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دریچه
پرونده ابن ملجم روی میز «بازجویی»

امیــر امیری با اشــاره به چگونگی شــکلگیری
نمایشــنامه «بازجویی» که واکاوی درباره زندگی
ابنملجم مرادی اســت ،از نمایشنامهخوانی آن در
شبهای قدر در فضای مجازی خبر داد.
امیر امیری نویســنده و کارگــردان تئاتر درباره
نمایشنامهخوانی «بازجویی» در ایام شبهای قدر
به مهر اظهار داشــت :قصد دارم در ایام شبهای
قدر یک کار غیرمعمول انجام دهم و نمایشــنامه
«بازجویی» را کــه در ارتباط با زندگی ابن ملجم
مرادی اســت در فضای کالبهــاوس به صورت
نمایشنامهخوانی اجرا کنم .وی افزود :قرار بود این
اثر نمایشــی را از  ۱۱تا  ۱۷اردیبهشــت در یکی
از سالنهای تهران همزمان با ایام ضربت خوردن
امام علی(ع) و شــبهای قدر نمایشــنامهخوانی
کنیــم که با توجــه به تعطیلی ســالنها تصمیم
گرفتــم در اپلیکیشــن کالبهاوس کــه قابلیت
نمایشنامهخوانی دارد این کار را به مدت  ۶شب و
از  ۱۸تا  ۲۳رمضان انجام بدهم.
امیری درباره ویژگیهای نمایشــنامه توضیح داد:
مــن جزو اولین افرادی بودم که ســال گذشــته
به کرونا مبتال و در بیمارســتان بســتری شــدم.
نمایشــنامه «بازجویــی» نیز حاصل شــبهایی
است که در بیمارســتان بودم و به نوعی نذر من
برای بهبودیام از این بیماری محســوب میشود.
در واقــع این نمایشــنامه نذر حضــرت علی (ع)
اســت که قرار اســت در شــبهای قدر ادا شود.
نمایشنامه «بازجویی» واکاوی شخصیت و زندگی
عبدالرحمن ابن ملجم مرادی اســت که در قالب
یک نمایشــنامه سه پردهای نوشــته شده و برای
نگارش آن از منابع دســت اول تاریخی اســتفاده
شده اســت.وی در پایان یادآور شــد :ابن ملجم
نمایشــنامه «بازجویی» با آنچه در آثار نمایشــی
پیشین دیده یا خواندهایم تفاوتهای اساسی دارد
و ســعی شــده در آن از هجو و نگاه جانبدارانه
و تک وجهی برای پردازش شــخصیت وی پرهیز
شود .همچنین این نمایشــنامه سوالهایی را در
مورد ابن ملجم و روایتهای مربوط به وی مطرح
میکند که شایان توجه محققان تاریخ است .این
نمایشنامه هر شــب با بازیگرانی متفاوت خوانش
میشود.

