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تنها بودن یا نبودن، مسأله این نیست؟
صفحه 9

بــازار شــام! اگــر دهخــدا زنــده بــود و وضعیــت فعلــی را می دیــد، 
ــت  ــط زیس ــه محی ــادل کلم ــه اش مع ــه را در لغت نام ــن کلم ای
ــفانه در  ــت دارد و متأس ــک عل ــزار و ی ــن مســأله، ه ــی آورد. ای م
ــن  ــان، اوضــاع در بی ــا گذشــت زم ــه تصــور می شــود ب ــی ک حال
مــردم )از دولت هــا کــه دیگــر هیــچ توقعــی نیســت!( بــه ســمت 
بهبــودی مــی رود، امــا تنهــا نــگاه ســطحی نگر اســت کــه رشــد پیدا 
کرده اســت و ایــن نــوع نگــرش نمی توانــد کمــک جــدی بــه بهتــر 
ــه  ــا ب ــا و پایان نامه ه ــا، پویش ه ــد. کمپین ه ــرایط کن ــدن ش ش
لحــاظ اجرایــی قــدرت بســیار کمــی دارنــد چراکــه افــراد مجــری 
بــه ایــن مســائل بی تفاوتنــد. حتــی اگــر در مــوردی اوضــاع بحرانی 
شــود، افــراد مســئول تنهــا برای مدتــی سیاســت هایی را در دســتور 
کار قــرار می دهنــد و پــس از مدتــی کارهــا بــه همــان منوال ســابق 
پیــش مــی رود. مثــال بــارز ایــن وضعیــت دریاچــه ارومیــه اســت 
ــت.  ــده اس ــیاری ش ــای بس ــار تنش ه ــال ها دچ ــن س ــه در ای ک
شــاید بتــوان گفــت عمده تریــن دلیــل آن، عــدم توجــه مــردم و 
صنعتگــران بــه مقولــه توســعه پایــدار اســت کــه البتــه از ســکوت 
ــأت  ــردم نش ــرای م ــل ب ــن اص ــح ای ــدم توضی ــزان و ع برنامه ری
ــد،  ــه دارن ــی ک ــای منافع ــه اقتض ــه ب ــی ک ــرد. برنامه ریزان می گی
ــدار را یــک اصــل فرنگــی و عامــل تهاجــم فرهنگــی  توســعه پای
ــد.  ــود شــرایط ندارن ــرای بهب می داننــد و خــود هیــچ برنامــه ای ب
ــه در ســرزمین،  ــرادی ک ــایر اف ــع، کشــاورزان و س ــران صنای مدی
دخــل و تصــرف دارنــد، بایــد بداننــد کــه قوانیــن زیســت محیطی 
محدودکننــده نیســت و در درازمــدت بــه لحــاظ مالــی آثــار مثبتی 
دارد. متأســفانه در کشــوری کــه کســب درآمــد کافــی برای قشــر 
عظیمــی از جامعــه بســیار دشــوار اســت، مــردم در جســت و جوی 
ســاده ترین راه بــرای کســب درآمدنــد، بی توجــه بــه آن کــه ایــن 
ــده  ــان در آین ــه سرمایه گذاری ش ــد ب ــدت، می توان ــود کوتاه م س
صدمــه بزنــد. نمونــه بــارز ایــن اتفــاق را می تــوان در اســتحصال 
بیــش از ظرفیــت آب از ســفره های زیرزمینــی، کشــت محصوالت 
ــق  ــدن کاوی در مناط ــه و مع ــم منطق ــا اقلی ــب ب ــی نامتناس زراع
بکــر مشــاهده کــرد. از هــر دری فقــر وارد شــود، توســعه پایــدار و 
ــارج  ــر، خ ــب و کاری بهینه ت ــرای کس ــدت ب ــزی بلندم برنامه ری
ــر  ــا اگ ــد، ام ــاره ش ــی اش ــورت اجمال ــه ص ــه ای ب ــود. مقدم می ش
بخواهیــم بــه تفکیــک آن هــا را بیــان کنــم، مهمترین عوامل آســیب 
زننــده بــه محیــط زیســت را می تــوان در چنــد عامــل خالصــه کرد:

عدم شناخت توسعه پایدار و کل نگری نهفته در آن
پیــش از ایــن، در ارتبــاط بــا توســعه پایدار اجماال نکاتی اشــاره شــد 
امــا الزم اســت تأکیــد شــود کــه توســعه پایــدار، تنهــا راهی اســت 
کــه می توانــد صنعــت، کشــاورزی و حفاظــت از محیــط زیســت را 
توأمــان پیــش بــرد. اگــر توســعه پایــدار رعایــت شــود، بــه شــکل 
خــودکار تمامــی اهــداف جامعــه در برگرفتــه می شــود. مهمتریــن 
موضــوع در ارتبــاط بــا حرکــت بــه ســمت توســعه پایــدار، ایــن 
اســت کــه مدیــران و مســئوالن در ســطوح بــاالی کشــور، بــا مردم 
صــادق باشــند و آن را همــان گونــه کــه هســت بــه مــردم معرفی 
کننــد، یعنــی بــدون در نظــر گرفتــن منافع شــخصی و پیونــد دادن 
ایــن اصــل بــا مســائل سیاســی. متأســفانه افــراد زیــادی هســتند 
کــه در پشــت ایــن هــرج و مــرج زیســت محیطــی کشــور، پنهــان 
ــه فعالیت هایشــان  ــه آن ک ــد، بی توجــه ب شــده اند و ســود می برن
بــه ضــرر کشــور و منافــع ملــی تمــام می شــود. متأســفانه قوانیــن 
محیــط زیســتی، یکــی از انعطاف پذیرتریــن قوانیــن وضــع شــده در 
کشــور هســتند. بــا ایــن حال می تــوان بــا شناســاندن توســعه پایدار 
بــه کــودکان در ســنین پاییــن و ســخت گیری بیش تــر در جهــت 
رعایــت ایــن اصــل در ســطح کالن، بــه مــرور زمان جهــت تثبیت 

