي محمدحسين ميثاقي

برنامههاي رس��انه ملي براي ايام مختلف س��ال،
هميشه دس��تمايه شوخي و خنده كاربران توييتر
است .با رس��يدن ماه رمضان ،اهالي توييتر فارسي
كه هرس��ال يكي از س��وژههاي مهمش��ان برنامه
«ماه عس��ل» ب��ود و امس��ال ج��اي آن را خالي
ميبينند ،س��راغ برنامه جايگزين «ماه عس��ل» با
احتم��ال اجراي بنيامين به��ادري رفتند و درباره
باقي س��ريالهاي صدا و س��يما هم نوشتند .آنچه
ميخواني��د منتخبي از اين نوشتههاس��ت كه در
هش��تگهاي مرب��وط به اي��ن اتفاق جمع ش��ده
است.
«روزنامهها نوشته بودن بنيامين بهادري ،مجري
برنامه پيش از افطار ش��بكه سه ميشود و در حال
حاض��ر توافقهاي اولي��ه با بنيامين انجام ش��ده:
برنامهاي كه قرار اس��ت بنيامين بهادري اجرا كند
«ماه عسل» نيست اما حال و هوايي مشابه با «ماه
عسل» دارد« ،قش��نگ معلومه خود بنيامين اسم
«ماه ماه رمضون سحري افطار كجايي كجايي» رو
پيشنهاد داده و صدا و سيما فقط كوتاهش كرده»،
«بنيامين قراره مجري ماه عس��ل بش��ه .احتماال

آيين نامه اخالقحرفهاي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

درسگفتارهاي پرسش

فيه قِيام القائِمين و ِّنبهني ِ
فيه ِصيام الصائِمين و قِيامي ِ
«الله�م اجعل ِصيامي ِ
فيه عن نومـ［ِ الغافِلين ،و
ّ
فيه يااهلل العالمين ُ
هب لي ُجرمي ِ
عن ال ُمج ِرمين»
واعف عنّي يا عافِي ًا ِ

