رئیسجمهور آمریکا توئیت رسانههای سعودی
درباره حمله آشوبگران به کنسولگری ایران
در کربال را بازنشر کرد

«وطن امروز» از فراز و نشیبهای تحول نظام پولی گزارش میدهد

تراژدیاصالح
نظامبانکی

عجب گافی !

افشایپروژهمحرمانهآمریکابرایتجزیهعراق
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صفحه 3

 1180سال و 355روزگذشت

سهشنبه  14آبان 7 1398ربیعاالول  5 1441نوامبر  2019سال دوازدهم شماره 8 2784صفحه  1000تومان

شهادتمظلومانهامامحسنعسکری راتسلیتوآغازامامتحضرتمهدیموعودراشادباشمیگوییم
(ع)

تیترهای امروز
گزارش «وطن امروز» از مهمترین فیلمهای متقاضی
حضور در سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر
و جزئیاتی که برای اولین بار میخوانید

واقعا جشنواره!
شنبه  14آبان 1398
سه
امروز شماره 2784
وطن

سینما

حضوردرسیوهشتمین
فیلمهایمتقاضی
امروز»ازمهمترین
اولینبارمیخوانید
گزارش«وطن
فجروجزئیاتیکهبرای
جشنوارهفیلم

ً
قعا جشنواره!
وا

فیلمهای حاضر در
نکات قابل توجهی از
رو انتخاﺏ کردهایم؛
جشنواره سیوهشتم
برای پرونده پیش
امروز» میخوانید.
این تیتری است که
اولین بار در «وطن
مهم این جشنواره
«واقع ًا جشنواره»؛
این جزئیات را برای
مختلﻒ ،از شاخﺼههای
گروه فرهنﮓ و هنر:
آمده است .برخی از
صاحبنام از نسلهای
مرادپور ،شهرام مکری،
فجر در این پرونده
فیلمسازان مولﻒ و
حمید نعمتاﷲ ،احمد
جشنواره آتی فیلم
خواهد بود .حضور
مجیدی ،بهروز افخمی،
تولید فیلم سینمایی
جشنواره متفاوتی
رویدادهای واقعی برای
ابراهیم حاتمیکیا ،مجید
فیلم فجر ،حتما
همﭽنین توجه به اتفاقات و
سیوهشتم است.
داریوش مهرجویی،
ویﮋگیهای جشنواره
است؛ مسعود کیمیایی،
دوچندان کرده است.
کنندگان با چند فیلم ،از
اهمیت این جشنواره را
حضور برخی تهیه
محمدحسین مهدویان و...
اجتماعی ،تنوﻉ ژانر و
واقعیت ،طرﺡ مسائل
و اقتباﺱ و الهام از

ﺧون

ﺧروج /ابراھیم ﺣاتﻤیکیا

میشوند .تازهترین اثر
مشترک راهی تهران
هدفی
که حاال جنبه جمعی
پیرمردهای معترﺽ تراکتورسواری است که با الگوی سفر قهرمان است
دارد ،قصهای دراماتیک با
ترین و جنجالیترین
«خروج» حاتمیکیا داستان
از مهم
جدی و عدالتخواهانه
که جنبههای انتقادی
به تهران نرسند! «خروج» احتماال یکی گیتی قاسمی ،محمدرضا
حاتمیکیا
برخی از این پیرمردها
پناهیها ،جهانگیر الماسی،
است ،چرا که قرار است
فرامرز قریبیان ،پانتهآ
پیدا کرده
فیلم فجر خواهد بود.
سیوهشتمین جشنواره
فیلمهای
فیلم سینمایی هستند.
شریفینیا و ...بازیگران این

ﻻمینور /داریوش مﮫرجویی

حﻤدﺣسیﻦ مﮫدویان

عواقب انسانی آن رفته
سردشت» در سال  1366و
نوشته و تهیهکنندگی آن
یعنی «بمباران شیمیایی
امینی و حسین حسنی
سراغ واقعهای معاصر
بسته است .حضور مهران
بار دیگر
مشترک همراه با ابراهیم
«درخت گردو» به کار
مهدویان با «درخت گردو» «درخت گردو» را به صورت
مناسبی برای تولید
بار مهدویان فیلمنامه
نظر میرسد امکانات
است .این
تهیهکنندهای که به
موید این مسأله است.
مصطفی احمدی است؛
در پروژه تازه مهدویان
با
معادی و مینا ساداتی
مدیری ،پیمان
است.

ﺧورﺷید /مجید مجیدی

درﺧت گردو /م

قاتل و

وﺣشی /ﺣﻤید نعﻤتاﻟﻠه

کارنامه این کارگردان
فیلمی متفاوت در
را بازی میکند و
ساخته میشود و
دست رفته و قاطی
وحشی» در ژانر جنایی
)دراگی و موادی( و از
نعمتاﷲ فیلمنامه
با عنوان «قاتل و
شخﺼیت یﻚ فرد معتاد
قﻄعی شده است.
حمید نعمتاﷲ
حاتمی در این فیلم
کشان است .ستاره
فیلم تازه
در این فیلم گفته
همﭽنین حضور لیال
محمدصادق رنﺞ
حیایی درباره نقشش
سرمایهگذار آن
خیلی متفاوت است.
این فیلم هستند.
امین
و مجری طرﺡ و
از دیگر بازیگران
فیلم هم جذاﺏ و
معﺼومه بیات نوشته
حقیقتدوست
فیلمنامه این
خواﺏ» همراه با
اسکندری و شهرام
را همﭽون «رگ
این اﺛر

مﻐﺰ

اوج  /١١٠سیاوش سرمدی

های پایانی جنگ است؛
داستان آمده است« :سال
است؛ سرتیپ ستاری
در خالصه
تس��لیحات نظامی
ایران درگیر کمبود
«اوج »110نام پروژهای
مه��م کار میکن��د.»...
هواپیمای جنگی در ایام
ب��ر یک پروژه
ستاری برای ساخت
است که شهید
ساخت هواپیمای جنگی
به
جنگ تحمیلی شروع کرد و منجر سرمدی کارگردانی و جلیل
شد؛ این فیلم را سیاوش
«آذرخش»
شعبانی تهیه میکند.

