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

فرهنگی

شیما شوقی بیگی:

دغدغهام زندگی زنان است

ش��یما ش��وقی بیگی (نقاش) یکی از بانوانی است که تالش دارد با
آثارش به دغدغه زنان امروز جامعه بپردازد .او به تازگی نمایش��گاه
«گاه خوی��ش» را با  ۱۹اثر با موض��وع زنان امروز ایرانی در گالری
«ش��لمان» پیش روی مخاطبان قرار داده است .شوقی بیگی زاده
سال  ۱۳۶۵تهران ،تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی نقاشی
دانش��گاه علم و فرهنگ و کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه
آزاد اس�لامی به پایان رسانده است .ش��رکت در هشتمین ساالنه
منتخب نس��ل نو (س��ال  ،)۱۳۹۳نمایش آث��ار در خانه هنرمندان
(س��ال  )۱۳۹۵و برگ��زاری نمایش��گاه انف��رادی در گالری س��ایه
(س��ال  )۱۳۹۷از جمله فعالیتهای ش��یما شوقیبیگی در عرصه
هن��ر اس��ت .وی طی گفتگو ب��ا ایلنا ،ضمن توضیح درباره ریش��ه
دغدغههایش در رابطه با زنان امروز ،از جزییات آثار و المانهایی به
کار رفته در آنها گفت ماحصل این گفتگو را در ادامه میخوانید.

دغدغه پرداختن به مش��کالت زنان چگونه و از چه زمانی
در شما ایجاد شد؟
دغدغه زندگی زنان و حضورش��ان در جامعه و مشکالت مربوط به
آنها برایم موضوع تازهای نیس��ت و بای��د بگویم از کودکی ذهنم
را درگیر کرده اس��ت .اصوال در بچگی صرفا برای فرد سوال ایجاد
میش��ود و تحلیل و تجزیه خاص��ی در رابطه با موضوعات مختلف
رخ نمیده��د ،اما همیش��ه تفاوتهایی بین دختران و پس��ران یا
زنان و مردان وجود داش��ته و من در کودکی با موارد این چنینی
مواج��ه بودهام .مثالهایی زیادی در اینباره وجود دارد .مثال اگر در
بچگی خرابکاری صورت میگرفت ،میگفتند اش��کالی ندارد ،پسر
اس��ت و اگر شیطانی نکند ،غلط اس��ت! اما این حق برای دختران
وجود نداش��ت .دخترجان چرا ش��یطانی میکنی؟! دخترجان آرام
بنش��ین! دخترجان چرا به برق یا فالن چیز دست زدی .این موارد
صرفا چند تذکر س��اده است که به عنوان دختربچه بسیار آنها را
شنیدهام .اینگونه تبعیضها همیشه وجود داشته و دارد .البته این
نوع رفتارها برای پسرها هم وجود داشته و اینطور نیست که آنها
با مشکالتی از این دست مواجه نباشند .مثال پسر بچهای اگر زمین
میخورد و آس��یبی میدید یا جایی از بدنش درد میگرفت اغلب
ب��ه او میگفتند؛ گریه نکنیها! مرد که گریه نمیکند .این موارد و
اشکاالت برای دختران و پسران موجود دارد اما به لحاظ جنسیتی
برای من موضوعات زنانه بیشتر مطرح و مورد توجه بوده است.
از چه زمانی این دغدغه برای ش��ما اهمیت بیش��تری پیدا
کرد؟
زمان��ی که به دبیرس��تان و س��پس دانش��گاه رفت��م ،تحقیقات و
مطالعاتم را آغاز کردم.

«دختر آبی» در میالن

آفتاب یزد :فیلم «دختر آبی» نخس��تین س��اخته بلند کیوان
مجیدی به تهیهکنندگی یوس��ف اس��دی و کیوان مجیدی به
عنوان فیلم افتتاحیه بیست و هش��تمین جشنواره بینالمللی
فیل��م زنان می�لان نظرگاهی دیگر (اس��گواردی آلت��رووه) به
نمای��ش در میآید .جش��نواره بینالمللی فیل��م زنان میالن از
 ۳۰مهر تا  ۸آبان  ۱۴۰۰در کشور ایتالیا برگزار میشود .فیلم
«دختر آبی» اثری مس��تقل است که به زبان کردی و با همت
عوامل بومی کردس��تان تهیه شده است .این اثر قصهای ساده
و انس��انی از دنی��ای کودکان و آرزوهای آنه��ا را در قالب درام
مس��تند روایت میکند .به گزارش صبا ،دختر آبی پیش از این
در جش��نوارههای بینالمللی فیلم زلین (جمهوری چک) ،داکا
(بن��گالدش) ،ک��ودک کلکته (هند) ،ک��ودک مونترال – فیفم
(کانادا) ،کردی لن��دن (انگلیس) ،مووو (بلژیک) ،فجر (ایران)،
جیفونی (ایتالیا) ،مذهب امروز (ایتالیا) ،کیدز کینو (لهستان)،
مون پرمیه (فرانسه) و آسیایی بارسلونا (اسپانیا) پذیرفته شده
و در جش��نواره مذهب ام��روز جایزه روح صل��ح را از آن خود
کردهاست.

