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ــه  ــته ب ــه بس ــد ک ــی می کنن ــرایطی زندگ ــان ها در ش ــب انس اغل
نــوع اعتقــادات، جهــان زیســت، پایــگاه اجتماعــی و طبقاتــی و میزان 
منفعتــی کــه به دســت می آورنــد دســت بــه انتخــاب می زننــد. قرار 
اســت در پایــان اردیبهشــت شــهروندان ایــران رئیــس قــوه مجریــه 
و دومیــن سیاســت مدار را بــا رأی مســتقیم اکثریــت مطلــق انتخاب 
ــت  ــت را به دس ــور در رقاب ــت حض ــزد صالحی ــش نام ــد. ش کنن
ــد کــه در ســتادهای انتخاباتــی شــهرها، فضــای مجــازی و  آورده ان
تلویزیــون درحــال رقابت هســتند. از منظر علم سیاســت قصــد دارم 
به صــورت مختصــر ترســیم کنــم کــه اســتراتژی تحریــم انتخابــات 
فایــده نــدارد و از ســوی دیگــر بهتریــن نامــزد بــرای منافــع ملــی 

ایــران در وضعیــت کنونــی آقــای حســن روحانــی اســت. 
1-بن بســت علمــی تحریم انتخابــات: آنانکــه انتخابــات را تحریم 
می کننــد بــه گمــان خــود شــاد یــا غمگیــن در حــال ســپری کردن 
روزمــره هســتند و فکــر می کننــد سیاســت عرصــه شــعار و فریــب 
اســت. بــر اســاس تجربــه بســیاری از کشــورها بازنــده اصلــی اغلب، 
تحریم کننــدگان هســتند و درصــورت افزایــش تحریــم، رادیکال هــا 
ــورت  ــرد. درص ــد ک ــب خواهن ــل تصاح ــور کام ــدرت را به ط ق
ــلب  ــره س ــای روزم ــکان فعالیت ه ــدرو ام ــای تن ــروزی جناح ه پی
خواهــد گردیــد و همیشــه وضعیــت بدتــری نســبت بــه آنچــه فکر 
می کنیــد وجــود دارد چــرا کــه وقاحــت و زیاده خواهــی بشــر را پایانی 
نیســت. گزاره هــای کلیشــه ای ضــد حقــوق شــهروندی کــه همــه 
مثــل هــم هســتند، مــن سیاســی نیســتم، دستشــان در یــک کاســه 
ــه ســمت  ــردن جامعــه ب ــی و ب اســت جــز ســواری خــوری مجان

شــاخص های فالکــت نیســت.
ــرار  ــور ق ــس جمه ــه: رئی ــوه مجری ــی ق ــای تدریج 2-امکان ه
ــد و همــه شــاخص های  ــل کن ــه بهشــت تبدی ــران را ب نیســت ای
ــل و  ــته دارد ح ــرون گذش ــی ریشــه در ق ــه برخ ــده ای ک عقب مان
فصــل نمایــد. سیاســت عرصــه اقدامات علمــی، ســنجیده و تدریجی 
اســت و تجربــه نشــان داده اســت بهتریــن دولت هــا آنهایی هســتند 
ــه امــور حاکمیتــی می پردازنــد و امــور تصدی گــری را  کــه تنهــا ب
کاری نداشــته و ایــن امــور را بــه مــردم واگــذار می کننــد. بنابرایــن 
بایــد از هــر نامــزدی کــه شــعارها و اهــداف عجیــب و کلــی می دهد 
ترســید چــرا کــه نشــانه سیاســت نشناســی و بی تجربگــی و حتــی 
توهیــن بــه شــعور شــهروندان اســت. قــوه مجریــه بخــش کوچکــی 
از نهــاد حکومــت در دولــت اســت و نبایــد انتظــارات همــه دولت را 
از آن توقــع داشــت. ایــن انتخابــات فرصتــی اســت بــرای امکان های 
ــد و  ــای تن ــه حرکت ه ــی ن تدریجــی و سیاســت گذاری های حداقل
رادیکالــی کــه بــه قصــد فریــب افــکار عمومــی صــادر می گــردد. 

3-آداب تشــریفات محافظــه کاری: سیاســت را تنهــا نخبــگان آرام 
ــی  ــی و تجرب ــاظ علم ــه به لح ــد ک ــه کاری درک می کنن و محافظ
مراحــل را تدریجــی طــی کرده انــد. سیاســت یعنــی خــط و مشــی 
قــراردادن امــر عمومــی درجــای خویــش و هرگونــه سیاســت گذاری 
ــی و شــعاری جامعــه را به هــم خواهــد ریخــت. ادب و  نابه جــا، کل
آرامــش ذات سیاســت اســت و تشــریفات و حفــظ شــأن و اصــول 
ــودی  ــی، ناب ــی، بی ادب ــت. تندخوی ــت مداری اس ــات سیاس از الزام
تشــریفات و ضدیــت بــا رویه هــای بوروکراتیکی، که ســنت سیاســی 
ایــران معاصــر ریشــه دارد جــز هزینــه نتیجــه ای نداشــته اســت. 
ــا  ــه گروه ه ــه هم ــاز ب ــی، امتی ــر بهای ــه ه ــردن ب ــی، البی ک بی ادب
دادن و به خصــوص در اردوگاه محافظــه کار قرار داشــتن و شــعارهای 
پوپولیســتی چپ گــرا دادن همــه نشــان دهنده سیاســت مداران 
غیرحرفــه ای اســت کــه دوســت دارنــد ناگهانــی بــه همــه اهــداف 

دســت یابنــد. 
4- شــاخص های عینــی و کمــی سیاســت گزاری: سیاســت گزاری 
ــا  ــا ب ــود دارد تنه ــه در کشــور وج ــی ک ــیب های فراوان ــل آس و ح
ــر  ــار، اطالعــات و برنامه هــای کارشناســی بلندمــدت امکان پذی آم
اســت. بســیاری از نامزدهــا بــه گونــه ای از معجزه ها و مکانیســم های 
خلق الســاعه صحبــت می کنند کــه برای پژوهشــگران و کارشناســان 
متخصــص تعجب آفریــن اســت. برخــی از نامزدهــا بــه علت هــای 
مختلــف از قــوه مجریــه دور بوده انــد و آمده انــد کــه تنهــا بــا شــعار 
ــال  ــرای پوپولیســتی اقب ــای توده گ ــا گزاره ه ــم ب ــی آن ه و عوام فریب
ــی و  ــدر بدیه ــا آنق ــی مناظره ه ــد. گاه ــت آورن ــه دس ــی ب عموم
کلیشــه ای می گــردد کــه نامزدهــای نامرتبــط تخصــص و علمشــان 
مــورد تردیــد قــرار می گیــرد. سیاســت بــه مکانیســم برمی گــردد و 
مکانیســم تکنولــوژی اجرایی نیــاز دارد کــه برآمده از ســنت و تجربه 
کاری در قــوه مجریــه اســت. آنکــه می آیــد و بــدون توجــه بــه آمار 
و ارقــام بی نیــاز از پژوهشــگران و شــعارهای تنــد مطــرح می کنــد 

دولــت و ملــت را بــه رنجــه خواهــد انداخــت. 
5-منافــع ملــی کشــور حیــات ایــران: ریاســت جمهــوری صحنــه 

ح اهلل اسالمی رو
استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
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الریجانی: این کار به صالح کشور نیست!
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ــت:  ــه صــالح کشــور نیســت گف ــا ب ــش یارانه ه ــاره افزای ــده درب ــه ش ــعارهای گفت ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب ــس مجل رئی
مجلــس بــا ایــن روش هــا مخالــف اســت. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــعارهایی کــه دربــاره افزایــش یارانه هــا داده می شــود، 
گفــت: گاهــی شــعارهایی دربــاره افزایــش یارانــه داده مــی شــود کــه ایــن شــعارها بــه صــالح مملکــت نیســت، نمــی دانــم 

مطــرح کننــدگان ایــن شــعارها از کجــا مــی خواهنــد منابــع آن را تامیــن کننــد.
 وی افــزود: »کســانی کــه ایــن شــعارها را طــرح مــی کننــد، بایــد بداننــد موضــوع یارانــه هــا از شــئونات دولــت نیســت، بلکــه 
از شــئونات مجلــس اســت و مجلــس شــورای اســالمی بــا ایــن رفتارهــا مخالــف اســت. اگــر منبعــی هــم باشــد بهتــر اســت 

در تولیــد اســتفاده شــود.

ــن دو وجــود  ــان ای ــی می ــرق ظریف ــم. ف ــد مواجهی نمــی دهن
دارد. تحریــم کننــده انتخابــات بــا قصــد و هــدف مشــخصی 
دســت بــه تحریــم انتخابــات مــی زنــد ولــی کســی کــه رای 
ــی  ــارکت سیاس ــی مش ــی تفاوت ــا از روی ب ــد صرف ــی ده نم
نمی کنــد و انگیــزه خاصــی نــدارد. نکتــه قابــل ذکــر آن اســت 
کــه رای نــدادن در نتیجــه انتخابــات تاثیرگــذار اســت. شــما 
چــه انتخابــات را تحریــم کنیــد و چــه از روی بــی انگیزگــی 
در انتخابــات شــرکت نکنیــد در حــال مشــارکت سیاســی در 
انتخابــات هســتید و بایــد پاســخگوی رای نــدادن خود باشــید. 
ــا شــما  عــده ای از دوســتان تحریمــی از مــا مــی پرســند آی
پاســخگوی عملکــرد روحانــی در چهــار ســال آینــده هســتید؟ 
ــه رای  ــا شــما ک ــه آی ــن اســت ک ــل ای ــا در مقاب پرســش م
ــا قالیبــاف  نمی دهیــد پاســخگوی عملکــرد آقایــان رئیســی ی
ــات در  ــده انتخاب ــده هســتید؟تحریم کنن ــار ســال آین در چه
ــا  نتیجــه ای کــه مــی توانــد مطلــوب نباشــد موثــر بــوده و ب
ــی ناخواســته ای انجــام داده اســت.  ــف همگرای ــروی مخال نی
ــر  ــوی دیگ ــئولیت دارد. از س ــم مس ــدادن ه ــن رای ن بنابرای
ــی  ــه چنــدان دور یعنــی ســال 84 خال ــه گذشــته ن نگاهــی ب
از فایــده نیســت. مــا آن ســال فکــر مــی کردیــم بــا تحریــم 

انتخابــات بــر مشــروعیت حاکمیــت خدشــه وارد مــی کنیــم 
و یکدســت شــدن حاکمیــت یــا منجــر بــه پیشــرفت کشــور 
ــه  ــم منجــر ب ــا آنچــه کــه مــا فکــر مــی کردی می شــود و ی
ــدف دوم  ــق ه ــورت تحق ــه در ص ــود ک ــی ش ــرفت م پس
حاکمیــت بــه ســوی مــا و نظــرات مــا بــاز مــی گــردد. امــا 
آنچــه اتفــاق افتــاد آن بــود که هزینــه نتایــج انتخابــات 84 را 
چندیــن نســل بایــد پرداخــت کننــد. البته مــن گنــاه انتخابات 
84 را گــردن تحریمــی هــا نمــی انــدازم. قضیــه اتفاقــات آن 
ســال پیچیــده و چندپارامتــری بــود کــه تحریــم کــردن بخش 
ــود. آنچــه مــن چنــد روز پیــش در تهــران  کوچکــی از آن ب
ــد شــدن  ــا در ســال84 ناامی ــود کــه اشــتباه م ــن ب ــم ای گفت
از اصالحــات بــود نــه تحریــم کــردن انتخابــات. در آن 
ــه  ــی کشــور ک ــا اقتصــاد و ســاختار مدیریت ــه تنه 8 ســال ن
حتــی پیوندهــای اجتماعــی و ســاختارهای فرهنگــی مــان دچار 
اختــالل شــد. فســاد فراگیــر و عــدم اعتمــاد میــان مــردم بــه 

همــان ســال هــا بازمــی گــردد. 
ــم هدایــت مگــر در آن 8 ســال چــه اتفاقــی افتــاد  - خان

کــه ایــن گونــه شــد؟
- ادعــا نمــی کنــم در هشــت ســال قبــل از دوران احمــدی 
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پیــش مصاحبــه: مکــث هــای چنــد ثانیــه ای بهــاره هدایت 
ــاق  ــراد وارد ات ــی اف ــی حــرف داشــت. وقت خــودش دنیای
مصاحبــه مــی شــدند و یــا بــا هــم پــچ پــچ مــی کردنــد 
ــدا  ــمت ص ــه س ــش ب ــد و نگاه ــی ش ــرت م ــش پ حواس
ــال  ــت س ــه هش ــب ب ــرات قری ــاید از اث ــد. ش ــی چرخی م
ــی اش  ــای سیاس ــت ه ــر فعالی ــه خاط ــدان ب ــر در زن حص
ــاره  ــوده اســت. به ــای زندگــی اش ب ــن ســال ه در بهتری
ــه  ــی ک ــی زمان ــن دارد ول ــال س ــروز 36 س ــت ام هدای
ــود  24 ســال ســن داشــت و دانشــجوی رشــته اقتصــاد ب
ــر  ــزی دفت ــورای مرک ــو ش ــر عض ــن دخت ــوان اولی ــه عن ب
ــوع او در  ــکل متب ــد. تش ــده ش ــدت برگزی ــم وح تحکی
ــی کــه  ــود. انتخابات ــات ب ــم انتخاب ــع تحری ســال 84 مداف
نتیجــه اش محمــود احمــدی نــژاد شــد و بعدتــر منجــر بــه 
ــس  ــروز پ ــا ام ــدان شــد. ام ــه زن ــن او و دوســتانش ب رفت
از گــذر یــک دهــه بهــاره هدایــت شــهر بــه شــهر ســفر 
ــار از  ــن ب ــوان یــک فعــال سیاســی ای ــه عن ــد و ب مــی کن
شــرکت در انتخابــات ســخن مــی گویــد و عواقــب تحریــم 
ــد رای داد،  ــات را برمــی شــمارد. معتقــد اســت بای انتخاب
رای بــه کاندیــدای نزدیــک بــه جریــات اصالحات؛ حســن 
ــفر  ــیه س ــا وی در حاش ــا ب ــاه م ــوی کوت ــی. گفتگ روحان

ــه مشــهد انجــام شــد.  اخیــرش ب
ــی  ــای سیاس ــای فض ــن روزه ــای ای ــه ه ــی از دغدغ - یک
حاکــم بــر کشــور کــم رنــگ بــودن شــور و نشــاط 
ــان  ــوص در می ــی الخص ــردم عل ــان م ــی در می انتخابات
ــگ  ــش پررن ــر نق ــی نظی ــد علل دانشــجویان اســت. هرچن
شــبکه هــای مجــازی در ایــن دوران برشــمرده مــی شــود 
ــات« دغدغــه  ــه »تحریــم انتخاب ــق معمــول مقول امــا مطاب
ــه  ــما ب ــت. ش ــی اس ــاالن سیاس ــای فع ــن روزه ــم ای مه
ــم  ــر تحکی ــوان یکــی از اعضــای شــورای مرکــزی دفت عن
وحــدت در ســال 84 کــه در آن زمــان قائــل بــه تحریــم 
انتخابــات بودیــد چگونــه امــروز بــه ایــن نقطه رســیده اید 

ــت؟ ــده اس ــی فای ــم ب ــه تحری ک
ــروز  ــه ام ــب اســت ک ــه نظــرم عجی ــم ب ــد بگوی ــدا بای - ابت
کســی انتخابــات را تحریــم کنــد. طبــق آمارهــای موجــود در 
ــا »آرای خاکســتری« یعنــی کســانی کــه رای  حــال حاضــر ب

نــژاد همــه چیــز گل و بلبــل بــود امــا در ســال های 
ــی جهــش و رشــد  ــه هــای منف ــژاد مولف ــدرت احمــدی ن ق
چشــمگیری داشــت. چــون حاکمیــت یکدســت شــد و 
ــه  ــت ک ــرار گرف ــردی ق ــور ف ــی کش ــرم اجرای در راس ه
شــعارهای پوپولیســتی مــی داد. او شــروع بــه خــرج کــردن 
از ســرمایه هــای اجتماعــی کــرد و منابــع مــادی و معنــوی 
کشــور را هــدر داد. خســرانی کــه رخ داد بایــد ســال هــا از 

ــود.  ــران ش ــا جب ــذرد ت آن بگ
ــینه  ــه پیش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــده ای ب - ع
کاندیداهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری فــرق چندانــی 
ــورد  ــن م ــما در ای ــر ش ــدارد. نظ ــود ن ــا وج ــان آن ه می

ــت؟ چیس
ــه  ــزدی ک ــا نام ــود م ــای موج ــه ه ــان گزین ــد در می - ببینی
نزدیــک بــه جریــان اصالحــات باشــد داریــم. اگــر فرضــا تنها 
دو گزینــه آقایــان رئیســی و قالیبــاف وجــود داشــت مــی شــد 
گفــت کــه حتــی گزینــه نزدیــک بــه اصالحــات وجــود نــدارد 
امــا امــروز ایــن گونــه نیســت. از ســوی دیگــر خــوب اســت 
ــه ســایر کشــورهای منطقــه بیاندازیــم. امــروز  کــه نگاهــی ب
ــدارد  ــراب ن ــی از اع ــا محل ــت ه ــروعیت حکوم ــر مش دیگ
ــروعیت  ــل مش ــات در مقاب ــم انتخاب ــا تحری ــم ب ــه بخواهی ک
حکومت هــا عالمــت ســوال ایجــاد کنیــم. در ســال 84 فکــر 
مــی کردیــم کــه بــا تحریــم انتخابــات مــی توانیــم بــه جامعه 
و میــان مــردم بازگردیــم و در نهادهــای مدنــی فعالیــت کنیم 
ــه  ــا ب ــه م ــه در جامع ــم ک ــن را نمــی کردی ــی حســاب ای ول
ــد.  ــا مــردم را مــی بندن راحتــی آبشــخورهای ارتباطــی مــا ب
ــال 84  ــس از س ــدت را پ ــم وح ــر تحکی ــای دفات ــه ه ریش
تــک تــک از خــاک درآوردنــد. در ســال 88 تعــداد اندکــی از 
دفاتــر تحکیــم باقــی مانــده بــود. از طــرف دیگــر با مشــارکت 
سیاســی و حضــور در صحنــه اســت کــه بــه رشــد اجتماعــی 
می رســیم و روی یکدیگــر تاثیــر مــی گذاریــم. وقتــی مطالبات 
اجتماعی مــان را بلنــد بیــان کنیــم پختــه تــر و تاثیرگــذار تــر 
ــا فــرض شکســت کاندیــدای مطلوبمــان  مــی شــود. حتــی ب
ــن  ــه ای ــر ب ــه منج ــور در صحن ــرف حض ــات، ص در انتخاب
مــی شــود کــه مطالباتمــان را منســجم و شــفاف بیــان کــرده 
ایــم و بــا بســیج اجتماعــی حضــور خودمــان را ثابــت کــرده 
ایــم. لــذا هرچــه پرشــورتر مطالباتمــان را بیــان کنیــم ردپــای 
ــب باشــد  ــد خــواه اصــالح طل ــت بع خواســته هایمان در دول

خــواه اصولگــرا، پررنــگ تــر دیــده مــی شــود.

بهاره هدایت در گفتگو با وقایع اتفاقیه:
رای ندادن هم مسئولیت دارد!

اهمیت مناظرات تلویزیونی جدال بر سر تغییر
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 

وقتــی یــک کشــور بــه زمــان برگــزاری انتخابــات نزدیــک 
ــا می شــود  ــه حکم فرم ــر جامع می شــود، فضــای سیاســی ب
انتخابــات  دوران  در  رســانه ها  وظایــف  از  یکــی  کــه 
پرداختــن بــه ایــن فضای سیاســی و ارائــه اطالعــات صحیح 
ــا از ایــن طریــق ایــن امــکان را بــه  بــه مــردم می باشــد ت
ــا دقــت  ــا دیــد بازتــر و ب مــردم رأی دهنــده بدهــد کــه ب
ــورد نظرشــان  ــزد م ــات شــرکت و نام بیشــتری در انتخاب

ــد. را انتخــاب کنن
در زمــان انتخابــات و بــا شــروع شــدن تبلیغــات نامزدهــای 
انتخاباتــی، هرکــدام از آنهــا بــا شــیوه ها و برنامه هــای 
مختلفــی شــروع بــه تبلیغــات می کننــد تــا نظــر مــردم را 

بــه ســمت خــود جلــب کننــد.
ــای  ــات، مناظره ه ــم در تبلیغ ــی مه ــای خیل ــی از ابزاره یک
ــن  ــن و پرطرفدارتری ــه از جذاب تری ــی می باشــد ک تلویزیون
ــن  ــت، ای ــات اس ــگام انتخاب ــی در هن ــای انتخابات قالب ه
قالــب رســانه ایی به دلیــل ارتبــاط بــا مســائل و موضوعاتــی 
کــه مــردم بــه آن مبتــال هســتند و مخصوصــًا بــه ســبب 
ماهیــت نقــد و نفــوذی کــه در درون خــود دارد، می توانــد 
ــای  ــدی پ ــزه ج ــا انگی ــه و ب ــب را فعاالن ــا مخاط میلیون ه

ــاند. ــی بنش ــی و تلویزیون ــای رادیوی برنامه ه
ــیاری از  ــوری در بس ــت جمه ــات ریاس ــگام انتخاب در هن
ــب  ــی در قال ــای مختلف ــا مناظره ه ــن نامزده ــورها بی کش
ــی  ــی از ارکان مل ــا یک ــزار می شــود، مناظره ه ــاوت برگ متف
ــات ریاســت جمهــوری به حســاب  ــارزات انتخاب فراینــد مب
می آینــد. در مناظــرات تلویزیونــی وقتــی نامزدهــا بــا 
می شــوند،  مواجــه  تعیین نشــده  پیــش  از  ســوال های 
ــرای جامعــه  ــه ســواالت، ب ــا ب ــا و واکنــش آنه پاســخ آنه
ــده هســتند بســیار جــذاب اســت و  ــه رأی دهن ــرادی ک اف
ــخ  ــل مباحــث و پاس ــه و تحلی ــا تجزی ــده ب ــراد رأی دهن اف
را  خــود  ذهنــی  ابهامــات  مناظره کننــدگان،  ســواالت 

برطــرف می کننــد.
در ایــن مناظره هــا نامزدهــای انتخاباتــی، پیشــنهادات 
و نظــرات خــود را دز زمینه هــای سیاســی، اقتصــادی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و ..... مطــرح می کننــد و ایــن نظــرات و 
افــکار نامزدهــا در کنــار هــم بــه ببیننــده منتقــل می شــود 

انتخابــات ریاســت جمهــوری فرانســه بــا حضــور یــازده 
نامــزد برگــزار شــد کــه طــی آن در دور نخســت 
امانوئــل مکــرون و ماریــن لوپــن پیــروز دور اول شــدند 

ــد. ــات راه یافتن ــه دور دوم انتخاب و ب
از  دوره  ایــن  در  اهمیــت  دارأی  نــکات  از  یکــی 
ــای  ــردم در پ ــارکت م ــش مش ــه کاه ــات فرانس انتخاب
ــده بســیاری از  ــه عقی ــوده اســت، ب ــای رأی ب صندوق ه
ــرکت  ــزان ش ــش در می ــن کاه ــی ای ــان سیاس کارشناس
آمــدن  به وجــود  از  ناشــی  می توانــد  انتخابــات  در 
ــده در مــردم فرانســه  ــه آین ــدی نســبت ب فضــای ناامی

ــد. باش
ســال های  در  کــه  تروریســتی  حــوادث  و  اتفاقــات 
گذشــته در فرانســه اتفــاق افتــاد ســبب ایــن شــد 

ــای  ــات در فض ــن انتخاب ــا ای ت
ــود،  ــزار ش ــی برگ ــاًل امنیت کام
ــد  ــه بع ــود ک ــی ب ــن در حال ای
از برگــزاری رأی گیــری برخــی 
ــل  ــذ رأی به دالی ــعب اخ از ش
امنیتــی و تهدیــدات مختلــف 
موضوعــی  شــدند.  تعطیــل 
کــه شــاهد آن در دوره هــای 

ــم. ــته نبودی گذش
در ایــن دروه از انتخابــات فرانســه مســئله اقتصــاد 
مهم تریــن  ازجملــه  اقتصــادی  وضعیــت  بهبــود  و 
موضوعاتــی بــود کــه نامزدهــای انتخابــات بــه آن 
را  اقتصــادی  سیســتم  در  تغییــر  و  می پرداختنــد 
ــه مقــام  ازجملــه اقدامــات خــود در صــورت رســیدن ب

می کردنــد. عنــوان  جمهــوری  ریاســت 
ماکــرون،  امانوئــل  یک ســو  در  انتخابــات  ایــن  در 
نامــزد مســتقل انتخابــات ریاســت جمهــوری قــرار 
سیســتم  از  خــارج  را  خــود  تالش کــرده  کــه  دارد 
ــی  ــه گوی ــد ک ــان ده ــان نش ــد و چن ــوان کن ــم عن حاک

ــت. ــد اس ــه ای جدی ــال فرانس ــه دنب ب
درســوی دیگــر ماریــن لوپــن، نامــزد راســت گرای 
ــر ســاختار  ــز ادعــای تغیی ــرار دارد کــه او نی افراطــی ق

تــا افــراد بتواننــد بــر اســاس آن انتخــاب مناســب را انجــام 
ــد. دهن

ــز در  ــران نی ــوری ای ــت جمه ــات ریاس ــان انتخاب در جری
ســال های مختلــف شــاهد برگــزاری ایــن مناظــرات 
ابزارهــای  مهم تریــن  از  یکــی  و  بوده ایــم  تلویزیونــی 
ــوده  ــی ب ــات همیــن مناظــرات تلویزیون کاندیداهــای انتخاب

ــت. اس
ــی  ــی توســط مســئوالن مبن ــای گذشــته تصمیمات در هفته ه
بــر زنــده برگزارنشــدن ایــن مناظــرات گرفتــه شــد،که بــا 
واکنــش افــکار عمومــی و انتقــاد کارشناســان رســانه مواجــه 
شــد، چــرا کــه بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان، مناظرات 
تلویزیونــی نامزدهــا تأثیر به ســزایی بــرروی رأی مــردم دارد 
ــد و تضــارب آرا  ــک فضــای آزاد و نق ــا در ی و اجــرای آنه

احتــرام بــه شــعور سیاســی مــردم جامعــه اســت.
ــای  ــه نامزده ــات ک ــیوه ای از تبلیغ ــوان ش ــره به عن مناظ
ــه  ــهروندان ارائ ــه ش ــود را ب ــه خ ــی برنام ــی تمام انتخابات
ــن  ــی از مهمتری ــی دارد، یک ــای فراوان ــد کارکرده می کنن

ــت. ــنگری اس ــد و روش ــره نق ــای مناظ کارکرده
روشــنگری در زمینــه برنامه هــای انتخاباتــی یــک نامــزد و 
معرفــی کاســتی های رقیــب یکــی از مهمتریــن کارکردهــای 
مناظره هــای تلویزیونــی اســت زیــرا در مناظــره نقــد 
ــورد نظــر  ــد م ــه کاندی ــا برنام ــم ی عملکــرد سیســتم حاک

ــود. ــام می ش ــج انج ــورهای رای ــی از سانس ــدون برخ ب
دومیــن و شــاید مهمتریــن کارکــرد مناظره هــای انتخاباتــی 
ــات  ــزاری انتخاب ــش مشــارکت سیاســی و برگ بحــث افزای
پرشــور اســت. تجربــه دو انتخابــات دهــم و یازدهــم 
ریاســت جمهــوری به خوبــی حکایــت از آن دارد کــه 
مناظره هــای انتخاباتــی افــزون بــر آنکــه موجــب شــناخت 
ــی  ــرایط دوقطب ــک ش ــد، ی ــدا ش ــردم از کاندی ــتر م بیش
ــه  ــد ک ــاد می کن ــی ایج ــای انتخابات ــواداران نامزده ــن ه بی
موجــب مشــارکت بیــش از 85 درصــد از واجدیــن رأی در 