کارو /اﺣﻤد مرادپور

ﺷد /مسعود کیﻤیایی

راستوریست کند و
میشود تا همهچیز را
فروپاشیده و دست به کار
این قهرمان تراژیک راه
گردد و میبیند خانهاش
نهایت
مردی است که برمی
دربیفتد و خون بریزد و خون بدهد اما در کیمیایی خواهد بود .چالش
«خون شد» درباره
مجبور است با کلی آدم
برگرداند .این وسط او
الگوی «بازگشت قهرمان» تم اصلی قصه نوروزبیگی تهیه میکند
سر جای قبلیاش
خالصه ،یعنی باز هم کهن
اما «خون شد» را جواد
کند
مقانلو ،هومن برقنورد و
«خون شد» با همین
دهد.
حاشیههای «قاتل اهلی» بر متنش غلبه انصاری ،لیال زارع ،نسرین
را نشان می کننده قبلیاش باعث شد
سعید آقاخانی ،سیامک
کیمیایی با تهیه
کشان تأمین کرده است.
را محمدصادق رنج
«خون شد» هستند.
و سرمایه فیلم بازیگران معرفی شده برای
سیامک صفری
که هنرجویان گیتار
آکوردی
پیداس��ت (المینور ،به معنای اولین گام و چالشهایی که او با فضای
همانطور که از نامش
این بار یک دختر است!
س��اخته پربازیگر مهرجویی
مصفا ،مهرداد صدیقیان،
تفاوت که این نوازنده
انصاری ،بیتا فرهی ،علی
با این
شده در سینما تبدیل
آخرین مانند «سنتوری» درباره یک نوازنده است ،پردیس احمدیه ،سیامک
به چهرهای فراموش
فرامیگیرند)
است .علی نصیریان،
البته فریماه فرجامی که
پیرامونی خود دارد در محوریت المینور زاهدی ،امراهلل صابری و
آفاق ،رضا داودنژاد ،دیبا
کاوه
بهناز جعفری ،بازیگران المینور هستند.
شده بود ،از جمله
مجیدی ساخته میشود.
مشترک امیر بنان و مجید
موفقیتهای مجیدی
مجیدی با تهیهکنندگی
تکرار
به کارگردانی مجید
بعد از «آواز گنجشکها» بسیاری در انتظار سطح اول سینمای دنیا
سینمایی «خورشید»
اند.
دید آیا مجیدی را به
فیلم خورشید را مجید مجیدی و نیما جاویدی نوشتهمضمون مذهبی است و باید
جواد عزتی به عنوان
فیلم از
فیلمنامه
یک فیلم اجتماعی با
هستند« .خورشید»
خود به مسأله کودکان کار میپردازد .این احتماال این بار نیز تعمدا
دهمین فیلم سینمایی
در سطح دنیا
میپردازند .مجیدی
خیر .مجید مجیدی در
کنار او به نقشآفرینی
برمیگرداند یا
چند بازیگر نوجوان در
چهره استفاده میکند و
یک بازیگر
بازیگران چهره ندارد.
استفاده چندانی از
شناخته شدهای در حوزه
«محمد کارت» چهره
اولین فیلم سینمایی
«مغز اس��تخوان» با
اجتماعی» اس��ت و
را با نام
«مستند
رس��ول صدرعاملی باز
حمیدرض��ا قربانی دومین فیلم خود شعیبی»« ،جواد عزتی»،
خود را به تهیهکنندگی
«بابک حمیدیان»« ،بهروز
«شنای پروانه» داستان
بلند
ساخت دارد .این فیلم ژانر
ترکیب پربازیگر
درباره اعتیاد میس��ازد.
«پریناز ایزدیار» در دست
شیشه که اتفاقات مهمی
هم
فرزندشان به بند ناف نیاز
و
است معتاد به مصرف
«نوید پورفرج» داستان زن و مردی است که
زوجی
طناز طباطبایی ،امیر
زندان است .حسین
اجتماعی دارد و
میدهد .جواد عزتی،
مرد به اتهام قتل در
برای آنها رخ
برخی از بازیگران این
آن هم در شرایطی که
زرنگار نگارش فیلمنامه
آ بهرام و علی شادمان
دارد
این فیلم است و علی
آقایی ،پانته
پورمحمدی ،تهیهکننده
اثر سینمایی هستند.
برعهده داشته است.
آن را