تماش��اخانه س��نگلج را
احتم��اال ميداني��د ك��ه
كجاس��ت؛ ضل��ع جنوبي
پ��ارك ش��هر ،خياب��ان
بهشت .چيزي كه احتماال
تع��داد كمت��ري از ش��ما
ميداني��د ،اين اس��ت ك��ه اگر هم��ان خيابان
«بهش��ت» را بيش��تر به سمت ش��رق برويم،
ميرسيم به يك كوچهاي به اسم «معراج» كه
در ورودي سازمان پزش��كي قانوني در آن قرار
دارد .اينج��ا اولين مواجهه عري��ان من با مرگ
نبود ،ولي سهمگينترينش بود.
اولين مواجههام به س��ياق خيلي از دانشجويان
پزش��كي ،توي سالن تش��ريح بود ،با چيزي كه
بهمان گفته بودند جسد انسان است ولي اگر به
خودمان بود ترجيح ميداديم ،فكر كنيم ماكتي
از انس��ان اس��ت و نه خودش .اين بيشباهتي
راس��تش كارمان را آس��ان كرده بود .ذهنمان
بين مجموعهاي از عضالت پالستيكي شده كه
بوي تند و تيز فرمالينش��ان هنوز بعد از بيش
از بيست س��ال از قويترين بوهايي است كه در
حافظه بوياييام ذخيره شده و آن انسانهايي كه
توي زندگي عادي ميديدم و بوي عطر يا حتي
عرق تن ميدادند ،راحت افتراق قائل ميش��د.
راحت ميش��د توي كتاب آناتومي درباره فالن
عضله و بهمان عصب خواند و فردايش رفت توي
تاالر تشريح و آنها را ديد و مبدا و منتهايشان را
جستوجو كرد و بعد از تمام شدن كار ،دستها
را شس��ت و پي ق��رار و مدارهاي سرخوش��انه
دانشجويي رفت.
مواجهه سهمگينم با مرگ اما چند سال بعدش
اتفاق افت��اد .وقتي براي گذران��دن واحدهاي
عملي پزش��كي قانوني به آن ساختمان خيابان
بهش��ت و كوچه مع��راج رفتم ،وارد س��الن كه
ش��دم يك لحظه فكر كردم چن��د صد متر آن
طرفتر هس��تم و پايم را در تماشاخانه سنگلج
گذاشتهام.
يك سالن حدودا  200متري را تصور كنيد كه
 10-12تخت آهن��ي در نقاط مختلفش بدون
هيچ نظمي ق��رار گرفتهاند و روي هر تخت يك
آدم ،انگار كه خواب ،دراز كشيده است.
تصويري ك��ه از همه ش��فافتر در ذهنم مانده
يك پس��ر حدودا  20ساله اس��ت كه بلوز زرد و
ش��لوار جين رنگ و رو رفتهاي به تن داش��ت و
از ش��تكهاي گچ خشك ش��ده روي شلوارش
بر ميآم��د كه كارگر س��اختمان بوده باش��د.
از عضالت پالس��تيكي ش��ده و ب��وي فرمالين
خبري نبود.
همه آن راكبان تختهاي فلزي ،حداكثر چند
س��اعت قبلش مرده بودند و هنوز فاصلهش��ان
از دني��اي زن��دگان خيلي كمتر ب��ود تا دنياي
م��ردگان .مدام منتظر بودم بعد از آن س��كوت
چند ثانيهاي ابتداي نمايش ،همهش��ان شروع
كنن��د به ب��ازي ك��ردن نقشهايش��ان و آن
پس��ر هم مثال گوش��هاي از صحنه به گچكاري
ديواري مشغول شود ،ولي اينجا سنگلج نبود و
نمايشي در كار نبود .مرگ «با آن حضور قاطع
بيتخفيفش» داشت روي صحنه قدم ميزد.
آن روز از آن سالن كه بيرون آمدم ،آدم ديگري
شده بودم.
تا تاالر س��نگلج را قدمزنان رفت��م در حالي كه
توي ابر سبكي از فكر و خيال غوطه ميخوردم
و ش��باهتها برايم آشكار و آش��كارتر ميشد،
ميان صحنه نمايش��ي كه رويش زندهها نقش
مردهها را ب��ازي ميكنن��د و در پايان نمايش،
باز زنده ميشوند و از نقششان بيرون ميآيند
و تخته��اي فلزي كه وعده داده ش��دهايم كه
راكبانش��ان ،برانگيخته خواهند شد ،در قامت
زندگان....
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آهنگ��ش رو هم خودش بخونه :س��فره ،دارچين،
س��بزي ،خرما ،پنير ،مغ��رب ،س��يگار نميخوام،
تارخ ،س��اعت،
نميخ��واام...آش و آبي��خ ،چاييُ ،
ناصر ،افطار نمياد نميااد»« ،يكي از خوبيهاي ماه
رمضون امسال هم اينه كه ديگه از دست ماه عسل
و احس��ان عليخاني و بغضه��اش راحتيم»« ،بابا
قديما دلمون خوش بود دس��تكم ماه رمضون يه
س��ريال بامزه از عطاران ميبيني��م»«« ،ماه ماه»
جايگزين «ماه عس��ل» ش��د با اج��راي بنيامين
بهادري در ماه رمض��ان و خب اين هم يك تفاوت
غافلگير كننده»« ،واقع��ا بنيامين ميخواد مجري
ماه عس��ل بشه امس��ال؟ س��اعت نيمكت عينك
شمشك پش��مك نمياي نمياااااي؟!»« ،احتمال
اينكه ماه رمضون امس��ال ش��اهد پخش ش��دن
ربّناي ش��جريان با صداي محمد حسين ميثاقي
از صداس��يما باش��يم خيلي زي��اده»« ،نمادهاي
سفره ماه مبارك رمضان را يهبار باهم مرور كنيم:
احس��ان عليخاني ،زولبيا باميه،آشرشته ،حليم
و باق��ي قضايا»« ،ولي حق خيابان��ي بود به عنوان
بغضكننده برتر جاي عليخاني مجري ماه عس��ل