ــات شــد. انتخاب
ــالع از  ــر اط ــان عالوه ب ــرات مخاطب ــده مناظ در پخــش زن
آگاهی هــای فــرد از نحــوه برخــورد و موضع گیــری و رفتــار 
هــر کاندیــدا، بــه منطقــی یــا غیرمنطقــی بــودن و صبــر و 
ــرد و  ــد ب ــی خواهن ــی پ ــای انتخابات ــن نامزده ــه ای حوصل
ــات  ــوارد در ســایر تبلیغ ــن م ــه ای ــی اســت ک ــن درحال ای

ــود. ــخص نمی ش ــا مش نامزده

سیاســی فرانســه را مطــرح کــرده اســت، خیلی هــا 
ــپ  ــک ترام ــع ی ــن در واق ــن لوپ ــه ماری ــد ک معتقدن
ــرده  ــور ک ــه ظه ــار در فرانس ــن ب ــه ای ــت ک ــر اس دیگ
اســت و به دنبــال تغییــر ســاختار فرانســه می باشــد 
ــن،  ــراج مهاجری ــرات، اخ ــن تغیی ــای ای ــه از محوره ک
و  بــا داعــش  مبــارزه  فرانســوی ها،  بــرای  اشــتغال 

ــت. ــا اس ــه اروپ ــروج از اتحادی خ
یکــی از موضوعــات مهمــی کــه لوپــن در ســخنرانی های 
ــط  ــه رواب ــت ک ــن اس ــرده ای ــاره ک ــه آن اش ــود ب خ
را  قطــر  و  دولــت عربســتان  بــا  دیپلماتیــک خــود 
ایــن  اســت  معتقــد  چراکــه  داد  خواهــد  کاهــش 
کشــورها حمایت هــای زیــادی از گروه هــای افراطــی 
ــی در  ــئوالن ناامن ــی از مس ــد و یک ــتی کرده ان و تروریس

ــد. ــی دان ــور م ــن دو کش ــی از ای ــه را ناش فرانس
از  فرانســه  سیاســت های  تأثیرپذیــری  از  بارهــا  وی 
ــاد از  ــه انتق ــی ب ــت و حت ــرده اس ــاد ک ــرائیل انتق اس
در  و  پرداختــه  هولوکاســت 
ــود  ــی خ ــخنرانی های تبلیغات س
ــورت  ــه درص ــته ک ــان داش بی
ــازه  ــات اج ــروزی در انتخاب پی
تابعیتی هــا  دو  داد  نخواهــد 
ــا  ــه ب ــان فرانس ــه یهودی ازجمل
تابعیــت اســرائیلی بــه ایــن 
زندگــی  فرانســه  در  شــیوه 
ــد. مواضــع ضــد اســرائیلی  کنن
ــن باعــث شــده اســت کــه رســانه های فرانســوی او  لوپ

ــد. ــی کنن ــدی معرف ــر ج ــک خط ــوان ی ــه عن را ب
ــات مطــرح  ــن انتخاب ــه در ای ــری ک ــم دیگ موضــوع مه
ــه  ــه از اتحادی ــدن فرانس ــارج ش ــث خ ــت بح ــده اس ش
ــتان از  ــدن انگلس ــارج ش ــس از خ ــد، پ ــا می باش اروپ
ــده  ــود آم ــکالت به وج ــائل و مش ــا و مس ــه اروپ اتحادی
بــرای اتحادیــه اروپــا، حــال آنهــا خطــر خــروج فرانســه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــس می کنن ــه را ح ــن اتحادی از ای
ــات  ــه انتخاب ــی ب ــورهای اروپای ــگاه کش ــه ن ــت ک اس
ــد  ــون بای ــد و اکن ــه می باش ــوری فرانس ــت جمه ریاس
منتظــر برگــزاری دور دوم در چنــد روز آینــده و نتایــج 
حاصــل از آن مانــد و مشــاهده کــرد کــه چــه سرنوشــتی 
ــود. ــد ب ــا خواه ــه اروپ ــش روی فرانســه و اتحادی در پی
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دعوت دوباره به ادامه دریا

ــی  ــی راه ــه تازگ ــه ب ــت ک ــی اس ــیدعلی صالح ــعرهای س ــده ای از ش ــوان گزی ــا« عن ــه دری ــه ادام ــاره ب ــوت دوب »دع
ــازار شــده اســت. ب

ــه شــعر دوم( از ســیدعلی صالحــی در  ــا« )گزین ــه دری ــه ادام ــاره ب ــه شــعر »دعــوت دوب ــزارش ایســنا، مجموع ــه گ ب
ــاب تهــران  ــد منتشــر و در نمایشــگاه کت ــان در نشــر مرواری ــا شــمارگان ۱۱۰۰ نســخه و قیمــت ۳۲هــزار توم ۳۰۲ ب

ــاب( عرضــه شــده اســت. ــا ۲۳ اردیبهشــت در شــهر آفت )۱۳ ت

نیمه اول اردیبهشت 396 دارالفنون
خواندن برای چه؟

کتاب کتاب خوانی به بهانه برگزاری نمایشگاه  نقدی بر جریان فرهنگ سازی عمومی برای 

درجهــت آگاهــی یافتــن پیــش می رویــم. همچنیــن 
پرسشــگرانه  دغدغه منــد،  کتــاب  خوانــدن  اگــر 
کــه  ایــن  بــر  عــالوه  شــخص  باشــد،  دیالوگــی  و 
کتاب هایــی می خوانــد کــه یــارای پــرورش و رشــد 
ذهنــی و فکــری اش باشــد، بعــد از خوانــدن هــر کتــاب 
ــی وی  ــیر مطالعات ــود و س ــدن می ش ــنه خوان ــتر تش بیش
ــون  ــر چ ــرف دیگ ــرد. از ط ــان نمی پذی ــت پای ــچ وق هی
ــده  ــه ش ــا گســتره نادانســته هایش مواج ــن شــخص ب ای
ــد. دعــوت  ــی می کن ــر اظهــار فضــل و دانای اســت، کم ت
ــه اندیشــه و پرســش در  در درجــه اول بایــد دعــوت ب
ــاب  ــمت کت ــأله س ــد. بی مس ــأله باش ــاد مس ــت ایج جه
ــم  ــودی ه ــچ س ــد هی ــته باش ــر ضــرری نداش ــن اگ رفت

ــت.  ــد داش ــی نخواه درپ
2. در پاســخ به پرسش دوم )چه بخوانیم؟(:

ــن جهــت  ــی از ای ــا هــر کتاب ــن اســت کــه آی مســأله ای
کــه یــک کتــاب اســت ارزش خوانــدن دارد؟ قطعــًا نــه. 
ــن ارزش را  ــوان ای ــی می ت ــه کتاب های ــرای چ ــس ب پ
قائــل شــد؟ ایــن پرســش پــس از پاســخ دادن به پرســش 
اول قابــل طــرح و بررســی اســت. شــخص پــس از آنکــه 
ــد کــه  مســأله و پرســش خــود را یافــت، خــود درمی یاب
ــاًل  ــأله کام ــن مس ــد و ای ــد خوان ــی را بای ــه کتاب های چ
ــی  ــال عموم ــتگی دارد. اقب ــأله او بس ــخص و مس ــه ش ب
ــًا  ــه کتاب هــای عمدت ــران نســبت ب ــون در ای کــه هم اکن
کم محتــوا وجــود دارد، ناشــی از همیــن عــدم آگاهــی از 

پرســش و مســأله ی شــخصی اســت. 
دعــوت بــه کتاب خوانــی هرچقــدر هــم کــه زیــاد باشــد 
و عمــوم را بــه خوانــدن کتــاب راغــب کنــد، منجــر بــه 
آن نخواهــد شــد کــه میــل عمومــی بــه ســمت آگاهــی 
ــاب  ــدن کت ــه خوان ــه بدین گون ــد چراک ــدا کن ــوق پی س
نیــز چونــان ســرگرمی های دیگــر بــرای پرکــردن 
ــراد منظــور خواهــد شــد. آگاهــی  ــی از فراغــت اف اوقات
ــر  ــس آن فک ــه در پ ــود ک ــل می ش ــی حاص از کتاب های
ــر  ــه فک ــم ب ــده را ه ــه باشــد و خوانن و اندیشــه ای نهفت
ــد  ــه ای می توان ــر زمین ــا در ه ــن کتاب ه ــد. ای وادار کن
ــر  ــرای فک ــًا ب ــه واقع ــت ک ــم آن اس ــا مه ــد،  ام باش
ــردم  ــوم م ــفانه عم ــود. متأس ــز ش ــه ای حاصل خی جرگ
همــواره در چنیــن جریان هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
ــوده  ــت ت ــه دس ــود را ب ــت، خ ــوج اکثری ــر م ــوار ب س
درنظــر  و  بیندیشــند  مســتقاًل  بی آنکــه  می ســپارند 
ــان  ــرای ایش ــار ب ــاط اعتب ــرت آراء من ــه کث ــد ک بدارن
ــران  ــی در ای ــر کتاب خوان ــان اخی ــود. در جری ــد ب نتوان
فرهنگــی«  نوعــی »مدگرایــی  را  مــن آن  کــه  هــم 
می دانــم مســأله بــه همیــن شــکل اســت و اقبــال 
مشــخصی  پیــش  از  کتاب هــای  ســمت  بــه  عمــوم 

ــت. ــم محتواس ــا ک ــوا ی ــًا بی محت ــه عمدت ــت ک اس
ــت  ــف نیس ــی از لط ــه خال ــری ک ــه ی دیگ ــر نکت ذک
ــزد  ــه ای ن ــه اندیش ــرای آنک ــًا ب ــه  اساس ــت ک ــن اس ای
ــی  ــد دارای دو ویژگ ــد بای ــی باش ــادق و حقیق ــا ص م
ــز  ــه متمای ــد و دوم اینک ــح باش ــه واض ــد: اول اینک باش
ــه  ــتن اندیش ــوح داش ــه وض ــت ک ــی اس ــد. بدیه باش
ــی  ــق در آگاه ــل و تعم ــه تأم ــتگی ب ــخص بس ــزد ش ن

ــر  ــا مفس ــده ی ــد. خوانن ــا باش ــی معن ــده نهای تعیین کنن
ــد  ــه ده ــن ارائ ــه مت ــود را ب ــأله و پرســش خ ــد مس بای
ــن  ــا مت ــو ب ــی گفت وگ ــا نوع ــی ی ــی دیالکتیک و در منطق
ــن  ــای بی ــا و واکنش ه ــه کنش ه ــود ک ــازی ای ش وارد ب
ــیر  ــا، تفس ــازندة معن ــازی برس ــن ب ــن در ای ــر و مت مفس
ــده  ــرای مفســر باشــد. خوانن ــن ب ــد از مت و آگاهــی جدی
بایــد بتوانــد از متــن ســؤال بپرســد و عالوه بــر اینکــه از 
ــد.  ــز بده ــن نی ــه او اجــازة ســخن گفت ــن می پرســد ب مت
در همیــن کــردوکار پرســش و پاســخ، مقصــود و منظــور 
مؤلــف بــه برداشــت و تفســیر مفســر نزدیــک می شــود. 
بدین گونــه اســت کــه مؤلــف و مفســر بــه توافــق نســبی 
ــن  ــم بدی ــًا فه ــند و اساس ــر می رس ــه اث در معنابخشــی ب
ــا  ــه ب ــه در مواج ــه اینک ــود. نتیج ــل می ش ــق حاص طری
ــه فعــال  ــود و ن ــد منفعــل صــرف ب ــه بای ــاب ن یــک کت
ــا اتخــاذ موضعــی دیالکتیکــی، ســعی در  صــرف، بلکــه ب
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــف از مت ــور مؤل ــیدن منظ ــرون کش بی
ــود  ــخصی خ ــئلة ش ــری و مس ــق فک ــی، اف ــة درون اندیش
بــود. واضــح اســت کــه اگــر بی مســأله و پرســش 
ــده  ــدل ش ــرف ب ــی ص ــه منفعل ــم ب ــاب روی ــراغ کت س
ــی بخــش نیســت،  ــا آگاه ــرای م ــاب ب ــدن کت ــه خوان ک
ــه  ــوده ک ــان نب ــأله ای در می ــچ مس ــًا هی ــه اساس چراک

ــویم.  ــم از آن آگاه ش بخواهی
ــردازم و  ــز بپ ــه نی ــک نکت ــر ی ــه ذک ــان ب ــم در پای مایل
آن ایــن اســت کــه شــاید بــر مــن خــرده بگیریــد کــه 
ممکــن اســت شــخص بی پرســش، در جســتجوکردن 
و خوانــدن کتاب هــای مختلــف، راه خــود را بیابــد. 
ــی  ــت کتاب خوان ــی در جه ــازی عموم ــس فرهنگ س پ
خــود باعــث پیدایــش پرســش و مســأله خواهــد شــد و 
ــا مــن در جــواب  ــار اســت. ام ــد مــن اساســاً  بی اعتب نق
ثابــت  تجربــه  بــه  کــه  همان طــور  کــه  می گویــم 
شده اســت،  هیــچ تضمینــی نیســت کــه شــخص پــس از 
خوانــدن کتاب هــای بســیار بــه فهــم و آگاهــی برســد و 
ــه  همان طــور کــه اشــارت رفــت، ممکــن اســت حتــی ب
توهــم دانایــی و مرضــی خطرنــاک منجــر شــود. اینکــه 
ــا  ــه ها ره ــای ژرف اندیش ــأله در دری ــخص را بی مس ش
ســازیم بــه ایــن امیــد کــه راه ســعادت خــود را بیابیــد 
از اســاس اشــتباه اســت. زیــرا در ایــن صــورت احتمــال 
غرقــه و ضاللــت شــخص بســیار بیــش از نجــات 
ــرود،  ــم ن ــه ه ــه بیراه ــخص ب ــر ش ــی اگ ــت. حت اوس
کتــاب خوانــدن هیــچ فایدتــی برایــش حاصــل نخواهــد 
ــش را  ــران خوی ــر گ ــا عم ــان تنه ــن می ــرد و در ای ک

ــرده اســت. ــی ک ــوده عمل صــرف بیه
ــش از  ــه پی ــت ک ــن اس ــر ای ــرف ب ــام ح ــن تم بنابرای
ــر  ــود را در براب ــی، خ ــر واالی کتاب خوان ــه ام ــدا ب ابت
یــک پرســش اساســی قــرار دهیــم؛ خوانــدن بــرای چــه؟ 
ــم،  ــوال یافتی ــن س ــرای ای ــته ای ب ــخ شایس ــرگاه پاس ه
ــپس  ــازیم و س ــرح س ــز مط ــدی را نی ــش های بع پرس
ــوی  ــه س ــود را ب ــوش خ ــی، آغ ــاختن آگاه ــرای برس ب
ــورت  ــن ص ــا بدی ــاییم ت ــه بگش ــای بی کران ــن دری ای
ــه  ــروی مقلدان ــود را در پی ــنگ خ ــر گران س ــان عم زم

ــیم. ــرده باش ــف نک ــوده ای تل ــای ت از جریان ه
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ــه  ــوت ب ــدای دع ــو ن ــر س ــه از ه ــت ک ــدی اس چن
ــات  ــد. تبلیغ ــوش می رس ــه گ ــی ب ــه و کتاب خوان مطالع
ــازی  ــبکه های مج ــراوان اســت. در ش ــه ف ــن زمین در ای
بــزرگان  از  گاه  و  شــیرین  گاه  و  تلــخ  گاه  متن هایــی 
ــه مطالعــه ترغیــب  اندیشــه نقــل می شــود کــه مــا را ب
ــری  ــت پیگی ــا جدی ــر ب ــن ام ــم ای ــد. در رســانه ها ه کن
می شــود و همــگان اعــم از کهنســال و خردســال را 
بــه خوانــدن کتــاب دعــوت می کننــد. گاه مســتقاًل 
درمی آیــد  اجــرا  بــه  فعالیت هایــی  و  برنامه هــا 
تــا بــر ایــن امــر خطیــر تأکیــد بیشــتری داشــته 
گیریــد،  در دســت  میکروفونــی  اگــر  حتــی  باشــد. 
ــاره  ــردم در ب ــوم م ــوید و از عم ــا ش ــی خیابان ه راه
ــزوم انجــام ایــن  کتاب خوانــی بپرســید، بــرای شــما از ل
ــة  ــت. هم ــد گف ــه بســیار خواهن ــر ســخن های حکیمان ام
ــازی ای در  ــن فرهنگ س ــه چنی ــن ک ــت. ای ــا درس این ه
ــر  ــه ام ــرد فی نفس ــورت بگی ــه ص ــطوح جامع ــام س تم
ــا  ــه ب ــی رود ک ــم آن م ــا بی ــد؛ ام ــر نمی رس ــدی به نظ ب
ــرگ  ــاخ و ب ــوع و ش ــن موض ــه ای ــیار ب ــن بس پرداخت
و  شــود  فرامــوش  اصلــی  مســأله ی  آن،   بــه  دادن 
این بــار به نظــر می رســد کــه چنیــن بیمــی بیهــوده 
ــا را  ــی م ــر کتاب خوان ــیار ب ــغ بس ــه تبلی ــد؛ چراک نباش
ــه  ــن ک ــت. ای ــرده اس ــل ک ــری غاف ــأله ي مهم ت از مس
ــاب  ــه »کت ــود ک ــه می ش ــا گفت ــه ج ــه و در هم همیش
ــی  ــی ناکاف ــا به تنهای ــت ام ــی اس ــعار خوب ــد«،  ش بخوانی
و خــام اســت. بــه نظــر نگارنــده مهم تــر از ایــن 
ــه  ــت س ــر آن الزم اس ــدم ب ــن مق ــوع و همچنی موض
ــم:  ــن کنی ــا آن روش ــه ی ب ــی را در رابط ــأله اساس مس
ــومًا  ــم؟«، س ــه بخوانی ــًا »چ ــم؟«، دوم ــرا بخوانی اوالً »چ

»چگونــه بخوانیــم؟«.
ــا بــه ایــن ســه پرســش اساســی پاســخی داده نشــود،  ت
بــا  رفته ایــم.  بی راهــه  را  راه  بگویــم  کــه  ناگزیــرم 
بــه خوانــدن کتــاب،  بــر دعــوت  صــرف تمرکــز 
پایــه  همچنیــن  و  محتــوا  فاقــد  مــا  فرهنگ ســازی 
کــه  تبلیغاتــی  چنیــن  بــا  بــود.  خواهــد  اســاس  و 
ــی  ــه نوع ــا ب ــرد م ــه و می گی ــورت گرفت ــون ص تاکن
خــود هدفــی در کتاب خوانــی دچــار می شــویم کــه 
ــا  ــر از م ــه اگ ــت ک ــن اس ــاده ای از آن چنی ــر س تعبی
ــم داد:  ــخ خواهی ــم، پاس ــاب می خوانی ــرا کت ــند چ بپرس
ــه اینجــا  ــن حــال ب ــم! در ای ــاب بخوانی ــرای اینکــه کت ب
می رســیم کــه فــرا رفتــن از ایــن دور پایان ناپذیــر 
ــوده  ــاًل بیه ــا عم ــی م ــن و کتاب خوان ــا غیرممک ــرای م ب
ــه از  ــن اســت ک ــر ای ــن ب ــال ســعی م ــود. ح ــد ب خواه
ــی  ــردم تحلیل ــرح ک ــه مط ــی ای ک ــش اساس ــه پرس س

ــم. ــته باش ــنگرانه داش روش
1. در پاســخ به پرسش اول )چرا بخوانیم؟(:

ــدی و پرســش  ــر دغدغه من ــد از س ــاب بای ــدن کت خوان
ــأله در  ــن مس ــه ای ــه ب ــدون توج ــا ب ــه م ــد. این ک باش
اذهــان عمومــی صرفــًا »خوانــدن« کتــاب را القــا کنیــم، 
ــز  ــت ج ــد داش ــر نخواه ــه ای درب ــخص نتیج ــرای ش ب
دریافــت ناقــص یک ســری اطالعــات پراکنــده کــه 
خــود شــخص هــم درک درســتی از آنهــا نخواهــد 
بــه  و  مختلــف  موقعیت هــای  در  فقــط  و  داشــت 
خودنمایانگــری  جهــت  آنهــا  اظهــار  بــه  تناســب 
ــان  ــاق هم ــن اتف ــت. ای ــد پرداخ ــران خواه ــرای دیگ ب
اســت کــه مــن آن را »توهــم دانایــی« می نامــم و 
بیماری هــای  مهلک تریــن  از  یکــی  به عنــوان  آن  از 
ــن  ــه چنی ــه ب ــخصی ک ــم. ش ــاد می کن ــر ی ــی بش ذهن
ــأله،  ــتن مس ــل نداش ــد به دلی ــار می آی ــی گرفت وضعیت
ــاز از  ــود را بی نی ــدود خ ــاب مح ــد کت ــدن چن ــا خوان ب
ایــن  مطالعــه می بینــد و دیگــر کتــاب نمی خوانــد. 
ــد  ــد و ندان ــه ندان ــس ک ــارز »آنک ــداق ب ــخص مص ش
ــر  ــب ابدالده ــل مرک ــود و در جه ــد« می ش ــه ندان ک
ــی دردی را از  ــاب درصورت ــدن کت ــد. خوان ــد مان خواه
ــخیص داده  ــاًل درد را تش ــه قب ــرد ک ــد ک ــا دوا خواه م
ــمت  ــه س ــش ب ــأله و پرس ــه بی مس ــخصی ک ــیم. ش باش
ــود از  ــای خ ــه دریافت ه ــد ب ــی رود، نمی توان ــاب م کت
ــی  آن کتــاب وحــدت ببخشــد. داده هــای پراکنــده زمان
ــا  ــه آنه ــه ب ــود ک ــد ب ــش خواه ــا آگاهی بخ ــرای م ب
صــورت وحــدت بخشــیده باشــیم. پرســش و مســأله ی 
ــود را  ــای خ ــک دریافت ه ــه یکای ــبیحی ک ــخ تس ــا ن م
ــه  ــم و ب ــم می گذاری ــار ه ــه آن کن ــخ ب ــت پاس درجه
آنهــا وحــدت می بخشــیم و بدین صــورت، نظام منــد 

از آن اندیشــه دارد. امــا بــرای آن ایــن اندیشــه از 
بایــد  شــخص  باشــد  متمایــز  دیگــر  اندیشــه های 
ــد.  ــته باش ــل آن را داش ــی اندیشــه های مقاب ــی نف توانای
ــخص  ــه ش ــود ک ــل می ش ــی حاص ــی زمان ــن توانای ای
ــل احاطــه و تســلط داشــته باشــد  ــه اندیشــه های مقاب ب
ــه  ــود ک ــل می ش ــی حاص ــز زمان ــلط نی ــه و تس و احاط
ــل و  ــا می ــق ب ــة مواف ــط در زمین ــه فق ــات وی ن مطالع
ــود.  ــامل ش ــز ش ــل را نی ــة مقاب ــه زمین ــود بلک ــر خ نظ
ــود را  ــة خ ــی از مطالع ــروی عظیم ــد نی ــراد بای ــن اف ای
ــد و اندیشــه های  ــف کنن صــرف شــناخت اندیشــه مخال
ــن  ــه در همی ــا ک ــند؛ چه بس ــش بکش ــه چال ــود را ب خ
ــر  ــت نزدیک ت ــه حقیق ــف را ب ــة مخال ــن، آن اندیش حی

ــد.  ــاذ کن ــه و آن را اتخ یافت
3. در پاســخ به پرسش ســوم )چگونه بخوانیم؟(:

ــه  ــی در مواجه ــه: به طورکل ــود ک ــه ش ــد گفت ــًا بای مقدمت
بــا یــک اثــر یــا متــن می تــوان چهــار دیــدگاه یــا شــیوه 
ــه  ــت ک ــور اس ــدگاه مؤلف مح ــرد. اول دی ــاذ ک را اتخ
ــود.  ــده نمی ش ــف آن فهمی ــتقل از مؤل ــن مس در آن مت
ــی نداشــته بلکــه  ــد معنابخشــی دخالت ــده در فرآین خوانن
اســت.  متــن  معنــای  تعیین کننــده  مؤلــف  ذهنیــت 
خواننــده صرفــًا بــه خوانــش اثــر می پــردازد و تفســیر او 
از متــن همــان اســت کــه منظــور و مقصــود مؤلف اســت. 
دیــدگاه دوم دیــدگاه متــن محــور اســت کــه در آن متــن 
ــتقالل  ــده و اس ــدا ش ــود ج ــف خ ــد، از مؤل ــس از تول پ
معنایــی  می توانــد  متــن  خــود  اینجــا  در  می یابــد. 
فربه تــر از ذهنیــت مؤلــف خــود داشــته باشــد. در 
دیــدگاه ســوم کــه دیــدگاه مفســرمحور )مــرگ مؤلــف( 
نامیــده می شــود مفســر بــه متــن معنــا می بخشــد. 
مؤلــف پــس از خلــق اثــر کنــار رفتــه و خواننــده اســت 
ــتقل از  ــن، مس ــود از مت ــیر خ ــت و تفس ــه برداش ــه ب ک
نظــر مؤلــف، می پــردازد. مشــکل ایــن هــر ســه دیــدگاه 
فرآینــد  اســت کــه یک ســونگر هســتند و در  ایــن 
معنابخشــی توانایــی ایجــاد تفاهــم و توافــق بیــن مقصــود 
ــه  ــن مشــکل ب ــل ای ــرای ح ــد. ب ــرف را ندارن ــر دوط ه
ــرد  ــه رویک ــه ب ــید ک ــوان رس ــی می ت ــرد چهارم رویک
ــدگاه  ــن دی ــت. در ای ــهور اس ــی مش ــا توافق ــی ی دیالوگ
کــه هانــس گئــورگ گادامــر )۲۰۰۲-۱9۰۰(، فیلســوف 
ــت، در  ــه اس ــرح آن پرداخت ــه ط ــی ب ــوت آلمان هرمن
ــری  ــق فک ــا اف ــف ب ــری مؤل ــق فک ــن اف ــک مت ــم ی فه
ــر  ــه اث ــد معنابخشــی ب ــزد و فرآین مفســر درهــم می آمی
 )Fusion of Horizons( ــا ــن افق ه ــزاج ای ــان امت در جری
اتفــاق می افتــد. حــال بــا ایــن مقدمــه بــه تحلیــل 

ــت. ــم پرداخ ــده خواه ــر ش ــش ذک پرس
ــک  ــر ی ــده ای کــه در براب ــدگاه چهــارم، خوانن ــق دی طب
و  پیش داوری هــا  خــود  نــزد  می گیــرد  قــرار  متــن 
و  ســنت  از  برخاســته  کــه  دارد  پیش دانســته هایی 
ــده  ــت. خوانن ــر اس ــری و از او جدایی ناپذی ــای فک دنی
ــی رود  ــاب م ــک کت ــراغ ی ــت ها س ــن پیش داش ــا ای ب
ایــن  ناگزیــر در بســتر  از معنــای متــن  او  و فهــم 
پیش داشــت ها شــکل می گیــرد. امــا ایــن موضــوع 
متــن  خواننــدة  ذهنیــت  کــه  شــود  باعــث  نبایــد 



نفت بر سفره، نفت بر باد

ــا درآمــد نفتــی ۱۲۳  ــت پنجــم و ششــم ب ــب توجــه اســت. دول مقایســه درآمدهــای نفتــی دولتهــای پــس از جنــگ تحمیلــی جال
ــا  ــات ب ــت اصالح ــرار دارد. دول ــارد دالر ق ــا ۱75 میلی ــی ب ــت روحان ــس از آن دول ــت. پ ــت اس ــای لیس ــارد دالر در انته میلی
۲۰6درآمــد میلیــارد دالر در رتبــه دوم اســت و ســرانجام دولــت احمــدی نــژاد بــا درآمــد نفتــی 579 میلیــارد دالر در رتبــه نخســت 
قــرار دارد. امــا ماجــرا آنجــا جالــب مــی شــود کــه دولــت نهــم و دهــم بــا ایــن درآمــد سرســام آور، رشــد اقتصــادی منفــی و تورمــی 

44 درصــدی را بــرای دولــت روحانــی بــه میــراث گذاشــته اســت.