ﺷنای پروانه /محﻤد کارت

استﺨوان /ﺣﻤیدرضا قربانی

که هنوز گمانهزنیها
مرادپور
«کارو» ب��ه کارگردانی احمد جش��نواره جدی نشده ،یک
یا عدم حضورش در
در این پروژه قطعی
درباره حضور
حضور مریال زارعی
مادرانه متفاوت است.
که در بطن دهه  60و
«کارو» داس��تانی اس��ت
تولید میشود .این فیلم
ش��ده اس��ت.
لوکیشنی کوهستانی
دفاعمقدس و در
اولین محصول «مرکز
اوج و
از آثار س��ازمان هنری -رس��انهای صابری تهیهکنندگی آن
حسین
فیلم و سریال عصر» است که نویسنده فیلمنامه آن است.
دارد و فهیمه سلیمانی
را برعهده
مربوط به سالهای آغازین
قابل تامل است .قصهاش
میکند .این فیلم نیز
امیرعباس ربیعی یک تریلر
با حزب توده را روایت
شخصی» به کارگردانی
داستانی سیاسی مرتبط
ضربه ،دوستی است.
شنیده شده« ،لباس
نشدهای دارد و احتماال
«بهترین حربه برای
آنطور که
این فیلم آمده است:
تجربه
جاسوسی-پلیسی
گریم و چهره سعید
است .در خالصه داستان
انقالب است و رویه
شباهت زیادی بین این
و سریال سازمان اوج
تنابنده در «عنکبوت»
این موضوع بپردازد.
فیلم
ها بیشتر شک کن!»
است به
تصویر از گریم محسن
از تولیدات جدید مرکز است .به لباس شخصی
اولین
به نظر میرسد فیلم ابراهیم ایرجزاد قرار ریشه فساد را خشک کند
پیچیدگی در سادگی
پس از انتشارعنکبوتی) مشاهده میشود و
مردی است که قصد دارد
چون
در حال فیلمبرداری
نوشته روایت زندگی
کنندگی جواد نوروزبیگی
ساخت یک اکشن متفاوت
حنایی (قاتلفیلمنامهاش را اکتای براهنی
است .این فیلم به تهیه
ملکان در «روز صفر» قصد
این اثر که
نگاه تند
که روایتی متفاوت از
سعید
معاصر را دارد« .روز صفر»
و در حقیقت آسیبشناسی و نقد بازیگران این فیلم هستند.
بلوا»ی بهروز شعیبی
درباره یک موضوع
در خالصه داستان «روز
طی  2ماه در ایران و چند
بیات ،ماهور الوند و ...از
آنطور که پیشتر
است
روحانی با بازی «بابک
است .ساره
یک اتفاق ملتهب معاصر است قرار اساس اخبار منتشرشده،
یک استاد دانشگاه و
مطرح ش��ده است،
جلوی دوربین برود .بر
شده ،مواجه میشود .او
ریگی سرکرده یکی
کشور خارجی
هایی که علیه او مطرح
دستگیری عبدالمالک
حمیدیان» با اتهام
گفته است :این فیلم در
نیز هست ،خانوادهاش
فیلم به
برنامههای تلویزیونی
پردازد .امیر جدیدی و
است که او درباره آن
که همزمان کارشناس
داستان این تروریستی و تکفیری می
فیلم تازه سهیل بیرقی
شود« .هوتن شکیبا»
همه چیز را حل کند.
«عامهپسند» عنوان
فضایی زنانه روایت می
او باید
«روز صفر» هستند و
از گروهکهای
اصلی فیلم
است که داستانش در
آریا اولین بازیگری بود
در موقعیتی پیچیده قرار میگیرند واقتصادی و پولشویی را هدف
ادامه فیلمهای قبلی من
خواهد کرد .فاطمه معتمد
ساعد سهیلی بازیگران  2نقش سرشناس خارجی و چندین
اجتماعی «روز بلوا» فساد
محمدرضا
را در این فیلم تجربه
بازیگر
س��ویه
چند
کنندگی
گفته شده در کنار آنها
است« .روز بلوا» به تهیه
احتماال نقش متفاوتی
همراهی خواهند کرد.
خود قرار داده
محصوالت مرکز فیلم و سریال
فیلم بیرقی قطعی شد.
بازیگر تﺌاتر این پروژه را
که حضورش در
نقد کش��یان یکی از تازهترین
زارع و داریوش ارجمند
تخت
بابک حمیدیان ،لیال
سازمان اوج است.
نقشآفرینی میکنند.
در این فیلم
مریم بحرالعلومی بعد از «پاسیو» است که روزهای پایانی
«شـهربانو» دومین فیلم
بازپرس جنایی به نام
بر اساس خاطرات یک
کند.تاکنون حضور فرشته صدرعرفایی و مهرداد صدیقیان
داستانی واقعی که
پیشتولید را سﭙریمی
«کاغذ شطرنجی» است.
شده ،مبنای فیلمنامه
این فیلم قﻄعی شـده است .مریم بحرالعلومی سیمرﻍ
درمیشیان کودکی غرق در
برای نقشهای اصلی
ناصر بیگدلی نوشته
ماجرای پلیسی است.
میگذرد و شامل چند
برای اولین فیلم خود یعنی «پاسیو» در سیوششمین
اولین تصویر «مجبوریم» به کارگردانی رضا هیچ اطالعات بیشتری
بهترین کارگردانی را
این فیلم در دهه 60
زمینپرداز بازی میکند.
معتمدآریا را نشان میداد اما
مهدی
که اخیرا جایزه جهانی
جشنواره جهانی فیلم فجر دریافت کرد.
نقش اول فیلم «کاغذ شطرنجی» رافیلمبرداری آن را شروع کرده و
خون در آغوش فاطمه نشده است! کیهان کلهر
است .فاطمه معتمدآریا،
منتشر