بش��ه»« ،خدايا از م��اه عس��ل و عليخاني راحت
ش��ديم حاال باس منتظر بنيامين و يه برنامه ديگه
باشيم؟!»« ،خداوكيلي تو دهه هشتاد سريالهاي
ماه رمضون خوب بود،انقدر كه هنوز ش��بكههاي
مختلف تلويزيون سري سري ،هرسال پخششون
ميكنه»« ،همون قديميها رو نش��ون بدن ،ما به
امين تارخ حساس��يت پيدا كرديم ديگه»« ،يعني
باز امس��ال هم قراره فريبا نادري خونه و كارخونه
پدر شوهرش كه آتيال پسياني باشه رو ،باال بكشه تو
تلويزيون؟!»« ،ماه رمضون واسه «امين تارخ» مث
نوروز واسه آجيل فروشا ميمونه»« ،از االن چند تا
هنرپيش��ه خاك خورده رو از گوشه انبار در ميارن
ميزنن تو ش��ارژ تا ماه رمضون هي گول ش��يطانو
بخورن ما بعد افطار س��رگرم ش��يم»« ،االن ديگه
الزم نيست بشينيم پاي س��ريال مناسبتي ،طرح
اكران افطار تا س��حر و بيداري شهر تا سحر كافيه
كه اين ماه خاصتر از هميش��ه باشه» و « ممنون
كه گذاشتي شبها از خونه بزنيم بيرون و بهجاي
تلويزي��ون تو اين هواي خوب تا س��حر بچرخيم و
شهر زنده رو ببينيم».

 Wildlifeگفت«:جورج بوش تبهكارترين ش��خص
زمانه در مورد محيط زيس��ت اس��ت!» او همچنين در
تاسيس سايت معروف  Arkiveسهم بسزايي داشته
است؛ سايتي كه اطالعات بس��ياري در مورد جانوران
و گياه��ان در اختي��ار ميگذارد .هم��كاري نزديك با
صندوق جهاني حيات وحش( )WWFو عضويت به
عنوان هياترييسه و نويسندگان مجله معروفBBC
 WILDLIFEاز ديگر فعاليتهاي اين مستندس��از
است.
آتنبورو تا امروز توانسته  36جايزه ملي و بينالمللي را در
زمينههاي مختلف فيلم و حفاظت از حيات وحش از آن
خود كند .در دوران ميانسالي او موفق به گرفتن جايزه
از دست ش��خص اليزابت دوم ملكه انگليس و مفتخر

به لقب  sirش��د .او حين س��اخت مجموعه «زندگي
پرندگان» يك بار نيز به ايران سفر كرد و حيات وحش
ايران را در مستندش به تصوير كشيد.
ش��هرت جهاني آتنبورو سبب شد تا در سال  2015به
دعوت از رييسجمهور وقت اياالت متحده باراك اوباما
به كاخ س��فيد برود و درباره آين��ده كره زمين و كمك
به طبيعت و محيط زيست س��خنراني كند .در زمينه
مستندس��ازي آتنبورو همواره با زم��ان حركت كرده
است .در سالهاي اخير او حتي مستندهاي سه بعدي
هم ساخت كه منجر به دريافت جايزه  BAFTAشد.
گفتني اس��ت ،برادرش ريچارد آتنبورو از كارگردانان
مش��هور هاليوود است كه در فيلم پارك ژوراسيك نيز
نقشآفريني كرده است.