نیمه اول اردیبهشت 496 نگاه ویژه

کارنامه اعمال
پیچیــده منافــع ملــی کشــور را حفــظ کنــد. در ذهــن اغلــب ادامه از صفحه 1

نامزدهــای کنونــی تــرس شــدید و توهــم توطئــه بــه همــراه 
ــط بین الملــل مشــهود اســت. ــه رواب جهــل نســبت ب

7-شــبکه و حلقــه کارگــزاران: رئیس جمهور یک فرد نیســت 
بلکــه شــبکه ای از کارگــزاران سیاســی او را احاطــه کرده انــد کــه 
ــا وزیــر  قــرار اســت درصــورت پیروزشــدن مشــاور، معــاون ی
گردنــد. بنابرایــن نامزدهایــی که دارای شــبکه سیاســی نیســتند 
و کارگــزاران اســتخوان داری آنهــا را همراهــی نمی کننــد تــوان 
پیــروزی و سیاســت گزاری موفــق را نخواهنــد داشــت. یــک فرد 
هرچنــد توانمنــد و علمی باشــد بایــد از اعتبــار و کاریزمــای الزم 
جهــت جــذب نیروهــای مدیریتــی ســطح اول کشــور برخــوردار 
باشــد. اغلــب نامزدهــای کنونــی یــا تــوان شبکه ســازی ندارنــد 
ــای  ــق دوره ه ــزاران ناموف ــه و کارگ ــان رتب ــران می ــا از مدی و ی
ــران را  ــده ای ــزاران آین ــبکه کارگ ــد. ش ــتفاده کرده ان ــل اس قب
رقــم خواهــد زد. مدیــران ناموفــق، شکســت خورده، کارگزارانــی 
ــان  ــته اند، می ــت گذاش ــام روی دســت مل ــای ناتم ــه طرح ه ک
رتبه هایــی کــه در ارزیابــی و کارآمــدی ناموفــق بوده انــد بایــد 

در ارزیابــی نامزدهــا مــورد بررســی قــرار گیــرد.
سیاســت شــعار نیســت بلکــه نیــاز بــه مکانیســم های اجرایــی، 

آمــار و اطالعــات دقیــق، شــناخت سیاســت داخلــه و خارجــه 
در جهــت تأمیــن منافــع ملــی دارد. از میــان نامزدهــای فعلــی 
ــت  ــک اس ــاخص ها نزدی ــن ش ــه ای ــی ب ــای روحان ــا آق تنه
و می توانــد اندکــی از رنــج مــردم و آســیب های داخلــی 
ــی و  ــای احساس ــه برخورده ــردم تجرب ــد. م ــی بکاه و خارج
ــته  ــال های گذش ــوده ای را در س ــه ت ــای چپ گرایان تصمیم ه
ــد. در  ــت کرده ان ــتی پرداخ ــای پوپولیس ــاب دولت ه ــا انتخ ب
ــا آنکــه به لحــاظ پایــگاه طبقاتــی،  دو نامــزد فعلــی اصولگــرا ب
ســابقه سیاســت گزاری در طیــف بوروکــرات و اشــراف 
ــرا  ــعه چپ گ ــان ضــد توس ــا گفتم ــد ام ــرار دارن ــی ق حاکمیت
سوسیالیســتی اتخــاذ کرده انــد تــا رأی طبقــات پاییــن را جمــع 
کننــد. آنکــه اندیشــه و کنش یکدســتی دارد، از ســطوح مدیران 
و کارگــزاران بــاالی حکومــت اســتفاده کــرده اســت، محیــط و 
زبــان بین الملــل را می شناســد، شــاخص های منفــی توســعه را 
بــه ســطح قابــل توجــه رســاند و از مردم فریبــی و توده گرایــی 
و شــعارهای ضــد ایــران بــه دور اســت آقــای روحانــی اســت. 
بــرای تــداوم بازگشــت امــور بــه جــای خــود و تکمیــل فراینــد 
ــده  ــل برآم ــای قب ــه از خرابه ه ــق ک ــت گزاری های موف سیاس
اســت دولــت میانــه و معتــدل روحانــی بهتریــن انتخاب اســت.

کشــور را بــه ســمت بی ثباتــی، شــورش و جنــگ خواهــد کشــاند. 
ــیم  ــادی را ترس ــت ع ــران وضعی ــف در ای ــاخص های مختل ش

ــد.  نمی کنن
6-سیاســت خارجــه و دیپلماســی: بــه رئیس جمهــوری 
ــی  ــی در موضوعات ــی و تجرب ــابقه علم ــه س ــم ک ــاز داری نی
ــل،  ــارت بین المل ــی، تج ــت خارج ــی، سیاس ــون دیپلماس همچ
مذاکــرات بین الملــل، ســازمان های بین الملــل، روابــط منطقــه، 
ــد.  ــته باش ــالح ... داش ــع س ــگ، خل ــح، جن ــای صل قرارداده
ــوان سیاســت  ــا عن ــا در ذهنشــان موضوعــی ب ــب نامزده اغل
ــا  ــور تنه ــد رئیس جمه ــر می کنن ــدارد و فک ــود ن ــی وج خارج
ــل  ــط بین المل ــد. محی ــام می ده ــه انج ــت گزاری داخل سیاس
کامــال آنــارش اســت و در ایــن وضعیــت بایــد سیاســت مداری 
آشــنا بــه قوانیــن، زبــان و عــرف بین الملــل کــه ســابقه موفقــی 
در ایــن زمینــه داشــته باشــد هدایــت قــوه مجریــه را به دســت 
ــه  ــه از ناحی ــی ک ــعارهای کل ــا ش ــی ب ــرد. سیاســت خارج گی
وزارت امــور خارجــه مــورد نقــد واقــع خواهد شــد راه بــه جایی 
نخواهــد بــرد. وضعیــت ایــران بــه گونه ای اســت کــه نمی تواند 
منــزوی، بی طــرف و درون گــرا باشــد و تنهــا درصورتــی تــوان 
ــای  ــوا و بازی ه ــه ق ــا مکانیســم های موازن ــه ب توســعه دارد ک

رقابــت ملــی اســت و رئیــس جمهــور سیاســت مداری در تــراز 
ــران  ــی ای ــری مل ــخنگو و مج ــده و س ــت. او نماین ــوری اس کش
اســت بنابرایــن رویکردهــای قومیتــی، فرقــه ای و جناحــی کشــور 
را بــه بحــران کارآمــدی و کــم اعتبــاری خواهــد کشــاند. ایــران 
وضعیــت مناســبی نــدارد و هــر روایتــی که قصــد بــازی و تجربه 
ســنت های جدیــد را داشــته باشــد با بقــا و مانــدگاری ایــران بازی 
ــه اینکــه داعــش و گروه هــای  ــا توجــه ب کــرده اســت. اکنــون ب
تروریســتی اطــراف ایــران را فــرا گرفته انــد، در آمریــکا، انگلیس و 
اغلــب کشــورها راســت تنــدرو قــدرت گرفته اســت، همســایگان 
مــا درحــال رفتــن بــه ســمت اردوگاه هــای ضــد ایــران هســتند 
و همینطــور بحــران اشــتغال، محیــط زیســت و ... داریــم فرصتــی 
ــه ناآزموده هــا باقــی نمی مانــد. بــه رئیس جمهــوری  بــرای تجرب
نیــاز اســت کــه منافــع ملــی ایــران را درک کنــد و تجربــه و علم 
ــران را داشــته باشــد. اغلــب  کافــی در مــورد سیاســت گزاری ای
نامزدهــا بی تجربــه، محلــی، ســنتی، قدیمی و یــا نامرتبط بــا منافع 
ملــی هســتند. ایــن انتخابــات بحــث انتخــاب فــرد نیســت بلکــه 
بحــث حفــظ و تــداوم ایــران مطــرح اســت. بی تجربگــی، خامــی، 
تنــدروی، احساســات کنترل نشــده و رویه هــای پیش بینی ناپذیــر 
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در دولت روحانی توازن ایجاد شد

ــد در دانشــگاه  ــد اجــازه دهی ــاز شــود و نبای ــد فضــا ب نبای
کســانی کــه متفــاوت مــی اندیشــند، مجــال فعالیــت 
ــه  ــه ک ــد. آن چ ــدا کنن ــه ای پی ــی و اندیش ــای سیاس ه
خوشــبختانه رخ داد و نهایتــا بــا توافقــی کــه میــان دولــت 
و مجلــس صــورت گرفــت و رای اعتمــادی کــه بــه دکتــر 
فرهــادی داده شــد، اراده ای کــه شــخص رئیــس جمهــور 
ــی دانشــگاه  ــردن فضــای سیاس ــه بازک ــت نســبت ب و دول
ــی  ــرایط متفاوت ــر ش ــال اخی ــه س ــی دو س ــه ط ــتند ک داش
نســبت بــه گذشــته رقــم خــورده اســت. امــروز بســیاری از 
ــل،  ــت قب ــرایط دول ــه در ش ــب ک ــای اصالح طل تشــکل ه
ــدند و  ــیس ش ــتند، تاس ــت نداش ــا فعالی ــیس ی ــازه تاس اج
ــای  ــه در فض ــد ک ــازه را دارن ــن اج ــف ای ــات مختل جریان
ــد. در حــال حاضــر  دانشــگاه فعالیــت سیاســی انجــام دهن
تعــداد تشــکل هایی کــه گرایــش روشــن اصــالح طلبانــه و 
ــه دوره هــای قبــل، بســیار  ــد، نســبت ب ــدال گــرا دارن اعت
افزایــش یافتــه اســت. برداشــت مــن ایــن اســت کــه فضــا 
بــرای منتقدیــن دولت)اصولگرایــان( هــم فراهــم بــود و بــاز 
ــوده و در  ــان نب ــالح طلب ــع اص ــه نف ــا ب ــا صرف ــدن فض ش
ــای  ــطح اعض ــد. در س ــرار ش ــوازن برق ــد ت ــرایط جدی ش
علمــی هــم برخــی از تشــکل هــای جدیــد بــه وجــود آمــد 
یــا برخــی تشــکل هایــی کــه قبــال بودنــد، بــا گرایــش هــای 
ــاره پیــدا  ــق دوب مختلــف اصــالح طلبــی و اصولگرایــی رون
ــت  ــه در دوره دول ــم ک ــان نمــی کن ــن گم ــذا م ــد. ل کردن
ــی دانشــگاه از نظــر آزادی فعالیــت  یازدهــم شــرایط داخل

نســبت بــه دولــت دهــم قابــل مقایســه باشــد. 
- آیــا در دانشــگاه فردوســی نیــز شــاهد ایــن گشــایش 

سیاســی بودیــم؟
- دانشــگاه فردوســی هــم از ســایر دانشــگاه هــا مســتثنی 
ــف آن  ــم و کی ــت ک ــن اس ــی ممک ــت منته ــوده اس نب
تاحــدی در میــان دانشــگاه هــا متفــاوت باشــد که بســتگی 
بــه مدیریــت دانشــگاه و زمــان انتخــاب و انتصــاب آن هــا 
ــه  ــان در هم ــور همزم ــه ط ــرات ب ــن تغیی ــون ای دارد چ
ــگاه  ــت. در دانش ــداده اس ــگاهی رخ ن ــای دانش ــط ه محی
ــط  ــری در محی ــت، تغیی ــدای دوره دول ــی در ابت فردوس
گرایــش  کــه  دانشــگاه  مدیــران  و  داد  رخ  دانشــگاه 

محــدوده عمــل و اختیــار وزارت علــوم خــارج بــوده اســت. 
- پیرامــون عملکــرد دولــت روحانــی در قبــال شــوراهای 
صنفــی نظــرات ضــد و نقیضــی مطــرح مــی شــود. نظــر 

شــما در ایــن بــاره چیســت؟
ــن  ــتند، همی ــا داش ــت ه ــته دول ــه درگذش ــی ک - چالش
ــم  ــجویی ه ــوزه دانش ــود. در ح ــی ب ــای صنف ــکل ه تش
قبــل از دولــت یازدهــم، مــدت هــا در دولــت دهــم 
ــد و  ــی ش ــزار نم ــات آن برگ ــود و انتخاب ــده ب ــل ش تعطی
در حالــت معلــق بــود. یکــی از کار هایــی کــه خصوصــا در 
ــه در  ــس از بازنگــری ک ــق شــد، پ ــر محق ــک ســال اخی ی
ــات  آئیــن نامــه شــوراهای صنفــی صــورت گرفــت، انتخاب
شــورای صنفــی در بخــش دانشــجویی برگــزار شــد و 
ــاز کــرده  ــت خــودش را آغ ــی فعالی ــروزه شــورای صنف ام
ــم  ــای بیشــتری ه ــی بایســت کار ه ــن م ــه نظــر م ــه ب ک
ــه  ــر توج ــم از نظ ــازمانی و ه ــکیل س ــگاه تش ــر جای از نظ
ــورای  ــد. ش ــام ده ــجویان انج ــی دانش ــات صنف ــه مطالب ب
صنفــی دانشــگاه فردوســی هــم از ســال گذشــته فعالیتــش 
ــه  ــت ک ــرده اس ــروع ک ــه ش ــن نام ــق آئی ــما مطاب را رس
بایــد تــالش بیشــتری بــرای اثبــات خــود داشــته باشــد و 
شــرایط برگــزاری شــورای جدیــد را فراهــم آورد. در بخش 
ــت  ــای هیئ ــی اعض ــع صنف ــی، »مجم ــت علم ــای هیئ اعض
علمــی« خوشــبختانه بــا حمایــت و مســاعدت دانشــگاه در 
ــاد  ــوان نه ــه عن ــون ب ــم اکن ــت و ه ــن دوره شــکل گرف ای
فعالــی در دانشــگاه فردوســی وجــود دارد. در بخــش 
ــدان و  ــود کارمن ــب خ ــتر از جان ــکل بیش ــدی مش کارمن
ــاون  ــوان مع ــه عن ــب ب ــود و اینجان ــگاه ب ــان دانش کارکن
ــو  ــت و گ ــردم و گف ــوت ک ــان دع ــا از ایش ــی باره فرهنگ
داشــتیم امــا موفــق نشــدم و امیــدوارم خــود همــکاران در 
بخــش کارکنــان تــالش کننــد کــه »مجمــع انجمــن صنفــی 
کارکنــان« را تشــکیل دهنــد. درمجمــوع عملکــرد دانشــگاه 
فردوســی در شــکل دادن بــه مجامــع صنفــی قابــل دفــاع 
اســت زیــرا از نخســتین دانشــگاه هایــی بــود کــه »مجمــع 
صنفــی اســاتید« در آن شــکل گرفــت. همچنیــن امیدواریــم 
شــورای تعامــل و تبــادل در دوره مســئولیت جنــاب داوری 
ــه  ــاختار آن ب ــا در س ــکل ه ــه تش ــه هم ــرد ک ــق بگی رون

ــهیم هســتند.  ــی س نوع
ــی  ــه در دوران قبل ــاتید ک ــذب اس ــت ج ــا وضعی - آی
ــدا کــرده  ــه خــود پی شــکل ســلیقه ای و ایدئولوژیــک ب

ــد؟  ــد ش ــه من ــت و ضابط ــامان یاف ــود، س ب
- بــه طورکلــی جــذب اســاتید در دوره دولــت نهــم و دهــم 
ــا ایــن  ــود چراکــه عمدت ــه رو ب ــا محدودیــت هایــی رو ب ب
ــا  ــود. ام ــای دانشــگاه ســلب شــده ب ــت امن ــار از هیئ اختی
ــد  ــرای جــذب دارن ــادی ب ــار زی ــا اختی ــروز دانشــگاه ه ام
هرچنــد کــه همــه اختیــار را ندارنــد. جــذب اســاتید در این 
دوره تخصصــی تــر و ضابطــه منــد شــده و بــر صالحیــت 
ــر  ــن تغیی ــد شــده اســت. ای هــای علمــی و پژوهشــی تاکی
ــی  ــات سیاس ــل رخ داد و مالحظ ــت قب ــه دول ــبت ب نس
ــر  ــود، کمت ــل ب ــذب دخی ــال در ج ــه قب ــک ک و ایدئولوژی
ــی وآزاداندیشــانه تر  ــگاه مدن ــم ن ــر ه ــن ام ــت ای شــد. عل
ــی  ــه طورکل ــت. ب ــم اس ــت یازده ــر دول ــرد بازت و رویک
اســاتیدی کــه در ایــن دوره جــذب شــدند از لحــاظ علمــی 
شایســتگی داشــتند و صالحیــت علمــی و حرفــه ای در ایــن 

دولــت بیشــتر مــالک اســت. 
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ــته  ــتاد رش ــفی اس ــی یوس ــر عل ــه: دکت ــش مصاحب پی
ــوت  ــت در کس ــال مدیری ــه س ــی س ــی ط جامعه شناس
فردوســی  دانشــگاه  اجتماعــی   - فرهنگــی  معاونــت 
آرام  کمــی  را  دانشــگاه  غبارآلــود  فضــای  توانســت 
ــت  ــه دول ــای اعتدالگرایان ــت ه ــری سیاس ــد و مج کن
ــی  ــز منتقدان ــری وی نی ــر مدی ــد ه ــد. مانن ــی باش روحان
ــا توانســت در دوران مدیریــت خــود نظــرات  داشــت ام
ــی  ــد مطلوب ــا ح ــجویی را ت ــف دانش ــکل های مختل تش
جلــب کنــد. نمــود ایــن رضایــت خاطــر را چنــدی پیــش 
ــا  ــی ب ــکل های ــت تش ــه هم ــه ب ــت وی ک در بزرگداش
ســالیق مختلــف سیاســی برگــزار شــد مشــاهده کردیــم. 
ــت  ــر یوســفی حــول عملکــرد دول ــا دکت ــا ب گفتگــوی م
ــد:  ــی خوانی ــه م ــی را در ادام ــوزش عال ــی در آم روحان
ــد در دوران  ــی دانی ــه م ــور ک ــان ط ــر هم ــای دکت - آق
ــر  ــجویی غی ــای دانش ــکل ه ــژاد تش ــدی ن ــای احم آق
همســو بــا دولــت تحــت فشــارهای زیــادی قــرار گرفتنــد 
ــای  ــایش فض ــده گش ــا وع ــی ب ــای روحان ــت آق و دول
ــار  ــه چه ــد. کارنام ــور روی کار آم ــای کش ــگاه ه دانش
ــد؟ ــی کنی ــی م ــور ارزیاب ــی را چط ــت روحان ــاله دول س

ــی انتظــار  ــر روحان - یکــی از مطالبــات جــدی کــه از دکت
مــی رفــت و وی در کاندیداتــوری ریاســت جمهــوری 
ــود  ــود. الزم ب ــر ب ــن ام ــرد، همی ــان ک ــم بی ــت یازده دول
ــته  ــه گذش ــبت ب ــگاه نس ــای دانش ــدی در فض ــه ج مداخل
ــی  ــرح م ــال مط ــه قب ــن ک ــه ای ــت ازجمل ــورت می گرف ص
شــد کــه فضــای دانشــگاه هــا امنیتــی اســت و فضــا بــرای 
فعالیت هــای فکــری تشــکل هــای اســالمی بــا رویکردهــای 
انتقــادی و اصــالح طلبــی انــدک اســت. ایــن مطالبــه پــس 
از رای آوردن آقــای روحانــی نیــز بــا انتشــار بیانیــه هایــی 
کــه بــه امضــای جمــع کثیــری از دانشــگاهیان بــود، 
پیگیــری شــد. طبعــًا یکــی از اولویــت هــای دولــت تدبیــر 
و امیــد هــم ایــن بــود کــه محیــط دانشــگاه تغییــر کنــد و 
ــه  ــاد. البت ــاق افت ــن اتف ــم ای ــه تاحــدی ه اصــالح شــود ک
بدانیــد یــک چالــش بــزرگ بــرای رای اعتمــاد مربــوط بــه 
ــه  ــه ب ــه باتوج ــود ک ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ترکیــب سیاســی کــه در مجلــس وجــود داشــت، چنــد فــرد 
بــه عنــوان کاندیــدا مطــرح شــدند و رای اعتمــاد حاصــل 
نشــد و در نهایــت دکتــر فرجــی دانــا انتخــاب شــد هرچنــد 
ــت.  ــرار گرف ــتیضاح ق ــورد اس ــدی م ــس از چن ــم پ وی ه
شــاید مســئله اصلــی کــه رقبــای دولــت بــر آن حســاس 
بودنــد ایــن بــود کــه دانشــگاه و فضــای دانشــگاه در اختیــار 
اصــالح طلبــان قــرار نگیــرد. بهانــه هایــی از ایــن قبیــل کــه 
دانشــگاه تبدیــل بــه جوالنــگاه سیاســی احــزاب و گــروه هــا 
ــی  ــود، اهرم ــنج ش ــگاه متش ــای دانش ــه فض ــا اینک ــود ی ش
بــرای فشــار آوردن بــه دولــت بــود. چــون در عمــل وقتــی 
فضــا را بازتــر مــی کنیــد، بــه معنــی هــرج و مــرج نیســت 
ــود  ــی خ ــی روال طبیع ــه آزاد اندیش ــی ک ــا هنگام و اتفاق
ــی  ــق و پویای ــواد، رون ــش، س ــه آرام ــد، ب ــی کن ــدا م را پی
منجــر مــی شــود. بــا ایــن وجــود رقبــای دولــت بــه ویــژه 
ــه  ــد ک ــت وارد کردن ــه دول ــادی ب ــار زی ــس، فش در مجل

اصالح طلبــی و اعتدالــی داشــتند روی کار آمدنــد. ضمــن 
ــت  ــم محدودی ــته ه ــی در گذش ــگاه فردوس ــه دانش اینک
ــه  ــت و ب ــا داش ــگاه ه ــایر دانش ــه س ــبت ب ــری نس کمت
ــرایط  ــته ش ــم در گذش ــر بگویی ــت اگ ــاف اس دور از انص
ــوده اســت. امــا در مجمــوع  فردوســی بســیار نامســاعد ب
دانشــگاه فردوســی در میــان ســایر دانشــگاه هــا وضعیــت 
ــته  ــت تشــکل های اســالمی داش ــرای فعالی مســاعدتری ب
ــی  ــم فرصت ــت یازده ــدن دول ــا روی کار آم ــه ب اســت ک
ــال  ــوان مث ــه عن ــود. ب ــر ش ــا بازت ــه فض ــد ک ــم آم فراه
ــش  ــی در بخ ــالح طلب ــن اص ــش روش ــا گرای ــکلی ب تش
ــالمی  ــن اس ــام »انجم ــه ن ــد ب ــود آم ــه وج ــجویی ب دانش
نواندیــش« کــه بــا آرمــان روشــن اصــالح طلبانــه 
درخواســت مجــوز تاســیس دادنــد و مجــوز فعالیــت داده 
شــد. در بخــش اعضــای هیئــت علمــی، »انجمــن اســالمی 
ــبت  ــه نس ــن اصالح طلبان ــش روش ــا گرای ــین« ب مدرس
ــت هــای دانشــجویی  ــر شــد و فعالی ــال ت ــه گذشــته فع ب
ــش  ــه در بخ ــالمی و چ ــای اس ــکل ه ــش تش ــه در بخ چ
و  هــا  کانــون  بخــش  در  و چــه  علمــی  انجمن هــای 

ــت.  ــا یاف ــت و ارتق ــاره گرف ــق دوب ــریات رون نش
- »دانشــجوی ســتاره دار« یکــی از کلیــدواژه هــای میراث 
دولــت قبلــی در عرصــه آمــوزش عالــی بــود. دولــت آقــای 

روحانــی در ایــن عرصــه چگونــه ظاهر شــد؟
- در ابتــدای دولــت یازدهــم یکــی از مطالباتــی کــه 
از شــخص رئیــس جمهــور شــده بــود، رســیدگی بــه 
ــه  ــود. دانشــجویانی ک ــتاره دار ب مشــکالت دانشــجویان س
عمدتــا بــه علــت گرایــش هــا و فعالیــت هــای سیاســی بــا 
محدودیت هایــی بــه ویــژه ادامــه تحصیــل رو بــه رو شــدند. 
ــدا در زمــان سرپرســتی جنــاب  ــت در همــان ابت ــن دول ای
توفیقــی و ســپس دکتــر فرجــی دانــا تــالش ویــژه ای کــرد و 
بخــش قابــل توجهــی از دانشــجویانی کــه ســتاره دار بودنــد، 
بــه تحصیــل بازگشــتند و اعــاده حــق صــورت گرفــت. در 
ــمول  ــه مش ــد ک ــجویانی بودن ــم دانش ــگاه ه ــن دانش همی
ــروزه  ــتند. ام ــل بازگش ــه تحصی ــدند و ب ــده ش ــن قاع همی
بــه آن معنــا دانشــجوی ســتاره دار نداریــم و اگــر مــواردی 
ــاال از  ــد، احتم ــق نش ــوم موف ــه وزارت عل ــده ک ــی مان باق



حال خوب سینمای ایران

تبدیــل ۳7 میلیــارد تومــان بــه ۱8۰ میلیــارد تومــان فــروش بلیــط گیشــه در چهــار ســال اخیــر رخ داده اســت. 6 فیلــم از فیلم هــای 
پرفــروش تاریــخ ســینما نیــز بــا احتســاب تــورم در ســال 95 اکران شــده اســت.