افخمی بیشتر از  2ماه است که جشنواره فجر قطعی است.
از این فیلم تاکنون آهنگساز این فیلم سینمایی
پردیس احمدیه ،ژاله علو،
آماده شدن فیلم تا زمان
کرد،
وومکس را دریافت جواهریان ،پارس��ا پیروزفر،
گفته شده
نظریه ،رضا بهبودی،
بهمن فرمانآرا ،نگار
همایون ارشادی ،پریوش
پیرزاد ،بابک کریمی،
بازیگران این کار هستند.
مجتبی
کریمی ب��ا فیلمنامه هادی
بوبانی و رامونا شاه از
احمد حامد ،مریم
فیلم ت��ازه نیکی حسن مصطفوی از مدتی
به سینما بازگشته و
حجازیفر و تهیهکنندگی
حاال بعد از چند سال
بعضی از لوکشینهای
سامان سالور
خوی کلید خورده است.
شنیدهها از بازی متفاوت
پیش در
است که قبل از شروع
خوی مانند بارگاه شمس
فیلم اجتماعی رفته است.
و درباره تماشاگرانی
این فیلم حکایت دارد.
سراغ یک
فیلم مناطق تاریخی
مرتبط با سینما دارد
شکل جدیدی به خود
این
و محسن تنابنده در
رازی اس��ت .جواد عزتی،
«جنایت بیدقت» مضمونی
ماجرا
پریناز ایزدیار
حبس» به نویسندگی
تبری��زی ،بازار و مرز
فیلم
میزنند و با شروع نمایش بر پرده سینما ،فیلمنامه را نوشتند و قرار
«سه کام
س��حر دولتش��اهی و
فیلمی درباره آن حرف
فیلمبرداری فیلم سینمایی کنندگی ساسان سالور اواخر
قبلی این کارگردان،
حجازیفر،
مکری مانند  2فیلم
فیلم هم مدیر طراحی و
انی سامان سالور و تهیه
هادی نوروش از بازیگران این فیلم
اکران نسیم احمدپور و شهرام
این
به پایان رسید و این
و کارگرد
دانیال
میگیرد.
آغاز شده بود و اخیرا
فیلمبرداری مراحل فنی آن آغاز شود .امیر اثباتی در دارند و بازیگران جدیدی
تیرماه در تهران
هم در این اثر حضور
هستند.
بالفاصله پس از
فیلمهای قبلی مکری
مراحل فنی قرار دارد.
است کارگردان است ،بازیگرانی از
روزها در
مشاور
سینما معرفی میشوند.
بهواسطه این فیلم به
هم
نوروزبیگی در آبادان
ماه کامل شد» یکی از
و تهیهکنندگی جواد
گذشته با «ش��بی که
کارگردانی عباس امینی
«کشتارگاه» که به قلم
شاکردوس��ت س��ال
حاال قرار است با «تیتی»
مایی«کشتارگاه» به
است.
الناز
فیلم سین
را پشتسر گذاشته و
«کشتارگاه» چهارمین فیلم بلند عباس امینی اجتماعی این روزهای کشور
ترین دورههای کاریاش
شنیده شده پارسا پیروزفر
خورد .درام اجتماعی
روایتی از برخی مشکالت
موفق
جشنواره فجر رقابت کند.
دوربین میرود .مانی
کلید
فرخزاده نوشته شده،
پیروزفر بعد از انصراف
دیگر در تهران جلوی
بار دیگر برای جایزه
عباس امینی و حسین
فیلم خواهد بود .پارسا
کشور و بخشهایی
فیلم را ایفا میکنند.
ایفاگر نقش اصلی مرد این
به این فیلم پیوسته و
جنوب
این
در
اصلی
آن
های
از
است که بخشهایی
حسن پورشیرازی نقش
استخوان» حمیدرضا قربانی
هم
امیرحسین فتحی و
فتحی جلوی دوربین
بازی در فیلم «مغز
حقیقی ،باران کوثری،
«مست عشق» حسن
از است با پایان بازیاش در
فیلمهای آیدا پناهنده
«تیتی» مانند دیگر
قرار
پناهنده برود .داستان
فیلم آیدا
شمال کشور میگذرد.
پس از  3سال ،با بازی
در
«آبادان یازده  »60به کارگردانی
ترانه علیدوس��تی
در خالصه داستان
«اورکا» به کارگردانی سحر
آمدهاست« :مردم ﻏیور آبادان...
در فیلم سینمایی
مهرداد خوشبخت
گردد .فیلم سینمایی
سـقوﻁ قرار گرفته اسـت!» نام
مصیبی به سینما بازمی
دارالشفایي و بر اساس
شـهر در آسـتانه
طهورا ابوالقاسمی و
است که به قلم جمیله
«فرکانس  »1160گرفته شـده
کنندگی
توکلي بعد از «متولد »65
علي اوجي بهعنوان
فیلم هم از نام کتاﺏ
«اورکا» به تهیهمعتضدی این روزها وارد مرحله
کننده و
فیلم
اسـت از مﺼاحبه با فعـاالن «رادیو
«جشنی  2میلیون» دومین درآمده و اینبار علي سرتیپي بهعنوان تهیهمیلیون» به کارگرداني مجید
نویسندگی طال
و مجموعـهای
مجید توکلي به نگارش
سینمایي «جشنی 2
روزهای پرمخاطره حﺼر آبادان
پیشتولید شده است.
طرحي از
آبادان» که اتفاقات
اند .فیلمبرداری فیلم
اصلی این فیلم هستند.
کنار توکلي قرار گرفته
های افراد و هدایتگری در رادیو
شکیب شجره بازیگران
علیمردانی
سینمایی خود و تعامالت و فعالیت
مجري طرح ادامه دارد .نازنین بیاتي و
بازی /هاتﻒ
میکند.حسن معجونی فعال تنها
توکلي در تهران
ستاره
جدیدترین فعالیت فرهاد اصالنی برای مردم را بیان

