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حسن  روانشید

خطیب زاده: 
لیست خسارت های آمریکا 
به ایران و موارد پاسخگویی 

واشنگتن محفوظ است
س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفته است 
که لیست خسارت های آمریکا به ایران و مواردی که 
واشنگتن باید درباره آنها پاسخگو باشد محفوظ است. 
س��عید خطیب زاده در گفت وگو با شبکه تلویزیونی 
العالم آمریکا را ناقض برجام دانس��ت و گفت: لیست 
خسارت های آمریکا به ایران و مواردی که واشنگتن 
باید درباره آنها پاس��خگو باشد محفوظ است، آمریکا 
چاره ای جز احترام و بازگش��ت به مسیر قانونمداری 
ن��دارد. آمریکا در موضع ش��رط گذاری ب��رای ایران 
نیس��ت، آنها میلیاردها دالر به ملت ایران خس��ارت 
زدند. خطیب زاده تصریح کرد: آمریکا باید توبه کند 
و جنگ اقتصادی علیه ما را متوقف کند، تفاوت بین 
اردوگاه بایدن و ترامپ آش��کار اس��ت ام��ا نظاره گر 

اقدامات عملی هستیم.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: میز مذاکرات 
برجام پابرجاست و برای همه جا هست اگر چه مسیر 
سخت است. انتخابات ریاست جمهوری در امریکا با 
بازتاب های گس��ترده ای در دنیا روبرو شده است، در 
ایران نیز مقامات و مسئولین کشورمان در یک موضع 
گیری واحد خواهان پایان دادن دشمنی های 40 ساله 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران شده اند. هر چند 
نمی توان امید به چنین اقدامی از سوی بایدن داشت. 
سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران با آمدن و 
رفتن یک فرد در ایاالت متحده تغییر نمی کند و این 
آمریکا اس��ت که باید در سیاست های خود تغییرات 

گسترده ای ایجاد کند.

ُس��ر خوردن ترامپ در لیست روسای جمهور 
ت��ک دوره ای امری��کا و روی کار آمدن بایدن 
در این کشور، ش��اید از منظر رأی دهندگان 
امریکایی تغییراتی در سیاست خارجی امریکا 
ایجاد کند اما باید به آنها که در داخل چش��م 
امی��د ب��ه جایگزینی بای��دن بس��ته اند گفت 
سیاس��ت خارجی امریکا و رفت��ارش در قبال 
ای��ران تغییری نخواهد کرد و بهتر اس��ت که 
نگاه��ی رفت��ار گذش��ته دموکراته��ا در قبال 
ایران داشته باشند. در زبان فارسی که ضرب 
المثل ها بخشی از ادبیات آن به شمار می رود  
مثل��ی رایج اس��ت که می گوید »س��گ زرد، 
برادر ش��غال است« که در این مثل سگ زرد 
کنایه از بدی است و شغال کنایه از بدتراست 
و در هنگام مقایسه شاید سگ زرد بهتر است 
ش��غال بنظر بیاید ولی در عم��ل با هم فرقی 

نمی کنند و رفتاری یکسان دارند.
ح��اال باید به آنها که فکر می کنند بایدن بهتر 
از ترام��پ اس��ت، توصیه کرد ک��ه امیدی به 

بایدن و حمایت دمکرات ها نداشته باشند. 
ام��ا ب��ه نظر می رس��د که عده ای در کش��ور 
گم��ان دارند که ش��رایط بهتر خواهد ش��د و 
امری��کا مجدداً به برجامی ک��ه هیچ فایده ای 
برای کش��ورمان نداشت باز خواهد گشت. در 
این میان هنوز اتفاق��ی نیفتاده پالس هایی از 
برخی از سیاسیون منتشر می شود که از نگاه 
برخی از رس��انه های داخلی و طرفدار منطق 
مذاکره به عنوان نش��انه ای مثبت از بازگشت 