نیمه اول اردیبهشت 596 نگاه ویژه
محمد رحمانیان در گفتگوی اختصاصی با وقایع اتفاقیه مطرح کرد:

در  را  ســینما  اساســاً  و  می دهنــد  هــم  دست به دســت 
ــه  ــذرد ب ــرش می گ ــه از عم ــالی ک ــل ۱۱۰ س ــن حداق ای
ــه از  ــه ای ک ــرده اســت. جمل ــل ک ــری محافظــه کار تبدی هن
ــه درســتی اســت. یعنــی  ــد جمل ــی نقــل کردی ــای بیضای آق
ممیــزی اینقــدر پیشــرفت می کنــد کــه بــه درون مــا رخنــه 
ــی از  ــه خیل ــات ب ــیاری از لحظ ــا در بس ــا م ــد. اساس می کن
ــوردش کار  ــم در م ــم چــون نمی توانی ــر نمی کنی مســائل فک
ــج  ــوید، به تدری ــزی می ش ــوزه ممی ــی وارد ح ــم. وقت بکنی
ــاب  ــه حج ــد ب ــود، بع ــروع می ش ــک ش ــای کوچ از جاه
ــد  ــردد، بع ــات برمی گ ــی از کلم ــه برخ ــد ب ــردد، بع برمی گ
ــات  ــی موضوع ــا از برخ ــه اساس ــردد ک ــن برمی گ ــه ای ب
ــه  ــد ک ــا برخــی مشــاغل تقدســی دارن ــت نشــود و ی صحب
ــینما،  ــن س ــا ای ــود. نتیجت ــت ش ــه آن صحب ــع ب ــد راج نبای
ســینمایی ابتــر و ناقــص و در عیــن حــال شــریف و انســانی 
مــی شــود. هرچنــد کــه بــا تمــام ایــن محدودیت هــا هنــوز 
ــی  ــا زمان ــن مشــکل ت ــود. ای ــد می ش ــی تولی ــای خوب فیلم ه
کــه بــه ســازوکاری اساســی در رابطــه بــا سانســور و ممیــزی 
نرســیم وجــود دارد. شــما شــاهد بودیــد کــه یــک کارگردان 
مســلمان شــیعه، فیلمــی بــه نــام »آدم برفــی« ســاخت کــه 
در یــک دولــت ممنــوع شــد ولــی در دولــت بعــدش اکــران 
ــد درس  ــران بای ــس مدی ــکان نخورد.پ ــد و آب از آب ت ش
بگیرنــد. بــاور کنیــد کســی تــا بــه حــال بــا ســینما انقــالب 
ــی را گوشــزد  ــک ســری راهکارهای نکــرده اســت. ســینما ی
ــران بلکــه  ــا در ای ــدارد. نه تنه ــدازی ن ــد و قصــد بران می کن
ــم  ــیلی ه ــود ش ــه نیســت. در خ ــا این گون ــای دنی در هیچ ج
کــه مثــاًل ســینمای مبــارز میگوئــل لیتین)کارگــردان( وجــود 
دارد، آنهــا هــم نمی خواســتند بــا ســینما انقــالب کننــد. ایــن 
ــش  ــوم نگران ــن ق ــران ای ــه س ــه همیش ــزی ک ــزان ممی می
ــا  ــت. اساس ــانی اس ــال غیرانس ــه و اص ــتند غیرمنصفان هس
ــوری  ــک خودسانس ــه ی ــال ها ب ــن س ــی در ای ــد ایران هنرمن
دچــار شــده و براســاس قوانیــن و مقتضیــات حکومتــی کــه 

در آن کار می کنــد فیلــم می ســازد. 
- براســاس نظــر شــما سانســور و مقابلــه بــا فیلــم هــا بــه 
نــوع تفاســیری کــه مدیــران از چهارچوب هــای مشــخص 
ــخت گیرانه  ــا س ــی از دوره ه ــردد. در برخ ــد برمی گ دارن
می شــود و در بعضــی از دوره هــا اینطــور نیســت. بــه 
عنــوان مثــال در دولــت پیشــین چندبــار فیلــم هــا از پــرده 
ســینما پاییــن کشــیده شــد ولــی در ایــن دولــت اینطــور 
نبــود. یــا همــان ابتــدا مجــوز ندادنــد یــا اگــر مجــوز داده 
شــد تــا انتهــا پیــش رفــت. بــه نظــر شــما بــرای برطــرف 

شــدن ایــن مشــکل چــه بایــد کــرد؟
ــم و  ــی داری ــر قانون ــک ام ــر دوره ای، ی ــا همیشــه در ه - م
ــران نیــز در ایــن  ــی. مســأله ســلیقه مدی یــک امــر فراقانون
ــری  ــا تئات ــینمایی ی ــر س ــالن مدی ــت. ف ــل اس ــه دخی زمین
ــن کاری  ــدارد چنی ــت ن ــد و دوس ــش نمی آی از کاری خوش
انجــام شــود. تأویل هــای ذهنــی دارد کــه هیــچ قانونــی بــر 
آن مترتــب نیســت. خــب تأویل هــای ذهنــی او ممکن اســت 
بــا تأویل هــای ذهنــی یــک نفــر دیگــر تفــاوت داشــته باشــد 
ــا  ــد. کم ــالف می افت ــی اخت ــم گاه ــا ه ــن علم ــی در بی حت
اینکــه ایــن اتفــاق در مــورد نمایشــنامه »روز حســین« افتــاد. 

گــروه تئاتــری بــا مشــکل مواجــه نبــوده اســت. البته مشــکل 
کمبــود بودجــه وجــود دارد کــه در ایــن رابطــه بایــد فکــری 
بشــود. به خصــوص دولــت بعــدی بایــد بــه بچه هــای 
شهرســتان و تئاتــر شهرســتان ها نــگاه ویــژه ای داشــته باشــد. 
ــن  ــروز از همی ــه ام ــم و چ ــه در قدی ــی چ ــدان بزرگ هنرمن
مشــهد از دل جشــنواره ها و تئاتــر شهرســتان ها بیــرون 
ــد،  ــوش ارجمن ــری، داری ــل رضــا صاب ــد، کســانی مث آمده ان
مرحــوم رضــا دانشــور و ... کــه بــاال آمدنــد و آثــار بزرگــی 

ــد.  را آفریدن
ــه  ــت ک ــن اس ــردان ای ــا کارگ ــه ب ــما در رابط ــده ش - ای
ــف  ــای مختل ــت، بخش ه ــان اس ــر جه ــردان مفس کارگ
ــانی  ــده کس ــن ای ــد. ای ــاوت می کن ــان را داوری و قض جه
ــت. وی  ــم هس ــر ه ــوف معاص ــوز فیلس ــل دول ــون ژی چ
می گویــد وقتــی کــه مــن فیلمــی را نــگاه می کنــم ماننــد 
ــل مــن نشســته و  ــم مقاب ــن اســت کــه کارگــردان فیل ای
ــان اســت.  ــده و تفکــر خــود از جه ــت عقی در حــال روای
اگــر بــا ایــن دیــد بــه قضیــه نــگاه کنیــم شــما به عنــوان 
ــی  ــر در داوری کل ــگ و هن ــه فرهن ــردان در عرص کارگ
چهــار ســال دولــت روحانــی را چگونــه ارزیابــی می کنیــد 
و چــه نمــره ای بــه آن می دهیــد و ادامــه مســیر در 
ــده را چطــور  ــار ســال آین ــت در چه صــورت تکــرار دول

پیــش بینــی مــی کنیــد؟
- اگــر را برمیــدارم! ایــن دولــت بــه اعتقــاد مــن ادامــه پیــدا 
خواهــد کــرد. یعنــی ایــن حرکتــی اســت کــه شــروع شــده و 
نمــی تــوان جلــوی آن را گرفــت. اتفاقــی کــه در آن 8 ســال 
افتــاد ولــی خوشــبختانه ادامــه نیافــت و امیــدوارم در چهــار 
ــوار  ــن مســیر هم ــی ای ــای روحان ــا خــود آق ــده ب ســال آین
ــی مطــرح شــد، ایــن دولــت  ــد. چــون نمــره قبول ادامــه یاب
ــد  ــی می توان ــت، چه کس ــد گرف ــی خواه ــره باالی ــاً نم قطع
ــاد  ــگ و ارش ــی وزارت فرهن ــران فرهنگ ــزرگ مدی ــش ب نق
ــر  ــد منک ــا کردن ــال ایف ــار س ــن چه ــه در ای ــالمی ک اس
ــه  ــته شــد، در زمین ــا برداش شــود. بســیاری از محدودیت ه
موســیقی گام هــای بزرگــی برداشــته شــد. در زمینــه کتــاب 
ــانی  ــار درخش ــینما آث ــه س ــاد، در زمین ــی افت ــاق بزرگ اتف
دیدیــم، در زمینــه تئاتــر همانطورکــه اشــاره کــردم بســیاری 
از ممیزی هــای بیهــوده برداشــته شــد و ممیــزی جــای خــود 
ــا  ــا بچه ه ــران و دســت اندرکاران ب ــه مشــاوره داد. مدی را ب
ــد و  ــاع می کردن ــا را اقن ــا، آنه ــد. گاه اینه ــت می کردن صحب
گاه برعکــس. مکالمــه تئاتــری برقــرار شــد. اینهــا اتفاقــات 
کمــی نیســت. یادمــان نــرود در هشــت ســال پیــش از دولت 
ــل  ــز تعطی ــه ای همه چی ــاد. به گون ــی افت ــی چــه اتفاقات روحان
بــود. جرقه هایــی مثــل »جدایــی نــادر از ســیمین« بــر مبنــای 
ذوق فــردی شــخصی مثــل اصغــر فرهــادی اســتوار بــود، آن 
دولــت کــه کال جلــوی فیلمبــرداری فیلــم را گرفــت و اگــر 
هــوش و درایــت شــخص اصغــر فرهــادی نبــود مــا از چنیــن 
شــاهکاری محــروم بودیــم. خوشــبختانه ایــن اتفــاق در ایــن 
دولــت نیفتــاد، خوشــبختانه آدم هــای خوبــی ســرکار آمدنــد. 
مــن معتقــدم مطمئنــا دولــت آقــای روحانــی در چهــار ســال 

آینــده بــرای ادامــه مســیر دســتش بازتــر خواهــد بــود.

حسین محمددوست
فارغ التحصیل حقوق و اندیشه سیاسی

پیــش مصاحبــه: محمــد رحمانیــان بــرای اهــل هنــر نیــاز به 
معرفــی چندانــی نــدارد. کارگــردان طــراز اول تئاتر کشــور 
کــه در دولــت روحانــی توانســت بعــد از دوره ای طوالنــی 
ممنــوع الــکاری دوبــاره بــه صحنــه برگــردد. امــا رحمانیان 
در مســائل سیاســی و اجتماعــی نیــز بــی نظــر نیســت و از 
زاویــه هنــر بــه نقــد و حالجــی جامعــه ایرانــی مــی پــردازد. 
چنــدی پیــش رحمانیــان بــه بهانــه اکــران دانشــگاهی فیلم 
»ســینما نیمکــت« کــه خــود کارگردانــی اش کــرده اســت 
ــهد  ــگاهی در مش ــحویان جهاددانش ــازمان دانش ــان س مهم
ــه در  ــم ک ــو کنی ــا او گفتگ ــا ب ــت داد ت ــی دس ــود. مجال ب
ــه  ــری و مهدی ــی قدی ــم. از عل ــی خوانی ــم م ــا ه ــه ب ادام
ــد  ــاری دادن ــرا ی ــه م ــن مصاحب ــن ای ــاوری کــه در تدوی ی

سپاســگزارم.
ــما  ــه کاری ش ــه کارنام ــه ب ــا توج ــان ب ــاب رحمانی - جن
کــه در آن ســه دوره ممنوع الــکاری وجــود دارد )دوره 
اول ســال های 63-61، دوره دوم 76-67 و دوره ســوم از 
ــدا  ــا ســال 92( ابت ــی ت ــج ســال یعن ســال 87 به مــدت پن
ــه  ــبت ب ــما را نس ــر ش ــام نظ ــورت ع ــه ص ــم ب می خواه

ــم. ــی بدان ــای روحان ــت آق ــی در دول ــت فرهنگ وضعی
- دولــت آقــای روحانــی در بخــش فرهنگــی، دولت یکدســتی 
ــوزه  ــم. ح ــر بده ــوزه نظ ــه ح ــم در س ــن می توان ــت. م نیس
کتــاب، حــوزه تئاتــر و حــوزه ســینما. ســه حــوزه ای کــه مــن 
در آن فعالیــت داشــتم. در حــوزه کتــاب آمــدن شــخصی مثل 
ســیدعباس صالحی بــه معاونت فرهنگــی وزارت ارشــاد، اتفاق 
خیلــی بزرگــی بــود. آدمــی بــه ایــن عرصــه آمــد کــه خــود 
نویســنده بــود، خــود روحانــی بــود و به بســیاری از مشــکالت 
کــه در دوره قبــل، دولــت آقــای احمــدی نژاد)معاونــت آقــای 
دری( پیــش آمــده بــود اشــراف داشــت. بــا حضــور ایشــان، 
بــر بســیاری از ادعاهــا در رابطــه بــا کارهــای توقیــف شــده و 
کارهایــی کــه مهــر ضداســالمی یــا غیراســالمی خــورده بــود، 
مهــر باطــل زده شــد. در حــوزه ســینما ورود آقــای ایوبــی در 
ابتــدا اتفــاق خوبــی را رقــم زد امــا اتفــاق بــد زمانــی شــروع 
شــد کــه آدم هایــی کــه در دولــت آقــای احمدی نــژاد 
ــارت از  ــوزه نظ ــزی درح ــوران سانســور و ممی ــوان مأم به عن
هیــچ روش خصمانــه ای روی گــردان نبودنــد مجــدداً در حــوزه 
مدیریــت بــه کار گرفتــه شــدند. بنابرایــن مــا بــا یــک معاونت 
ســینمایی دوگانــه ای روبــه رو بودیم. در بخشــی از آن بســیاری 
ــیاری از  ــی بس ــد، از طرف ــتند کارکنن ــازان می توانس از فیلمس
ــانی در  ــی درخش ــه خیل ــن کارنام ــدند. م ــف ش ــا توقی کاره
ــه کار و  ــا در زمین ــم. ام ــینمایی نمی بین ــت س ــه معاون زمین
حرفــه اصلــی خــودم یعنــی تئاتــر، خیلــی اتفــاق بزرگــی بــود. 
ــل و  ــه قب ــی چ ــچ دولت ــه ای و هی ــچ کابین ــز در هی ــا هرگ م
چــه بعــد از انقــالب در ایــران، بــا گروهــی از مدیــران مواجــه 
نبودیــم کــه حتــی یــک کار را توقیــف نکننــد. این چهار ســال 
اتفــاق عجیــب و غریبــی بــود. البتــه ایــن حــرف مــن نیســت، 
از بقیــه تئاتــری هــا هــم می توانیــد بپرســید. شــگفتی دولــت 
آقــای روحانــی در زمینــه تئاتــر مســاله ای اســت کــه مــن در 
هــر مصاحبــه ای بــه آن اشــاره می کنــم و بــه تمــام کســانی 

کــه در ایــن حــوزه فعالیــت داشــتند تبریــک می گویــم.
ــخنرانی اش  ــی از س ــال 57، در بخش ــی س ــرام بیضای - به
ــن  ــه ای ــود ک ــر ب ــن نظ ــر ای ــه« ب ــا گوت ــب ب در »ده ش
ممنوعیــت پشــت ســرهم باعــث نوعــی خودسانســوری در 
ــز  ــما نی ــر ش ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــدان ش ــن هنرمن بی
ــر داشــته اید  ــن حــوزه ســینما و تئات در مقایســه ای کــه بی
گفتــه ایــد کــه تئاتــر ذاتــاً بــه ســمت محافظــه کار بــودن 
نمــی رود، امــا در ســینما خیلی از مولفــه هــای محافظه کاری 
وجــود دارد. ایــن محافظــه کاری چــرا در ســینما برخــالف 
تئاتــر به وجــود می آیــد؟و چگونــه می تــوان بــر ایــن 

ــه کــرد؟  محافظــه کاری غلب
- ببینیــد یــک علــت بــه ایــن برمی گــردد کــه ســینما اصــوالً 
هنــر مردمــی تــری اســت، آدم هــای بیشــتری آن را می بیننــد 
ــت.  ــری اس ــر خاص ت ــر هن ــس تئات ــد. برعک ــر می دهن و نظ
مخاطــب محدودتــری دارد و ایــن محدودیــت در واقــع 
ــه  ــان اندیش ــجویان و صاحب ــنفکران، دانش ــوزه روش ــه ح ب
ــک  ــون از ی ــر چ ــاص تئات ــور خ ــن به ط ــردد. بنابرای برمی گ
مبــدا روشــنفکرانه و از جهــان دیگــری برمی خیــزد مخاطبیــن 
آن، تفــاوت خیلــی عمــده ای بــا مخاطبیــن ســینما دارد. تئاتــر 
ــه  ــبت ب ــر نس ــر ذات تئات ــوی دیگ ــت. از س ــتگوتر اس راس
ــی  ــل مختلف ــینما عوام ــر اســت. در س ــینما پدیدارگرایانه ت س
ــاژ،  ــل مونت ــد مث ــی را محدودکنن ــن پدیدارگرای ــد ای می توان
ایــن عوامــل  تمــام  و...  ویــژه  صداگــذاری، جلوه هــای 

عــده ای از کیهــان و رجــا نیــوز و فــارس آمدنــد و مطالبــی 
ــری زد.  ــرف دیگ ــد و ح ــی آم ــای صالح ــی آق ــد ول گفتن
بنابرایــن بــه جــرم ایــن تأویل هــا کــه نبایــد کاری را توقیــف 
کــرد. مــن بــه نظــرم امــر قانونمنــدی در ایــن زمینــه وجــود 
ــلیقه ای و  ــم و س ــم و بره ــی دره ــز خیل ــه چی ــدارد، هم ن
شــخصی و براســاس حــس آن روز بــررس یــا ممیــز اســت. 
ــگ  ــوص فرهن ــا درخص ــه م ــت ک ــوان گف ــور می ت ــن ط ای
ــه  ــد ب ــه ســاختارها باشــیم مقی ــن کــه مقیــد ب بیشــتر از ای
اشــخاص هســتیم و هــر تیــپ فکــری کــه حاکــم می شــود 
وضعیــت فرهنــگ براســاس آنهــا تعییــن می شــود. یک بــار 
ــان  ــن فیلم ت ــورد تأییدتری ــم م ــتان گفت ــی از دوس ــه یک ب
ــورد  ــاه م ــل پنج ــان حداق ــد، برایت ــان دهی ــن نش ــه م را ب
درمــی آورم کــه می توانــد مشــکل عقیدتــی، اســالمی، 
مفهومــی و یــا اجتماعــی داشــته باشــد. بنابرایــن اگــر قــرار 
اســت شمشــیر را از رو ببندیــم کــه هــر فیلمــی یــا نمایشــی 
ــدی  ــش ج ــکال پخ ــک اش ــاً ی ــود حتم ــش می ش ــه پخ ک
ــت  ــویی اس ــن بلبش ــه اش همی ــود دارد، نتیج در آن کار وج
کــه مشــاهده می شــود و همچنــان هــم معتقــدم تــا زمانــی 
ــای  ــاس دیدگاه ه ــران براس ــد و مدی ــلیقه ها حاکمن ــه س ک
شــخصی خودشــان و براســاس شــرایط نگــه داری میــز خــود 
نظــر می دهنــد، هنرمنــدان بایــد کاری بکننــد کــه آن میــز 
همچنــان بــرای آن شــخص حفــظ شــود و هیــچ شــائبه ای و 
ــا  ــار ی ــان چه ــه ایش ــد ک ــود نیای ــوءتفاهمی در آن به وج س
ــد و  هشــت ســال خــود را بگذراننــد، حقــوق خــود را بگیرن
برونــد. شــرایط درســت نخواهــد شــد هرچنــد خوشــبختانه 
آقــای روحانــی دارد حرکــت می کنــد و قلــدر اســت و 

ــد.  ــدری پافشــاری کن ــن قل ــر ای امیــدوارم کــه ب
- بــا توجــه بــه اینکــه متــن نمایشــنامه »مجلــس 
ضربــت زدن« آقــای بیضایــی در دهــه 70 نوشــته شــد، اما 
نخســتین بــار توســط شــما در ســال گذشــته روی صحنــه 
رفــت و بــا اســتقبال خیلــی پرشــور از ســمت مــردم نیــز 
مواجــه شــد آیــا مــی تــوان نتیجــه گرفــت شــرایط حاکــم 
ــر روی  ــت ب ــر دول ــی در ه ــت گزاری فرهنگ ــر سیاس ب
ــید  ــه می نویس ــی ک ــه متن های ــما ک ــل ش ــی مث هنرمندان
یــا روی صحنــه می بریــد تمــی اجتماعــی و بعضــاً دینــی-
ــد برخــی از شــرایط اســت،  ــی نق ــه نوع ــی دارد و ب مذهب

ــر مــی گــذارد؟ تاثی
ــن حــد آزادی عمــل  ــا ای - بســیار، مــن در هیــچ دوره ای ت
نداشــتم چــه در رابطــه بــا متــن خــودم و چــه متــن 
درخشــان مجلــس ضربــت زدن آقــای بیضایــی. در دوره های 
ــا بی مهــری مواجــه شــد. دفعــات قبــل کــه  ــی بارهــا ب قبل
ــد اگــر  ــد نمایــش را اجــرا کنن ــی ســعی کردن ــای بیضای آق
ــت  ــدر تح ــد و اینق ــل می کردن ــان را ح ــی مشکالتش کم
ــد شــاید خــود آقــای بیضایــی ایــن نمایــش را  فشــار نبودن
ــن  ــن ای ــود م ــرای خ ــال ب ــا به هرح ــد. ام ــرا می کردن اج
چهــار ســال، چهارســال شــگفت انگیزی بــود. از شــهریور 9۲ 
ــج  ــد از پن ــای قدیمــی« را بع ــن کارم »ترانه ه ــن اولی ــه م ک
ســال ممنوع الــکاری روی صحنــه بــردم تــا اســفند 95 کــه 
ــام تمــام مــادران« را در تهــران اجــرا کــردم  نمایشــنامه »ن
بــا کمتریــن مشــکلی مواجــه نشــدم. نه تنهــا مــن کــه هیــچ 

شگفتـݡݡی دولت روحـانی
 در حوزه تئاتر بود



مقاومت در برابر فیلترینگ

توئیتــر، فیــس بــوک و یوتیــوب شــبکه هــای اجتماعــی بودنــد کــه در دولــت قبــل فیلتــر شــدند. مقایســه کنیــد ایــن اوضــاع را بــا 
دولــت وقــت کــه در برابــر فیلترینــگ اینســتاگرام و تلگــرام تــا امــروز مقاومــت کــرده اســت.

نیمه اول اردیبهشت 696 نگاه ویژه
گر دموکراسی میخواهیم! ا

دولت روحانی و پروژه ی دموکراتیزاسیون در ایران

هــر دولتــی ممکن اســت بــا وضعیت اســتثنایی روبــه رو شــود اما 
خطــر زمانی اســت که وضعیت اســتثنایی دیگر اســتثنایی نباشــد 
و در واقــع بــا اســتمرار آن توســط دولــت، بدل بــه پارادایــم دولت 
شــود. بدیــن ترتیــب وضعیــت اســتثنایی از تمهیــدی موقتــی و 
خــاص بــه تکنیکــی دولتــی بــدل مــی شــود. در این حالــت دیگر 
مــا بــا وضعیــت اســتثنایی جعلــی یا تعمــدی بــه جــای وضعیت 
اســتثنایی واقعــی رو بــه رو هســتیم. بــرای توضیح بیشــتر الزم به 
ذکــر اســت کــه هابــز ایــده ی تشــکیل دولــت را در جهــت پایان 
دادن بــه وضعیــت »انســان گرِگ انســان« مــی دانســت و در واقع 
الگــوی هابــزی دولــت و تولــد »لویاتــان« بــه ســبب پیــش فرض 
تــرس متقابــل و جنــگ همــه علیــه همــه بــود. امــا در وضعیــت 
اســتثنایی مــا بــا مولــودی بــه نــام دولــت امنیتــی مواجه هســتیم 
کــه ایــده ی هابــز دقیقــا وارونــه مــی شــود چراکــه دولــت دائمــا 
بــر تــرس شــهروندان اســتوار اســت و تــرس همــواره بایــد حفظ 
شــود چراکــه کارکــرد اصلــی چنیــن دولتــی همیــن وضعیــت 
اســت. ایــده ی آگامبــن در وضعیــت اســتثنایی مرحلــه ای کامــل 
تــر از »جامعــه انضباطــی« میشــل فوکــو اســت و تــا حــد زیــادی 
نحــوه ی عملکــرد دولــت بــرای تحقق ایــن جامعه همــان توصیه 

ی ماکیاولــی یعنــی بازنمایــی قدرت اســت.
 در کنــار حفــظ وضعیت تــرس فراگیــر، دولت امنیتــی دو ویژگی 
دیگــر نیــز دارد: سیاســت زدایــِی شــهروندان و دســت شســتن از 
هــر گونــه قاطعیــت قانونــی. سیاســت زدایــی انفعــال سیاســی و 
اجتماعــی شــهروندان اســت بــه دنبــال اقدامــات قهرآمیــز دولت 
بــه گونــه ای کــه دیگــر بــه ســبب بــاال رفتــن هزینــه ی فعالیت 
سیاســی، کســی رغبــت بــه آن نشــان نمی دهــد. عــدم قاطعیت 
ــای  ــوزه ه ــت در ح ــرد دول ــودن عملک ــفاف نب ــز ش ــی نی قانون
گوناگــون و برخــورد متفــاوت بــا افــراد اســت. نیــاز بــه توضیــح 
نیســت کــه دولــت امنیتــی در برابــر دولــت، حــق تعریــف مــی 
شــود و در یــک تفــاوت آشــکار مــی تــوان گفــت در دولــت حق، 
جــرم بایــد در ابتــدا بــا تحقیــق و تفحــص قضایــی تصدیق شــود 
امــا در دولــت امنیتــی بــا پارادایــم وضعیــت اســتثنایی، حــرف 
نیروهــای امنیتــی و رســانه هــای وابســته بــه دولــت بســنده می-

کند.
وضعیت استثنایی پارادایم دولت احمدی نژاد

 وضعیــت اســتثنایی در دولــت احمــدی نــژاد بــه مــرور از دولــت 
ــه  ــد. در ادام ــت ش ــت دوم او تثبی ــاز و ســپس در دول اول او آغ
مختصــرا و فقــط از بــاب یــادآوردی بــرای ادامه ی بحــث خود به 
ذکــر مــواردی بــرای تشــریح دولــت امنیتــی با تکیه بــر وضعیت 
اســتثنایی در دوره ی ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد اشــاره می 
کنــم. در بعــد سیاســت داخلــی پــس از انتخابــات بحــث برانگیز 
ســال 88، دولــت امنیتی مســتقر شــد. اگرچه اعتراضــات خیابانی 
ــان یافــت امــا وضعیــت اســتثنایی و تدابیــر  پــس از مدتــی پای
خــاص آن بــه منزلــه ی پارادایــم دولتــِی محمــود احمــدی نــژاد 
باقــی مانــد. نــه تنهــا حصــر خانگــی ســران جنبــش ســبز ادامــه 
پیــدا کرد بلکــه بســیاری از فعالین سیاســی و اجتماعی بازداشــت 

اطالعــات رونق بیشــتری بگیــرد. تدویــن و ارائه ی منشــور حقوق 
شــهروندی از دیگــر اقدامــات مثبــت دولــت یازدهــم در جهــت 
ایجــاد نهادهــای قانونــی به عنــوان پشــتوانه ی حقوقی بــرا تضمین 
حقــوق شــهروندان اســت. چکیــده وار مــی تــوان گفــت دولــت 
روحانــی در چهــار ســال اخیــر در حکــم ضربــه گیــری میــان دو 

نیــروی محافظــه کار و اصــالح طلــب بــوده اســت.
 در بعــد سیاســت خارجــی نیــز شــعار ســال 9۲ یعنــی تعامــل 
ســازنده بــا جهــان از همــان آغــاز دولــت یازدهــم پیگیری شــد و 
تیــم مذاکــره کننــده ی هســته ای ایران توانســت با انعقــاد برجام 
ایــران را از ذیــل بنــد هفتــم منشــور ســازمان ملــل خــارج کنــد 
آن هــم بــه عنــوان نخســتین کشــوری کــه توانســته اســت بدون 
جنــگ و فقــط از طریــق مذاکــره از شــمول ایــن بنــد خارج شــود. 
لغــو تمــام تحریــم هــای مربــوط بــه پرونــده ی هســته ای باعث 
شــد تــا حصــار انــزوای ایــران شکســته  و از میــزان ایران هراســی 
در دنیــا کاســته شــود. افزایــش تعامــالت سیاســی و اقتصــادی 
ایران با کشــورهای همســایه و همچنین کشــورهای توســعه یافته 
باعــث شــد تــا از ایــران در عرصــه ی بیــن المللــی حساســیت 
زدایــی شــود و بــا عــادی ســازی در عرصــه ی سیاســت خارجی، 
خطــر حملــه ی نظامــی به ایــران ذیــل اجمــاع جهانی و بــا مجوز 
ســازمان ملــل متحــد از بین بــرود. بدیــن ترتیب دیگــر وضعیت 
اســتثنایی ناشــی از تــرس هجــوم بیگانــگان به ســرکردگی آمریکا 
و بــه محــاق بــردن حقــوق شــهروندان بــه ســبب آن کــه امنیت 
بــر آزادی اولویــت دارد باعــث تحدیــد حقــوق آن هــا نمی شــود. 
بازگشــت ایــران بــه بــازار نفــت و همچنیــن مبــادالت تجــاری 
بیــن المللــی بــه دنبــال برجــام نیــز بــه اقتصــاد بیمــار کشــور 
ــر  ــه کمت ــش از 4۰% ب ــورم بی ــش ت ــرد. کاه ــک ک ــیار کم بس
ــت %4 ،  ــه مثب ــی 6% ب ــدود منف ــادی از ح ــد اقتص از ۱۰% ، رش
کاهــش قاچــاق از ۲5 میلیــارد دالر بــه نصــف، نثبیت نــرخ ارز به 
پشــتوانه ی دالرهــای نفتــی و افزایش حقــوق کارمنــدان و کارگران 
باعــث ثبــات اقتصــادی کشــور و خــروج از وضعیــت بحــران زا 

شــده اســت.
سخن پایانی

ــه  ــر تجرب ــار ســال اخی ــه در چه ــی ک ــات، آرامــش و امنیت ثب
کــرده ایــم بــه دنبال عــادی ســازی شــرایط و نرمــال ســازی در 
عرصــه هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی و خروج 
از وضعیــت اســتثنایی بــه گونــه ای اســت کــه پیش تــر ذکر آن 
رفــت. دولــت روحانــی بــرای خــروج کامــل از وضعیت پیشــین 
و تکمیــل پــروژه ی نرمالیزاســیون نیــاز بــه زمــان دارد چراکــه 
عــادی ســازی پــس از تجربــه ی بحــران هــای گوناگــون زمــان 
بــر اســت. ناامیــد شــدن از رونــد تدریجــی اصالحــات بــه دنبال 
دیــدگاه آرمانــی ایرانیــان اســت تــا در کوتــاه مدت به بیشــترین 
نتیجــه دســت پیــدا کننــد؛ جامعــه کوتــاه مــدت نتیجــه ای جز 
»خانــه ی کلنگــی« بــه دنبــال نخواهــد داشــت. اســتمرار دولــت 
روحانــی یعنــی همــوار کــردن مســیر دموکراتیزاســیون چراکــه 
دموکراســی در ایــران از مســیر نرمالیزاســیون می گــذرد و بدون 
خــروج از وضعیــت اســتثنایی و ایجــاد نوعــی اجماع میــان گروه 
هــای مختلــف جامعــه نمــی تــوان بــا جــدال و جنگ به ســمت 
دموکراتیزاســیون رفــت. ادامــه ی دولــت روحانــی و چگونگــی 
ــب  ــل در قال ــه دموکراتیزاســیون را در ذی ــن مســیر ب ــم ای خت

فرمولــی ارائــه مــی کنــم:
توســعه ی اقتصــادی همــراه بــا صنعتــی شــدن از طریــق تحــول 
و بازتعریــف ارزش هــا )تفســیری بــه روز از دیــن متناســب بــا 
شــرایط، شایســته ســاالری، ظهور و تقویت اررزش هــا و رفتارهای 
دموکراســی( + گشــایش بــاب تجــارت خارجــی + ایجــاد منابــع 
جدیــد قــدرت بــرای گروه هــای اجتماعی + افزایش ســطح ســواد 
و آگاهــی عمــوم + تغییر در ســاختار اجتماعی و گســترش طبقه ی 
متوســط = دموکراتیزاســیون. روش روحانــی و ادامــه دهنــدگان راه 
او نیــز: مذاکــره + مصالحــه یــا معاملــه ی دموکراتیــک + اعطــای 
امتیــاز اســت با هــدف ائتــالف اصالح طلبــان دموکراتیــک درون 
حاکمیــت بــا نیروهای اجتماعــی دموکراتیک علیه محافظــه کاران 
ضددموکراتیــک درون حاکمیت و همچنیــن همکاری دموکراتیک 

میــان رهبــران نیروهــای اجتماعی.