ﻟﺒاس

سﮓبند /مﮫران اﺣﻤدی

مهران احم��دی با نام
دومی��ن فیلم س��ینمایی
کش��تی پهلوانی)» جلوی
«س��گبند (یکی از فنون
داستان این فیلم سینمایی
دوربین رفت .در خالصه
اس��م و ظاهر آدمها رو
گول
آمده اس��ت« :هیچ وقت عظمت ،اسمش نازی بود».
نخورید؛ لشکر هیتلر با اون

ﺷﺨﺼی /امیرعﺒاس ربیعی

مالقات با

جادوگر /ﺣﻤید بﮫرامیان

اس��ت که داستان یک
طنز
«مالقات با جادوگر» یک فیلم تصویر گریم امیرمهدی
روایت میکند .انتشار
کالهبرداری را
ش��بکههای اجتماعی
الدن برای این فیلم در
ژوله در نقش بن
کارگردانی «مالقات با
جالبی به همراه داش��ت.
واکنشه��ای
بهرامیان برعهده دارد.
جادوگر» را حمید

عنکﺒوت  /ابراھیم ایرجزاد

روز صفر /سعید مﻠکان

روز بﻠوا /بﮫروز ﺷعیﺒی

عامه پسند /سﮫیل بیرقی

کاﻏذ

مجﺒوریم /رضا درمیشیان

جنایت

بیدقت /ﺷﮫرام مکری

ﺷﻄرنجی /بﮫروز افﺨﻤی

سه

تیتی /آیدا پناھنده

آبادان یازده ٦٠
مﮫرداد ﺧوﺷﺒﺨت

جشنی ٢

لیمردانی در
برده است.
هاتﻒ ع
جلوی دوربین
را
چهارمین
«ستاره بازی» حضور دارد تا
«ستارهبازی»
در
رقم بخورد.
علیمردانی

همکاریاش با

آتابای
نیکی کریﻤی

کام ﺣﺒﺲ /سامان ساﻟور

کشتارگاه /عﺒاس امینی

اورکا /سحر مﺼیﺒی

ﺷﮫربانو /مریم بحراﻟعﻠومی

میﻠیون /مجید توکﻠی

بازیگر اعالمشده این اﺛر است.

صفحه 5

کدام شهر میزبان بازی عراق ـ ایران میشود؟

سه ،صفر
بهنفعامنیت
صفحه 6

گزارش «وطنامروز» درباره دالیل شکست
راهبردهای تحریم و حمله نظامی

■■رادن وایدن ،سناتور ایالت اورگان :اجازه دهيد از
گزينه استفاده از زور عبور کنیم؛ گزينه نظامی
به قيمت خون و مال تمام خواهد شد

میلیونها ایرانی به همراه دانشآموزان
دیروز در سراسر کشور چهلمین سالروز
تسخیر النه جاسوسی را جشن گرفتند
صفحه 2

همین صفحه

چرا آمریکا محتاج مذاکره با ایران است؟

نگاه

شعاری به مثابه پیشآگهی
آتشی به مثابه آیین
[ شروین طاهری ]

چله «انقالب دوم» هم از راه رسید ،در حالی
که «روز استکبارستیزی» همچنان حال و هوای
خ��ود را ب��رای خیلیها در ای��ران و حتی دیگر
کش��ورهای جهان حفظ کرده ،چرا که «مرگ
ب��ر آمریکا» در دنیایی نابرابر که هنوز هم بیش
از اندازه آمریکایی اس��ت ،چالشی حقیقی برای
مردمانی مس��تضعف یا آزاده محسوب میشود
که نمیخواهند زیر چرخهای س��رمایهداری یا
در آش��وب و جنگ له شوند یا کرختی زندگی
مصرفی بود و باششان را منجمد کند .نشان به
آن نش��ان که این هفته در دست کم  15کشور
همسایه ،منطقه یا دور دست ،مراسمی مردمی
به مناسبت سالروز  4نوامبر برگزار شده است؛ از
همایشهای سوسیالیستی کوبا و ونزوئال تا آتش
زدن آدمک عمو سام و پرچمش در پاکستان و
اندونزی .به شکلی غیررسمیتر هم صدها تریبون
رسانهای و دانشگاهی موافق یا مخالف با پرداختن
به آن واقعه تاریخی و پیامدهایش ،خواس��ته یا
ناخواسته به آنچه «مرگ بر آمریکا» پیشآگهی
میداد ،اعتبار میبخشند.
 40س��ال پیش در روز چهارم نوامبر ،1979
دانشجویانی از نسل اول انقالب 9 ،ماه پس از به
ثمر نشس��تن انقالب اسالمی و سرنگونی تاج و
تخت طاغوت داخلی ،با تسخیر سفارت ایاالت
متحده در خیابان تخت جمشید آن زمان تهران،
بنای جریانی فرامرزی را برای سرنگونی سلطه
جهانی امپریالیس��م گذاشتند .جریانی که یک
دهه بعد با فشل شدن نظریههای مارکسیستی
و سقوط بلوک شرق بر آمده از آن که مهمترین
مدعی ایستادگی در برابر کارتل جهانخوار آنگلو-
اش��کنازی بود ،تبدیل به یکهتاز میدان مقابله با
تکقطبی ویرانگر آمریکایی ش��د .امروز میراث
آنهایی که از دیوار ساختمان سفارت آمریکا باال
میرفتند ،به نسلی رسیده که دیوارهای هژمونی
آمریکایی را در منطقه و جهان درمینوردند.
امروز در جهان «پس��اآمریکا» و در روزگاری
ک��ه ش��عارهای آتش��ین حرکت��ی ک��ه امام
خمینی(ره) آن را «انقالب دوم» خوانده بود ،در
حال عینیت یافتن در جهان پیرامون ما است،
دیگر نمیتوان با بهانهجوییهای دیپلماتیک و
روشنفکرمآبانه نسبت به شعار «مرگ بر آمریکا»
با ش��عور مخاطب بازی ک��رد ،آن هم در حالی
ک��ه در خود واش��نگتن ،بحث افول و س��قوط
امپریالیسم آمریکایی ،تازه از حلقه متفکران به
عرصه عمومی س��رایت کرده اس��ت .مهمترین
تحلیلگران درب��اره بیاعتب��اری دولت آمریکا
مینویسند و پرمخاطبترین شبکهها ابعاد این
دیدگاه را میپراکنند.
ادامه در صفحه 6