مجموعه آثار محمدرضا لطفی
منتشر شد

مجموعه آثار زندهیاد محمدرضا لطفی (موسیقیدان
و آهنگساز شهیر موســیقی ایرانی) در قالب یک
کتاب همزمان با هفتمین ســالروز درگذشت این
هنرمند در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
بــه گزارش ایلنا ،مجموعه آثار زندهیاد محمدرضا
لطفی همزمان با هفتمین ســالروز درگذشت این
هنرمند برجستۀ موسیقی ایران منتشر شد.
این مجموعه شامل تمامی پیشدرآمدها ،رنگها،
چهارمضرابهــا ،تصانیف و قطعات ضربی اســت
که توسط هوشــنگ فراهانی ،گردآوری ،آوانگاری
شدهاند .هوشنگ فراهانی در بخشهایی از مقدمه
این کتاب در توضیحی در جزئیات و انتشــار این
اثر مینویســد« :نگارش این آثار از سال  ۱۳۸۵به
درخواست استاد محمدرضا لطفی و زیر نظر ایشان
آغاز و تا ســال  ۱۳۹۲به پایان رســید .درگذشت
نابهنگام استاد محمدرضا لطفی در آستانه انتشار
ایــن اثر ،موجب تأخیری طوالنی در انتشــار این
کتاب گردید .ایــن مجموعه هم اکنون با اضافات
و توضیحاتی در مورد چندیــن دهه فعالیتهای
مســتمر گروه موســیقی شــیدا به سرپرســتی
محمدرضا لطفی منتشــر شده است .آثاری که در
قالب ســرودها و تصانیفی تحت عنوان «چاووش»
یــادآور بخشهایی از تاریــخ تحوالت اجتماعی و
سیاسی ایران بوده اســت که به نوعی دگردیسی
تازهای در بیان موسیقی ایران پدید میآورد.
نــگارش برخی قطعــات نایاب و منتشرنشــده و
نظارت محمدرضا لطفی بر روند نگارش تا ســال
 ۱۳۹۲از ویژگیهای مهــم این مجموعه مکتوب
به شمار میرود«».مجموعه آثار استاد محمدرضا
لطفی» در  ۵۵۲صفحه در قطع رحلی به کوشش
و آوانگاری هوشــنگ فراهانی توســط انتشارات
چکاد هنر منتشر شده است.

مرگ یک بازیگر جوان تئاتر بر اثر کرونا

علیرضا موســوی بازیگر جوان تئاتر بر اثر عوارض
ابتال بــه کرونــا دار فانی را وداع گفت.ســروش
طاهری بازیگــر و کارگردان تئاتر از درگذشــت
یک بازیگر جوان تئاتــر خبر داد و در این باره به
مهر گفت :متاسفانه ســیدعلیرضا موسوی بازیگر
جوان تئاتر شــب گذشته  ۱۱اردیبهشت ماه براثر
بیماری کرونا جان خود را از دســت داد و در حال
حاضر مراسم خاکسپاری وی در حال انجام است.
وی ادامه داد :این بازیگر جوان که از دانشــجویان
من بود ســابقه بازیگری و دستیاری کارگردان در
نمایشهای مختلفی را داشــت کــه از جمله آنها
میتوانم به «چند روایت مجهول و روزانه»« ،همه
درها به بیرون باز نمیشوند»« ،مزا مزا» و «فیش
آباد» اشاره کنم که موسوی در آنها به ایفای نقش
پرداخت و دستیاری نیز میکرد.
طاهری در پایان بیان کرد :متاســفانه موســوی
چندســال قبل پدرش را به دلیل برق گرفتگی از
دســت داده و مادرش هم به دلیل بیماری از دنیا
رفته بــود .این بازیگر با وجود ســن کم به دلیل
عوارض ابتــا به کرونا که موجــب عفونت ریه و
آسیب به کلیههایش شده بود شب گذشته از دنیا
رفت که بسیار تاسف برانگیز است.
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واکنش تند حسن فتحی به حواشی جدید «مست عشق»