علی قدیری
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مقدمــه: کارزار انتخابــات جایــی اســت کــه حامیــان هــر کاندیدا 
ادلــه ی خــود در جهــت حمایــت از او را بــه عمــوم مــردم اقامــه 
مــی کننــد تــا بلکــه کاندیــدای مــورد نظرشــان بتواند با پیــروزی 
در ایــن عرصــه بــه اهــداف مــورد نظــرش جامــه عمل بپوشــاند. 
بدیهــی اســت کــه متناســب بــا هــر قشــر بایــد ادبیــات خاصــی 
برگزیــده شــود چــرا کــه نیازهــا و دغدغــه هــای آن هــا متفاوت 
اســت و بایــد بــا زبــان خودشــان بــا آن هــا ســخن گفــت. بــه 
همیــن ســبب در ابتــدای ایــن نوشــتار برآنم تــا جامعــه ی هدف 
خــود را مشــخص و بــا توجــه بــه آن اســتدالل خــود را در جهت 

لــزوم تــداوم دولــت روحانــی ارائــه کنــم.
بــدون شــک از زوایــای گوناگونــی مــی تــوان از دولــت روحانــی 
دفــاع کــرد کمــا اینکــه از زوایــای مختلفــی مــی تــوان بــه آن نقد 
ــه ی پیشــبرد  ــا از زاوی ــی کوشــد ت ــده م ــا نگارن ــرد- ام وارد ک
پــروژه ی دموکراتیزاســیون، دولــت روحانــی را ارزیابــی کنــد. در 
ایــن نوشــتار مخاطــب ســخنان مــن، به صــورت خــاص افــرادی 
اســت کــه دل در گــرو دموکراســی دارنــد امــا تجربیات گذشــته 
و عــدم توفیــق دولــت روحانــی در تامیــن تمــام خواســته هــای 
دموکراتیــک آن هــا باعــث شــده اســت تــا دیگــر امیــدی بــه 
صنــدوق رای نداشــته باشــند و در نتیجــه رای ندهند یــا انتخابات 
را تحریــم کننــد. چکیــده وار جامعــه ی هــدف من در این نوشــتار 
افــرادی اســت کــه انگیــزه ی خود بــرای شــرکت در انتخابــات و 
امیــد بــه تغییــر کشــور در جهــت اصالحــات و تعمیق پایــه های 

دموکراســی را از دســت داده انــد.
وضعیت استثنایی

ســعید حجاریــان در شــماره ی ۲8 ماهنامــه ی »اندیشــه ی پویا« 
در مقالــه ای بــا عنــوان »کامیابــاِن خــالف آمِد عــادت« در تحلیل 
دولــت اعتــدال، بــر ایــن نظــر اســت کــه ایــن دولــت در جهــت 
نرمالیزاســیون )یــا عــادی ســازی شــرایط در جهت به قاعــده و به 
هنجــار کــردن( حرکت مــی کند چراکــه نرمالیزاســیون مقدمه  و 
شــرط الزم دموکراتیزاســیون اســت. در واقــع حجاریان با اســتفاده 
از تقســیم بنــدی نیکــوس پوالنــزاس، از دو نــوع دولــت نرمــال 
و اســتثنایی یــاد مــی کنــد و دولــت احمــدی نــژاد را بــه عنــوان 
دولتــی اســتثنایی در مقابــل دولــت نرمــال بــا تمــام ویژگــی های 
آن یعنــی عــدم نظــام متکثــر حزبــی و انحصــار قــدرت، عــدم 
حاکمیــت قانــون یــا تفاســیر ســلیقه ای از آن، کنتــرل شــدید بــر 
دســتگاه هــای ایدئولوژیــک )ماننــد رســانه هــا، دانشــگاه و...( و در 
نهایــت بــر هــم زدن مناســبات قــدرت و تفکیک قــوا را مــراد می 
کنــد. حجاریــان همچنیــن در ادامــه دولــت روحانی را نیز تالشــی 
مــی دانــد در جهــت نرمــال کــردن دولت اســتثنایی به گونــه ای 
کــه دولــت، پیــش بینی پذیــر شــود و با حاکمیــت قانــون، مانعی 

در برابــر نوســانهای پریودیــِک اســتثنایی ایجاد شــود.
برخــالف ســعید حجاریــان، نگارنــده در ایــن نوشــتار بــه جــای 
دولــت اســتثنایی در برابــر دولــت نرمــال، از »وضعیت اســتثنایی« 
ــتثنایی  ــت اس ــد. وضعی ــی کن ــاد م ــژاد ی ــدی ن ــت احم در دول
اصطالحــی اســت کــه »جورجــو آگامبــن« از آن بهــره مــی بــرد 
تــا نشــان دهــد کــه هر نــوع حکومتــی می توانــد بدیــن وضعیت 
روی آورد حتــی دموکراســی هــای غربــی. امــا وضعیت اســتثنایی 
چیســت؟ بــه تعبیــر آگامبــن وضعیــت اســتثنایی حکــم بــرزخ 
میــان حقوق عمومــی و واقعیــت سیاســی را دارد. در واقع وضعیت 
اســتثنایی بــه نوعــی زمــان مــرده ی حقوقــی یــا المــکان مطلــق 
قانونــی اســت کــه طــی آن ســِد حقــوق اساســی و آزادی هــای 
ــا  ــون ی ــر ســیل زوِر قان ــردی در هــم می شــکند و جامعــه زی ف
همــان زور محــض غــرق مــی شــود. بــه بیان ســاده تــر وضعیت 
اســتثنایی حالتــی اســت کــه حاکــم، قانــون را اســتثنائاً و موقتــاً به 
حالــت تعلیــق در مــی آورد بــرای آن کــه حقوق عمومــی و قانون 
قابلیــت پاســخگویی بــه وضعیت خــاص را نــدارد. بدیــن ترتیب 
وضعیــت اســتثنایی مرحله ی عــدم تــوازن میان حقــوق عمومی و 

واقعیت سیاســی اســت.

و بــا احــکام ســنگینی مواجــه شــدند. تنهــا در دولــت دهــم 46 
نشــریه توقیف شــد، انجمــن صنفی روزنامــه نگاران پلمــپ و خانه 
احــزاب تعطیل شــد؛ انحــالل بســیاری از انجمن های اســالمی در 
دانشــگاه هــا، توقیف نشــریات دانشــجویی، اخــراج دانشــجویان و 
اســاتید دانشــگاه از دیگــر پیامدهــای دولــت امنیتی احمــدی نژاد 
بــود. در بعــد سیاســت خارجــی در زمانــی کــه شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل قطعنامــه هــای ۱7۳7، ۱747، و ۱8۰۳ را وضع می 
کــرد و انــزوای ایــران بیــش از پیــش مــی شــد، محمــود احمدی 
نــژاد بــا کاغذپــاره خوانــدن تحریــم هــا به اســتقبال ایــن وضعیت 
مــی رفــت. حتــی زمانــی کــه ایــران در ذیــل فصل هفتم منشــور 
ســازمان ملــل قــرار گرفت و بــه عنــوان »تهدیدکننــده و یا ناقض 
صلــح در جهــان« شــناخته شــد کــه طبــق اصــل 4۲ بنــد هفتــم 
حتــی در صــورت لــزوم ایــن اجــازه را بــه شــورای امنیت مــی داد 
تــا بــرای تضمیــن صلــح حتــی بــه نیــروی نظامی متوســل شــود 
بــاز هــم اقــدام جــدی از ســوی دولــت وقــت بــرای پایــان دادن 

بــه ایــن خطــر انجــام نگرفت.
بــه ســمت  اســتثنایی و حرکــت  از وضعیــت  خــروج 

دموکراتیزاســیون
حســن روحانــی همــان طــور کــه در انتخابــات ســال 9۲ اعــالم 
کــرده بــود، در طــول چهــار ســال دولــت خــود کوشــید تــا بــا 
شــعار اعتــدال، تدبیــر و امیــد را بــه کشــور بازگردانــد. بــه اعتقاد 
نگارنــده مجموعــه ی اقدامــات دولــت یازدهــم را مــی تــوان ذیل 
عنــوان نرمالیزاســیون یــا عــادی ســازی شــرایط در عرصــه های 
گوناگــون تحلیــل کــرد و نحــوه ی خــروج از وضعیت اســتثنایی را 
مــورد ارزیابــی قــرار داد. بــه صــورت تمثیلــی مــی تــوان گفــت 
چهــار ســال دولــت روحانی تالشــی بــود بــرای بازگردانــدن قطار 
ایــران کــه از ریــل خــارج شــده و در آســتانه ی ســقوط بــود. در 
بعــد سیاســت داخلــی حســن روحانی بــا کابینــه ی ائتالفــی خود 
از میــان اصــالح طلبان و اصــول گرایــان میانه، حداکثر اجمــاع در 
قــوه ی مجریــه میــان نیروهــای گوناگــون را بــه وجــود آورد و بــا 
عبــور از خــط قرمزهــای تصنعی ناشــی از وضعیت اســتثنایی پس 
از حــوادث 88 بــه اســتمرار ایــن وضعیــت خاتمــه داد. بازگشــت 
ــاس  ــه در قی ــد ن ــدرت هرچن ــه عرصــه ی ق ــان ب اصــالح طلب
دوره ی اصالحــات باعــث شــد تــا حاشــیه نشــین هــای هشــت 
ســال گذشــته  دوبــاره بــه متــن بازگردند. تاســیس حــزب اتحاد 
ملــت ایــران اســالمی در ســال ۱۳94 بــا موافقت کمیســیون ماده 
۱۰احــزاب وزارت کشــور نمونــه ای از بازگشــت جــدی اصــالح 
طلبــان بــه عرصــه ی قــدرت اســت. بازگشــایی خانــه احــزاب و 
انجمــن صنفــی روزنامــه نــگاران گام هایــی هــر چند کوچــک در 
جهــت عــادی ســازی سیاســت داخلــی بــود. تاســیس بیــش از 
7۰ انجمن اســالمی در دانشــگاه های سراســر کشــور و بازگشــت 
دانشــجویان ســتاره دار بــه منزله ی پایــان تک صدایی دانشــگاه و 
ترویــج گفتمانــی بــود که در هشــت ســال پیش بــه حاشــیه رانده 
شــده بــود. فضــای بــاز بــرای رســانه هــای منتقــد و مقاومــت در 
برابــر فیلترینــگ شــبکه هــای مجــازی نیز باعث شــد تــا جریان 

دولت بی ستاره ها
نگاهی به داستان دانشجوی ستاره دار دوران احمدی نژاد

از هــر فــرد دیگــری معنــای »پدیــده ای را کــه در چشــم مــردم 
نــگاه مــی کنــد و ســفید را مــی گویــد ســیاه اســت« درک مــی 
کردنــد. مســأله ی دانشــجویان ســتاره دار در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ســال ۱۳88، یکــی از مباحــث و معضالتــی بــود کــه 
در گفت وگوهــا و مناظــرات انتخاباتــی بارهــا مــورد بحــث قــرار 
گرفــت. دانشــجویانی کــه پــاداش ســال هــا تحصیــل و تــالش 
ــه جــرم فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی و  خــود را تنهــا ب
سیاســی خــود در چارچــوب کلیــه ی قوانین موجــود در دانشــگاه، 
بــا محرومیــت از ادامــه ی نحصیــل و حقوق بدیهی و انســانی خود 
دریافــت کــرده بودنــد و هیــچ گونــه رســانه و تریبونی بــرای بیان 
آن چــه در روزهــا و ســال هــای پــس از محرومیــت از تحصیــل 
بــر آنــان رفتــه و مــی رود، در اختیــار نداشــتند و ســال ها بــه جای 
طــی کــردن مســیر دانشــگاه باید مســیر ســازمان های امنیتــی را 
بــرای احقــاق حقــوق از دســت رفتــه ی خــود طــی مــی نمودنــد. 

منتقــل مــی نمــود آن بــود که »مشــکل شــما آموزشــی نیســت 
و بایــد مشــکل خــود را از طریــق نهادهــای امنیتــی اســتان خــود 
مرتفــع نماییــد«. دانشــجویانی کــه پــس از مــاه هــا بــی خوابــی 
ــه ســازمان  و تــالش بــی وقفــه اکنــون از شــهرهای مختلــف ب
ــود را  ــی خ ــق بدیه ــا ح ــد ت ــرده بودن ــاه ب ــنجش کشــور پن س
ــود  ــاه و دراز خ ــفرهای کوت ــه از س ــی آن ک ــد، ب ــت کنن دریاف
طرفــی ببندنــد بایــد بــه شــهرهای خــود بازمــی گشــتند و پــای 
در مســیری مــی گذاردنــد کــه ابتدا و انتهــای آن نامعلــوم و ناپیدا 
بــود. ایــن دانشــجویان مــاه هــا و گاه ســال هــا مــورد بــازی هــای 
روحــی و روانــی قــرار مــی گرفتنــد و تا مــاه ها مســئولین مربوطه 
حتــی پاســخ تمــاس هــای آن هــا را بــه درســتی نمــی دادنــد. 
افــرادی کــه بــا امیــد به آینــده پــای در مســیر ادامــه ی تحصیل 
در مقاطــع باالتــر گــذارده بودنــد، اکنون به محرومیــن از تحصیلی 
تبدیــل شــده بودنــد کــه به دلیــل تشــکیل پرونــده هــای امنیتی 
بــرای آنــان، حتــی از حــق اســتخدام در نهادهــای مختلــف نیــز 

رضا امیر زاده
فارغ التحصیل اقتصاد

هنگامــی کــه در ۱۳ خــرداد مــاه ۱۳88، در مناظــره ی انتخاباتــی 
ــه  ــگاه خــود را ب ــژاد ن ــود احمــدی ن ــی، محم ــده ی تلویزیون زن
ــت  ــن دول ــا در ای ــود و تکــرار مــی کــرد »م ــه ب ــن دوخت دوربی
دانشــجوی ســتاره دار نداریــم«، بــی شــک آنــان کــه محصــول 
ســال هــا تحصیــل و مــاه هــا تــالش مستمرشــان بــرای عبــور 
از ســد کنکــور و ورود بــه مقطــع تحصیلــی باالتــر را بــه جــای 
دریافــت رتبــه ی خــود بــا پیغــام »داوطلب گرامــی، پرونده شــما 
دارای نقــص مــدارک مــی باشــد، لطفــا در تاریــخ ... بــه ســازمان 
ســنجش کشــور واقــع در تهــران ... مراجعــه فرماییــد« دریافــت 
کــرده و مــاه هــا و ســال هــا عمــر خــود را در مســیر شکســتن 
ســدی بســیار بــزرگ تــر از کنکــور صــرف کــرده بودنــد، بیــش 

امــا انتخابــات 88 و زخــم هایــی کــه بــا دروغ های آشــکار رئیس 
ــود،  ــر پیکــره ی دانشــگاه و دانشــجو نشســته ب دولــت وقــت ب
تــازه آغــاز ماجــرا بــرای دانشــجویان و دانشــگاه بــود. بــه دنبــال 
اعــالم نتایــج انتخابــات 88 و وقایــع پــس از آن، دولــت دهم عزم 
راســخ داشــت کــه بــا مهــم تریــن نهــاد مخالــف خــود؛ دانشــگاه 
و دانشــجویان؛ تســویه حســابی بــزرگ بــه راه انــدازد. بســیاری 
از دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل در دانشــگاه هــا و اســاتید 
ــدند  ــراج ش ــگاه ها اخ ــی از دانش ــای علم ــت ه ــای هیئ و اعض
ــج  ــا اعــالم نتای ــای ۱۳89 و ۱۳9۰، ب ــاه ســال ه و در خــرداد م
کنکــور کارشناســی ارشــد، ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور 
در روزهــای پــس از اعــالم نتایــج، مملــو بــود از دانشــجویانی کــه 
رتبــه ی کنکــور آنــان اعــالم نشــده و در اصطالح معــروف جامعه 

ی دانشــگاهی »ســتاره دار« شــده بودنــد. 
ســازمان ســنجش کشــور تنهــا داده ای کــه بــه ایــن دانشــجویان 

ادامه در صفحه بعد



چهارسال با ورزش
محدثــه جهانــی )کارشناســی علــوم ورزشــی93( : زمــان آن رســیده کــه مــروری داشــته باشــیم بــر اینکــه ایــن دولــت بــرای ما ورزشــی ها چــه اقدامــات مفید 
و قابــل توجــه ای انجــام داده اســت. بــرای روشن شــدن ایــن موضــوع مــروری داریــم بــه مهم تریــن وقایــع ورزشــی ایــن چهــار ســال اخیــر و نتایــج آن. قابــل ذکــر 
اســت کــه یــک رویــداد خیلــی چشــم گیــر بــوده اســت و آن ایــن اســت که تیــم ملی فوتبــال کشــورمان در 4ســال گذشــته در جریــان رقابــت های رســمی فقط 
دو شکســت مقابــل آرژانتیــن و بوســنی داشــته اســت. یکــی دیگــر از موفقیت هــا در زمینــه والیبــال اســت کــه بعــد از چندین ســال موفق بــه حضــور در المپیک 
شــد کــه بــا تمــام ناکامی هــا و شکســت های ایــن تیــم بــاز هم ارزشــمند بــود. امــا طی ایــن چهارســال یکــی از نتایج ضعیــف در حــوزه ورزشــی، عملکــرد غیرقابل 
قبــول کاروان ورزشــی کشــورمون در المپیــک ریــو بــود. در ایــن خصوص ســعید فائقی معاون ســابق ســازمان تربیت بدنی معتقد هســتند کــه به طور کلــی کاروان 
ورزشــی کشــورمان به علــت ســوء مدیریــت نتوانســت نتایج بهتری کســب کنــد. از طــرف دیگــر بســیاری از ورزشــکاران از بی توجهی مســئولین و عــدم حمایت 
آنهــا شــاکی بودنــد. بســیاری از مدیــران ورزشــی کشــور بعضاً کمبــود منابع مالــی را دلیلــی برای توجیه شکســت های خــود و زیرمجموعــه خود عنــوان می کنند. 
امــا اینکــه در المپیــک ورزشــکاران مــا به خاطــر ایــن موضوع نتیجــه نگیرند خیلی منطقی نیســت. تجربه نشــان داده اســت اگر مجموعــه مدیریتــی ورزش برنامه 
قابــل قبولــی ارائــه دهــد دولــت نیزاعتبــارات قابــل قبولــی را بــه آن برنامه اختصــاص خواهــد داد. اگر هــر زمــان دیدید کــه در بخشــی از ورزش کمبــود اعتبارات 
اســت بــاز هــم بــه مدیریــت کالن ورزش کشــور برمی گــردد که نتوانســته برنامــه قابل قبــول و اســتانداردی ارائــه دهد. با این حســاب ورزش کشــور ما بــه دولتی 

احتیــاج دارد کــه اینگونــه شکســت هــا و نقــاط ضعــف را پوشــش بدهــد و باعث شــود که کشــورمان آن گونه که شایســته آن اســت بدرخشــد...

نیمه اول اردیبهشت 796 نگاه ویژه
دولت بی ستاره ها

ادامه از صفحه قبل
محــروم شــده بودنــد و در تمــاس بــا مســئولین مربوطه پاســخی 
کــه دریافــت مــی کردنــد آن بــود کــه »مــا دانشــجوی ســتاره 

دار نداریــم!«.
کفــش هــای آهنیــن ایــن دانشــجویان اگــر در مقابــل 
ــا مســئولین  ســنگالخ های مســیر پــر فــراز و نشــیب ارتبــاط ب
امنیتــی اســتان مقــاوم بــود و زخــم هــای عمیقــی بــر پــای آنــان 
ــدی  ــیر جدی ــاه وارد مس ــن م ــس از چندی ــود، پ ــی نم وارد نم
ــه  ــر ب ــار دیگ ــان را ب ــه می توانســت اســتقامت آن می شــدند ک
ــن  ــرای ای ــای مســئول ب ــی نهاده ــگ روان ــون بگــذارد. جن آزم
دانشــجویان گاه خانــواده هــای آنــان را نیــز از ادامــه ی راه ناامیــد 
مــی کــرد و دانشــجویان را بــرای اســتقامت بیــش تــر و تــداوم 
مســیر، ناگزیــر از چالــش هــای جــدی بــا خانــواده نیز مــی نمود. 
بارهــا بــه ایــن دانشــجویان اعــالم مــی شــد کــه مشــکل شــما 
حــل شــده و بایــد جهــت انجــام انتخــاب رشــته بــه تهران ســفر 
کنیــد. هــر بــار ســفر امیدوارانــه ی ایــن دانشــجویان به تهــران به 
معنــای روزهــا ســردرگمی در خیابان هــای پایتخت و عدم پاســخ 
تمامــی مســئولین بــه آنان بــود. قریــب بــه اکثریت دانشــجویان 
از طــی ایــن مســیر توهین آمیز و شــکنجه هــای روانــی آن ناامید 
و منصــرف می شــدند و مســیر آینــده و زندگــی خــود را از طریق 
دیگــری طــی مــی کردنــد. تنها عــده ی بســیار اندکی بــه نقطه ی 
پایــان ایــن مســیر رســیده و توانســتند حق بدیهــی و انســانی خود 

را از دولــت مهــرورز دریافــت کننــد.
امــا انتخابــات ســال ۱۳9۲ طلیعــه ی امیــدی بود بــرای جامعه ی 
دانشــگاهی کــه در طــول دوره ی پیشــین و بــه ویــژه ســال های 
پــس از 88، زخــم هــای بســیار عمیقــی بــر پیکــر آن وارد شــده 
بــود. تابســتان و پاییــز ۱۳9۲ قریــب به تمــام دانشــجویانی که از 
حــق تحصیــل خــود محــروم شــده بودنــد، موفق شــدند بــا روی 
کار آمــدن دولــت حســن روحانــی بــه آن جــا بازگردنــد کــه بــه 
آن تعلــق داشــتند. بــا ایــن تفــاوت که ایــن افــراد اکنــون چندین 
ســال از زندگــی خــود را در بالتکلیفــی و ســرگردانی طــی کــرده 
بودنــد و در شــرایط روحــی و روانی بســیار نامناســبی به دانشــگاه 
بازگشــته بودنــد. شــروع بــه کار دولــت روحانــی و تــالش هــای 
وزارت علــوم ایــن دولــت، مرهــم بزرگــی بــر زخــم هــای ایــن 
ــی و شــور و  ــی شــک ســال هــای جوان ــا ب ــود ام دانشــجویان ب
انــرژی آنــان را کــه در دولــت خدمــت گــزار »معجزه ی هــزاره ی 

ســوم« تبــاه شــده بــود، هیــچ گاه بــه آنــان بازنمــی گردانــد.
بــرای دانشــجویان ســتاره دار و محــروم از تحصیــِل آن ســال ها، 
شــاید امــروز مهم تریــن دســت آورد رأی مــردم در ســال ۱۳9۲ 
آن اســت کــه در چهــار ســال گذشــته هیــچ دانشــجویی مســیر 
ــا  ــود را ب ــی خ ــای جوان ــال ه ــرده و س ــان را طــی نک دردآور آن
دروغ هــای بــزرگ مــردان دولــت تبــاه ننمــوده اســت و امــروز 
دیگــر در مباحــث و مناظــرات انتخاباتــی صحبتی از دانشــجویان 
محــروم از تحصیــل بــه میــان نمــی آید. بی شــک حل مســأله ی 
دانشــجویان ســتاره دار محروم از تحصیــل، ارمغان رأی مــردم در 

ســال ۱۳9۲ و دســت آورد بــزرگ دولــت روحانــی اســت. 

تاحدودی قابل قبول!
کارنامه 4ساله ورزش در دولت تدبیر

و راهــی وزارت ورزش شــد تــا عملکــردی منطقی تــر و بــه دور از 
حاشــیه در حــوزه ورزش رقــم بخــورد.

ســلطانی فر بــا شــخصیتی آرام و متیــن برخــالف گــودرزی کــه 
بــا همــه، از دایــی تــا کیــروش دعــوا داشــت، ســعی کــرده تــا 
بیشــتر نقــش پدرانــه یــک وزیــر را در خانــواده ورزش ایفــا کند. 
ــخ جشــن  ــات تل ــس از اتفاق ــوروزی پ ــی ن ــی وی از هان دلجوی
قهرمانــی پرسپولیســی ها، نمونــه ای از آخریــن رفتارهــای بــدون 

جاروجنجــال آقــای وزیــر در حــوزه فوتبــال و ورزش بــود.
از پنجمی در آسیا تا 8 مدال المپیک.