رهبر حکی��م انقالب در
گزارش
دی��دار روز یکش��نبه بار
دیگر از اس��تراتژی آمریکا مبنی بر اصرار و پافشاری
برای کش��اندن طرف ایرانی پای میز مذاکره سخن
گفتند .حضرت آی��تاهلل العظمی خامنهای «اصرار
آمریکاییه��ا برای مذاکره با ای��ران» را به این دلیل
عنوان کردند که آمریکاییها نشستن مقامات ایرانی
پش��ت میز مذاکره را ب��ه معنای به زان��و درآوردن
جمه��وری اس�لامی میدانن��د .ایش��ان همچنین
افزودند :اگر مسؤوالن جمهوری اسالمی سادهلوحی
میکردند و به مذاکره میرفتند ،از فشارها و تحریمها
هیچ چیزی کم نمیشد ،بلکه راه برای طرح رسمی
توقعات و تحمیلهای جدید آمریکاییها باز میشد.
اما چرا آمریکاییها در ش��یوه تقاب��ل با ایران به
«منظور تغییر رفتار ایران» به استراتژی فشار و امتیاز
از طریق دیپلماسی رسیدند؟
در پاس��خ به این س��وال باید گف��ت راه تقابل و
مواجه��ه آمریکا با اي��ران در  3گ��زاره زیر خالصه
ميش��ود :اول آنکه آمریکا که اولین ارتش جهان را
اختیار دارد ،وارد جنگ نظامی با ایران ش��ود .گزاره
دوم ،حفظ و تش��ديد نظام تحريمهاي فعلي است.
سومین راه هم مذاکره و گرفتن امتیاز بیشتر است.
گزين��ه نظامي به دليل تبع��ات غيرقابل کنترل
آن و در واق��ع به جهت قدرت نظام��ي ايران ،برای
آمریکاییها غير عملي و پرهزينه است.
ماجرای ه��دف قرار گرفتن پهپ��اد آمریکایی و
«بیعملی» آمریکا نش��ان داد عمال این گزینه و یا
حتی تهدید به حمله نظامی از دس��تورکار مقامات
آمریکایی کنار گذاشته شده است .بنیامین نتانیاهو با
آگاهی از همین موضوع ،پنجشنبه گذشته در کابینه
خود گفت آنها نباید انتظار داشته باشند آمریکا علیه
ایران دستکم برای یکس��ال آینده اقدامی جدی
انجام دهد.
البته گزینه نظامی از جمله مواردی بوده اس��ت
که مقامات و کارشناس��ان آمریکای��ی در برهههای
مختلف درباره امکان به کارگیری و اس��تفاده از آن
صحبت کردند اما نتیجهگی��ری بحثها در اینباره
کنار گذاشته شدن گزینه نظامی در مواجهه با ایران
بوده است.
رادن وایدن ،س��ناتور دموکرات ايالت اورگان در
جریان جلسه س��نا در تاریخ  94/2/28که موضوع
حمله به ایران در بین نمایندگان کنگره و سناتورها
داغ ش��ده بود ،دالیل چرایی عدم توانایی آمریکا در
حمله به ایران را بیان کرد« :عدهای معتقد به نابودي
زيرساخت هس��تهاي ايران از طريق نيروي نظامي
هستند .طرفداران استفاده از زور به حمله اسرائيل
به رآکتور اوس��يراک صدام در سال  1981و نابودي
رآکتور س��وريه بر اثر حمله اسرائيل در سال 2007
اشاره ميکنند.
طرف��داران گزينه نظامي تص��ور ميکنند گروه
کوچکي از بمبافکنهاي آمريکا ميتوانند با استفاده
از بمبهاي سنگرش��کن حمالت مح��دودي انجام
دهند .اين حرف آنهاست و ميگويند آمريکا ميتواند