و سرد باشند ،اما زنها میتوانند شادابی را به آنها بازگردانند.

به نظر میرس��د سمبولها و نمادهایی را هم در آثارتان به
کار بردهاید.
بله .همینطور است .مثال اگر در آثارم از عنصری مثل گل استفاده
ک��ردهام ،منظورم این بوده که زندگی بازگش��ته اس��ت .پرندهها و
پروانههایی که در کار من هس��تند به نوعی نماد آزادی ،لطافت و
آرامش بوده است .بلبل زمانی به خواندن میپردازد که آرام است.
یا مثال ش��ما زمانی پروانهها را میبینید که همه چیز آرام اس��ت و
گلها باز شدهاند و آفتاب تابیده است.
در «گاه خوی�ش» ب�ه زنهای�ی پرداخت�هام ک�ه
حاضرن�د در تنگنا زندگی کنند اما راحت باش�ند
و مورد س�وال و مواخذه قرار نگیرند .زنهایی که
حاضرند در ماشین زندگی کنند اما راحت باشند؛
قاعدتا زندگی در ماش�ین راحت نیس�ت .زن اثر
من حاضر اس�ت در همان ماش�ین و در آن تنگنا
زندگی کند ،نقاشی کند ،س�از بنوازد اما آن فضا
مال خودش باشد
ش��ما در رش��ته مطالعات زنان ادامه تحصیل دادهاید .این
تصمیم در راستای دغدغههایتان نسبت به جامعه زنان بوده؟
بله .کال موضوع زن از جایی به بعد برایم بس��یار برجس��ته ش��د و
همین باعث ش��د پس از دو دوره کارشناسی ،االن در مقطع ارشد،
رشته مطالعات زنان را انتخاب کنم.

استفاده از آیینه به ماهیت آثارتان آسیب نزده؟
خیر .آسیبی به تابلوها وارد نشده .آیینهها روی کار نصب نشدهاند
بلکه روی سفرهای شیشهای هستند .اصل تابلو هم در صورت لزوم
قابل مشاهده است.
تعدادی پرتره نیز در نمایش��گاه «گاه خویش» پیش روی
مخاطبان ق��رار گرفت .درباره آنها نیز توضیح دهید .آن زنها
چه کسانی هستند؟
آن پرترهها ش��خصیتهای خاصی نیستند .آنها زنانی هستند که
من با آنها زندگی میکنم و دوس��تان من هس��تند .شش تابلو از
پرترهها مربوط به نمایش��گاه قبلی من هس��تند و ش��شتای دیگر
متعل��ق به نمایش��گاه «گاه خویش» اختصاص دارن��د .این آثار به
عنوان یک مشخصه با من همراه هستند .اگر روزی در یک گالری
بزرگتر (مثال ایرانش��هر) نمایشگاه برگزار کنم ،یکی از دیوارهایش
مملو از ای��ن خانمها یا همان پرترهها خواه��د بود .بعضی خانمها
را که میبینم احس��اس میکنم مرده متحرک هس��تند و زندگی
نمیکنند ،بلکه فقط زنده هستند .البته مردها نیز چنین احساسی
را ایجاد میکنند اما خب من تمرکزم روی زنان است.

همه این دغدغهها ،در نوزده اثری که از شما در نمایشگاه
«گاه خویش» پیش روی مخاطبان قرار گرفته ،نمود دارد؟
البته ،موضوع نمایش��گاه قبلیام هم درباره زنان بود .اس��تیتمنتم
ای��ن بود ک��ه ما با ظاهری زیبا و مهرب��ان یکدیگر را حذف و دفن
میکنی��م .در «گاه خویش» به زنهایی پرداختهام که حاضرند در
تنگنا زندگی کنند اما راحت باش��ند و مورد س��وال و مواخذه قرار
نگیرند .زنهایی که حاضرند در ماش��ین زندگ��ی کنند اما راحت
باش��ند؛ قاعدتا زندگی در ماش��ین راحت نیست .زن اثر من حاضر
است در همان ماشین و در آن تنگنا زندگی کند ،نقاشی کند ،ساز
بن��وازد اما آن فضا مال خودش باش��د .او نمیخواهد این جمله را
بش��نود که زن چرا باید س��از بزند و مگر مطرب است؟ زن ترجیح
داده در فض��ای غیرمعمول و تنگ زندگ��ی کند ،اما آن فضا از آن
خودش باش��د .معتقدم چنین فضاهایی ،هرچقدر هم بد و س��خت

واکنش مخاطبان به نمایشگاه چگونه بود؟
اکث��ر مخاطب��ان موض��وع و مفاهی��م آث��ار را درک کردند و خب
توضیحات ارائه شده در استیتمنت نیز به آنها کمک میکرد.