ادامه یادداشت از صفحه اول

جدال تازه بر سر موالنا

فیلم «مســت عشق» حســن فتحی که به
زندگی موالنا شــاعر بزرگ ایرانی اختصاص
دارد ،از ابتدای طرح آن در رسانه با حواشی
زیادی روبهرو شد و تاکنون که ساخت این
فیلم به مراحل پایانی خود نزدیک میشود
نیز ادامه دارد.
نزدیک به دوســال پبش بــود که آیتاهلل
مکارم شــیرازی و آیتاهلل نــوری همدانی
دو تن از مراجع شــیعه در پاسخ به استفتاء
طالب نسبت به ساخت فیلم این گفتند که
ســاخت این کار شــرعاً جایز نیست و باید
از آن خودداری کرد .که البته انتشــار نظر
مثبت رهبــری درباره موالنا مقداری فضای
را تلطیف کرد و احتماال نشانهای شد برای
دلگرمی سازندگان این فیلم.
ادامه حاشــیههای مربوط به فیلم «مست
عشق» زمانی داغ شــد که شهاب حسینی
به عنــوان بازیگــر نقش شــمس تبریزی
انتخاب شد و واکنش مثبت کاربران فضای
مجازی و سینما دوستان را به دنبال داشت.
اما اولین حاشــیه توســط فرهاد توحیدی
فیلمنامهنویس این فیلم رقم خورد.
فرهــاد توحیدی در گفت وگویی اعالم کرد
که این فیلم محصول مشترک ایران و ترکیه
اســت و نقش موالنا را یک بازیگر ترکیهای
بر عهــده خواهد گرفت .همین حرف کافی
بود که آتش حاشــیه برای «مست عشق»
زبانه بکشــد و برخی منتقدیــن این کار را
تقدیم دو دستی موالنا به ترکیه تلقی کنند .فیلمنامه این اثر را به نگارش درآورده است،
این انتقادها با واکنــش عوامل فیلم همراه خبر اکران جهانی این فیلم را شوکهکننده
بود با این تاکید که داســتان فیلم کام ً
ال در و ناگوار دانســت و به ایســنا تاکید کرد که
این
فضایی ایرانی با تاکیــد بر ایرانی بودن
مولفــان این اثر پیگیر حقــوق قانونی خود
کافی
شــاعر نوشته شده است ،اما این دفاع
هستند و تهیهکننده ایرانی فیلم ،پیگیری
حســن
نبود و ماجرا تا جایی پیش رفت که
حقوقی خود را در ترکیه آغاز کرده است و
هم
موالنا
فتحــی اعالم کرد ،بازیگــر نقش
حتی اگر الزم باشــد ،این موضوع از طریق
برای
عشق
ایرانی اســت .عوامل فیلم مست
وزارت امور خارجه هم پیگیری خواهد شد.
که
کردند
اعالم
تمام کردن این حاشــیهها
او البتــه از این نکته هم ســخن گفت که
پارسا
و
اســت
ایرانی
بازیگر نقش موالنا نیز
از همان زمانفیلمبــرداری ،میان دو گروه
پرداخت.
خواهد
نقش
پیروز فر به ایفای این
ســازنده ایرانی و ترک ،اختالف نظر وجود
در
ویدئویی
99نیــز،
ســال
 30مهــر ماه
داشته است.
مضمون
این
با
شــد
منتشر
مجازی
فضای
توضیحات ایــن دو هنرمند ،انتشــار خبر
ماه،
آذر
عشق»
«مست
فیلم
اســت
قرار
که
دیگری را در فضای مجازی در پی داشت با
اکران
موالنا
بزرگداشــت
هفته
با
همزمان
این محتوا که سازندگان ایرانی فیلم ،در ده
جهانی شــود .ضمن اینکه سریالی هشت ماه گذشــته پروژه را رها کردهاند و تالشی
قســمتی هم از آن ســاخته میشود.گرچه برای به ســرانجام رســاندن آن نداشتهاند.
پیش از انتشــار این ویدئو ،خبری رســمی ضمن اینکه مدت زمــان فیلمبرداری 16
درباره پایان فیلمبــرداری این پروژه اعالم هفته به طول انجامیده است و عالوه بر آن،
نشده بود ولی کســانی که پیگیر خبرهای راشهای متعددی که از این اثر وجود دارد،
ایــن فیلم بودند ،دورادور میدانســتند که بسیار بیشــتر از مقدار مورد نیاز برای یک
هنوزفیلمبــرداری بخشهای اندکی از آن نسخه سینمایی است.بعد از انتشار این خبر
باقی مانده است.انتشار اینویدئو در فضای بود که مهران برومنــد ،تهیهکننده ایرانی
مجازی با واکنش شــدید سازندگان ایرانی «مست عشــق» بیانیهای را در رسانههای
فیلم همراه شد.
رسمی منتشر کرد.
کوتاهی،
توضیحات
در
فتحی
در آغاز حسن
او در ایــن بیانیه از تالشهای ســازندگان
که
کرد
تاکید
و
خوانــد
شــایعه
آن خبر را
ایرانــی فیلــم قدردانی و تصریــح کرد که
هنوز
چراکه
نــدارد
صحت
چیــزی
چنین
فیلمبرداری ســه ماه به طول انجامیده و بر
مانده
باقی
فیلم
از
ســکانس
8
برداری
فیلم
این نکته اصرار ورزید که اختالفنظر نباید
دو
بین
نظر
ف
اختال
دلیل
به
تاخیر
ایــن
که
سبب پایمال شدن حقوق قانونی سازندگان
گیری
ه
هم
البته
و
بوده
ترک
و
ایرانی
طرف
ایرانی شــود و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد،
کرونا هم در این زمینه بســیار اثرگذار بوده قطعــا پیامدهای ســنگینی در پی خواهد
است.
داشت.
که
کرد
تاکید
اثر
این
کارگردان
عنوان
او به
اما اکنون به نظر میرســد که حاشــیهای
تدوین
فیلم،
این
هنری
کیفیت
حفظ
برای
خــارج از ایــران پیرامون این فیلم شــکل
آن بدون نظر کارگردان غیرقانونی اســت و گرفته است .وآن پخش فیلم «مست عشق»
کسی چنین حقی ندارد.
در قالب ســریال از یک شــبکه ماهوارهای
فتحی،
همراهی
با
که
سپس فرهاد توحیدی
اســت؛ موضوعــی که واکنش تند حســن