به مذاکرات تعبیر می شود.  
از جمله این اظهارات می توان به توئیت اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اشاره 
کرد که در آن یادآور ش��ده بود که »امیدوارم 
ش��اهد تغییر سیاس��ت های مخرب آمریکا و 
بازگش��ت به قانون و تعهدات بی��ن المللی و 

احترام به ملت ها باشیم.«
این درحالی اس��ت این تعبیر از س��وی طرف 
خارج��ی هم ش��ده اس��ت و از همی��ن حاال 
رس��انه های غربی نیز از تغییر سیاس��ت های 

ترامپ توسط بایدن سخن می گویند.
از س��وی دیگر ظریف وزیر خارجه کشورمان 
نیز در این باره گفته اس��ت که جهان منتظر 
اس��ت تا دولت جدید امریکا قل��دری را کنار 
بگذارد. در این می��ان برخی از اصالح طلبان 
نی��ز به امی��د گفتگو ب��ا امریکا ج��ان تازه ای 
گرفته اند و نگاهی به رسانه های آنها نشان می 
دهد که پیروزی بایدن دریچه ای از امید برای 

آنها گشوده است. 
اما نگاهی به سابقه رفتار دموکرات ها در قبال 
ایران نش��ان می دهد که آنها حتی رفتاری به 
مراتب بدتر از جمهوری خواهان و سخت ترین 
تحریمها از س��وی آنها علیه ایران وضع شده 
است. ش��اید بتوان بهترین تعبیر این رفتار را 
در س��خنان مقام معظم رهب��ری یافت که از 
عبارت دس��تکش مخمل��ی روی پنجه چدنی 
برای توصیف مذاکره با امریکا  استفاده کرد. 

 سابقه رفتار دموکرات ها علیه ایران 
اگرچه دموکرات ه��ا و جمهوری خواهان طی 

سال های گذشته بر سر بسیاری از موضوعات 
داخلی و خارجی اختالف نظر جدی داش��تند، 
اما بر س��ر یک موضوع این اختالفات را کنار 
گذاش��ته و در کنار یکدیگر ایس��تاده اند و آن 

موضوع مقابله با ایران است.
سیاست جمهوری خواهان اتخاذ راهبرد فشار 
حداکث��ری علی��ه ایران بوده و ای��ن در حالی 
است که دموکراتها در تاکتیک متفاوت ایران 
وارد عمل شدند و شاید بتوان گفت که زمینه 
ساز فش��ار حداکثری برای جمهوری خواهان 

بودند. 
نگاهی به رفتار کنگره امریکا نش��ان می دهد 
ک��ه تمدید تحریمه��ای ای��ران موضوعی فرا 
حزبی اس��ت و بر سر آن در کنگره این کشور 

اجماع کاملی وجود دارد.
م��ردم  نماین��ده  آصف��ری  حس��ن  محم��د 
اراک و کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی در این 
ب��اره ب��ه روزنام��ه سیاس��ت روز گف��ت: چه 
جمهوری خواهان و چه دموکراتها بر س��ر کار 
بیایند دولت امریکا دس��ت از فشار،دشمنی و 

جاه طلبی علیه ملت ایران بر نمی دارند. 
وی دشمنی دولت امریکا را با مردم کشورمان 
نش��أت گرفته از سناریو سیاست های وجودی 
رژیم صهیونیس��تی دانس��ت و افزود: چرا که 
بخش اعظمی از کنگره و دولت امریکا با البی 
و پولی ک��ه از این رژیم دریافت می کند اداره 
می شود و صهیونیس��ت ها در این زمینه نفوذ 
ف��راوان چه ب��ر روی جمهوریخواهان و چه بر 

روی دموکراتها دارند. 
ابوالفض��ل عموی��ی س��خنگوی کمیس��یون 
سیاس��ت خارجی و امنیت مل��ی مجلس نیز 
در ای��ن باره گفت: تحری��م به یک کاال و ابزار 
اس��تراتژیک علیه ایران ب��رای آمریکا تبدیل 
ش��ده و با بررس��ی هایی که از اندیشکده های 
آمریکای��ی به عم��ل آمده می ت��وان دریافت 
که تف��اوت چندانی بین دو نام��زد انتخاباتی 
از منظر بازگش��ت به برجام و اتخاذ سیاس��ت 
خارج��ه در قبال ایران دیده نمی ش��ود. حتی 
بای��دن در مقاله ای که یک ماه پیش منتش��ر 