عكسنوشت

خبرگزاري ايرنا با انتشار مجموعه عكس جالب و ديدني گزارش داد« :معلمي كه ساكن رشت
است،فاصلهحدوددويستكيلومتريكهحدودبيشاز 50كيلومترصعبالعبوراسترابهوسيله
موتورسيكلتطيميكندتابهمحرومترينروستايگيالنمحلكارخودبرسد.روستايدگاسر
آخرينروستايبخشعمارلويرودبارگيالندرفاصلهحدود200كيلومتريمركزاستانگيالنرشتواقعشدهاستكه
ازمبتديترينامكاناتمانندبرق،آب،بهداشتوتلفنبيبهرهاست.دبستاندولتيدگاسريكنفردرپايهپيشدبستاني
ودونفردرپايهاولابتداييويكنفرسومويكنفردرپايهششم،درمجموعپنجدانشآموزدارد.مدرسهاينروستاشامل
دوكانكسحدود 10مترياست».عكسيكهميبينيدازاينمجموعهانتخابشدهاست.
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در متن؛ در حاشيه
عليشكوهي

استفاده از ظرفيتهاي برجام

در خبره��ا اع�لام ش��د
رييسجمه��وري اي��ران روز
چهارش��نبه هفته ج��اري،
برنامههاي مرحل��هاي ايران
براي انجام اقدامات متقابل در
برابر خ��روج امريكا از برجام را
اعالم خواهد كرد .چهارشنبه  ۱۸ارديبهشت سالگرد
خروج امريكا از برجام اس��ت ،در اين يك سال تالش
جمهورياسالميعمدتابر ايننكته متمركز شدهبود
كهبتواندباحفظدستاوردهايي،اينتوافقبينالملليرا
حفظكندوازتشديدمنازعاتحولموضوعفعاليتهاي
هستهايايرانجلوگيريكند .مطابقبرجاممقررشد
جمهورياسالميفعاليتهستهايخودراتحتنظارت
آژانس انجام دهد و جامعه جهاني و ش��وراي امنيت را
مطمئنسازدكهنهقصدتوليدسالحهستهايراداردو
نه امكانش را .در مقابل كشورهاي موسوم به 5به عالوه
يكهمحقاستفادهصلحآميزازانرژيهستهايرابراي
ايرانبهرسميتشناختندومتعهدشدندتحريمهاي
شورايامنيتدرارتباطبامقولههستهايراابتداتعليق
و بعد از گذشتن زماني معين ،لغو كنند .طبعا اجراي
اين تعهدات ميتوانست براي همه طرفهاي برجام،
منافعي را تامين كند و ما معتقديم س��هم جمهوري
اس�لامي از اين منافع بيشتر هم بوده .دقيقا به همين
دليلحاكمانجديدامريكابهاينجمعبنديرسيدند
كه ايران در اين مذاكرات دستاورد بيشتري براي خود
فراهمكردهواينامرياستكهنبايدتداوميابد.بههمين
دليل ،زير تعهدات خودشان زدند و با خروج از برجام،
بخشهاييازتحريمهارادوبارهعليهايراناعمالكردند
و با استفاده از زور و ماهيت قلدرمآبانه و مداخلهجويانه
و امپرياليستي خود ،س��عي دارند همه كشورها را به
رعايت تحريمهاي ظالمانه خود عليه ايران وادار كنند.
در اين شرايط جمهوري اسالمي در وضعيت خاصي
قرار ميگيرد چون از س��ويي مجبور است حتما اقدام
متقابلي انجام بدهد و از س��ويي بايد در تصميمگيري
براي انتخاب اقدام متقابل ،مالحظات زيادي را در نظر
بگيرد تا پيامدهاي مثبت آن بر اثرات منفي آن بچربد.
انتخابهاي ما زياد نيست و در واقع ما چند اقدام زير را
ميتوانيم انجام دهيم :اول -حفظ برجام به هر قيمت:
برخي بر اي��ن باورند كه برجام موجب ايجاد يك وفاق