فتحی کارگردان این فیلم را در پی داشت.
وی گفت که این خبر تاســفآور اســت و
سند آشکاری اســت بر رفتار سوداگرانه و
غیراخالقی سرمایهگذار تُرک و همچنین از
تهیه کننده ایرانی فیلم هم پرسشهایی را
مطرح کرد.
این کارگردان سینما در متنی که در اختیار
ایســنا گذاشت ،نوشت« :خبر تأسفآور بود
و ســند آشکار دیگری بر رفتار سوداگرانه و
غیر اخالقی و غیر قانونی سرمایه گذار تُرک
که بنا بر نظر سرمایه گذار ایرانی فیلم ،تنها
در حــدود ٣٠درصد فیلم ســرمایهگذاری
کرده است!
هر چند شکایات حقوقی و کیفری از طرف
تُرک و از طریق مراجع قضایی کشور ترکیه
در حال پیگیری ست ،اما تهیهکننده ایرانی
فیلم باید پاسخگوی این پرسش باشند که
چرا علیرغم هشــدارهای مکرر بنده ،مدیر
تولید ،مدیرفیلمبرداری و تنی از بازیگران و
همــکاران ترک و ایرانی مبنی بر اجتناب از
اعتماد مفرط و یکسویه به طرف تُرک ،این
تذکرات را جدی نگرفتند تا حدی که طرف
تُرک بخود اجــازه داد تا راشهای فیلم را
نه تنها گــروگان گرفته ،بلکه خالف اصول
حرفهای بــدون اطالع کارگردان و تدوینگر
کار ،اقدام به تدوین ناشیانه و آماتوری فیلم
و بر خالف توافق مکتوب شده طرفین جهت
ساخت یک فیلم سینمایی،آن را تبدیل به
یک سریال چند قسمتی کند!
جناب تهیه کننده چرا زمانی که طرف تُرک
از طریق یکــی از افراد رســانهای خود در
ایران ،بیانیه موهن و سراپا دروغی را منتشر
کرد و در آن به کذب ادعا کرد،فیلمبرداری
این فیلم شانزده هفته طول کشیده ،اسناد
تعداد جلســاتفیلمبرداری را ارائه نکردید
تا بر همگان معلوم شــود چیــزی بیش از
حداکثر  ٥٢جلسهفیلمبرداری نداشتهایم -
یعنی به مدت هشت هفته نه شانزده هفته