شده بود گفته که من بهتر از ترامپ می توانم 
بر ایران اعمال فش��ار کنم و من کسی هستم 
که ائتالفات فراآتالنتیکی را بازس��ازی کنم و 
از آن طریق فش��ار های بیشتر و قوی تری به 

ایران وارد کنم.

 ذوق زدگی بی مورد 
در ای��ن میان بای��د گفت هر ن��وع نگاهی به 
ای��ن تغیی��ر دولت در امری��کا ذوق زدگی بی 
موردی اس��ت که ممکن اس��ت در سیاس��ت 
های کش��ورمان و حتی انتخابات آتی ریاست 

جمهوری تغییراتی نامناسب ایجاد کند. 
حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رئیس 
مجل��س در ام��ور بین الملل ط��ی توییتی با 
اش��اره به نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا خاطرنش��ان کرد: ما با حزب دموکرات 

و جمهوریخواه US مذاکره داشتیم.
وی اف��زوده: برج��ام از زم��ان اوبام��ا نق��ض 
آمریکای��ی را آغاز ک��رد. ذوق زدگی از آمدن 
یک��ی و رفتن دیگ��ری همان یافتن س��راب 
آرزوها در آمریکاست. امیرعبدالهیان در ادامه 
توییت خود تصریح کرده اس��ت: واقعیت آنجا 

همین است که می بینیم.
محمد حس��ن آصفری نماینده مردم اراک در 
مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه گفتگو با 
سیاست روز افزود: کسانی که فکر می کنند با 
روی کار آمدن بایدن سیاست های کلی امریکا 
علیه ایران تغییر میکند یا خیلی خوش��خیال 
هس��تند و یا اینکه اموال و منابعی در امریکا 
دارند ک��ه امریکایی ها به دنبال دس��تیابی به 
این منافع هس��تند و آنها می خواهند عزت و 
سربلندی مردم ایران را فدای منافع خودشان 

کنند. 
وی اف��زود: امری��کا ه��ر نوع تحریم��ی را که 
می توانس��ت علیه مردم ای��ران اعمال کرد و 
چی��زی نمانده که آنها بخواهند مردم ایران را 
تحریم کنند. امریکا ب��رای تحریمهای جدید 
چیزی را در چنته ندارد و چیزی باقی نمانده 
که تحریمه��ای جدید بتواند ب��ر مردم ایران 

اثر بگذارد. این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی 
تاکید ک��رد: بایدن باید بفهم��د که با تحریم 
دیگر نمی تواند فش��اری به م��ردم ایران وارد 
کن��د و ایرانی ها را مجبور ب��ه حضور در پای 
می��ز مذاکره کند. اگر قرار بود آنها با تحریمها 
بتوانند سیاس��ت مردم ای��ران را عوض کنند 

مردم ایران چهل سال مقاومت نمی کردند.
 

 مردم امریکا تمایلی به سیاست های 
جنگ طلبانه ندارند 

در ای��ن میان رفت��ار مردم امریکا نیز نش��ان 
می ده��د که سیاس��ت های ج��اه طلبانه این 
کشور در قبال ایران در حال حاضر طرفداری 
در میان مردم این کش��ور ن��دارد و آنگونه که 
برخی فکر می کنن��د گزینه جنگ علیه ایران 