مهر آمد و مهر رفت

«پنهان» و «برندگان» میآیند

آیین بدرقه مهرداد ذوالنور ـ هنرمند گرافیس��ت کش��ورمان ـ
به س��وی خانه اب��دی در صبح یک روز پایی��زی اواخر مهرماه
 ۱۴۰۰در قطعه هنرمندان برگزار ش��د .در این مراس��م که از
س��اعت ۱۰صبح یکش��نبه ( ۲۵مهرماه) در می��ان غم و اندوه
خان��واده ،تع��دادی از هنرمندان و دوس��تان زندهی��اد مهرداد
ذالنور در بهش��ت زهرای تهران برپا ش��د ،پیکر این هنرمند را
به خاک سپردند .سید جاللالدین کزازی ،سیف اهلل صمدیان،
بهرام کلهرنیا ،الهه خادمیان ،مهدی قاس��می ،روشن نوروزی،
سهیل صمدیان ،مریم ملک ،نغمه مقصودلو ،یلدا معیری ،زهرا
راد و حمی��د باباوند از دیگر حاضران در این مراس��م بودند .به
گزارش ایس��نا ،ذوالنور هنرمند متولد سال  ۱۳۵۲و از اعضای
اولی��ه انجمن صنفی طراحان گرافی��ک بود و در اکثر بینالها،
رویداده��ا و بزرگداش��تهای انجمن نقش مؤثر و س��ازندهای
داش��ت .از س��وابق کاری مرحوم ذوالنور میت��وان به مدیریت
گالریه��ای خان��ه هنرمندان ایران اش��اره ک��رد .این هنرمند
همچنین به واس��طه عکاس��یهایش در افغانستان نیز شهرت
دارد.

در کوران دومین فصل کرونایی جشنوارههای سینمایی چه میگذرد؟

ب و ت��اب برگزاری
ه��ر س��ال پاییز ک��ه از راه میرس��د کمک��م ت 
جشنوارههای سینمایی بیشتر میشود و سینماگران در حوزههای
مختلف کودک ،کوتاه ،مس��تند و داستانی به تکاپو میافتند تا آثار
خود را در این رویدادها شرکت دهند ،اما امسال دومین سالی است
که تمام این جش��نوارهها زیر س��ایه کرونا قرار میگیرند و برگزاری
آنها به شکل مطلوب و با حضور حداکثری مخاطبان همراه نخواهد
ب��ود .ضمن اینکه امس��ال بنا به تغییراتی که در مدیریت س��ازمان
سینمایی رخ داده برخی از این رویدادها از جمله جشنواره فجر که
برگزارکننده آن در همین دولت جدید تعیین خواهد ش��د ،ممکن
است شرایط متفاوتی داش��ته باشند ولی دیگر جشنوارهها با توجه
به برنامهریزیهای از پیش انجام ش��ده بعید است تغییرات بزرگی
را شاهد باشند.
* جشنواره س��ینمای کودک :طبق جدول جش��نوارهها ،در هفته
گذشته س��یوچهارمین جش��نواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان برگزار ش��د؛ جش��نوارهای که نامش با شهر اصفهان گره
خورده ،اما دو سال است که بخاطر کرونا آن شور چند سال قبل را
ندارد ،هرچند خیلیها معتقدند که جش��نواره فیلم کودک با توجه
به بیمهریهایی که به سینمای کودک میشود سالها است که از
رونق افتاده است .این جشنواره جدا از آنکه به دلیل شرایط کرونایی
با محدودیتهایی در تولید و نمایش فیلمهای جدید مواجه بود ،در
دو شهر اصفهان و تهران همزمان برگزار شد .افتتاحیه در اصفهان و
اختتامیه در بنیاد س��ینمایی فارابی برپا شد آن هم در شرایطی که
برخی پیشبینی میکنند مراسم پایانی جشنواره در آخرین روزهای
مدیریت علیرضا تابش در فارابی بوده اس��ت .اختتامیه این رویداد با
حضور رئیس جدید سازمان سینمایی (محمد خزاعی) همراه بود و او
در اولین رویداد فصل جشنوارهها که البته به تاکید خودش محصول
زحمت مدیریت قبلی سینما است شرکت کرد.
* جشنواره فیلم کوتاه تهران :دیگر جشنوارهای که تا چند روز دیگر به
صورت حضوری و غیرحضوری آغاز میشود سیوهشتمین جشنواره
بینالمللی فیلم کوتاه تهران اس��ت؛ جشنوارهای که سال گذشته با
چند بار تغییر و بالتکلیفی در تاریخ برگزاری بخاطر پیکهای متعدد