ظریف و سلیمانی
سرداران تدبیر و اقتدار

 و طــرف ترک حتی روزهایی را که بدلیلناتوانــی در فراهم کردن لوکیشــن تعطیل
اعالم کردند ،به رندی و بی انصافی به اسم
گروه ایرانی گره زدهاند؟
چرا وقتی طرف ترک در واکنش به اعتراض
چنــد مــاه قبل مــن در اقدام بــه تدوین
خودســرانه عنوان کرد «ایــن ده ماه کجا
بودید؟» شما اعالم نکردید که از یک هفته
بعد از اقدام به تعطیلی موقت تولید به دلیل
مشــکل مالی – آن هــم در حالی که پنج
شش سکانس مهم فیلم فیلمبرداری نشده
بود -تا همین هفتههای اخیر یعنی چیزی
حدود یکســالونیم بنده در تماس با شما
به عنوان تهیه کننده فیلم ،بهطور مســتمر
پیگیر سرنوشت کار بودم  -که خوشبختانه
اسناد آن هم موجود است.
از این دســت پرســشها بســیار است که
میگذاریــم بــه وقتاش ،اما آنچه مســلم
اســت جناب فرهاد توحیدی و من در مقام
نویســندگان فیلمنامه و همچنین بنده در
مقام کارگردان و سازنده این فیلم با توجه به
مرارتها و سختیهایی که برای ساخت یک
اثر فاخر و درخشــان سینمایی کشیدهایم،
تا زمان اعاده کامل حقوق هنری و معنوی
ایــن اثر،پیگیر دعاوی بهحقه خود از طریق
مراجع حقوقی و کیفری و فرهنگی ترکیه و
ایران خواهیم بود.
در ضمن بــه صاحبان شــبکه ماهوارهای
(نام این شــبکه نــزد ما محفوظ اســت)
و هــر شــبکه تلویزیونی دیگــری توصیه
میکنم تا زمان صدور حکم قطعی دستگاه
قضایی کشــورترکیه در این فقــره ،از هر
گونه مشــارکتی با طرف ترک که صاحب
تنهاحــدود ٣٠درصــد فیلم اســت ،جدا ُ
خوداری کنند ،و عالوه بر پرهیز از عواقب
قضایی و قانونی،لعن و نفرین ابدی عاشقان
شــمس و موالنا در ایران و ترکیه و سراسر
جهان را برای خود نخرند!»

مرور کارنامه سیاسی ستاره مسلمان جهان سینما در یک مستند تازه

عمر شریف؛ سوپراستاری با حاشیههای سیاسی
هنرآنالین  -عمر شریف شخصیتی نامدار و در عین حال
به همان اندازه مرموز بود و حاال شش سال پس از مرگش،
یک مســتند تازه میکوشــد بر بخشهای نادیده و تاریک
زندگی ســتاره «الرنس عربســتان» و «دکتر ژیواگو» نور
بتاباند تا آشکار شود سیاست دهه  ۱۹۵۰مصر چه اندازه بر
کارنامه حرفهای و هنری او تاثیر گذاشته است.
مارک لطفی ،فیلمســاز مصری و اکسل پترسن ،سینماگر
سوئدی در مستند «زندگی و زمانه عمر شریف» کوشیدهاند
به همگان نشان دهند چگونه سیاستها و شیوه زمامداری
جمــال عبدالناصر ،رئیس جمهوری وقت مصر باعث شــد
عمر شــریف نام خود را عوض کند ،به دین اسالم بگرود و
شخصیتی جهانی و نامدار شود که مدام میان آمریکا ،اروپا
و مصر در رفت و آمد است.
پترســن به نمایندگی از دنیای غرب شــریف را یک ستاره
در هالیوود و دنیای پرزرق و برق آن میدید
بزرگ ســینما 
و در ســوی دیگر ،لطفی به نمایندگی از شــرق و مصر این
بازیگر سرشــناس را عنصــری نامطلوب و یهــودای مصر
میدانست .این دو فیلمساز که به یک شخص و یک موضوع
نگاهی چنین متضاد داشتند ،تصمیم گرفتند در زندگی این
شخصیت عمیقتر شوند و هر چه در دریای هویت او بیشتر
و پیشتر رفتند ،دریافتند با مردی پیچیده روبهرو هستند.
لطفی معتقد است این ستاره هموطنش وقتی جالی وطن
کــرد و از مصر رفت که دریافــت نمیخواهد و نمیتواند با
سیاســت جمال عبدالناصر همنوا شود و به موج ملیگرایی
دهه  ۱۹۵۰تن دهد .او که در خانوادهای کاتولیک از نســل