بر روی هیچ میزی قرار ندارد. 
محمد حسن آصفری با تاکید بر اینکه بایدن 
باید از سیاست های فشار ترامپ درس بگیرد، 
در ای��ن باره گفت: بایدن ب��ا از رفتارهای جاه 
طلبانه و خالف پروتکل ها و قوانین بین المللی 
ترامپ، دخالت وی  در امور دیگر کش��ورها و 
حمای��ت از جریان تکفیری ها و تروریس��ت ها 
درس بگی��رد و ب��ه جای دخالت در مس��ائل 
داخلی کشورهای دیگر به مشکالت و مسائل 

مردم در داخل امریکا بپردازد.
وی اف��زود: ن��ه مردم امریکا ب��ه ترامپ، نه به 
سیاس��ت داخل��ی  در امور دیگر کش��ورها و 

سیاست های جاه طلبانه وی بود. 
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: مردم امریکا خواس��تار رسیدگی 
به امور داخلی خود هس��تند، نه به ترامپ، در 
شرایطی ش��کل گرفت که 45 میلیون نفر از 
مردم امریکا امروز نیازمند کمک های غذایی، 

بهداشتی و تأمین اجتماعی خود هستند.

 استراتژی ایران 
محمد حس��ن آقا صفری نماینده مردم اراک 
در  گفتگ��و ب��ا سیاس��ت روز درب��اره تغییر 
سیاست های امریکا گفت: سیاست های امریکا 

زمانی علیه ایران تغییر می کند که ایران بتواند 
خود را در مقابل مشکالت مقاوم تر کند. 

وی اف��زود: زمان��ی که ما بر س��ر میز مذاکره 
ب��ا امریکا رفتی��م و با 5 کش��ور دیگر مذاکره 
کردیم به دلیل سیاست های دولت نبود بلکه 
توانمندی نیروهای مس��لح ای��ران و توان برد 
موش��کی ما ، قطع وابس��تگی به کش��ورهای 
دیگر، تولید سانتریفیوژها، اورانیوم غنی شده 
و.... شرایطی را برای ما فراهم آورد که بتوانیم 
به چانه زنی با این قدرتهای بزرگ بپردازیم. 

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: امریکا به 
دالیلی که در باال اش��اره شد ناچار به مذاکره 
با دولت ایران ش��د و اگر ام��روز به دنبال این 
هس��تیم ک��ه باید خواس��ته ه��ای جمهوری 
اس��المی ای��ران از جمله بازگش��ت امریکا به 
برجام، برگرداندن پولهای بلوکه شده ایران در 
امری��کا و رفتارهای اینگون��ه را تامین و رفتار 
خ��ود را اصالح کند باید خودمان را توانمندتر 

از گذشته کنیم.
 هرچ��ه خودمان را توانمندتر کنیم چه بایدن 
و چه ترامپ بر س��رکار باشد قدرت چانه زنی 
و گرفت��ن حقوق حقه ملتمان افزایش خواهد 

یافت.
وی اف��زود: اگر به امید بیگان��ه و این که چه 
کس��ی در امری��کا بر س��ر کار بیاید باش��یم، 
مطمئناً دل آنها برای ملت ما نسوخته است و 
دنبال جاه طلبی و سیاس��ت های زیادخواهانه 
خود هستند. نماینده مردم اراک توصیه کرد؛ 

امروز نباید گرای اشتباه به مردم بدهیم.
همچنین اگر بعضی خیلی خوش��حال هستند 
و فک��ر می کنند که ب��ا روی کار آمدن بایدن 
مش��کالت حل می ش��ود و ما بایستی مسائل 
اقتص��ادی را کنار بگذاری��م و دنبال برقراری 
رابطه با امریکا باش��یم، بای��د بدانند که اولین 
گام در برق��راری رابط��ه افزای��ش توانمندی، 
مقاوم س��ازی و ق��درت افزایی ایران اس��ت.  
وی اضافه ک��رد: حتی اگ��ر بخواهیم مذاکره 
کنیم هرچ��ه توانمندی خود را افزایش دهیم 
با دس��ت پرت��ری وارد مذاکره می ش��ویم و 
ق��درت  چان��ه زنی خ��ود را باالت��ر می بریم. 
این کارشناس مس��ائل سیاسی در عین حال 
تاکید کرد: حتی زمانی ک��ه امریکایی ها پای 
امضای خ��ود در برجام بودند برجام امتیازات 
چندان قابل توجهی برای مردم ایران به دنبال 
نداشت اما اگر امریکا بخواهد مجدداً به برجام 
بازگ��ردد باید همان امتیازات  و پولهای بلوکه 
شده ایران را برگرداند و دست از سیاست های 
خبیثانه و جاه طلبان��ه خود علیه مردم ایران  