جهاني به نفع ايران شد و خروج امريكا از برجام بيش از
آنكهايرانرامنزويكردهباشدمنجربهانزوايسياسي
امريكا شده است .آنان دستاورد سياسي برجام را بيش
ازدستاورداقتصاديوضدتحريميآنتلقيميكنندو
معتقدندامريكاازبرجامخارجشدتاجمهورياسالمي
هم در يك اق��دام متقابل از برجام خارج ش��ود و اين
اقدام ،اوضاع را به حالت قبل برميگرداند كه خواست
امريكاست.حفظبرجامبههرقيمتموجبميشودكه
سايهجنگازمادورشودوباگذشتزمان،قطعنامههاي
ضدايراني شوراي امنيت بعد از زماني معين ،لغو و در
نهايتبرايهمهكشورهايجهانمعلومخواهدشدكه
ايرانيكتهديدعليهصلحوامنيتجهانينيستبلكه
اين امريكاست كه قصد زيادهخواهي و مداخلهجويي
دارد .دوم -خروج از برجام :طرفداران اين نظريه همان
كسانيهستندكهازابتداهممخالفبرجامبودند.اينان
بعدازخروجامريكاازبرجام،بيشترازقبلبرطبلخروج
ازبرجامميزنندومعتقدندمادستاورديازاجرايبرجام
نداشتيمواكنونآندستاوردهايكمهمباتحريمجديد
امريكاازبينرفتهاست.بهنظراينطيف،تنهاراهمقابله
باامريكاومتحداناينكشور،رويكردتقابليواقدامات
تندوراديكالياستكهآنانراواداربهعقبنشينيكندو
اگرماكوتاهبياييم،امريكاموضعتهاجميخواهدگرفت.
مطابقايننظر،اروپاهمنهميتواندونهميخواهدكهدر
مقابلامريكابايستدوبرجامرااجراكندوبههميندليل،
برجامباخروجامريكادرواقعتمامشدهاستوايرانهم
بايد برجام را ملغي كند .سوم -استفاده از ظرفيتهاي
برجاماست.اسماينظرفيتهارانبايدتعليقتعهدات
گذاش��ت هرچند امريكاييها در تبليغاتشان چنين
وانمود كنند .مطابق نظريه س��وم ،برجام يك س��ند
بينالمللياستوباخروجيككشور،اعتباراينتفاهماز
بيننميرود.اكنونامريكاباتشديدتحريمهاسعيدارد
جمهورياسالميرابهنشستنبرسرميزمذاكرهمجدد
و پذيرش محدوديتهاي تازه وادار كند اما طرفهاي
يدانندوشورايامنيتهم
ديگر،هنوزبرجامرامعتبرم 
آن را به رسميت ميشناسد و بنابراين اگر زمان تعيين
شده را بدون توسل به زور و با راضي شدن به دستاورد
كمتر،پشتسربگذاريمدرواقعايرانرابهصورتكامل
ازذيلبند 7شورايامنيتسازمانمللخارجخواهيم
كردكهمهمتريندستاورداست.درعينحالجمهوري
اسالمي نبايد تماشاگر اقدامات امريكا باشد و دست به
اقداماتمتقابلبزند .براينباورمكهمابايدراهحلسوم
را انتخاب كنيم .در اين وضعيت اقدامات متقابل ايران
بايد اوالاعتباربرجامرا مخدوشنكند ،ثانياكشورهاي
اروپايي و روسيه و چين را از نظر سياسي همچنان و تا
حدي كه ممكن است در كنار خود داشته باشد و آنان
رابهسويمواضعامريكاسوقندهد،ثالثاايناقداماتبا
بهرهگيريازمفادبرجامصورتبگيردتامعلومشودكه
جمهورياسالميبهبرجاموفاداراستوصرفابهدليل
عدم پايبندي امريكا به مفاد برجام ،تعهدات برجامي
خودرابهصورتكليياجزييتعليقكردهاست.مطابق
شنيدهها قرار است به همين شيوه عمل شود و ايران با
تكيهبربرنامههايپيشبينيشدهدرچارچوببندهاي
 ۲۶و ۳۶برجام،برخيتعهداتخودرامتوقفكندوفعال
موضوعخروجازبرجاماساسامطرحنيست.