لبنانیها با نام اصلی میشــل دمیتری شهلوب به دنیا آمده
بود ،با فاتن حمامه آشنا شد و برای رسیدن به عشق اول و
آخر زندگی خود در  ۱۹۵۵به دین اســام پیوست و نامش
را به عمر شــریف تغییر داد .این دو بازیگر مصری در چند
فیلم نیز با هم ایفای نقش کردند.
پــس از آنکه در  ۱۹۶۲برای بازی در «الرنس عربســتان»
دیویــد لین برگزیده شــد ،از مصر رفت و هــر چه در دنیا
بیشتر شناخته شــد ،در کشور خودش دیگر چندان جدی
گرفته نشد .در واقع ،سیاســت نقشی اساسی در مهاجرت
شریف به غرب و دگرگون شــدن شیوه زندگیاش داشت،
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امــا در عین حال زمانهایی هم بود کــه این بازیگر نامدار
خودش به عامل تحریک دیگران در دگرگونیهای سیاسی
تبدیل میشــد .حتی برخی از نقش او در دیدار انور سادات
با نخستوزیر رژیم صهیونیستی و امضا شدن پیمان کمپ
دیوید میگویند.
شــریف امیدوار بود نقشآفرینیاش در این دیدار سیاسی
باعث شــود سادات زمینه بازگشت او را به مصر فراهم کند
اما با ترور انور ســادات در  ،۱۹۸۰تمام برنامههای شــریف
نقش بر آب شــد .بر اســاس همین رویدادهای سیاســی،
مســتند «زندگی و زمانه عمر شریف» کلید خورد و نسخه
اولیه آن با تصاویر آرشیوی و گفتوگوهای تازه آماده شده
است ،اما یک بخش مهم فیلم هنوز آماده نیست.
لطفی و پترســن پیش از شیوه کرونا برای گفتوگو با عمر
شــریف جونیر ،نوه بازیگر شــهیر مصری برنامهریزی کرده
بودند اما با وخیم شدن اوضاع در سراسر جهان این دیدار به
تاخیر افتاد و شاید ماههای آینده انجام شود .این گفتوگو
به سرانجام برسد یا نه ،مستند «زندگی و زمانه عمر شریف»
تا پیش از پایان  ۲۰۲۱آماده نمایش میشود.
عمر شــریف دهم جوالی  ۲۰۱۵درســت شش ماه پس
از درگذشــت همسر پیشــین خود فاتن حمامه در ۸۳
ســالگی ،به دلیل حمله قلبی در بیمارســتانی در قاهره
از دنیا رفت
 .او برای «الرنس عربســتان» نامزد اســکار بهترین بازیگر
مرد مکمل شــد و سه جایزه گلدن گلوب و یک جایزه سزار
(اسکار سینمای فرانسه) در کارنامه داشت.