بکشد و تحریم های خود بردارد. 
وی گفت: اگر امری��کا چنین رفتاری را انجام 
دهد ش��اید بعد از آن بتوان گفت که می توان 

به مذاکره فکر کرد. 
ام��ا در هم��ان زمان نی��ز موض��وع مذاکره از 
اهمیت زیادی برخوردار است. در نهایت نباید 
فراموش کرد که حضور بایدن در کاخ س��فید 
آبی را برای مردم ایران گرم نمی کند و مردم 
ای��ران بر این باورند که به خی��ر امریکایی ها 

امیدی نیست بهتر است شر نرسانند. 

 رویکرد رییس جمهور 
منتخب آمریکا در قبال ایران 

از نگاه کارشناس مسائل 
بین الملل

بایدن از سیاست 
شکست خورده 

ترامپ درس 
بگیرد

کارشناس مس��ائل سیاست خارجی معتقد 
است؛ سیاست خارجی جو بایدن حتما باید 
با اس��تفاده از تجربه شکست خورده ترامپ 
تغییر اساس��ی کند؛ یعنی احت��رام متقابل 
در رواب��ط بین الملل��ی و احترام به قواعد و 
رونده��ای بین المللی در دس��تور کار آقای 
جو بایدن قرار بگیرد، به خصوص در مقابل 
ملت شجاع و مقاوم جمهوری اسالمی ایران 

این مسئله بیشتر حائز اهمیت است.

در حال��ی جو بایدن رییس جمهور منتخب 
آمری��کا از س��وی رس��انه های این کش��ور 
معرفی ش��ده اس��ت ک��ه ناظران سیاس��ی 
معتقدند تغییر آدم ها در کاخ س��فید برای 
مل��ت ایران هیچ تفاوت��ی نمی کند، چرا که 
سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی ایران 
کامال مشخص است؛ این دولتمردان آمریکا 
هس��تند که باید به جای سیاس��ت تحریم، 
فش��ار و قلدری در برابر ملت ایران، احترام 
متقابل را پیش بگیرند و در چارچوب قواعد 

بین المللی رفتار نمایند.
رئی��س جمهور منتخب آمری��کا هم باید از 
چهار دهه اس��تقامت و س��ربلندی ایران به 
رهبری حض��رت امام خمین��ی)ره( و مقام 
معظم رهبری عبرت بگیرد و به اش��تباهات 
خود پی ببرد و نس��بت به تروریس��می که 
علیه م��ردم ایران انجام ش��ده، عذرخواهی 

کند.
همانگون��ه که رهبر معظم انقالب اس��المی 
در س��خنان زنده و تلویزیون��ی به خوبی و 
روش��نی بیان کردند؛ »سیاس��ت جمهوری 
اسالمی ایران در قبال آمریکا، حساب  شده 
و مش��خص اس��ت و با رفت  و آمد اشخاص 
تغییر پیدا نمی کند، ممکن اس��ت با آمدن 
یا نیام��دن یک فرد اتفاقاتی بیفتد اما به ما 
هیچ ارتباطی ندارد و در سیاست جمهوری 

اسالمی هیچ تأثیری نخواهد داشت.«

آمریکا به ملت ایران احترام بگذارد
دکتر س��ید رضا صدرالحسینی در خصوص 
سیاس��ت خارجی جو بایدن رییس جمهور 
جدید آمریکا و رویکرد او در برابر جمهوری 
اسالمی ایران گفت: با توجه به اینکه نتیجه 