در برخی از تابلوها آیینههایی کار گذاش��تهاید .دلیل این
کار چیست؟
قضی��ه آیینهه��ا چیز دیگری اس��ت .در واقع آیینهه��ا بخشهای
سانسور شده آثار را پوشاندهاند .مسئول گالری به من گفت ممکن
است وزارت ارشاد نسبت بهعدم پوشش دستهای برخی از زنها در
آثار ایراد بگیرد ،من هم با آیینه آنها را پوشاندم.

کرونا همراه بود و امسال در آستانه هشدارها برای شروع پیک ششم،
از  27مهرماه به صورت حضوری و برخط میزبان عالقهمندان به فیلم
کوتاه است .به گفته صادق موسوی  -دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران
 امس��ال پلتفرم «هاش��ور» برای اکران فیلمها درنظر گرفته شدهو فیلمس��ازها میتوانند مختارانه اثرشان را برای اکران در پلتفرمها
ارائ��ه دهند .همچنین  ۸۰فیلم از  ۱۲۵فیل��م ایرانی حاضر در این
دوره اجازه دادند فیلمشان در پلتفرمها اکران آنالین شود و بیش از
یک سوم از صاحبان آثار تنها با نمایش اثرشان روی پرده سینما در طی
روزهای جشنواره موافقت کردهاند .جشنواره فیلم کوتاه تهران اخیرا
موفق شده به عنوان یکی از جشنوارههایی مورد اعتبار از سوی اسکار
معرفی ش��ود و براین اس��اس برای اولین بار برنده جایزه بزرگ در
بخش مسابقه بینالملل جشنواره به آکادمی اسکار معرفی میشود.
* جشنواره س��ینما حقیقت :سومین جشنواره مهمی که در فصل
پاییز برگزار میشود پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی سینمای
مس��تند ایران (حقیقت) است که سال گذش��ته به صورت آنالین
برگزار ش��د و رضایت نس��بی مخاطبان و س��ینماگران را به همراه
داشت .این رویداد به دبیری محمد حمیدی مقدم  -مدیرعامل مرکز
گس��ترش سینمای مستند و تجربی  -امس��ال هم به همان شیوه
برگزار خواهد ش��د و خبری فعال از اکران فیلمها روی پرده سینما
نیس��ت .این جشنواره امسال از  18تا  25آذر برگزار خواهد شد که
دبیرش در توضیح تکرار غیرحضوری بودن آن گفته اس��ت که «با
برگزاری آنالین جشنواره چهاردهم سینماحقیقت ،بسیاری از افراد
لذت عمومی شدن سینمای مس��تند و گسترش اکران و ارتباط با
این گونه از س��ینما را چش��یدند ».البته باید دید یا توجه به معدود
مواردی که س��ال گذش��ته از کپی و دانلود فیلمه��ا از روی پلتفرم
ش��نیده شد ،چه فیلمسازانی امس��ال حاضر به نمایش آثار خود در
این شکل برگزاری هستند .حمیدی مقدم پیشتر گفته بود« :دوره
پانزده��م این رویداد آغاز یک دوران تازه برای جش��نواره حقیقت و
پوس��تاندازی آن خواهد بود و تحولی که قرار اس��ت در جشنواره
پانزدهم سینماحقیقت اعمال شود حذف آرام آرام گروههای انتخاب
و آمدن گروههای مش��اور و انتخاب فیلمهای جشنواره حقیقت در

 ۲مستند «پنهان» به نویسندگی و کارگردانی شیرین برقنورد
و تهیهکنندگ��ی محمدرض��ا جهانپناه و ش��یرین برقنورد و
«برن��دگان» ب��ه کارگردان��ی و تهیهکنندگی امی��د عبدالهی،
از امروز دوش��نبه  ۲۶مه��ر در س��ینماهای هنروتجربه اکران
میشوند .مس��تند «پنهان» فیلم مقالهای کوتاه درباره موضوع
ملیت اس��ت .ملیگرایی دیواری پنهان است و به همان اندازه
بیرحمان��ه مانن��د دیوار برلی��ن ،میتواند م��ردم را از یکدیگر
جدا کند .ای��ن فیلم تاکنون جوایزی از جمل��ه جایزه بهترین
کارگردانی مس��تند کوتاه در جشنواره جهانی فیلم کوئین پالم
کالیفرنیا ،جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه از یازدهمین جشن
مس��تقل س��ینمای مس��تند ایران و جایزه بهترین کارگردانی
فیلم مستند کوتاه از ش��ب کارگردانان سینمای مستند ایران
را کس��ب کرده اس��ت .به گ��زارش ایرنا ،مس��تند «برندگان»
نی��ز درباره تکاپوی دو ش��خصیت از دو نس��ل متف��اوتِ ایران
امروز اس��ت ک��ه در التاری گرین کارت برنده ش��دهاند و حاال
میخواهن��د برای تحق��ق آرزوهای خ��ود و یافتن یک زندگی
بهتر ،به آمریکا مهاجرت کنند.