الحق واالنصاف هم پای فرامین و اندیشــههای
امام (ره) جانانه ایســتادند .و در عرصههای قیام،
انجام تکالیف انقالبی ،دفاع تا شهادت و مدیریت
تا سرحد جان و دادن آبرو کم نگذاشتند.
یکی از هزاران جوان آن روزها ســردار شهید
قاســم ســلیمانی میشــود ،که منجی منطقه
از دســت شــقیترین عناصر متحجر مذهبی و
استکباری جهانی بوده است.
محمدجواد ظریف هم یکی ازآنها بوده اســت؛
مردی علمی و عملگرا در عرصه دیپلماتیک .او
با مشی تدین ،عقالنیت و تعقل اگرچه با ظرافت
دیدگاههای تخصصــی و گاه انتقادی خود را در
مراکز راهبردی تصمیمگیران نظام بیان میکرد،
ولی بــه تکالیف اجرایی خود بــه عنوان مجری
تصمیمات نظام نیز عمل میکرد.
او در کســب توفیقات راهبردی نظام با توان
و زبــان تخصصی از مســیرهای ســنگالخی و
صعبالعبور بینالمللی به ســرداری دیپلماتیک
رسید.
در ایــن رهگــذر و از آنجایی کــه دولتها،
نهادها و شــخصیتهای موثــر در فرآیندهای
تصمیمسازی ،تصمیمگیری و مدیریتی رازهای
مگویی دارند و آن رازها را به اقتضای منافع ملی
و محدودیتهای قانونی یا شــرعی نمیتوانند
علنــی کنند و معمــوال جهت راســتیآزمایی
تاریخی و تنویر افکار آیندگان این اســرار را به
عنوان خاطرات یا پروندههای طبقهبندی شــده
ضبط و ثبت میکنند؛ همانطور که فرماندهان
ارشــد نظامی و میدانی علل و عوامل شکســت
و پیروزیهــای جنگی خــود را در حین جنگ
هیچ گاه به افکار عمومی و سربازان نمیگویند
و حتی تا مدتها اجازه دسترســی به اطالعات
را به فرماندهــان و دســتاندرکاران دیگر نیز
نمیدهند .مگر به مرور زمان و رفع خطر هرگونه
تهدید و سوءاستفاده است که برای بهرهگیری از
تجارب و شــناخت نقاط قوت و ضعف به تناسب
نیــاز و بهینهســازی در اختیــار متولیان امور و
پژوهشگران امین قرار میدهند.
اما به هر دلیل و توســط هرکســی بخشی از
ســخنان محرمانه ظریف که برای ثبت در تاریخ
برزبان آورده بود ،به افکار عمومی راه پیدا کرد و
توسط بخشی از محافل سیاسی دوگانهای شکل
گرفت که یک طرف آن سردار سلیمانی و کنش
گران نظامی ایستادهاند و در سمتی دیگر ظریف
و محموعه سیاست خارجی کشور.
در ایــن میان این محافل سیاســی و جناحی
بهجای آسیبشناسی و تالش برای جلوگیری از
هیجانی شــدن فضای داخلــی و صرفا در جهت
منافع موضعــی و مقطعی خود آتش بیار معرکه
اختالف در کشــور شــدهاند و از این منظر هم
رقیبان منطقهای و مخالفان بینالمللی را جسور
مینماینــد و هم مایه فعال شــدن گســلهای
سیاسی در کشور میشوند .آنچه که در میان این
بازی سیاســی نادیده گرفته میشود ،مالحظات
سیاســی ،امنیتی و دیپلماتیک کشــور و البته
حدود اخالقی و شــرعی است که سبب میشود
تا منافع ملی و آرامش کشــور دســتمایه برخی
بازیهای جناحی شده و عمال زیانهای بسیاری
را متوجه ارکان اجرایی ،سیاسی و امنیتی کشور
میکند و عجیب این کــه برخی از این اقدامات
از سوی کسانی شکل میگیرد که داعیه دفاع از
ارزشها و نمادهای آن را دارند.

ادامه یادداشت از صفحه اول
دو نکته در باره عذرخواهی ظریف

نکته دوم آنکــه اگر این عذرخواهــی با انگیزه
عاطفی در احترام به مقام پر ارج ســردار شــهید
سلیمانی باشد ،قطعا عین شجاعت و افتخار و بلکه
خود بخشی از دیپلماسی است.
ایــن وجــه از عذرخواهی دکتر ظریف نشــان
میدهــد کــه او در کنــار اخــاق راهبــردی و
دیپلماتیک به سیاســت میدان نیز برای پیشبرد
سیاست خارجی منطقهای وفادار بوده است.
بــا این همــه مشــکل اصلــی ظریــف نه
سیاستهای میدانی ،بلکه فقط انتشار نابهنگام
آن فایل صوتی اســت که پسلرزههای آن قرار
اســت از یک طــرف موجب گســترش بحران
اعتمادسازی در ســپهر سیاسی حاضر کشور و
از طرف دیگر موجب مانعســازی ،تعلیق و در
نتیجه عقیمسازی مذاکرات و نشستهای اخیر
وین شود.