شــد. کیمیــا علیــزاده در رشــته تکوانــدو توانســت بــا غلبــه بــر 
رقبــای خــود و بــا ثبــت تنهــا یــک شکســت بــه مــدال برنــز 

المپیــک دســت یابــد.
همگانی تر شدن ورزش

آمارهــا نشــان می دهــد کــه دولــت تدبیــر و امیــد توانســته گام 
ــه در  ــردارد. اگرچ ــردن ورزش ب ــه همگانی ک ــی در عرص بزرگ
ــی  ــه ورزش همگان ــا ب ــد از خانواده ه ــا ۱۰ درص ــال 9۲ تنه س
ــد  ــه ۲۱ درص ــال 95 ب ــدد در س ــن ع ــا ای ــد ام می پرداختن
ــادی  ــا حــد زی ــد ت ــرای همــه بتوان ــا شــعار ورزش ب رســید ت
ــه خــود بگیــرد. رشــد 7۳ درصــدی  رنــگ و بــوی واقعیــت ب
ــدازی  ــا 95 و راه ان ــال 9۲ ت ــی از س ــگاه های ورزش ــداد باش تع
ــتان های  ــژه در اس ــتایی به  وی ــه ورزش روس ــز ۱6۳ خان و تجهی
ــر  ــال 95، از دیگ ــتمرار آن در س ــور و اس ــرق کش ــرزی ش م
ــد در بحــث همگانی کــردن  ــر و امی ــت تدبی دســتاوردهای دول

بوده اســت. ورزش 
افتتاح های بزرگ

ــم خــورد  ــن 4 ســال رق ــکات مهمــی کــه در ای ــا یکــی از ن ام
سروســامان یافتــن ورزشــگاه های نیمــه کاره دولــت قبــل بــود. 
ــده  ــاخت آن دی ــی در ورای س ــاید منطق ــه ش ــی ک پروژه های
نمی شــد امــا در دولــت معجــزه هــزاره ســوم کلنــگ خورده بــود 
ــن  ــده بود در ای ــی ش ــت روحان ــل دول ــای راه تحوی و از نیمه ه
بــازه 4 ســاله یکــی پــس از دیگــری افتتــاح شــدند. ورزشــگاه 
پانــزده هزارنفــره ۱9 مهــر بجنــورد، ورزشــگاه پنجــاه هزارنفــره 
پــارس شــیراز و از همــه مهمتــر افتتــاح ورزشــگاه 75 هــزار نفره 
نقــش جهــان اصفهــان ازجملــه پروژه هایــی بودنــد کــه در دولت 

تدبیــر و امیــد بــه ســرانجام نشســت.

شروین رمضانی
دکتری مهندسی عمران 95

بهــار 9۲ و خــردادی پــر از حادثــه، از پیــروزی تدبیــر و امیــد در 
انتخابــات تــا صعــود تیــم ملــی بــه جــام جهانــی برزیــل، همه و 
همــه در یــک هفتــه اتفــاق افتــاد تــا ملتــی کــه کم کــم داشــت 
رنــگ پیــروزی را فرامــوش می کــرد بــا یــک هفتــه فوق العــاده 

روبــه رو شــود.
حــاال 4 ســال از آن روزها گذشــته و در آســتانه انتخاباتــی دوباره، 
شــاید بد نباشــد کــه مــرور کنیــم، اتفاقاتی کــه در حــوزه ورزش 
ــر وزارت  ــن وزی ــورد. آخری ــم خ ــد رق ــر و امی ــت تدبی در دول
ــود  ــه ای ب ــن وزارتخان ــی، آخری ــت روحان ــان دول ورزش و جوان
کــه توانســت از مجلــس نه چنــدان معتــدل قبلــی رأی اعتمــاد 
بگیــرد. پیــش از گــودرزی کــه ۲6 آبان مــاه 9۲ از مجلــس رأی 
اعتمــاد گرفــت، روحانــی ۳ وزیــر پیشــنهادی دیگر )ســلطانی فر، 
صالحی امیــری و ســجادی( را معرفــی کرده بــود کــه همگــی بــا 
عــدم اقبــال بهارســتان روبــه رو شــده بودند. محمــود گــودرزی 
ــر  ــوان وزی ــه عن ــق ب ــا ۱99 رأی مواف ــود ب ــی ب ــر ترتیب ــه ه ب
ورزش و جوانــان کار خــود را آغــاز کــرد و درنهایت با اســتعفایی 
کــه ۲7 مهــر 95 داد، عطــای وزارتخانــه را بــه لقایــش بخشــید. 
ــود  ــی از خ ــه خوب ــش کارنام ــه در دوران وزارت ــودرزی گرچ گ
برجــای نگذاشــت و حتــی »محمــود دولــت تدبیــر« نامیده شــد، 
ــم خــورد.  ــم رق ــی ه ــات خوب ــا در وزارت سه ســاله اش اتفاق ام
پــس از اســتعفای وی امــا ســلطانی فری کــه در مجلــس قبلی رد 
شــده بود در مجلــس دهــم موفــق بــه کســب رأی اعتمــاد شــد 

دو رویــداد مهمــی کــه در عرصــه ورزش در ایــن ســال ها رقــم 
ــود. در  ــو ب ــون و المپیــک ری خــورد، بازی هــای آســیایی اینچئ
بازی هــای آســیایی کاروان ایــران 57 مــدال گرفــت و بــه رتبــه 
ــه رتبــه چهــارم  ــران در دوره قبلــی گرچــه ب پنجــم رســید. ای
رســیده بود امــا در تعــداد طــال موفقیــت کمتــری نســبت بــه 

آخریــن دوره داشــت.
امــا شــاهکار بــزرگ کاروان ورزش ایــران در مســابقات 
بین المللــی در ریــو رقــم خــورد. کســب نخســتین مــدال تاریــخ 
ورزش ایــران توســط یــک ورزشــکار زن در المپیــک ۲۰۱6 ثبت 

تنفس در فضای دوم
دولت روحانی و فضای مجازی

ــات و در  ــان ارتباط ــت هم زم ــور و گســترش صنع ــا ظه ب
امتــداد آن اینترنــت بــه عنــوان شــبکه ارتباطــی و اطالعاتی 
جهانــی، فضــای جدیــدی در عرصــه ی زندگــی بــه وجــود 
ــای دوم«  ــون »فض ــی هم چ ــا عناوین ــوان ب ــه می ت ــد ک آم
ــازی،  ــای مج ــرد. فض ــاد ک ــازی« از آن ی ــای مج و »فض
ــر  ــه ب ــد ک ــراد می ده ــه اف ــاب را ب ــکان انتخ ــن ام ای
ــخصی  ــی و ش ــت اجتماع ــی از زیس ــاس آن ویژگی های اس
ــد. در  خــود را انتخــاب کــرده و باقــی را مســکوت بگذارن
ــش  ــرم بخ ــی، الج ــای واقع ــات در دنی ــه ارتباط ــی ک حال
ــراد را در  ــی اف ــتی و اجتماع ــای زیس ــی از ویژگی ه اعظم
ــکان را  ــن ام ــرد ای ــازی، ف ــای مج ــرد. در فض ــر می گی ب
ــی را  ــی از ویژگی های ــود، بخش ــاب خ ــه انتخ ــه ب دارد ک
ــی«  ــوِد آرمان ــش خ ــه در »نمای ــذارد ک ــش بگ ــه نمای ب
ــای  ــگ فض ــوان فرهن ــن رو، می ت ــت. از ای ــر اس وی موث

ــت. ــر دانس ــگ انتخاب گ ــی فرهن ــه نوع ــازی را ب مج
در ایــران و بــا ورود فضــای مجــازی و شــبکه هــای 
اجتماعــی بحــث محــدود کــردن آن دغدغــه بخــش 
بزرگــی از حاکمیــت بــوده اســت. نخســتین حضــور جــدی 
ــو  ــا »یاه ــده خیلی ه ــه عقی ــا ب ــازی ایرانی ه ــی و مج جمع
۳6۰« اســت. شــبکه ای کــه ارتباط هــای جمعــی را از 
ــرده و  ــر ب ــت« فرات ــالح »چ ــا در اص ــو ی ــت گفت وگ حال
ــاط را  ــاد بیشــتری از ارتب ــران می توانســتند ابع حــاال کارب
ــال های  ــوان س ــال های 86 - 88 را می ت ــد. س ــه کنن تجرب
ــه  ــوک هم ــت. فیس ب ــوک دانس ــه فیس ب ــوچ از ۳6۰ ب ک
آنچــه »کلــوب« داخلــی نداشــت، داشــت و ایرانی هــا 
بــرای نخســتین بار، لــذت ارتبــاط جمعــی مجــازی را 
ــوب  ــگاه محب ــوک پای ــا فیس ب ــد. مدت ه ــه می کردن تجرب
ــوان  ــگاه وی چــت به عن ــن پای ــار ای ــود و در کن ــا ب ایرانی ه
نخســتین شــبکه اجتماعــی موبایلــی مــورد اســتقبال شــدید 
ــل  ــتین دلی ــاید نخس ــتقبال ش ــن اس ــت. همی ــرار گرف ق
برخــورد قهــری بــا ایــن نرم افــزار بــود. پــس از فیلترینــگ 
وی چــت، کمیتــه فیلترینــگ اعــالم کــرد: »بــه دلیــل اینکه 
نرم افــزار وی چــت عــالوه بــر جمــع آوری کلیــه اطالعــات 
موجــود در گوشــی های کاربــران و رصــد ارتباطــات اعضــا، 
حریــم خصوصــی آن هــا را نقــض کــرده و در عیــن حــال 
ایــن نرم افــزار عامــل انتشــار بســیاری از محتواهــای 
ــان  ــرای نوجوان ــه ب ــتهجن ک ــی و مس ــه غیراخالق مجرمان
ضررهــای جبران ناپذیــری را به دنبــال داشــته اســت، 
ــه در اجــرای  کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمان
آســیب دیده  خانواده هــای  متعــدد  درخواســت های 
ناچــار بــه فیلتــر و مسدودســازی نرم افــزار مذکــور شــده 
اســت.« در مــارس ۲۰۱۳، )اواخــر دولــت احمــدی نــژاد(، 
گزارشــگران بــدون مــرز در روز جهانــی مبــارزه با سانســور 

اینترنتــی، گزارشــی منتشــر کــرده بــود کــه در آن ایــران 
ــام پنــج کشــور  ــه همــراه چیــن، ســوریه، بحریــن و ویتن ب
ــن  ــد! گفتنــی اســت کــه ای ــام گرفته ان ــت ن دشــمن اینترن
ســازمان غیرانتفاعــی بین المللــی بــا هــدف دفــاع از آزادی 
ــگاران در  ــگاران و روزنامه ن ــت از خبرن ــات و حمای مطبوع

ــه اســت. فرانســه شــکل گرفت
ــوان دو شــبکه  ــه عن ــر ب ــردن فیســبوک و توئیت ــر ک فیلت
ــران و در ســال ۱۳88،  ــی در ای اجتماعــی قدرتمنــد جهان
اوج تــالش دولــت )احمــدی نــژاد( در ایــران بــرای 

ــود.  ــازی ب ــای مج ــردن فض ــدود ک مح
ــی، تحــوالت بیشــتری در  ــت روحان در دوره 4 ســاله دول
ــانی  ــام رس ــای پی ــرم افزاره ــازی رخ داد، ن ــای مج فض
چــون وایبــر، واتســاپ، تلگــرام و ... و شــبکه هــای 
الیــن، تانگــو، اینســتاگرام و ... هــم وارد ایــران شــد. بــی 
ــانها و شــبکه  ــام رس ــن پی ــان در ای ــد حضــور ایرانی تردی
ــر  ــبوک و توئیت ــتر از فیس ــی، بیش ــد موبایل ــای جدی ه
ــی،  ــف حکومت ــای مختل ــرا نهاده ــا چ ــت، ام ــوده و هس ب
ــر  ــا را فیلت ــان ه ــام رس ــا و پی ــبکه ه ــن ش ــتند ای نتوانس
کننــد؟ بی تردیــد عــالوه بــر همــه گیــر بــودن آن، 
ــدن  ــر ش ــری از فیلت ــی در جلوگی ــت روحان ــش دول نق
ــازی،  ــای مج ــی در فض ــظ آزادی کنون ــبکه و حف ــن ش ای
غیرقابــل کتمــان اســت. شــکی نیســت اگــر دولتــی غیــر 
ــدام از  ــه هیچک ــود، ب ــر کار ب ــر س ــی ب ــت روحان از دول
ــی  ــر م ــه را فیلت ــرد و هم ــی ک ــم نم ــبکه ها رح ــن ش ای
ــی  ــوان »شــورای عال ــادی تحــت عن ــه نه ــا اینک ــود. ب نم
مجــازی« بــرای کنتــرل ایــن فضــا در کشــور ایجــاد شــده 
ــل  ــت در آن در حداق ــدگان دول ــوال نماین ــه معم ــود ک ب
بــوده و هســتند، امــا دولــت علیرغــم اینکــه در ایــن شــورا 
اکثریــت نــدارد، توانســته اســت جلــوی تصمیماتــی را کــه 
ــرد. ــود بگی ــردن فضــای مجــازی ب ســعی در محــدود ک

روحانــی در مــرداد پارســال، در یــک ســخنرانی بــه 

ــی  ــرکت مل ــیس ش ــالگرد تاس ــن س ــبت پنجاهمی مناس
گاز ایــران بــا اشــاره بــه اصــرار دولــت بــرای جلوگیــری 
ــی  ــت: انقالب ــای مجــازی گف از مســدود شــدن شــبکه ه
بــودن بــه معنــای آزادی ملــت و آزادی اندیشــه، بیــان و 
انتقــاد اســت و اینکــه امــروز مــردم مــا در فضــای مجازی 
ــت،  ــه حاکمی ــبت ب ــود را نس ــاد خ ــر و انتق ــلیقه، نظ س
برنامــه هــا و تصمیمــات دولــت ابــراز می کننــد، موجــب 
مــی شــود تــا زیبایــی انقــالب و آزادی را نــه در فضــای 
ــم.  ــم احســاس کنی ــازی ه ــه در فضــای مج ــی، بلک حقیق
ایــن از اقــدام هــای مهــم دولــت یازدهــم بــود تــا مــردم 
بتواننــد )بــه شــبکه هــای اجتماعــی و رســانه هــای 
مجــازی( دسترســی داشــته باشــند، نقــد کــرده و نظــرات 

ــد. ــم کنن خــود را در کشــور حاک
ــرای  ــی ب ــت روحان ــالش دول ــخنان و ت ــن س ــد از ای بع
ــای  ــی و فض ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش ــردم ب ــی م دسترس
ــان  ــه مخالف ــای حمل ــن محوره ــر از مهمتری ــد و نظ نق
ــود. در جلســات  ــه دولــت در همــان فضــای مجــازی ب ب
ــا و  ــت بار ه ــای دول ــازی، نماینده ه ــی مج ــورای عال ش
ــود را  ــت خ ــور مســتقیم و غیرمســتقیم مخالف ــا به ط بار ه
ــوان نقــره کار، مشــاور  ــد. کی ــا فیلترینــگ اعــالم کرده ان ب
تجــارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بــه 
»شــهروند« )۲۳ فروردیــن ۱۳96( می گویــد کــه یکــی از 
ــری  ــت و بهره گی ــت حمای ــن دول ــی ای ــای اصل رویکرده
ــق  ــه ح ــت؛ هم ــوده اس ــازی ب ــای مج ــت از فض درس
ــد:  ــره کار می گوی ــد. نق ــتفاده کنن ــا اس ــن فض ــد از ای دارن
در  واعظــی،  مســتقیم  مقاومت هــای  بار هــا  و  بار هــا 
ــاهد  ــگ را ش ــه فیلترین ــازی و کمیت ــی مج ــورای عال ش
ــو  ــط ج ــر فق ــال حاض ــت در ح ــد اس ــم. او معتق بوده ای
روانــی بیهــوده علیــه اینســتاگرام و تلگــرام شــکل گرفتــه 
اســت؛ چــرا کــه 99 درصــد برنامه هــای مــورد اســتفاده 

ــی اســت. ــردم بوم م
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کوتاه »هنوز نه« رسید جایزه بزرگ جشنواره بوسان به فیلم 

نیمه اول اردیبهشت 896

فیلــم کوتــاه »هنــوز نــه« بــه کارگردانــی آریــن وزیردفتری جایــزه بزرگ بخش مســابقه بین الملــل و جایزه نتپــک ســی و چهارمین دوره جشــنواره 
فیلم کوتــاه بوســان را دریافــت کرد.

 بــه نقــل از فیــدان، وب ســایت تخصصــی فیلــم کوتــاه، ایــن فیلم کوتــاه به تهیه کنندگــی مجید برزگــر و محصــول انجمن ســینمای جوانــان ایران 
کــه بــه عنــوان تنهــا نماینــده ســینمای ایــران در ایــن رویــداد حضــور داشــت در نهایــت موفق به کســب جایــزه بــزرگ بخش مســابقه بین الملل 

و جایــزه نتپک این جشــنواره شــد. 
 جشــنواره بین المللــی فیلــم کوتــاه بوســان بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن و بزرگ ترین جشــنواره فیلم کوتــاه در آســیا و جهــان در ســی و چهارمین 

دوره خــود ۳7 فیلــم کوتــاه را در بخــش مســابقه بین الملــل خــود بــه رقابت گذاشــته بود. 
 در بیانیــه هیــات داوران ایــن جشــنواره دربــاره دلیــل اهــدای ایــن جایــزه بــه »هنوز نه« آمده اســت: در مســیر انســان گرایانه و رئالیســی اســتادی 
چــون عبــاس کیارســتمی »هنــوز نــه« پرتــره ای از یــک ازدواج در حــال فروپاشــی را بــه تصویــر می کشــد؛ امــا همزمان مــا و شــخصیت هایش را از 

زیبایی هایــی کــه زمانــی بــا یکدیگر شــریک بودنــد آگاه می ســازد.

تئاتر و سینما
بازگشت امید و آرزو

نگاهی به وضعیت تئاتر در چهار سال اخیر

مدرنیسم و مسائل تازه
درس های فلسفه ی هنر، سری دوم

بازمانده برگزیده
»Designated Survivor« معرفی سریال

ــد  ــت را می دهن ــابی سیاس ــت حس ــک مملک ــو ی »ت
دســت متخصــص، نــه دســت مــن و امثــال مــن. ولــی 
ــا سیاســت کاری  ــان بچــه ی سیاســتیم، ب ــًا همه م ضمن
نداریــم، سیاســت بــا مــا کار دارد. وقتــی هــم پایــش 

بیفتــد بایــد حقــش را گذاشــت کــف دســتش...«
ــا  ــا م ــت ب ــت«. سیاس ــادق هدای ــت »ص ــت می گف راس
ــا  ــه م ــت ب ــد، سیاس ــه ب ــوب و چ ــه خ کار دارد. چ
مربــوط اســت. همان طــور کــه اگــر نانمــان آجــر شــد 
ــان  ــر خانه م ــر آج ــود، اگ ــوط می ش ــت مرب ــه سیاس ب
ــپ  ــای چ ــا پ ــد ب ــا ببینن ــد ت ــا درآوردن ــم ج را از ه
ــت  ــه سیاس ــم ب ــت ه ــا راس ــم ی ــتراح می روی ــه مس ب
ــا  ــه کج ــا ب ــن پ ــا ای ــه ب ــز این ک ــت و نی ــوط اس مرب
برویــم. مقولــه ی هنــر و به خصــوص تئاتــر هــم از 
ــی، وارد  ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و در جهــان کنون
ــه ی  ــز ادام ــاره ای ج ــه چ ــده ک ــته ای ش ــازِی ناخواس ب
از  تلخــی کــه  نیســت خاطره هــای  نــدارد. دور  آن 
ــم. از  ــم و گاه می بینی ــر دیدی ــی هن ــا اهال ــاری ب بدرفت
شــدن ها،  التنفــس«  »ممنــوع  کردن هــا،  خانه نشــین 

ــخ. ــت«ها و ال ــل اس ــوی تعطی ــالع ثان ــا اط »ت
چهــار ســال گذشــت... از زمانــی کــه یــک »حقــوق دان 
ناســرهنگ« رئیــس منتخــب جمهــور شــد و دوره ی 
ــر  ــا تدبی ــم ت ــتجو کردی ــد« زد. جس ــدال« را »کلی »اعت
ــا  ــت یازدهــم در مواجهــه ب ــر دول ــا حتــی ســوء تدبی ی

ــویم. ــادآور ش ــر را ی ــده ی تئات ــر زن هن
ــالی  ــاد. س ــام نه ــت« ن ــال بازگش ــوان »س 9۲ را می ت
کــه در آن عــده ای از ثروت هــای زنــده ی میهــن، 
ــد  ــتند. محم ــه آن برگش ــرایط، ب ــود ش ــد بهب ــه امی ب
رحمانیــان، اکبــر زنجان پــور و رحمــان ســیفی بــه 
ــه  ــال دوری، ب ــج و دوازده س ــه، پن ــس از س ــب پ ترتی
بحرانــی  نگران کننــده،  مســأله ی  بازگشــتند.  وطــن 
بــودن وضعیــت زیربنایــی مجموعــه ی تئاتــر شــهر 
تهــران بــود کــه تــا پایــان ســال، اقدامــی جــدی بــرای 
بهبــود آن نیفتــاد. اتفــاق خــوب دیگــر سال9۲،تشــکیل 
ایــن  بــود.  تابســتان  در  »ده«  دایــره  تئاتــر  گــروه 
ــیانی« ،  ــال پس ــِر »آتی ــروه تئات ــکل از ۱۰ گ ــروه متش گ
»حســن  کوهســتانی« ،  »امیررضــا  »حمیدپــورآذری« ، 
معجونــی« ، »رضــا حــداد« ، »علــی اصغــر دشــتی«،  
ــد دشــت  ــی زاده« ، »آرون ــون غن »رضــا گــوران«،  »همای
نمایشــنامه نویس  یــک  و  ثروتــی«  »رضــا  آرای« ، 
ــوان  ــیر به عن ــود. چرم ش ــیر« ب ــد چرم ش ــی »محم یعن
ــن  ــای ای ــه ی اعض ــه  هم ــروه عالق ــن گ ــخنگوی ای س
ــی  ــل گردهمای ــی را از دالی ــر خصوص ــه تئات ــروه ب گ
ــن گــروه را رســیدن  ــی ای ــد و هــدف نهای ــان می دان آن

ــت. ــرده اس ــوان ک ــر« عن ــه تئات ــه »اتحادی ب
ــای  ــده ماجراه ــا مان ــر یاده ــه ب ــه ک ــال9۳، آنچ در س
ــای  ــن هنره ــر انجم ــر مدی ــود. تغیی ــر ب ــی تئات ــر فن غی
ــر،  ــنواره ی فج ــر جش ــر دبی ــا تأخی ــی ب ــی، معرف نمایش
ــتعفای  ــود و اس ــرح ب ــیاری مط ــی بس ــا حواش ــه ب ک
ــر  ــنواره تئات ــری جش ــمت دبی ــد از س ــه برومن مرضی
ــال،  ــن س ــا در همی ــد. ام ــته بودن ــکی، از آن دس عروس
ــتانه ی  ــوی« در آس ــاالر »مول ــازی ت ــه بازس ــدام ب اق
هنــری  شــورای  شــکل گیری  و  ســالگی  هشــتاد 
ــی  ــور اهال ــا حض ــهر، ب ــر ش ــه تئات ــالن های مجموع س
ــود. در  ــب ب ــذب مخاط ــه ی ج ــر در عرص ــق تئات موف

ــاه  ــدود صدوپنج ــد ح ــم را بای ــه ی مدرنیس ــه ی اولی ریش
ســال پیــش در فرهنــگ غــرب دنبــال کــرد. در طــی ایــن 
دوران، بخشــی از آنچــه کــه ایــن مکتــب یــا بهتــر اســت 
بگوییــم »اندیشــه« وارد جهــان مــا کــرده، دنبــال خواهیــم 

کــرد.
ــه  ــد ک ــدرن را آن دانن ــه ی م ــندگان اندیش ــی نویس بعض
ــاوری« و  ــرد ب ــاس »خ ــد و براس ــارزه کن ــنت« مب ــا »س ب
ــری«  ــا »مدرنیســم هن ــوی« همــراه باشــد. ام »بینــش دنی

ــت؟ چیس
از  نشــان داد کــه هنــر مــدرن،  »تئــودور آدورنــو« 
خردبــاوری بــه هیــچ وجــه دفــاع نمی کنــد، بلکــه فریــادی 

ــد. ــاله« ش ــهد »صدس ــر مش ــال 9۳، تئات س
ــرد.  ــذاری ک ــر« نام گ ــال »تئات ــگ، 94 را س ــر فرهن وزی
ــاح مرکــز نمایشــی خــاوران  ــل ســال افتت در همــان اوای
ــر  ــی تئات ــرای اهال ــحال کننده ای ب ــر خوش ــه خب ــود ک ب
ــود  ــکالت به وج ــه مش ــت ک ــری نگذش ــا دی ــت، ام گش
ــت  ــه معاون ــه ب ــن مجموع ــذاری ای ــر واگ ــر س ــده ب آم
اجتماعــی و معاونــت هنــری شــهرداری تهرانریــال اجــرا 
ــاید در  ــه ش ــت ک ــق  انداخ ــه تعوی ــالن را ب ــن س در ای
ایــن یک ســال 4 یــا 5 اثــر در آنجــا اجــرا شــده اســت. 
ــای  ــر از مجموعه ه ــم یکــی دیگ ــا ه ــز نمایشــی صب مرک
ــده  ــاخته ش ــهردای س ــط ش ــه توس ــت ک ــری اس تئات
ســالی  ســیزدهمین  وارد   95 ســال  در  متأســفانه  و 
شــد کــه هنــوز افتتــاح نگشــته و به طــور کامــل از 
ــو  ــت. لغ ــل نشــده اس ــه تکمی ــن مجموع ــی ای ــاظ فن لح
ــته  ــز از آن دس ــیراز نی ــرای ســعدی« در ش ــرای »اپ اج
اتفاقاتــی بــود کــه حواشــی بســیاری داشــت و علی رغــم 
ــرا  ــر مجــوز اج ــن اث ــور، ای ــروز غریب پ ــای به پیگیری ه
ــیه ترین  ــوان پرحاش ــاید بت ــت. ش ــیراز را نگرف را در ش
ــای  ــری اعض ــت خب ــال 94 را نشس ــری س ــت خب نشس
هیئــت مدیــره خانــه تئاتــر خوانــد کــه در پــی آن ســه 
ــازی  ــر شفاف س ــه تئات ــت خان ــاره ی وضعی ــد درب هنرمن
کردنــد و از هیئــت مدیــره اســتعفا دادنــد. معرفــی 
تئاتــر فجــر  به موقــع دبیــر سی وســومین جشــنواره 
از  دوره  ایــن  شــدن  برگــزار  بی حاشــیه  و  منظــم  و 
جشــنواره از اتفاقــات خــوب دیگــر اواخــر ســال 94 بــود.