انتخاب��ات آمریکا مش��خص  و ج��و بایدن 
مستأجر جدید کاخ سفید شد، این نکته به 
عنوان یکی از س��واالت اساسی بوجود آمده 
که سیاست خارجی جو بایدن و آمریکا باید 
در مقاب��ل جمهوری اس��المی ایران چگونه 

باشد؟
 وی اف��زود: به نظر می آی��د با دقتی که در 
سیاست خارجی غلط آقای ترامپ می توانیم 
بگوییم افراد حاکم در سیاست خارجی کاخ 
سفید کسانی بودند که به سیاست خارجی 
منقب��ض و فش��ار حداکثری ب��ه جمهوری 

اسالمی ایران اعتقاد داشتند. 
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در حقیقت 
ب��ا توجه به اینکه چندین مس��ئول در کاخ 
سفید تغییر کردند بیش��ترین این تغییرها 
در ذیل سیاس��ت خارجی بود که ترامپ در 
مقابل جهان و جمهوری اسالمی ایران ایجاد 
کرده بود.  صدرالحس��ینی ب��ا بیان اینکه با 
افزایش تجربه و گذشت زمان ترامپ متوجه 
می ش��د که سیاس��ت خارجی او در مقابل 
نهاده��ای بین المللی و جمهوری اس��المی 
ای��ران غلط اس��ت و ب��ا تغیی��ر کارگزاران 
سیاست خارجی تالش می کرد کاستی های 
سیاس��ت خارجی خ��ودش را مرتفع کند، 
بیان داشت: اما در مقابل جمهوری اسالمی 
ایران، این شکس��ت به اثبات رسید به دلیل 
اینک��ه در دوران ترامپ 7 تحریم علیه ملت 
ای��ران در چارچوب فش��ار حداکثری انجام 
ش��د که هدف ترامپ و دولت او و دس��تگاه 
سیاست خارجی اش، براندازی نظام و تغییر 
رفتار ایران بود اما با هدفی آش��کار آن هم 
کش��اندن ایران به پ��ای می��ز مذاکره این 

فشارها ایجاد شده بود. 

وی گف��ت: آق��ای ترام��پ با توج��ه به این 
نگ��رش و رفتار در برابر جمهوری اس��المی 
ایران از کاخ س��فید خارج می ش��ود اما، در 
رفت��ار و عملکرد جمهوری اس��المی ایران 
هیچ تغییری ایجاد نش��د و موضوع مذاکره 
ک��ه برای دولت آمریکا ه��م در دولت اوباما 
و هم ترامپ اهمیت ویژه ای داش��ت انجام 

نگرفت.
به باور این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت 
خارجی؛ سیاس��ت خارجی جو بایدن حتما 
باید با اس��تفاده از تجربه شکس��ت خورده 
ترامپ تغییر اساس��ی کند؛ یعن��ی احترام 
متقاب��ل در روابط بین الملل��ی و احترام به 
قواعد و روندهای بین المللی در دستور کار 
آقای ج��و بایدن قرار بگیرد، به خصوص در 
مقابل ملت شجاع و مقاوم جمهوری اسالمی 
ایران این مسئله بیشتر حائز اهمیت است.

وی گفت: ملت ایران؛ تحقیر، بی احترامی و 
رفتار غیر متعارف بین المللی را نمی پذیرد 
از این رو ، رفتار آقای جو بایدن می تواند در 

رفتار متقابل ایران تأثیر بگذارد. 
صدرالحسینی خاطرنش��ان کرد: جمهوری 
اسالمی ایران اعالم کرده اگر در روابط بین 
الملل روابط متوازن و قانونمند حاکم باشد 
می توان��د بهترین بازیگ��ر در منطقه و نظام 
بین الملل باش��د. از این رو تجربه شکست 
خورده آقای ترامپ حتما باید مد نظر آقای 
ج��و بایدن ق��رار گیرد و به نظر می رس��د 
تجربه انقالب اس��المی و تجربه کارگزاران 
جمهوری اسالمی ایران این را ثابت کرده از 
یک رفتار منطقی و عزتمند برخوردار بودیم 
و قطعا این مسیر در دوران آقای جو بایدن 

ادامه پیدا خواهد کرد.