طی سال اس��ت .همچنین از این دوره ،جش��نواره حقیقت به یک
جشنواره پریمیر تبدیل خواهد شد .البته این مورد را در دو سالی که
در مرکز مسئولیت داشتم شروع کردیم و سال قبل به دلیل شرایط
خاص جشنواره تحت تاثیر کرونا خیلی مطرح نشد ،اما امسال طبق
فراخوان اجرایی میشود».
* جش��نواره فیلم فجر :اما مهمترین رویدادی که هر س��ال بیشتر
اهالی سینما و عالقهمندانش با همه اختالفنظرها و تنوع سلیقهها و
نیز انتقادها منتظر آن هستند ،جشنواره فیلم فجر است که چهلمین
دوره آن امسال برگزار خواهد شد .این جشنواره جدا از آثاری که در
آن ش��رکت خواهند کرد از نظر شیوه برگزاری تقریبا به طور کامل
محصول دوره جدید مدیریت س��ینما خواهد ب��ود چرا که دبیر آن
هنوز مش��خص نشده است .سال قبل جش��نواره فیلم فجر پس از
چند سال برگزاری در پردیس سینمایی ملت به برج میالد برگشت
که مهمترین دلی��ل آن محدودیتهای کرونا ب��ود .محل برگزاری
جشنواره فجر در یک دهه اخیر به چالشی جدی بدل شده تا جایی
که در بعضی دورهها اقدام به نظرس��نجی از اهالی رس��انه شد ولی
امسال که احتماال شرایط کرونا تا زمان برپایی جشنواره ادامه دارد،
ممکن است حضور خبرنگارها و سینماگرها باز هم در تعداد حداقلی
باشد .تغییرات آییننامهای جشنواره و نحوه گزینش اعضای هیئت
انتخاب و داوری از دیگر مواردی است که پیشبینی بروز تغییراتی
را در جش��نواره فجر چهلم به همراه دارند .به گزارش ایس��نا ،با این
حال محمد خزاعی در اظهارنظری درباره تغییرات در جشنوارههای
س��ینمایی گفته اس��ت« :ارزیابی کارکرد جشنوارههای سینمایی و
منافعی که برای س��ینمای ایران دارند ،در دس��تور کار قرار گرفته
است .گروهی که تخصصشان در جشنوارهها است همه جشنوارهها
را مورد بررس��ی قرار دادهاند .قرار نیست صرفا برای سینمای ایران
هزینهه��ای اقتصادی ایجاد کنیم .ه��ر اقدامی که در جهت تقویت
س��ینمای ملی نباشد تعطیل خواهد شد و اقدامات بعدی جایگزین
میش��ود .اگر جش��نوارهها برای س��ینمای ایران کارکرد دارند و به
تولیدات و رشد سینمای ایران کمک میکنند (در عرصههای داخلی
و خارجی) برگزار خواهند ش��د .ش��اید ضرورت داشته باشد برخی
جشنوارههای جدید احیا شوند ،شاید برخی جشنوارهها ادغام شوند
و شاید هم تعداد جشنوارهها کم شود».
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ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
جمهوری اسالمی :صداوسیما با چه هدفی
طالبان را تطهیر میکند؟