عرصــه  گذشــت،  کــه  ســالی  در  ســال95؛  امــا  و 
ــراز و نشــیب را پشــت  هنرهــای نمایشــی، دوره ای کم ف
ــیه و  ــار حاش ــر دچ ــرف کم ت ــت. از یک ط ــر گذاش س
ــای  ــیاری از کاره ــر بس ــوی دیگ ــد و از س ــال ش جنج
انجــام نشــده اش مثــل بازســازی تئاتــر شــهر، همچنــان 
بــر زمیــن مانــد و همچنــان از بی پولــی و کمبــود 
ــتی  ــز و درش ــات ری ــان اتفاق ــرد. از می ــج ب ــه رن بودج
ــی  ــر رخ داد؛ رکوردزن ــه در ســال 95 در حــوزه تئات ک
می میــرد«  نشســته  »می سی ســی پی  نمایــش 
تومانــی،  میلیــارد  دو  فــروش  مــرز  از  گــذر  بــا 
ــود  ــا وج ــر ب ــی در تئات ــرام بیضای ــگ به ــور پُررن حض
یــأس آور  نمایش هــای  ایــران،  از  دوری  شش ســال 
بین المللــی  جشــنواره  ســی و پنجمین  در  خارجــی 

ــان  ــدرن را بی ــی آدم م ــت و از خودبیگانگ ــی اس اعتراض
می کنــد. هنــر مــدرن، نمی توانــد بــا عامــه ی مــردم 
ارتبــاط گیــرد، مــردم ســراغ هنــر مبتذلــی می رونــد کــه 
زاده ی »صنعــت فرهنــگ« و توجیه کننــده ی مناســبات 

ــد. ــادی باش اقتص
در فاصلــه ی ۱89۰تــا۱94۰، مدرنیســم انقالبــی در »بیــان 
ــت  ــد از واقعی ــتی جدی ــه برداش ــا را ب ــود و م ــی« ب حس
می رســاند. ایــن را بایــد بدانیــم کــه هنــر مــدرن، 
»بیانگــر« نیســت. بلکــه بــه ادراک حســی خــود نامطمئــن 
ســبک  می تــوان  خــوب  مثــال  دو  به عنــوان  اســت. 
ــیقی  ــال« در موس ــده ی »آتون ــی و قاع ــم« در نقاش »کوبیس
ــنا،  ــز آش ــر چی ــد ه ــدرن می دان ــد م ــرد. هنرمن ــام ب را ن
غیرزیبایی شناســانه اســت. هنــر آنجــا آغــاز می شــود 

ــو  ــن و یوجین ــر »اودی ــروه تئات ــور گ ــر، حض ــر فج تئات
چهره هــای  مهمتریــن  از  یکــی  به عنــوان  باربــا« 
ــکی  ــاوال عروس ــران، کارن ــان در ته ــر جه ــر معاص تئات
رنگارنــگ و شــاد شــانزدهمین جشــنواره بین المللــی 
ــر  ــس تئات ــه کار »پردی ــاز ب ــارک«، آغ ــران - »مب ته
ــدود  ــس از ح ــابق( پ ــاوران س ــتان خ ــران« )گورس ته
ــار  ــد آث ــه ســراغ بازتولی ــی کــه ب ۲۳ ســال، کارگردانان
ــوم مرکــز مطالعــات  ــت نامعل ــد، وضعی پیشینشــان رفتن
ــه  ــودی ناقص الخلق ــوان موج ــه عن ــقایی ب ــی قش اجرای
در  نخاله هــا  مبهم،آتش گرفتــن  آینــده ای  بــا 
تئاترشــهر بــا فاصلــه 4۰ روز از حادثــه ســاختمان 
پالســکو، درجــا زدن بازســازی تئاترشــهر در ســال 95، 
ــتاز«  ــر »متاس ــروه تئات ــتی و گ ــر دش ــالش علی اصغ ت
ــت  ــا« و ثب ــوان روز »همپ ــت اول اســفند به عن ــرای ثب ب
هفتــم فروردیــن بــه عنــوان روز ملــی هنرهــای نمایشــی 
ــر  ــه نظ ــود ک ــی ب ــه اتفاقات ــال 96 ازجمل ــم س در تقوی
ــخ  ــه خــود جلــب کــرد. ســال95 در تاری بســیاری را ب
تئاتــر مشــهد ســال بی نظیــری بــود و رکوردهــای 
خوبــی ثبــت شــد کــه کســی نمی توانــد منکــر آن 
ــی،  ــه خارج ــی و چ ــنواره های داخل ــه در جش ــود. چ ش
ــب  ــی، کس ــی و مل ــور بین الملل ــی، حض ــای عموم اجراه
ــکذری«  ــواد اش ــید ج ــوف و... . »س ــزه چخ ــار جای چه
ــر اســتان در ســالی  ــل درخشــش تئات درخصــوص دالی
چندســاله  ریــزی  برنامــه  می گویــد:  گذشــت  کــه 
ــرا  ــق آن شــده زی ــر باعــث رون ــرای اقتصــاد تئات مــا ب
ــم، فرهنــگ تماشــا نیــز  اکنــون ابزارهــای آن را یافته ای
ــه  ــرمایه همیش ــک س ــوان ی ــان به عن ــردم خراس در م
ــت در  ــل موفقی ــن دالی ــت، همچنی ــته اس ــود داش وج
ــود کــه پیــش از حضــور  ــه ایــن خاطــر ب جشــنواره ها ب
داشــت،  عمومــی  اجــرای  نمایش هــا  جشــنواره،  در 
آزمــون و خطــا انجــام شــد، ایرادهــا رفــع شــد و 

ــود. ــر ب ــی موفق ت ــرای نهای ــه اج درنتیج
همــه ی  ماننــد  اخیــر،  چهارســاله ی  اتفاقــات  در 
ســهیم  هــم  کنــار  در  ملــت  و  دولــت  کشــورها، 
بودجه بندی هــای  و  سیاســت گزاری ها  هــم  بودنــد. 
ــی  ــش خصوص ــت بخ ــم فعالی ــت، ه ــر داش ــت اث دول
ملــت  تئاتــر.  اهالــی  فعالیــت  و  و ســرمایه گذاری ها 
دولــت را برمی گزینــد و دولــت َمنِــش ملــت را... .

کــه مــا از آن جهــان آشــنا و معمولــی کــه بــدان عــادت 
کرده ایــم، جــدا شــویم. در دنیــای حقیــر زندگــی هــرروزه، 
ناامنــی کــم نیســت؛ امــا هیچ چیــز ناامن تــر از آن نیســت 
کــه شــکل زندگــی دگرگــون شــود. مثــال بــارز ایــن اتفــاق 
ــه  ــی ک ــیله ی پل ــیک، به وس ــیقی کالس ــذر از موس را در گ
»گوســتاو ماهلــر« ایجــاد کــرد و »شــوئنبرگ« و »ِوبـِـرن« از 

ــرد. ــاهده ک ــوان مش ــدند می ت روی آن رد ش
در هنــر مــدرن، ابهــاِم معنایــی نقــش مهمــی دارد، ولــی 
مثــل  نمی آیــد.  به دســت  پیچیدگــی  راه  از  همــواره 
ــر  ــت. هن ــه ای می نوش ــاده و روزنام ــه س ــکا« ک »کاف
ــه  ــت، ب ــته نیس ــد وابس ــن هنرمن ــه ذه ــا ب ــدرن، تنه م
ــز  ــری دوران نی ــه ی هن ــانه از تجرب ــش زیبایی شناس دان

ــت. ــته اس وابس
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»کیفــر ســاترلند«)Keifer Sutherland( بازیگــرو کارگردانــی 
ــش  ــریال ۲4 او را در نق ــی در س ــا نقش آفرین ــاً ب ــه عموم ک
یــک مأمــور ضدتروریســت میهن پرســت و از جــان گذشــته 
ــار در ســریال بازمانــده برگزیــده  و خودســر می شناســیم این ب
یــا بازمانــده معیــن)Designated Survivor( کــه رئیس جمهــور 
ــد. ــی می کن ــده اســت، نقش آفرین ــه ش ــم ترجم ــن ه جایگزی

ژانــر اصلــی ایــن ســریال کــه تــا کنــون بــه پخــش قســمت 
ــش  ــنبه پخ ــای پنجش ــبکه ABC در روزه ــیده و از ش ۱8 رس
ــن ســریال  ــردان ای ــز اســت. کارگ می شــود درام و هیجان انگی
»دیویــد گوگنهایــم« می باشــد و از ســتارگان حاضــر در 
ــریال  ــر از س ــی کیف ــراه قدیم ــه هم ــوان ب ــریال می ت ــن س ای
۲4 »ناتاشــا مــک الهــون« )Natascha McElhone( اشــاره 
ــی  ــه »مگ ــری از جمل ــوب دیگ ــران خ ــن بازیگ ــرد، همچنی ک
ــکا گارت« )LaMonica Garrett( و ...  ــو«)Maggie Q(، »المونی کی

ــتند. ــریال هس ــن س ــان ای نقش آفرین
ــش  ــه نمای ــای آشــفته ی سیاســت را ب ــه دنی ــن ســریال ک ای
می گــذارد قطعــاً بــرای همــه دوســتداران ایــن ژانــر مهیــج و 
جــذاب اســت. نــام ســریال کــه برگرفتــه از یکــی از قانون های 
آمریــکا اســت در ابتــدای قســمت اول دربــاره اش توضیحــی 

ارائــه مــی شــود کــه از ایــن قــرار اســت:
ــره  ــای کنگ ــرای اعض ــور ب ــخنرانی رئیس جمه ــن س »در حی
یکــی از اعضــای کابینــه بــه مکانــی محرمانــه منتقــل می شــود، 
ــو  ــت آن عض ــه دول ــار ب ــوم مصیبت ب ــرایط هج ــا در ش ت
ــا  ــکا شــود. آن عضــو ب ــد آمری ــه رئیــس جمهــور جدی کابین
ــر  ــی دیگ ــه عبارت ــا ب ــده ی ــش تعیین ش ــده از پی ــام بازمان ن

رئیس جمهــور جایگزیــن شــناخته می شــوند«.
ــده  ــن را برعه ــام کرکم ــش ت ــریال نق ــن س ــه در ای ــر ک کیف
ــه  ــن کابین ــی ســطح پایی ــی از اعضــای خیل ــدا یک دارد در ابت
ــرات  ــدف تغیی ــا ه ــه ب ــرات اســت ک ــوری دموک رئیس جمه
ــا تصمیمــات او  ــت شــده حــال کــه رئیس جمهــور ب وارد دول
موافــق نیســت تصمیــم بــه برکنــاری او از ســمت وزیر مســکن 
دارد و می خواهــد او را بــه پســتی دیگــر منتقــل کنــد و عمــاًل 
ــه  ــده ب ــر در آین ــن ام ــه ای ــد ک ــش کن ــتقیم اخراج غیرمس

ــد. ــن می زن ــن دام ــرای کرکم ــادی ب ــی زی مشــکالت خیل
ــار  ــأله دچ ــن مس ــدن ای ــرح ش ــد از مط ــه بع ــن ک کرکم
ــان طــی تماســی  ــک ســردرگمی شــدید شــده اســت ناگه ی
ــه  ــود و ب ــاب می ش ــن انتخ ــور جایگزی ــوان رئیس جمه به عن
ــل می شــود. او کــه همــراه همســرش  ــه منتق ــی محرمان مکان
درحــال نگاه کــردن ســخنرانی کنگــره اســت ناگهــان در وضــع 
آشــفته ای تمــام ارتباطــات بــا کنگــره را قطــع شــده می بینــد و 
در یــک آشــفتگی ناگهانــی بــه کاخ ســفید انتقــال می یابــد در 
ــن متوجــه می شــود ۱۰۰۰ عضــو کنگــره و تمــام  ــن حی همی
کابینــه و... در انفجــار ســاختمان کنگــره کشــته شــده اند. او کــه 
هنــوز در شــوک فاجعــه اتفــاق افتــاده اســت بعــد از رســیدن 
بــه کاخ ســفید ســریعاً رئیس جمهــور می شــود. رئیس جمهــور 
کشــوری کــه تصــور می کنــد تحــت یــک حملــه تروریســتی 
قــرار گرفتــه امــا بعدتر نشــان داده می شــود کــه همــه اتفاقات 
یــک توطئــه داخلــی اســت و بــا جلوتــر رفتــن داســتان معلــوم 
می شــود کــه هنــوز بــرای حــدس زدن اتفاقــات پیــش رو خیلی 
زود اســت و از تیــم اجرایــی ایــن ســریال می تــوان انتظــار یــک 

پــروژه واقعــاً خــوب را داشــت.
در بیــن ایــن آشــفتگی ناگهانــی بــه ایــران می رســیم. مشــکل 
همیشــگی آمریــکا کــه در همــه ســریال ها و فیلم هــای 
ــا  ــاس ترین موقعیت ه ــران در حس ــه ای ــم ک ــته دیده ای گذش
ــد فقــط در  ــرد. هرچن ــود ماهــی بگی می خواهــد از آب گل آل
قســمت اول ســریال ایــران مــورد بحــث بــود و رئیس جمهــور 
ــه  ــرد ب ــم بگی ــدام تصمی ــن اق ــد در اولی ــکا بای ــد آمری جدی
ــز را  ــه هرم ــتن تنگ ــه بس ــم ب ــه تصمی ــران ک ــای ای ناوه
ــان  ــه پای ــا دموکراســی مســأله را ب ــا ب ــد حملــه کنــد ی دارن
ــران  ــم موضــع ای ــک قســمت ه ــان ی ــی در هم ــاند. ول برس
ــت  ــی نمی دانس ــه حت ــی ک ــد و کس ــان داده ش ــف نش ضعی
در چــه موقعیتــی قــرار دارد ناگهــان در برابــر ایــران کامــاًل 
ــور  ــه رئیس جمه ــم ب ــود و کم ک ــان داده می ش ــدر نش مقت
بهتــری بــرای آمریــکا تبدیــل می شــود تــا جایــی کــه تمــام 
ــوری  ــد و ج ــاکت می کن ــاً س ــود را تقریب ــف خ ــراد مخال اف
اوضــاع ماجــرا را به دســت می گیــرد کــه گویــا از اول 

ــت. ــوده اس ــره ب ــوری بالفط رئیس جمه
در پایــان بــا توجــه بــه نظــرات منتقــدان و مخاطبــان عمومــی 
ــر بخشــی از شــخصیت پردازی ها  ــی ب ــه ضعف های ــریال ک س
ــده  ــن وارد ش ــه ای کرکم ــی کلیش ــواده آمریکای ــه خان ازجمل
و همچنیــن بخشــی از آشــفتگی های بی اســاس و اضافــی 
داســتان، تــا کنــون ایــن ســریال توانســته بــا مقبولیــت عمومی 
خوبــی مواجــه شــود و امتیــاز 8 از ۱۰ را در ســایت معــروف 

ــد. ــته باش ــابه داش ــایت های مش IMDB و س
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لبوم های موسیقی نواحی ایران حمایت از هنرمندان زیر 30 سال برای تولید آ

نیمه اول اردیبهشت 996

بهــرام جمالــی افــزود: معرفــی ایــن آثــار اهمیــت بســیاری دارد. در بخــش موســیقی جــوان و همچنیــن موســیقی نواحــی بــه 
ــفاهی  ــنت های ش ــه س ــل ب ــت و متص ــر و چیره دس ــای ماه ــتعدادها و نوازنده ه ــه اس ــتیم ک ــی هس ــد آلبوم های ــال تولی دنب
ــه عنــوان ســرمایه های فرهنگــی همــان اســتان در  ــا ب ــام خــود اســتان ها تولیــد شــود ت ــه ن ــاری ب را شناســایی کنیــم و آث
سراســر کشــور معرفــی شــود. بدیــن ترتیــب در فــاز دوم شــرایط اجــرای صحنــه ای بــرای آنهــا فراهــم شــود. وی اظهــار 
داشــت: از ایــن جهــت، طــرح تولیــد آلبــوم براســاس موســیقی نواحــی بــا گــروه ســنی زیــر ۳۰ ســال شــکل گرفــت، زیــرا 
آنهــا ســرمایه های فرهنگــی اســتان خــود هســتند و بایــد معرفــی و حمایــت شــوند. مدیرعامــل انجمــن موســیقی ایــران گفت: 
هماهنگی هــای الزم انجــام شــده و در حــال حاضــر در صــدد جمــع آوری آثــار هســتیم کــه از طریــق یک شــورا بازبینی  شــوند 
و در برنامــه  تولیــد قــرار گیرنــد. جمالــی تصریــح کــرد: ایــن اقــدام از طریــق مشــارکت جمعــی امکان پذیــر اســت. شــعب 
انجمــن موســیقی اســتان ها، پژوهشــگران و کســانی کــه بــه شــکل میدانــی در حــوزه  موســیقی نواحــی بــا ایــن گــروه  ســنی در 

ارتبــاط هســتند می تواننــد در تســریع فرآینــد انتخــاب آثــار بســیار مؤثــر باشــند. موسیقی
ماجرای خلق موسیقی

گفتگویی اختصاصی با کریستف رضاعی در رابطه با حال و هوای موسیقی فیلم در ایران

ساز خوش دولت
بر موسیقی چه گذشت

یــک موســیقی بــرای فیلــم بــا این نکتــه کــه فیلــم در ژانرهای 
مختلفــی ممکــن اســت باشــد بــرای شــما بــه چــه صــورت 

اســت؟ 
- آن چیــزی کــه از کنتــرل مــن خــارج اســت و تحــت فرمــان 
مــن نیســت، همــان جرقــه خلــق اســت و همان ملــودی کــه قرار 
اســت نوشــته شــود و نمــی دانــم بــه چــه صــورت خواهــد بــود، 
تنهــا چیــزی کــه در کنترل مــن قبــل از اتفاق اســت خلق اســت. 
پیــش زمینــه اهمیــت زیــادی دارد، بــه دلیل اینکه موســیقی فیلم 
بایــد کامــال بــا آگاهــی نســبت بــه داســتان و ایــده اصلــی کــه 
کارگــردان مــی دهــد، اصــال یــک فیلــم پدیــده ای اســت کــه 
کارگــردان ایجــاد مــی کنــد و از صنــف هــای مختلــف کمک می 
گیــرد کــه هرکــس در حیطــه حرفــه ای خــودش یــک ســنگ و 
آجــری را بــر روی بنــای اصلــی ایــن ســاختمان مــی گــذارد تــا 
بــا ایــده اصلــی هماهنگــی پیــدا کنــد و ایــن بنا و نقشــه، خواســته 
کارگــردان اســت؛ کارگــردان بــر روی یــک فیلــم بیــش از یــک 
ســال کار مــی کنــد، منتقــل کــردن ایــن ایــده بــه کســی کــه 
چیــزی از ایــن داســتان نمــی دانــد بســیار طــول مــی کشــد، باید 
وقــت صــرف شــود بــرای اینکــه یــک آهنگســاز بتوانــد خودش 
را جــای کارگــردان بگــذارد، بــه جــای او فکــر کنــد و بــه ذهنیت 
ــای  ــم و بحــث ه ــدن فیل ــا دی ــر ب ــن ام ــردان برســد و ای کارگ
مختلــف و بــا ســئوال کــردن راجــع بــه داســتان و فیلــم و ریتم و 
ســاخت و ســاز و ســلیقه کارگــردان و ســلیقه خــودش ایجــاد می 
شــود. هــم ممکــن اســت در فیلــم یــا ابــداع زندگــی و یــا ســلیقه 
موســیقایی کارگــردان باشــد و مــا بایــد آگاهانــه برویــم جلــو و 
مطمئــن باشــیم که موضــوع را بــه خوبــی فهمیدیــم. گاهی پیش 
آمــده کــه مــن یــک ســکانس را کار کــرده ام و خیلــی هــم خوب 
جــواب داده امــا کارگــردان گفتــه کــه منظــورش در آنجــا چیــز 
دیگــری بــوده، برداشــت شــخصی مــن اشــتباه نبــوده امــا بــا ایده 
کارگــردان متفــاوت بــوده اســت. مثــال در فیلــم »نــگار« بــا توجه 

تحقــق یافــت و ارکســتر ملــی ایــران کــه ســمبل موســیقی 
ــس از  ــی« پ ــاد فخرالدین ــری »فره ــه رهب ــت ب ــور اس کش
رخوتــی چندســاله بــار دیگــر فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. 
ارکســتر ملــی ایــران ازجملــه مهم تریــن نمادهای موســیقایی 
کشــورمان به شــمار مــی رود. ایــن ارکســتر در ســال ۱۳77 
بــا پشــتیبانی دفتــر امــور موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی راه انــدازی شــد. ایــن نمــاد فرهنگــی امــا در ســال 
ــه  ــدون توجی ــژاد«، ب ــود احمدی ن ــت »محم ۱۳88 و در دول
بــه تعطیلــی کشــانده شــد. بــا روی کار آمدن حســن روحانی 
وعــده ی راه انــدازی »ارکســتر ملــی« و »ارکســتر ســمفونیک 
تهــران« کــه هــر دو در دولــت دهــم بــه حاشــیه رفتنــد، تــا 
حــدی موجــب دلگرمــی و امیــدواری دوســتداران و فعــاالن 

عرصــه ی موســیقی شــد.
مجوز آلبوم ها و کنسرت ها از نگاه آمار:

صــدور مجــوز آلبوم هــا در ســال 94 نســبت بــه 9۲، از 4۳۱ 
ــید.  به 5۳7 رس

ــده از ۱6۳۱ در  ــای زن ــای اجراه ــرای مجوزه ــار ب ــن آم ای
ــید.  ــال 94 رس ــه ۳877 در س ــال 9۲ ب س

ــج«  ــوم »ترن ــه آلب ــا درحالي ک ــر رویکرده ــه تغیی در ادام
محســن نامجــو مدت هــا در دفتــر شــعر و موســیقي وزارت 
ارشــاد در انتظــار مجــوز مانــده بــود، درنهایــت مجوز انتشــار 

آن توســط مرکــز موســیقي حــوزه هنــري صــادر شــد. 
در ایــن میــان همچنیــن کاوه آفــاق کــه جــز خواننــدگان بــه 
ــا  ــس از مدت ه ــد پ ــوب می ش ــی محس ــالح زیرزمین اصط

تــالش توانســت مجــوز بگیــرد.

دارد امــا ایــن کار آهنگســاز نیســت، اصــوال هنرمند نبایــد زیاد به 
ســلیقه مخاطــب تکیه کنــد وگرنه برعکــس اتفاق هنــری عکس 
العمــل نشــان داده اســت، یعنــی خالــق نبایــد نســبت بــه ســلیقه 
مــردم خلــق کنــد، در غیــر ایــن صــورت خلــق مطلــق نیســت. 
فیلــم در »دنیــای تــو ســاعت چنــد اســت« چــون فیلــم روان و 
ســاده ای بــود طبیعتــا نمــی توانســتیم موســیقی خیلــی پرحجــم 
و پیچیــده ای داشــته باشــیم، ضمــن اینکــه ســه ملــودی ای کــه 
قبــال از طــرف کارگــردان انتخــاب شــده بــود بــه من جهــت داد، 
ســادگی در موســیقی ایــن فیلــم لزومــا بــی اهمیت نیســت، گاهی 
اوقــات ســاده نوشــتن از پیچیــده نوشــتن ســخت تــر اســت امــا 
فکــر مــی کنــم چــون موســیقی عامیانــه اســت، بواســطه قــدرت 
موســیقی، ایــن کار در بیــن مــردم بــه خوبــی جــا افتــاد و تاثیــر 
خوبــی در میــان آنهــا گذاشــت و فکــر مــی کنــم دلیــل موفقیت 
کار نیــز همــان بــود امــا مــن خــودم بدنبــال ایــن نیســتم کــه 

مخاطــب را راضــی کنــم.
- بــه عنــوان ســوال آخــر وضعیــت موســیقی فیلم در ســینمای 
ایــران را بــه چــه صورت مــی بینید. چــون بســیاری از منتقدین 
بــر ایــن نظــر هســتند کــه در چندســاله اخیــر عمــال بــا یــک 
افــت کیفــی در امــر موســیقی فیلــم مواجــه بــوده ایــم مگــر 
اتفاقــات نــادری ماننــد موســیقی هایــی کــه شــما بــرای »فیلم 
هــای اژدهــا وارد مــی شــود« و یــا »در دنیــای تــو ســاعت چند 
اســت« ســاختید. در ایــن خصــوص ایــن امــر را چطــور ارزیابی 
ــی را در کجــای کار مــی  ــع مشــکل اصل ــد و در واق مــی کنی

؟ بینید
- ببینیــد مشــکالت مختلفــی وجــود دارد، یکی از مشــکالت مالی 
اســت، مــا در اینجــا قانــون کپــی رایــت نداریــم یعنــی آهنگســاز 
هایــی کــه موســیقی فیلــم در خــارج از کشــور مــی ســازند مــی 
تواننــد در درآمــدی کــه بعــد از اکــران ایجــاد می شــود ســرمایه 
ای یــا انگیــزه ای برای کارهای بیشــتر داشــته باشــند.کار نوشــتن 
موســیقی کاری شخصی است و کاری اســت که افراد در خلوتشان 
انجــام مــی دهند یعنی آهنگســاز نمــی توانــد در آن واحد چندین 
کار را انجــام دهــد و متاســفانه اینجــا هــم درآمــد آهنگســاز هــا 
خیلــی زیــاد نیســت و هــم وقتــی فیلــم پخــش مــی شــود، قانون 
کپــی رایــت رعایــت نمی شــود بــرای همین همــکاران آهنگســاز 
مجبورنــد اگــر بخواهنــد از ایــن راه زندگــی بکنند، زیــاد کار کنند 
و طبیعتــا وقتــی شــما در آن واحــد بــا ســه یــا چهــار کار مختلف 
کار مــی کنیــد نمیتوانیــد بــه خوبــی متمرکــز شــوید، ایــن دلیــل 
اول اســت. امــا دلیــل دوم اینکــه بعضی کارگــردان ها موســیقی را 
بیشــتر بــرای پوشــاندن ضعف هــای ســینمایی اســتفاده می کنند 
کــه ایــن نیــز نادرســت اســت، چــون هــدف موســیقی فیلــم نمی 
توانــد ایــن باشــد، کــه ایــن لطمــه مــی زنــد بــه کل کار، نــه تنها 
بــه موســیقی فیلــم بلکــه بــه خود فیلــم، تمــام ایــن ها باعــث می 
شــوند کــه انگیــزه ای بــرای موزیســین وجود نداشــته باشــد برای 
اینکــه واقعــا بــرای کار ســنگ تمــام بگــذارد و همیــن مــی توانــد 

علتــی باشــد بــر افــت موســیقی فیلم.