به آس��اني حلقه اصلي چرخه سوخت هستهاي در
ايران را بش��کند و برنامه هس��تهاي ايران را  3تا 5
س��ال به عقب بازگرداند .اين تحليل سادهاي است.
کارشناسان نظامي تصوير بس��يار متفاوتي ترسيم
کردند .من همه همکاران در اينجا را ترغيب ميکنم
تحليل مرکز مطالعات راهبردهاي بينالمللي درباره
اثرات حمالت پيشگيرانه عليه تاسيسات هستهاي
ايران را که دهم سپتامبر  2011تجديد چاپ شده
است ،بخوانند.
اين تحلي��ل ميگويد در پي اي��ن کارزار عناصر
بسيار پيچيده تهاجمي و دفاعي قرار دارد .در اينجا
تعداد کمي از آنها را بيان ميکنم .راهبرد وس��يعتر
اين است که سيستم رادار و موشکهاي ضدهوايي
ايران را از بين ببريم .راهبرد وس��يعتر اين است که
بايد موشکهاي بالستيک ايران و ديگر تسليحاتي را
که ايران ميتواند براي حمالت تالفيجويانه به کار
ببرد ،از بين ببريم .يک مس��أله روشن است .مسير
جنگ نامعل��وم و غيرقابل پيشبيني اس��ت .آنچه
ما ميتوانيم اطمينان داش��ته باش��يم این است که
پيچيدگي و آشوب جنگ بسيار ضرر خواهد داشت.
م��ا اين را ميدانيم زيرا اين ماهيت هر نبرد اس��ت.
تاريخ معاصر شواهد کافي دارد از اینکه گزينه نظامي
که ابتدا ساده به نظر ميآمد ،ميتواند کنترلش بسيار
دشوار و هزينهبر باشد .از خود اين پرسش را بپرسيد
که کدام رهبر آمريکا تصور ميکرد تالش ما براي از
بين بردن اردوگاه آموزشي تروريستي در افغانستان
و بيثبات کردن دولت اين کشور منجر به  14سال
اش��غال ،هزاران کشته و تعداد بيشماري معلول و از
دس��ت رفتن خزانه ملي بيش از يک تريليون دالر
میش��ود؟ از خود اين پرس��ش را بپرسيد که کدام
رهب��ر آمريکا تصور ميکرد حمله ب��ه عراق براي از
بين بردن تس��ليحات کشتار جمعي خيالي که اين
کشور را از هم پاشيد ،موجب تقويت ايران و به وجود
آمدن داعش میشود؟ عالوه بر اين استفاده از گزينه
نظامي به جاي کاهش ،موج��ب افزايش عزم ايران
براي دستيابي به سالح هستهاي خواهد شد .مقامات
ايران پ��س از حمله تصميم خواهند گرفت اولويت

ملي آنها دستيابي به سالح هستهاي است بهطوري
که آمريکا و هيچ کشور ديگري جرات حمله مجدد
به ايران را نداشته باشد .بنابراين اجازه دهيد از گزينه
اس��تفاده از زور عبور کنیم .گزينه نظامی به قيمت
خون و مال تمام خواهد شد».
در م��ورد حفظ نظ��ام تحريمها و تش��دید آن،
بای��د گفت وضعیت تحریمه��ای آمریکا علیه ایران
در ش��رايط موجود اصطالحا به نقطه «اکسترمم»
و ش��ديدترين ش��رايط تحريمي قابل اجرا رسیده
است .شدیدترین تحریمها که از سوی آمریکاییها
با عنوان «تحریمهای فلجکننده» یاد میشد با وضع
تحریمهای سیس��ادا در س��ال  2011وارد مرحله
جدیدی ش��د و عمال با تحریم نیروی نظامی ایران
یعنی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سال جاری
به نقطه پایانی رسیده است.
هر چند تحریم س��پاه پاسداران از جهت تشدید
فش��ار اقتصادی تاثیری بر ایران نداشت با این حال
تحریم نیروی نظامی یک کش��ور بیانگر آن بود که
مهرهای در کیس��ه تحریمه��ای آمریکا باقی نمانده
است.
«ریچ��ارد نفیو» کارش��ناس آمریکایی مس��ائل
تحریمها به بیخاصیت بودن تحریمهای بیشتر علیه
ایران اشاره کرده است.
وی در واکن��ش به اظه��ارات وزی��ر خزانهداری
آمریکا که مدعی بود با تحریمهای آمریکا علیه سپاه
پاس��داران منابع مالی سپاه پاسداران قطع شدهاند،
نوشته است« :این یکی دیگر خیلی عجیب است .ما
امروز سپاه را تحریم کردیم؟ وای پسر! این خیلی گام
بزرگی است ...البته اگر بالغ بر یک دهه قبل همین
کار را نک��رده بودیم .بانک مرکزی چطور ؟ ای کاش
این یکی هم در الیحه بودجه دفاعی س��ال ۲۰۱۲
تحریم نشده بود!»
عالوه بر این خو گرفتن ایران با شرایط تحریمی
و دس��ت پیدا کردن به شیوههای دور زدن تحریم و
همچنین اتکا به توان داخلی و قطع وابستگی به نفت
سبب میشود از نقطه عطف فشار تحریمها با گذر
زمان کاسته شود .اما آمریکا چگونه از مذاکره با ایران
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چراآمریکا
محتاج مذاکره با
ایراناست؟