اخبار مربوط به کش��تار ش��یعیان
قندهار را در تلویزیون ،نیمساعت
بع��د از ش��روع خب��ر  14دی��روز و روز جمع��ه
از تلویزی��ون جمه��وری اس�لامی ای��ران پخش
کردند!مقایس��ه کنید این روش را با پخش اخبار
مرگ جرج فلوید ،سیاهپوست آمریکائی که همین
تلویزی��ون ما تا چند ماه ب��ه عنوان داغترین خبر
پخش میکرد و هر روز هم برایش س��ینه میزد.
اخبار  150شهید و  200مجروح مسجد سیدآباد
قندوز هم که بعد از دو روز فراموش شد!
از اینها که بگذریم ،تلویزیون در اخبار  21ش��ب
شنبه ،با فردی به عنوان کارشناس درباره جنایت
علیه شیعیان قندهار مصاحبه کرد که هیچ سابقهای
در مورد مس��ائل افغانستان ندارد و اظهارنظرهای
بس��یار پرتی در این موضوع کرد .او گفت هدف،
ایجاد جنگ میان شیعه و سنی است ،در حالی که
ماجرا اصوالً این نیس��ت بلکه اجرای برنامه حذف
شیعه از عرصه افغانستان است که گروه تروریستی
طالبان در دس��تور کار خ��ود دارد کمااینکه زبان
فارس��ی را هم از رسمیت انداخته و فقه جعفری
را هم که در قانون اساس��ی افغانس��تان رسمیت
دارد ،حذف کرده است.این آقای مث ً
ال کارشناس،
افتضاح بزرگتری هم به بار آورد و گفت طالبان به
تنهایی نمیتواند از عهده تأمین امنیت افغانستان
برآید و باید کشورهای منطقه کمکش کنند!این
سخن به قدری دور از آبادی بود که گوئی این فرد
به مثابه سخنگوی طالبان اظهارنظر میکند.خود
تلویزیون هم متأسفانه در خبر جنایت قندهار ،از
قول گروه تروریس��تی طالبان ک��ه در دروغگوئی
نظی��ر ندارد ،گفت چند نفر از اعضای طالبان هم
در این انفجار کش��ته شدهاند!اینهمه تالش برای
تطهیر طالبان معلوم نیست با چه هدفی صورت
میگیرد .مردم افغانستان به تلویزیون ایران امید
دارند و مایل هستند از آنها حمایت کند نه از یک
گ��روه انحصارطلب عقب افتاده و متحجری که با
کودتا و تبانی با آمریکای جنایتکار بر افغانس��تان
س��لطه پیدا کرده و از همان روزهای اول کمر به
نابودی مخالفین خود بسته و اقشار مختلف مردم
را از حق��وق شهروندیش��ان محروم کرده اس��ت.
رس��انه ملی اگر قرار اس��ت دستوری عمل کند و
اخبار واقعی افغانستان و جنایات طالبان را نگوید،
الاقل خ�لاف هم نگوید و از کارشناس��انی که با
واقعیتهای افغانستان آشنا هستند ،استفاده کند.
شما در این فرافکنیها تا کجا قرار است به پیش
بروید؟ رسانه ملی متعلق به این کشور و این ملت
است و حفاظت از اعتبار آن ،برای آحاد ملت ایران
مهم است.
دنیای اقتصاد :مسیرآینده برجام

ب��ا وج��ود برگ��زاری ش��ش
دور مذاک��رات در وی��ن و اع�لام
«مثبت » و «قرین نتیجه » بودن مذاکرات توسط
نمایندگان کشورمان و اذعان طرفهای دیگر به
ویژه ای��االت متحده مبنی بر وج��ود «اختالفات
اساس��ی » ،خروج��ی ملموس��ی از مذاک��رات
حاصل نش��د .دولت جدید اعالم کرد که بهدنبال
«توازن » و «هوش��مندی» در سیاس��ت خارجی
اس��ت و مذاک��رات را به عنوان بخش��ی از روابط
خارج��ی پیگیری خواهد ک��رد ،بنابراین میتوان
گفت در سطح «استراتژی» تغییری حاصل نشده
اس��ت.اما در س��طح تاکتیکی «بازی سرزنش »
( )Blame Gameبرای پررنگ نمودن بدعهدی
طرف مقابل و «عدم وجود عطش برای بازگش��ت
به مذاکرات » را دس��تورکار خود قرار داد تا بتواند
تعادلی در «تمایل » طرفین به میز مذاکره ایجاد
کند .هرچن��د دولت جدید مانند س��ابق اولویت
اصلیاش در سیاس��ت خارجی ،برجام نیست اما
ب ه خوبی میداند که ب��رای ایجاد توازن در روابط
خارجی حتما باید برای این توافق چارهاندیش��ی
کند.از ط��رف دیگر عضوی��ت دائم در س��ازمان
همکاری ش��انگهای ،تمرکز بر توس��عه روابط با
همسایگان ،تالش برای توسعه روابط راهبردی با
چین و روس��یه در راستای نشان دادن عزم دولت
جدید در عدم وابس��تگی به روابط با غرب اجرایی
شده است.پس از ارائه نقدهایی به بخش اقتصادی
برجام ،باالخره وزیر س��ابق امور خارجه تا حدودی
این نقد را پذیرفت و البته «امکان عبور از خطوط
قرمز » را دلیل عدم ورود به بحث «بده -بس��تانها »
بیان داش��ت.با این وجود چش��م پوشی از منافع
اقتصادی برجام تا قب��ل از خروج ایاالت متحده،
از انصاف به دور اس��ت.حاال دیگر پس از گذشت
سالها و در تعاقب خروج آمریکا از برجام ،تحصیل
«منافع ملم��وس اقتصادی » به اولویت اول ایران
مبدل ش��ده است.پیش��نهاد اخیر وزی��ر خارجه
کش��ورمان مبنی بر آزادسازی  ۱۰میلیارد دالر از
منابع بلوکه شده به عنوان «سیگنال مثبت » ،نه
یک «پیششرط »؛ نشان از آن دارد که عزم تهران
در حصول منافع ملموس اقتصادی جدی است.
ایاالت متحده همچنان اس��تراتژی دوگانه اعمال
فش��ار-دعوت به مذاکره را در دس��تور کار دارد.
خروج ایاالت متحده از افغانستان و تسهیل شرایط
حضور طالبان ،همکاری نزدیک رژیم صهیونیستی
با کشورهای عربی منطقه و ایجاد تنش در منطقه
قفقاز در راس��تای سیاس��ت ایجاد «التهاب» در
فضای پیرامونی ایران قابل تفس��یر اس��ت.برخی
گم��ان میکنند که ب��ه دلیل اولویت سیاس��ت
«مهار چی��ن » ،ایاالت متحده در سیاس��تهای
خاورمیان��های خود تجدید نظرک��رده اما حضور
شرکای راهبردیاش به ویژه رژیم صهیونیستی در
منطقه به خوبی سیاستهای منطقهای این کشور
را تداوم خواهد بخشید.اتخاذ این سیاست منافعی
دوگان��ه در پی خواهد داش��ت ،از طرفی با ایجاد
التهاب در فضای پیرامونی ایران میخواهند یکی