امام صادق)ع(: خشم، کلید هر بدی  است.

سازهای ناکوکی که این روزها
 نواخته می شود!

درست 356 سال از درگذشت میرزا محمد علی صائب 
تبریزی که عمری را در نصف جهان سپری کرد و در 
همین دیار نیز دارفانی را وداع گفت تا صائب اصفهانی 
لقب گیرد می گ��ذرد. او اگرچه ترک زبان بود اما به 
زبان شیرین فارسی چنان تسلط داشت که هیچ کس 
نمی توانس��ت باور کند س��روده های نغز او اینگونه 
ج��اودان بماند، آرامگاه ابدیش در مکانی مصفا وعده 
گاه ش��اعران و ترانه سرایان نامداری چون او گردد و 
کتابخانه ای نیز در کنار آن جایگاه اهل مطالعه شود 
اما نمی دانس��ت ش��هری که به نیت مهد فرهنگ و 
تمدن انتخاب کرده تا جایگاه ابدیش باشد روزی فرا 
می رس��د تا چهارصد ناش��ر آن از درد بی کسی سر 
به بیابان بگذارند! صائب را بزرگترین غزلسرای سده 
یازدهم هجری و نامدارترین شاعر سلسله صفویه می 
دانند که در دوران خود لقب ملک الشعرا گرفت زیرا 
ش��اه شاعر سبک هندی بود. از او بیشتر می نویسیم 
که عمویش شمس الدین تبریزی معروف به شیرین 
قلم، از خوشنویسان برجسته روزگار خود به شمار می 
رفت که برادر زاده نیز از نظر خطاطی به او رفته بود. 
خانواده این امیر و ش��اه ش��عر و ادب از هزار خانواده 
ای بودند که توسط شاه عباس صفوی از اهالی تبریز 
انتخاب و در محله عباس آباد اصفهان س��اکن شدند 
که امروز خیابانی به نام او زینت بخش مرکز این شهر 
اس��ت و خود در باغچه کنار آن به خواب ابدی رفته 
است. کثیراالشعار یکی دیگر از القاب اوست که آمار 
و س��روده هایش بین شصت تا یکصد و بیست هزار 