نسل پنجم
ضدآمریکایی

نکته
میتواند س��ود ببرد؟ برای پاسخگویی به این سوال
باید به شیوه مذاکراتی آمریکا توجه کرد.
رهب��ر معظ��م انق�لاب  22م��رداد  97فرمول
مذاکراتی آمریکا را بیان کردند .ایشان تأکید میکنند
که آمریکاییها پیش از مذاکرات اهداف اصلی خود را
مشخص میکنند و در جریان مذاکرات از این اهداف
یک قدم عقب نمینشینند.
حض��رت آی��تاهلل خامن��های در بی��ان فرمول
مذاکراتی آمریکا فرمودند:
«آمریکاییها برای مذاکره فرمول خاصی دارند که
باید آن را درک کرد و سپس به این سؤال پاسخ داد
که آیا هیچ آدم عاقلی با این فرمول مذاکره میکند؟
حقیق��ت مذاکره در عرف سیاس��ی «داد و س��تد»
است؛ آنها در هر مذاکره به پشتوانه قدرت سیاسی،
تبلیغاتی و مالی خود تالش میکنند هرگونه مقاومت
در مقابل تحقق اهدافش��ان را ن��اکام بگذارند .در
ترسیم فرمول مذاکره به سبک آمریکاییها ،آنها اوال
اهداف اصلی را کامال مش��خص میکنند البته همه
این اهداف را اعالم نمیکنند اما در طول مذاکرات با
دبه و چانهزنی ،همه اهداف را پیگیری میکنند .نکته
دوم اینکه آمریکاییها از این اهداف اصلی یک قدم
عقب نمینشینند .آمریکاییها در مذاکرات ،با الفاظ
ظاهرا اطمینانبخش فقط وعده میدهند اما از طرف
مقابل امتیازات نقد میخواهند و وعده نمیپذیرند.
هر جای مذاکره اگر طرف مقابل از دادن امتیاز نقد
امتناع کند ،آمریکاییها آنچنان هیاهوی تبلیغاتی و
رس��انهای در جهان راه میاندازند که معموال طرف
مقابل کم میآورد و دچار انفعال میشود .آنها پس از
مذاکرات نیز بهراحتی زیر وعدهها میزنند و به آنها
عملنمیکنند.
برجام نمونه واضح نتیجه مذاکره با آمریکاست که
البته برخی خطوط قرمز تعیین شده در آن رعایت
نش��د .با توجه به فرمول آمریکاییها در مذاکره ،هر
دولتی در جهان با آنها مذاکره کند ،دچار مش��کل
میش��ود مگر جهتگیریهایش با واشنگتن یکی
باشد که البته دولت فعلی آمریکا حتی به اروپاییها
ه��م زور میگوید .ما فق��ط وقت��ی میتوانیم وارد
بازی خطرناک مذاکره با آمریکا ش��ویم که از لحاظ
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی به اقتدار مورد نظرمان
برسیم و فش��ارها و هوچیگریهای او نتواند در ما
تأثیر بگذارد اما در حال حاضر مذاکره قطعا به ضرر
ما تمام میشود و ممنوع است».
بی��ن  3گزینه موج��ود آمریکاییها همچنان بر
مذاکره پافشاری میکنند .ترامپ گفته بود باالخره
مقام��ات ایرانی تن به مذاکره با آمریکا میدهند .در
حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل ،حسن
روحانی که مذاکره با کشوری که خلف وعده میکند
را «حماقت» خوانده بود تا آس��تانه مذاکره با ترامپ
پیش رفت .با این حال شیفتگان مذاکره باید پاسخ
دهند عایدی آنان از نشست و برخاست با آمریکا بر
س��ر موضوع هس��تهای چه بوده است که نشست و
برخاست دوباره را طلب میکنند و طرح همهپرسی
برای آن میچینند؟

ملت پاندول شما نیست!
[ حسن رضایی ]

فاصل��ه میان حرف و عمل ،کم نیس��ت و به
گمانم ،شش��دانگ تم��ام فریبه��ای تاریخ در
همی��ن فاصله غلطانداز رخ دادهاند .اصال اگر هر
کسی آنچنان که میگفت بود ،یحتمل بشر در
زندگی ،روز ناخوش نمیدید یا الاقل صدی نود
گرفتاریهایش حل ش��ده بود .ام��ان اما از این
فاصلههای منحوس و مصیبتبار! بشر شیرخام
خورده ،خوب یا بد ،غیب نمیداند ،ناصیهخوانی
بلد نیس��ت و کارش آزمودن سرد و گرم و تلخ و
شیرینهاست .لذا تلخ را جای شیرین و سرد را
جای گرم فروختن به او سکه رایجی است .سال
 92وقتی یکی میگفت «اُنچنان رونق اقتصادی
ایجاد کنم که م��ردم اصال ...الخ» ،رس��انههای
اصالحطلب چنان پروپاگاندایی ایجاد کردند که
ذرهای تردی��د کردن در ایج��اد قطعی «اُنچنان
رونقی که »...هم کم شجاعت نمیخواست.
ب��ا پیش رفت��ن تاریخ ،نقد ای��ن رویکرد که
بیش��باهت ب��ه خیالپردازیه��ای «آلیس در
سرزمین عجایب!» نبود ،سخت و سختتر شد،
گفتند  1000السی در روز نخست اجرای برجام
باز شده! آقای عراقچی خبرنگاران را به اتاقی که
چند کامپیوتر داش��ت برد تا ثابت کند تحریم
س��وئیفت هم تمام ش��ده و ما وصلیم! 20:30
ه��م گزارش مفصل داد ،گفتن��د بعد برجام هر
روز یک گشایش داریم ،منتقدان هم هوچیباز،
بیشناس��نامه ،بیس��واد و بزدل سیاسیاند .به
خودش��ان هم  100ت��ا  100تا س��که دادند از
بیتالمال بابت این همه شهامتی که داشتند و
بزدل سیاس��ی نبودند مثل بقیه .وقت شمردن
جوجهها که رس��ید اما به جای «اُنچنان رونق
اقتصادی» و «رفع بالمره همه تحریمها» ،گفتند
ما جام اخالق را در فضای بینالملل باالی س��ر
بردهایم .حکایت آن مقدس��ی که همس��ایهاش
از گرس��نگی جان میداد ،او اما هر روز از ثواب
عظیم نماز جعفر طیار و نافله شب برایش حدیث
میکرد!
این ش��یریننمایی و تلخفروش��ی اما به مدد
مدعی��ان عقالنی��ت و آزادی(!) هن��وز هم قرار
نیست پایانی داشته باشد .چهرهها و رسانههای
اصالحطلب همزمان با تالش رو به تصاعدش��ان
برای فاصلهگذاری با شاهکارهای حسن روحانی...
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