از اهرمهای مذاکراتی ایران یعنی قدرت منطقهای
را حت��ی االمکان با چالش مواجه کنند و از طرف
دیگ��ر بتوانند به راحتی از کش��ورهای منطقه به
ویژه کشورهای عربی امتیازاتی تحت لوای تامین
امنیت ش��ان اخذ کنند .در چنین فضایی فارغ از
نتایج ،قابل پیشبینی است که مذاکراتی پیچیده
در پیش باشد.
نظ��ر به تحوالت پ��س از خروج ای��االت متحده
از برج��ام و اقدام��ات طرفین در ای��ن مدت ،به
وی��ژه تحریمه��ای گس��ترده و جدید ،ش��رایط
برای بازگش��ت به توافق  ۲۰۱۵ب��ا موانع جدی
روبهروس��ت.از این رو که ایران اوال به دنبال اخذ
تضمین از طرف مقابل اس��ت ت��ا اطمینان یابد
که خروج از توافق به س��ادگی امکانپذیر نیست
و در ثانی ،راس��تیآزمایی ب��رای ارزیابی اجرای
اقدامات مورد تواف��ق را به جد پیگیری میکند؛
امری مهم که زمانبر و پیچیده است.هرچند اخذ
تضمین به لحاظ «حقوقی » بسیار سخت است،
با فرض اخذ چنین تضمینی-که احتمال آن کم
است -تجربه نش��ان داده که فردی مانند ترامپ
به راحتی میتوان��د آن را زیر پا بگذارد.کاری که
او به س��ادگی درباره «معاهدات حقوقی » انجام
داد ،حال آنکه برجام بیش از آنکه توافق حقوقی
باش��د توافقی سیاسی مبتنی بر روابط بینالملل
اس��ت.فلذا راهکار جایگزین را میتوان به صورت
«تقویت » ابزاره��ای چانهزنی ایران مانند قدرت
منطقهای و برنامه هس��تهای و «بهرهبرداری» از
آنها در جهت گرفتن امتیازات الزم از طرفهای
غرب��ی تعریف کرد .ب��ا واکاوی درخواس��تهای
طرفین در شرایط کنونی ،سخن گفتن از «احیای
برجام » -ب��ه معنای اجرای همان توافق س��ال
 -۲۰۱۵گام اول در راس��تای اعتمادسازی میان
طرفین اس��ت و با توجه ب��ه تنقیحات احتمالی
«بازس��ازی » ُم��راد را ب��ه نحو بهت��ری حاصل
مینماید.از این نظر توافق  ۲۰۱۵در صورت اجرا،
دیگر خواستههای طرفین را به طور کامل تامین
نمیکند و هر طرف به دنبال اعمال اصالحات یا
افزودن تکملههایی اس��ت تا به اهداف مذاکراتی
خود دست یابد.به بیان دیگر بازگشت به شرایط
اولیه ،هرچند درکوتاهمدت ممکن است بهینه و
موثر باش��د اما در میانمدت و بلندمدت چندان
مورد تمایل طرفی��ن نخواهد بود و آنها به دنبال
شرایطی هستند که خروجیهایی بیشتر و البته
ملموستر در بر داش��ته باش��د.در شرایط جدید
با «بازس��ازی » به معنای «بنای توافقی بر روی
ش��الوده و چارچوب بنا نهاده شده در توافق سال
 » ۲۰۱۵و انجام اصالحات به گونهای که «تناسب
» در «حق��وق » و «تعه��دات » طرفین را تامین
کند ،میتوان تداوم برجام را تضمین کرد.
اعتماد:طرح موضوع تهاتر نفت نشانه چيست؟