تخمین زده می شود.
آنچه در این میان ش��اه بیت صائب است را می توان 
»آن نخل ناخلف که تبر ش��د ز م��ا نبود/ ما را زمانه 
گر ش��کند ساز می ش��ویم« نام برد که امروز نه تنها 
مردم اصفهان بلکه تمام آحاد جامعه کش��ور به این 
حقیقت تلخ اذعان دارند زیر بی اعتنایی مس��ئوالن 
به کتاب و متولیان تولید آن، چنان گسترش یافته تا 
تمامی چهارصد ناشر این مهد فرهنگ و تمدن، مرگ 
تدریجی نشر و انتشار را در آن شاهد باشند همانگونه 
که دیگ��ر برادر تنی آنه��ا یعنی مطبوع��ات به این 
سرنوشت غمبار دچار گردید! این همان ساز ناکوکی 
اس��ت که هر روز برای گوش��ه ای از فرهنگ کشور 
نواخته میش��ود و دیدیم ویروس کرونا چگونه هفت 
هنر را راهی قبرستان آرزوها کرد تا کتاب تنها نماند. 
این ناش��ران که بیشتر به کبوتر بازان عاشق شباهت 
دارند تا پول خ��ود را تبدیل به یادمانی به نام کتاب 
کنند و در قفس��ه ها بگذارند تا آنقدر خاک بخورد و 
بپوسد هیچ توقعی از اصحاب فرهنگ و هنر در دامنه 
نظ��ام ندارند بلکه می خواهند تا به تعهدات وجدانی 
خ��ود پیرامون یار مهربان پایبند بوده و حداقل های 
قانون اساسی را جامه عمل بپوشانند. تولید کتاب را 
نمی توان شغلی برای کسب درآمد نامید بلکه نوعی 
ایثار و جهاد است که نیازمند یاری دیگران می باشد. 
تأمین کاغذ، سرمایه در قالب تسهیالت، معافیت کامل 
از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و استفاده رایگان 
از اماکن و نمایشگاه های دولتی به اضافه خرید مازاد 
نشر آنها برای پر کردن قفسه ها و ظرفیت کتابخانه 
ه��ای خصوصی و عمومی اس��ت. درد دل این صنف 
فرهیخته را مدیرکل جدید اما واقف به معضالت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در جلسه 
علنی شورای اس��المی این شهر در روز یازدهم آبان 
ماه تحت عنوان »اصحاب فرهنگ و هنر در اصفهان 
رضایتمندی الزم را ندارند« ارائه داد تا شاید دستگاه 
های دولتی و یا خصولتی به این مس��أله وقوف پیدا 
کنند که »اگر نوش��م نه ای نیش��م چرایی«؟! صدها 
هزار جلد کتاب توس��ط این ناشران انتشار یافته که 
جا داش��ت نهادهایی چون ارشاد، شهرداری و صدا و 
سیما به اتفاق اداره کل آموزش و اداره کل آموزش و 
پرورش استان ضمن ایجاد کارگروهی مطلع خانواده 
ها، دانش آموزان و دانشجویان را که این ماه ها بیش 
از گذشته خانه نشین شده اند تشویق به مطالعه می 
کردند و دیگر دس��تگاه ه��ای متولی از جمله وزارت 
صمت و ارشاد به تأمین کاغذ و ملزومات ناشران می 
پرداختند و شهرداری نیز پا به بازار نشر و تولید کتاب 
برای فروش به کسانی که عضو کتابخانه مرکزی آن 
می گردیدند، نمی ش��د! زهی تأس��ف که اگر سر هر 
بن بس��ت در یک زیر پله فست فود فروشی تأسیس 
شود که آه ندارد تا به ناله سودا کند، بالفاصله ده قدم 
باالتر مغازه دیگری از همین جنس به رقابت با او می 
پردازد و حاال همین اتفاق توسط شهرداری و آموزش 
و پرورش اس��تان افتاده تا آخرین می��خ را به تابوت 
نشر بکوبند! سوأل اینجاست که چرا اخیراً کتابخانه 
مرکزی اصفهان که تحت نظر ش��هرداری می باشد 
طرحی را ارائه کرده تا هرکس سالیانه یکصد و هفتاد 
هزار تومان به آن بپردازد مشترک به حساب آمده و 
ماهانه سه عنوان کتاب رایگان برای او ارسال خواهد 
ش��د؟! آیا این اقدام با اصل 44 قانون اساسی منافات 
ندارد؟ آیا شرکت تعاونی ناشران با 150 عضو و 400 
ناش��ر همراه با خانواده های نان خور قدرت رقابت با 
ش��هرداری کالن شهر اصفهان را دارند؟ آیا اگر برای 
تأمین نیاز ناچار به استفاده از موجودی ناشران بزرگ 
پایتخت شدند عرصه را بر ناشران کوچک شهر تنگ 
نخواهد کرد؟ آیا انجام این تئوری باعث ایجاد انحصار 
در ش��هرداری و به تنگنا فرس��تادن ناشران نخواهد 
ش��د؟ قبل از این وزارت آموزش و پرورش با گرفتن 
ح��ق توزیع کتاب های درس��ی از ل��وازم التحریر و 
کتابفروشان کش��ور نزدیک به چهل هزار از شصت 
ه��زار واحد آنها را به ورطه تعطیلی کش��اند و حاال 
نوبت بقیه آنها در ش��هر اصفهان است تا به ابدیت 

بپیوندند!

گزارشیادداشت
نگاهی به امید واهی برخی برای مذاکره با امریکا 
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