مســأله ی برگــزاری کنســرت ها از دو منظــر قابــل مقایســه 
اســت، نخســت تعــداد کنســرت های لغــو شــده و دوم 

ــده. ــای صادرش ــداد مجوزه تع
ــی،  ــگاه اول تعــداد اجراهــای لغوشــده در دولــت روحان در ن
بســیار بیشــتر از دولــت قبــل بــود امــا ایــن افزایــش، یــک 
ــل  ــت قب ــاً در دول ــت. اساس ــخص داش ــاده و مش ــل س دلی
باتوجــه بــه فضــای حاکــم بــر کشــور؛ در آن  ســال ها 
ــد  ــت نمی کردن ــیقی مجــوزی دریاف ــای موس بیشــتر گروه ه
تــا ســازمان یــا نهــاد دیگــری آن را لغــو کنــد حــال آنکــه 
ــته ی  ــای بس ــه از فض ــروج جامع ــا خ ــم ب ــت یازده در دول
ــه  ــه طوریک ــت. ب ــش یاف ــا افزای ــدور مجوزه ــی ص فرهنگ
ــت  ــر دول ــال آخ ــده در س ــرت های برگزارش ــداد کنس تع
ــه  ــت ک ــرت هایی اس ــوم کنس ــر از یک س ــژاد کمت احمدی ن
دولــت روحانــی در ســال 94 برگــزار کــرده. رشــد بیــش از 
ــن  ــده در ای ــرت های برگزارش ــداد کنس ــدی تع ۳۰۰ درص
ــرت ها در  ــدی کنس ــد 5۰۰ درص ــن رش ــدت و همچنی م
ــه ســال 88 حاکــی از بازشــدن فضــای  ســال 94 نســبت ب
ــی در  ــبی روحان ــق نس ــه و توفی ــر جامع ــم ب ــی حاک فرهنگ
تحقــق وعده هایــش بــود. لغــو کنســرت هــا بیــش از آنکــه 
ــه در  ــاالً ریش ــرد احتم ــورت گی ــن ص ــه ی دی ــا دغدغ ب

ــر دارد. ــائلی دیگ مس
ــنتی  ــیقی س ــرت موس ــزاری کنس ــیر برگ ــی که در مس کس
نــوای  طنین اندازشــدن  از  و  می کنــد  ســنگ اندازی 
کمانچــه ی کلهــر و آواز قربانــی ممانعــت بــه عمــل مــی آورد 
ــر  ــا آن به ه ــا ب ــدارد و ی ــیقی ن ــی از موس ــا درک ــاً ی اساس

ــاد دارد. ــر عن ــی س ــوم و نامعلوم ــل معل دلی

امیرمحمد سهیلی
کارشناسی مهندسی آب 91

امیررضا کرامتی
کارشناسی حسابداری 92

پیــش مصاحبــه: »در دنیــای تــو ســاعت چنــد اســت؟« یکــی 
از خاطــره انگیزتریــن موســیقی هــای متن فیلــم در چند ســال 
اخیــر بــود کــه طرفــداران زیــادی نیــز پیــدا کــرد. کریســتف 
رضاعــی موزیســین خوشــنام ایرانــی ســازنده موســیقی متــن 
ایــن فیلــم ســینمایی کــه آثــار درخشــان زیــادی در کارنامــه 
کاری خــود دارد چنــدی پیــش میهمــان دانشــجویان دانشــگاه 
فردوســی مشــهد بــود. وی از مــادری فرانســوی و پــدری ایرانی 
در ســال 1966 میــالدی در شــهر تولــوز فرانســه متولــد شــده 
اســت. در حاشــیه ایــن حضــور توانســتیم گفتگــوی کوتاهی با 
ایشــان داشــته باشــیم کــه در ادامــه بــا هــم مــی خوانیــم. در 
پایــان از علــی قدیــری و نــگار ســنگتراش کــه در تهیــه ایــن 

گفتگــو مــرا یــاری داد سپاســگزاری مــی کنــم.
- در مصاحبــه ای گفتــه بودیــد کــه ســاختن موســیقی بــرای 
فیلــم حکــم زندگــی کــردن بــرای شــما را دارد؛ بــا ایــن جمله 
شــروع مــی کنیــم تــا مخاطبــان بیشــتر با فضــای فکری شــما 

ــوند. آشنا ش
- ببینیــد شــما بــرای ســاختن موســیقی بــرای فیلم با یک ســری 
محدودیــت هــا رو بــه رو می شــوید، داســتان،کارگردان، خواســته 
ــه نقــش  ــردان، پرســوناژهایی ک ــردان، ســلیقه کارگ ــای کارگ ه
دارنــد، نقشــی کــه بــازی مــی کننــد، ریتــم فیلــم و ... تمــام این ها 
بــه آهنگســازی و بــه خلــق آن اتفــاق موزیکالــی کــه بایــد بیفتد 
جهتــی مــی دهــد  و اگــر شــما بتوانیــد ایــن محدودیــت هــا را 
بــه یــک پارامتــر مثبت)جــزو پارامترهایی کــه برای آهنگســازی 
الزم داریــد( تبدیــل کنیــد و شــخصیت خودتــان را نگــه داریــد، 
فکــر مــی کنــم ایــن یــک موســیقی موفــق باشــد کــه بــه نوعــی 
آزادی مرتبــط اســت ماننــد زندگــی روزمره کــه در آن با هــزاران 
محدودیــت مواجــه هســتیم و مــا بایــد البــه الی ایــن قوانیــن و 
محدودیــت هــا رده فکــری خودمــان را پیــدا کنیــم بــه انگیــزه 
آزادی کــه داریــم بپردازیــم. بــرای همیــن ایــن شــباهت را بــه 
کار بــردم، موســیقی فیلــم کامــال هماننــد زندگیســت، همانطــور 
کــه پیشــتر گفتــم جرقــه اول موســیقی بــرای مــن حــس اســت 
و آن الهامــی کــه مــن پیــدا میــک نــم بــرای موســیقی نوشــتن از 
زندگــی بیــن مــا اســت و از برخوردهایــی کــه بــا آدم هــا دارم، از 
دیــدن یــک منظــره زیبــا، شــنیدن یــک اتفــاق بــد، همــه ی ایــن 
هــا جرقــه اول آهنگســازی و نوشــتن موســیقی اســت بــرای مــن. 

ولــی آن شــباهت بیشــتر بــه محدودیــت هــا ربــط دارد.
- در خصــوص موســیقی فیلــم شــما بارهــا تاکیــد کردیــد که 
آهنگســاز بایــد در خدمــت کارگــردان باشــد و آنچــه که خود 
ــن اینکــه  ــد در حی ــاده کن کارگــردان از او مــی خواهــد را پی
کیفیــت کار خــود آهنگســاز نیــز در ایــن اثــر بــه خوبــی حفظ 
شــود. چگونــه ایــن ارتبــاط برقــرار مــی شــود و فراینــد تولیــد 

ــی و  ــچیان و احصای ــی و فرش ــظ و میرخان ــر از حاف »بهت
ــی؟« ــفیر فرهنگ ــرای س ــم ب ــجریان داری ش

۱7 خــرداد 9۲ حســن روحانــی در دومیــن قســمت از 
ــا  ــوری ب ــت جمه ــای ریاس ــرات کاندیداه ــه گانه ی مناظ س
گفتــن جملــه ی فــوق ایــن نوید را بــه مــردم داد کــه رویکرد 
فرهنگــی دولتــش خاصــه در زمینــه ی موســیقی درصــورت 
ــت ســابق خواهــد  ــا مشــی دول ــاوت ب ــاًل متف ــروزی، کام پی

ــود. ب
ــا چــه حــد در اعمــال  ــد ت ــر و امی ــت تدبی ــددار دول ــا کلی ام
ایــن رویکــرد بــه توفیــق رســید و چــه گام مثبتــی در بخــش 
موســیقی ازجملــه صــدور مجــوز بــرای آلبوم هــا و کنســرت ها 

نســبت بــه هشــت ســال پیــش از آن برداشــته شــد؟
ارکستر ملی و ارکستر سمفونی تهران :

ــای  ــی از وعده ه ــد یک ــر و امی ــت تدبی در دوره ی اول دول
ــق شــد. ــی محق ــم انتخابات مه

ــه  ــران ک ــمفونی ته ــی و ارکســتر س بازگشــایی ارکســتر مل
ــه  ــارز بی توجهــی ب ــل مصــداق ب ــت قب ــی آن در دول تعطیل
ــاه 9۳ بعــد از  ــود. در ۲4 و ۲5 اســفند م ــر ب فرهنــگ و هن
نزدیــک بــه 755 روز تعطیلــی، ارکســتر ســمفونیک تهــران 

بــه رهبــری »علــی رهبــری« بــار دیگــر فعــال شــد.
در قــدم دوم و در شــامگاه چهارشــنبه بیســتم خــرداد مــاه 
۱۳94 یکــی از وعده هــای »حســن روحانــی« رئیس جمهــوری 

بــه اتفاقاتــی کــه بــرای پرســوناژ ها پیش مــی آید  تماشــاگر نباید 
قبــل از اینکــه اتفاقــی بیفتــد، متوجه آن اتفاق شــود. بعضــی اوقات 
موســیقی ایــن نقــش را دارد کــه بــا ایجــاد پیــش زمینــه در دل 
مخاطــب آمادگــی شــروع یــک اتفــاق را ایجــاد کنــد. امــا رامبــد 
جــوان ایــن را نمــی خواســت پــس بایــد ایــن را مــی دانســت که 
اگــر مــن خــودم صرفــا روی ایــن فیلــم کار مــی کــردم ســعی 
مــی کــردم بــا موســیقی ایــن آمادگی بــرای شــروع یک اتفــاق را 
بــرای بیننــده ایجــاد کنــم امــا کارگــردان مــی خواســت کــه ایــن 
اتفــاق نیفتنــد. پــس خیلــی مهــم اســت کــه ایــن هماهنگــی بین 
کارگــردان و آهنگســاز وجــود داشــته باشــد و پــس از ایجــاد ایــن 
هماهنگــی آهنگســاز مــی توانــد خــود را رهــا کنــد بــرای این که 

ایــن اتفــاق موزیــکال در درون او بیفتــد.
- یکــی از آثــاری کــه در موســیقی فیلــم تولید شــده و بــا اقبال 
عمومــی نیز مواجه شــده، موســیقی فیلــم »در دنیای تو ســاعت 
چنــد اســت بــوده اســت«، همــکاری شــما بــا آقــای یزدانیــان. 
ــوص  ــوان در خص ــی ت ــی م ــد زمان ــان معتقدی ــه خودت اگرچ
موفقیــت یــک فیلــم صحبــت بــه میــان آورد کــه مــدت زمان 
زیــادی از آن گذشــته باشــد، امــا بــا توجــه بــه چیــزی کــه تــا 
کنــون دیــده ایــم مــی تــوان حکــم بــه موفقیــت این موســیقی 
داد، از طرفــی دیگــر شــما بخش قابــل توجهــی از دوره زندگی 
تــان را در فرانســه بــوده ایــد و حــال و هــوای برخی از موســیقی 
هایتــان نیــز بــه همــان حــال و هــوا نزدیــک اســت، امــا اینکــه 
مخاطــب ایرانــی بدیــن صــورت بــا ایــن موســیقی ارتبــاط می 
گیــرد در چــه اثــر اســت؟ بایــد ایــن امــر را بــه حســاب ایــن 
گذاشــت کــه شــما بــه خوبــی ذائقــه ایرانــی را می شناســید و 
در آن راســتا تولیــد اثــر مــی کنیــد یــا اینکــه همان چیــزی که 
مــد نظــر خودتــان بــوده اســت را تولیــد کــرده ایــد و در پایان 

دیــده شــده کــه بــا اقبــال عمومــی نیــز مواجــه شــده اســت؟
- بــرای موســیقی فیلــم در نظــر گرفتــن مخاطب اهمیــت زیادی 

ــن ســرانجام پــس از حــدود ده ســال  ــد همچنی ــن هنرمن ای
ــن  ــران توانســت مجــوز اولی ــیقی ای ــازار موس ــت در ب فعالی
ــه روی  ــالد ب ــرج می ــرد و در ب ــز بگی ــود را نی ــرت خ کنس

ــرود. ســن ب
و اما کنسرت 

امــا در میــان ایــن دســتاوردها و بهبــود رویکردهــا، نقطــه ی 
ــی،  ــد، عقب نشــینی جنت ــه چشــم آم ــه بســیار ب تاریکــی ک
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دولــت روحانــی در برابــر 

اظهــارات فراقانونــی امــام جمعــه مشــهد بــود.
ــت:  ــه گف ــاز جمع ــای نم ــهد درخطبه ه ــه ی مش ــام جمع ام
»در همــه دنیــا یــک شــهر مقــدس شــرایط قداســت خــود 
را دارد و همــه افــراد و جریان هــا قداســت آن شــهر را 
ــام  ــد ام ــار گنب ــزاری کنســرت در کن ــد، برگ ــظ می کنن حف
رضــا)ع( خــالف حیثیــت و هویــت ایــن شــهر اســت. اینجــا 
ــد  ــس کنســرت می خواه ــهر گردشــگری نیســت و هرک ش

ــرود«. از مشــهد ب
ــل  ــاً مح ــه قطع ــاز جمع ــون نم ــه تریب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
قانون گــذاری نبــوده و نیســت انتظــار می رفــت وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در حمایــت از هنرمنــدان و 
ــع  ــان موض ــی ایش ــق طبیع ــاع از ح ــتان و در دف هنردوس
ــزاری  ــرد از برگ ــالم ک ــا وی اع ــد ام ــاذ کن ــبی اتخ مناس

کنســرت در مشــهد منصــرف شــدیم.
ــن عقب نشــینی  ــخنانی از ای ــه در س ــی بالفاصل ــه روحان البت
انتقــاد کــرد و گفــت: »از نظــر مــن هیــچ وزیــری دربرابــر 

ــد«  ــد و عقب نشــینی کن ــاه آی ــد کوت ــچ فشــاری نبای هی
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ــن  ــن در مهم تری ــوالت بنیادی ــر و تح ــتان تغیی ــا داس گوی
ــار  ــن ب ــدارد و ای ــی ن ــون پایان ــینمایی تلویزی ــه س برنام
ــار دیگــر  ــی بهــروز افخمــی از برنامــه هفــت، ب خبــر جدای
مخاطبــان ایــن برنامــه را غافلگیــر کــرد. افخمــی کــه پــس 
از جدایــی جیرانــی و گبرلــو از ایــن برنامه، ســومین شــخصی 
ــال  ــدود دو س ــود از ح ــده ب ــت ش ــکان دار هف ــه س ــود ک ب
ــن  پیــش کار خــود را در هفــت آغــاز نمــود و در طــول ای
ــت  ــر هف ــی دامن گی ــیه های فراوان ــا و حاش دوران، جنجال ه
شــد. شــاید کــم حاشــیه ترین دوران برنامــه هفــت را بتــوان 
ــو دانســت کــه البتــه  در زمــان مجری گــری محمــود گبرل
دلیــل آن خنثــی بــودن او در بحث هــای ســینمایی و رونــد 
ــود و همیــن موضــوع  یکنواخــت و کســل کننده ی برنامــه ب
بــود کــه بیننــدگان برنامــه هفــت را در آن دوران تــا حــد 
ــیاری  ــاد بس ــه اعتق ــا ب ــان ام ــش داد. همچن ــادی کاه زی
ــوط  ــن و پربیننده تریــن ســری برنامــه هفــت، مرب موفق تری
بــه دوره ی مجری گــری فریــدون جیرانــی اســت. او در هفت 
ــات جــدی و مناقشــه  ــاره موضوع ــا درب ــرد ت ــالش می ک ت
برانگیــز، بــا اهالــی ســینما بــه گفتگــو بنشــیند. همین مســأله 
و همچنیــن شــیوه ی نقــد مســعود فراســتی کــه بــرای مــردم 
کامــال تازگــی داشــت، موجــب شــد مخاطبــان برنامــه هفت 
میلیونــی شــود کــه گــواه ایــن موضــوع آمــار باالی شــرکت 
مخاطبــان در نظرســنجی پیامکــی برنامــه بــود؛ آمــاری کــه 

در دوران گبرلــو و افخمــی هرگــز بیــان نشــد و همیــن خــود 
نشــان می دهــد کــه مخاطبــان برنامــه تــا چــه میــزان افــت 

کــرده بودنــد.
افخمی آمد که سینمای ایران را نجات دهد!

در اولیــن برنامه هایــی کــه بــا مجری گــری بهــروز افخمــی 
ــار  ــران و آم ــینمای ای ــدت از س ــت، او به ش ــن رف روی آنت
ــل  ــی از دالی ــرد و یک ــی ک ــار نگران ــا اظه ــروش فیلم ه ف
حضــور خــود در ایــن برنامــه را تــالش برای نجات ســینمای 
ایــران از ورشکســتگی اعــالم کــرد. افخمــی در برنامه هایش 
تأکیــد فراوانــی بــر ســینمای کــودک و کمدی داشــت و یکی 
ــازی در  ــود را فیلمس ــینما از رک ــروج س ــای خ از راه حل ه
ــدا  ــان ابت ــا آنچــه از هم ــرد. ام ــوان می ک ــر عن ــن دو ژان ای
ــی از  ــای افخم ــرد، انتقاده ــیه ک ــه را وارد حاش ــن برنام ای
معاونــت ســینمایی وقــت یعنــی حجــت اهلل ایوبــی بــود. ایــن 
کشــمکش ها و منازعــات بیــن افخمــی و ایوبــی ادامه داشــت 
ــژه  ــر در وی ــا یکدیگ ــن دو ب ــوی ای ــم در گفتگ و اوج آن ه
برنامــه هفــت بــرای ســی وپنجمین جشــنواره فجــر بــود کــه 
ــن  ــن و جنجالی تری ــی از ملتهب تری ــه یک ــه را ب ــن برنام ای
ــرد. در  ــل ک ــون تبدی ــر تلویزی ــای ســال های اخی ــو ه گفتگ
آن برنامــه افخمــی و ایوبــی متقابــاًلً از یکدیگــر درخواســت 
کردنــد کــه از ســمت خــود اســتعفا دهنــد؛ اتفاقــی کــه چند 
مــاه بعــد تقریبــاً محقــق شــد و اکنــون دیگــر نــه افخمــی 
مجــری هفــت اســت و نــه ایوبــی معــاون ســینمایی وزارت 

ارشــاد!
جنجال های همیشگی آقای خاص

از  یکــی  اخیــر  ســال های  در  فراســتی  مســعود  نــام 
جنجالی تریــن نام هــا در حــوزه ســینمایی کشــور بــوده 

اســت. او کــه بیشــتر در زمینــه نقدنویســی فعالیــت داشــت 
بــه دعــوت فریــدون جیرانــی بــه برنامــه هفــت آمــد و از 
همــان اولیــن حضــورش توجهــات زیــادی را بــه خــود جلب 
کــرد و بی شــک یکــی از دالیــل پرمخاطــب شــدن برنامــه 
در دوران جیرانــی، حضــور او و نقدهــای تنــد و تیــزش بــود. 
ــر  ــو، خب ــت در دوران گبرل ــتی از هف ــی فراس ــس از جدای پ
حضــور دوبــاره او در »هفــت« افخمــی مخاطبــان ایــن برنامه 
را به شــدت هیجــان زده کــرد. امــا حضــور او در ایــن ســری 
از برنامــه هفــت از همیشــه جنجــال برانگیزتــر بــود و برخــی 
ــار  ــا دچ ــت را باره ــه ی هف ــش، برنام ــا و صحبت های نقده
ــم آن  ــتی علی رغ ــید فراس ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــر ک دردس
کــه دانــش و ســواد فوق العــاده ای در زمینــه ســینما دارد امــا 
گاهــی در نقدهایــش زیــاده روی می کــرد و پــا را از حــوزه ی 
نقــد ســینمایی فراتــر می گذاشــت. در چنــد برنامــه ی آخــر 
هفــت هــم خبــری از حضــور فراســتی نبــود و همین مســأله 
ــه  ــن برنام ــان ای ــن مخاطب ــادی را در ذه ــواالت زی ــم س ه

ایجــاد نمــود.
به امید یک هفت بهتر

ــم  ــر بمانی ــد منتظ ــال بای ــت، فع ــی از هف ــی افخم ــا جدای ب
ــم چــه سرنوشــتی در انتظــار برنامــه هفــت اســت.  و ببینی
آنچــه مهــم و اساســی اســت ایــن اســت کــه مجــری بعدی 
هفــت بایــد اوالً خــود از جنــس ســینما باشــد و ثانیــاً تــالش 
ــتان را  ــینماگران و سینمادوس ــدی س ــای ج ــد دغدغه ه کن
مطــرح کنــد. اهالــی ســینما هــم بایــد تحمــل خــود را بــاال 
ببرنــد و موضــع خــود را در برابــر نقدهایــی کــه بــه آنهــا 
ــراغ  ــا ف ــا برنامــه هفــت ب ــد ت ــل کنن می شــود کمــی تعدی

ــال بیشــتری بتوانــد در موضوعــات جــدی ورود کنــد. ب

محمدسجاد عمران
کارشناسی حسابداری 92

این صندلی بی وفا
افخمی هم از برنامه »هفت« خداحافظی کرد

ــک  ــد از نزدی ــنده بع ــای نویس ــرد آق ــوه ی س ــاب قه »کت
ــود  ــا ب ــه مدت ه ــری ک ــت!« خب ــه دو ســال مجــوز گرف ب
ــد.  ــنیدن آن بودن ــر ش ــن منتظ ــه معی ــدان روزب عالقه من
رونمایــی کتــاب قهــوه ی ســرد آقــای نویســنده، نوشــته ی 
ــزار  ــی برگ ــه یکــم اردیبهشــت درحال ــن جمع ــه معی روزب
شــد کــه طــی کمتــر از ۲ ســاعت بیــش از هــزار 
ــاپ  ــام چ ــا اتم ــت و ب ــروش رف ــه ف ــاب ب ــخه ی کت نس
ــه  ــی ب ــت خال ــدان آن دس ــیاری از عالقه من ــش، بس اول
ــاق در  ــن اتف ــس از ای ــن پ ــه معی ــتند. روزب ــه بازگش خان
ــی  ــرد رونمای ــالم ک ــتاگرام اع ــود در اینس ــه ی خ صفح
دومــی از ایــن کتــاب برگــزار خواهــد شــد و نشــر نیمــاژ 
بــا فراهم کــردن تعــداد کافــی از آن مطمئــن خواهــد شــد 
ــنده  ــای نویس ــا امض ــاب را ب ــرکت کنندگان، کت ــی ش تمام
محبوبشــان دریافــت خواهنــد کــرد. در ایــن مراســم کــه 
ــاب در  ــروش کت ــورد ف ــت رک ــه داش ــب ادام ــا ۱۲ ش ت
ــط  ــنده، فق ــه ی نویس ــق گفت ــد و طب ــته ش ــی شکس رونمای

ــد. ــی مان ــاب باق ــن کت ــوم ای ــاپ س ــد از چ ــد جل چن
ــاز  ــی آغ ــا نمایشنامه نویس ــود را ب ــن کار خ ــه معی روزب
کــرد. اولیــن کتــاب چــاپ شــده از او«هنگامــی کــه بــاران 
پیانــو می نــوازد« نــام دارد کــه داســتان- نمایشــنامه 
ــای نویســنده«- دومیــن کتــاب  اســت. »قهــوه ی ســرد آق
ــه در  ــمت هایی از آن ک ــه قس ــا توج ــگاه اول و ب او- در ن
ــه ای  ــد مجموع ــر می رس ــم به نظ ــازی می بینی ــای مج فض
ــتان  ــک داس ــه ی ــد درصورتی ک ــاه باش ــتان های کوت از داس

ــرد  ــا پیچیدگی هــای منحصربه ف منســجم و کامــل اســت ب
خــودش. شــاید نــام روزبــه معیــن بــه خــودی خــود آشــنا 
ــر  ــرای اکث ــم ب ــه از او می بینی ــی ک ــی متن های ــاش ول نب
ــخ  ــز تل ــا طن ــه ب ــی ک ــت. متن های ــده اس ــناخته ش ــا ش م
و پایان بنــدی غیرمنتظره شــان مــا را وادار بــه لبخنــد 
می کننــد. یکــی از معروف تریــن نوشــته های او)بخشــی 

ــن اســت: از همیــن کتــاب( ای
ــتری  ــا ذوق بیش ــز را ب ــه چی ــد س ــم خداون ــر می کن » فک

ــده آفری
زن، هنر و عشق

اما در عجبم که، تو را با چه شور و عشقی آفریده
زن هنرمند عاشق!«

کتــاب قهــوه ی ســرد آقــای نویســنده در نمایشــگاه کتــاب 
ــاز شــده  ــتان ها آغ ــود اســت و پخــش آن در شهرس موج

اســت.
ــنده  ــود نویس ــط خ ــه توس ــاب ک ــن کت ــمت هایی از ای قس
در فضــای مجــازی منتشــر شــده را بــا هــم مــی خوانیــم:

حــاال اگــه می خوایــد از مــن بپرســید ایــن چیزهــا چطــور 
ــال  ــزار س ــگار ه ــن ان ــم م ــد بگ ــه بای ــم می رس ــه ذهن ب
زندگــی کــردم، شــاید هــم حافظــه یه بــار پــاک شــده. مــن 
کلیــه ام ســالمه، خداروشــکر ســنگ نمی ســازه، ذهنمــه کــه 
ــتان ها  ــوری داس ــه ج ــد ی ــازه، بای ــتان می س ــه، داس مریض

ــه می نویســم. ــه ک ــم، واســه همین ــع کن رو دف
مــن بعــد از ســال ها زندگی کــردن بــا ایــن مــردم فهمیــدم 
کــه خطرناک تــر از آدم هایــی کــه کتــاب نخونــدن، 
آدم هایــی هســتن کــه فقــط چندتــا کتــاب خونــدن، 
اون هــا دیگــه خودشــون رو از روشــنفکرها می دونــن و 
ــن،  ــی کن ــر تخصص ــز اظهارنظ ــورد هرچی ــوان درم می خ
ــی دن  ــط م ــا رب ــه اون کتاب ه ــتانی رو ب ــاق و داس ــر اتف ه
ــاش  ــن ب ــن. مطمئ ــول می کن ــل ق ــطرش نق و از سطربه س

اگــه اونــا روشــنفکر واقعــی باشــن در مــورد مســائلی کــه 
ــاب  ــا کت ــد ت ــه چن ــن و ب ــدارن حــرف نمی زن تخصــص ن

بســنده نمی کنــن.
درطــول تاریــخ هیچ وقــت مــا دیوانه هــا رو جــدی نگرفتــن، 
امــا مــا می تونیــم خیلــی از مشــکالت دنیــا رو بــا خندیــدن 
حــل کنیــم، مگــه مــا چــی از بقیــه کــم داریــم؟ فقــط کافیــه 
چندوقــت یک بــار یه جــا جمــع شــیم و بخندیــم و چنــد تــا 

برگــه رو امضــا کنیــم، اسمشــم بذاریم ســباخبد!
سازمان بین المللی آزادی خندیدن به دردها!

@Vaghayemag

مریم محمودی قرائی
کارشناسی مهندسی برق 94

قهوه ی سرد آقای نویسنده
کتاب معرفی 

موی افشان به سراپای شما می آید
عسلی رنگ، به چشم های شما می آید

تو مپوشان ز من خون به جگر صورت ماه 
خنده حقا که به سیمای شما می آید

الله و مریم و رز،سنبل و ارکیده که نَه
عطر نرگس به نفس های شما می آید

صورتی، زرد، سپید، آبی و قرمز، و چه سبز
همه بر قامت رعنای شما می آید

می رود فصل زمستان و اگر آید عید
فصل اول به تماشای شما می آید

فکر و اندیشه من بی خبر از سمت شما
در دل شب به طرف های شما می آید

سیل اشکی که ز چشم سیه ام جاری شد
گر خدا خواست به دریای شما می آید

فصل دوم چه غریبانه رسیده شاید،
سوی این بادیه گرمای شما می آید

@Vaghayemag

علیرضا محمودی
کارشناسی علوم اقتصادی 95

فصل اول
شعر

بشکن محبس خود را که نگهبانی نیست 
گله کن، داد بزن هیچ مسلمانی نیست 

***
آری امروز چه راحت همه کذاب شدند 

کذب و صدقی که میانش فرق چندانی نیست 
***

بسته اند دیده و خود را به نفهمی زده اند 
هرچه کردیم، ندیدند که وجدانی نیست 

***
ای کسانی که دم از فقر و معیشت دارید 
» به عمل کار برآید به سخندانی نیست «

***
همه در رأی و نظر حق برابر دارند 

به خدا نقد کسی الیق زندانی نیست 
***

ما ظریفیم ولی سخت سخن میگوییم 

چون که در مسلک ما جای پشیمانی نیست 
***

هاتف آن روز که خود مژده این دولت داد 
جمله آرام شدیم جای پریشانی نیست 

***
هر چه خواهند بگویند، نظر ما این است 

هیچ کس در حد و اندازه »روحانی« نیست ...

@Vaghayemag

امیر طالبی
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بشکن محبس خود را ...
شعر

شــماره جدید نشــریه صدا به مناظــرات تلویزیونی نامزد های ریاســت 
جمهــوری علــی الخصــوص جهانگیــری و قالیبــاف پرداختــه اســت.

حادثــه ایــن بــار در معدنــی حوالــی آزادشــهر اســتان گلســتان. طبــق 
ــد. ــته ان ــن درگذش ــر، ۲۱ هموط ــن خب ــه ای ــا لحظ ــمی ت ــار رس آم

فیلــم »این پیکان« ســاخته شــاهین آرمین و ســهراب دریابندری 
ــاره  ــی درب ــد؛ فیلم ــی آی ــینما م ــه س ــت ب ــط اردیبهش از اواس
ــان. ــده در زندگــی فرهنگــی و اجتماعــی ایرانی ــن پدی نقــش ای

وحیــد هاشــمیان که این روزهــا در آلمان مربیگری می کند عکســی 
قدیمی از خود و همبازی ســابقش، میشــاییل باالک را منتشــر کرد.