تهاتر نفت ،روش��ي موقت اس��ت كه
چه براي تهاتر نفت با كاال و چه براي
تهاتر نفت با سرمايهگذاري ،اگرچه در مقطعي از
زمان ميتواند بخشي از نيازهاي كشور را برطرف
كند ،اما نميتواند روشي دايمي باشد .تهاتر نفت
با كاال ،براي تامين نيازهاي كااليي كشور است و
ميتوان با بهرهگيري از آن ،نفت داد و به جايش
كاال وارد ك��رد؛ روش��ي كه پي��ش از اين هم در
مقاطعي آزموده ش��ده كه حاصلش سرازير شدن
س��يل كاالهاي هندي و چيني غالبا نامرغوب به
كشور بوده است .در واقع مشكل اصلي اين روش
اين اس��ت كه قدرت انتخاب كشور در خريد كاال
ب ه شدت كاهش مييابد و مجبوريم هر كااليي را
كه مشتري نفت ايران تمايل دارد ،از آن خريداري
كنيم و اگر قدرت انتخاب در نوع كاال داشته باشيم،
اما قطعا قدرت انتخاب چنداني درباره كيفيت كاال
نخواهيم داش��ت .ضمن اينكه غالبا از اين طريق،
ميت��وان كااله��اي مصرفي خري��داري كرد؛ نه
كاالهاي سرمايهاي ،به همين دليل است كه تهاتر
نفت با كاال را روش��ي موقت و نه چندان مطلوب
ميدانند .اما اگر تهاتر نفت با سرمايهگذاري باشد،
بايد شكل سرمايهگذاري مشخص شود .طبيعتا
نخستين محل سرمايهگذاري از اين طريق ،بايد
صنعت نفت باش��د .اما پرسش اينجاست كه اوال
اين سرمايهگذاري در قبال تهاتر كاال در قالب چه
مدل قراردادي انجام ميشود و ثانيا انتقال سرمايه
چگونه انجام ميش��ود؟ طبعا كشور خريدار نفت
ايران ،در پروژههايي س��رمايهگذاري ميكند كه
دراختيار خودش باشد و مهمترين مشتريان بالقوه
نفت ايران ،يعني چين و هند بارها نشان دادهاند
كه در اجراي پروژههاي نفت��ي در ايران ،چندان
قابل اتكا نيستند .دو بار خروج چين از پروژه فاز
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مصاديق بارزي است كه نشان ميدهد نميتوان
در قالب تهاتر نفت با سرمايهگذاري روي اين دو
كشور كه در دسترسترين كشورهاي نيازمند به
نفت ايران هس��تند چندان حس��اب كرد و بعيد
اس��ت كش��ورهاي اروپايي هم به اين طرح ،روي
خوش نشان دهند .اگر هم قرار باشد دستگاههاي
ديگر در خريد و فروش نفت سهيم شوند تا تهاتر
كنند و از اين طري��ق كمبود بودجه خود را رفع
كنند ،هم��ان اتفاقات ناگوار دوره احمدينژاد رخ
ميدهد كه حاصلش يا ظهور بابك زنجانيهاست،
يا تخلفاتي همچون آنچه در خريد نفت توس��ط
نيروي انتظامي و س��اير دس��تگاهها در آن دوره
صورت گرفت .اما مهمتري��ن نكتهاي كه در اين
زمينه بايد مورد توجه قرار داد ،بازگشت به روش
تهاتر اس��ت كه طرح اين موضوع نشانه نهادينه
ش��دن اعتقاد به پابرجا بودن تحريمها در دولت
رييس��ي و از جمل��ه در وزارت نفت اس��ت .بايد
باور كنيم تا زماني كه تحريم رفع نش��ود ،مشكل
اقتصاد كش��ور بهطور عام و مشكل صنعت نفت
بهطور خاص ،با روشهايي همچون تهاتر نفت با
كاال يا تهاتر نفت با سرمايهگذاري رفع نميشود.