ــی کــرد. آن زمینه چین
عدم مشارکت و همکاری با مردم بومی

اکوتوریســم، حلقــه مفقــوده طبیعــت بی نظیــر ایران اســت. امــروزه 
حتــی در کشــورهایی کــه تنــوع زیســتی و چشــم اندازهای طبیعــی 
بســیار محــدودی دارنــد )نظیــر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس(، 
ایــن موضــوع بســیار مــورد اهمیــت قــرار گرفتــه اســت. توجــه به 
اکوتوریســم، می توانــد چــرخ اقتصــادی یــک منطقــه را بچرخانــد 
ــردم  ــت. م ــه آن اس ــی ب ــردم بوم ــردن م ــه آن وارد ک ــا الزم ام
محلــی اگــر بداننــد در حفاظــت و گردشــگری محــل زندگی شــان، 
نقــش کلیــدی دارنــد، اهمیــت چشــم اندازهای طبیعــی اطــراف و 
گونه هایــی کــه در نزدیکی شــان زندگــی می کننــد را بیشــتر 
درک می کننــد. همیــن عامــل ســبب می شــود کمتــر بــه ســمت 
فعالیت هایــی نظیــر شــکار و دســت بــردن در ســیمای ســرزمین 
برونــد. همــان طــور کــه پیش تــر گفتــه شــد، یکــی از محورهــای 
ــوان  ــاید نت ــد. ش ــر می باش ــا فق ــه ب ــدار، مقابل ــعه پای ــی توس اصل
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سلبریتی ها در میدان سیاست

حکومت مهدوی حکومتی نیست که در آن کسی از گفتن حقیقت بترسد

بــه گــزارش ایســنا، حجت االســالم و المســلمین سیدحســن خمینــی در دیــدار وزیــر، معاونــان و مدیــران وزارت آمــوزش و پــرورش، دوازدهــم 
اردیبهشــت مــاه در حــرم امــام خمینــی )ره( گفــت: امیرالمؤمنیــن )ع( در خطبــه ای کــه مرحــوم کلینــی در روضــه کافــی نقــل کــرده اســت، به 
ویژگی هــای حکومــت عــادل کــه طبیعتــا اوج آن در زمــان ظهــور محقــق خواهــد شــد، اشــاره دارنــد که شــاید بتــوان گفت اشــاره  ای مســتقیم 
بــه زعامــت حضــرت صاحــب الزمــان )عــج( اســت. یــادگار امــام )ره( بــا بیــان ایــن کــه حکومــت مهــدوی حکومــت الل هــا نیســت، گفــت: 
حکومــت مهــدوی حکومتــی نیســت کــه در آن انســان ها از گفتــن حقیقــت بترســند و در آن زبان هــا بــه بیان حقیقــت نچرخد؛ بلکــه حکومت 
ســخن گفتــن و صحبــت کــردن اســت. مولــی الموحدیــن )ع( در مســجد کوفــه می  نشســت و مــردم می گفتنــد یــا علــی مشــرک شــده ای اما 
وجــود مبــارک امیرالمؤمنیــن )ع( تحمــل می کــرد. وی تأکیــد کــرد: نــگاه مــا بــه افــق روشــن آینــده اســت. البتــه فلســفه انتظــار ایــن نیســت 
کــه بــر ســر خودمــان بزنیــم تــا کســی بیایــد و مــا را نجــات دهــد، بلکــه فلســفه انتظــار ایــن اســت که مــا به ســمت مهــدوی شــدن حرکت 
کنیــم. سیدحســن خمینــی خطــاب بــه مســئوالن وزارت آمــورش و پــرورش گفــت: در آمــوزش و پــرورش بــه ایــن توجــه کنید کــه »تحجر« 
از کلیدواژه  هــای تفکــر امــام اســت. اگــر نســبت بــه ایــن امــر غفلــت کردیــد و بــه آن توجــه نداشــتید، نــگاه کاریکاتــوری بــه امــام داشــته  اید.
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ــد.  ــدای مــورد نظرشــان، عذرخواهــی کردن ــه کاندی رأی ب
ــر از  ــار نظ ــق اظه ــد ح ــس نمی توان ــچ ک ــده هی ــه قاع ب
دیگــری را ســلب کنــد یــا حتــی نســبت بــه اعــالم نظــر 
شــخصی دیگــر برآشــفته شــود کــه چــرا چنیــن گفتــه یــا 
ــرد  ــر ف ــد ه ــز مانن ــلبریتی ها نی ــت. س ــرده اس ــان ک چن
ــد  ــد و می توانن دیگــری در جامعــه حــق اظهــار نظــر دارن
ــأله  ــا مس ــد. ام ــراز کنن ــود را اب ــر خ ــری نظ ــر ام در ه
ــر  ــلبریتی ها ورای نظ ــه س ــد ک ــد ش ــاد خواه ــی ایج زمان
شــخصی در مســائل مختلــف، بــه عنــوان مرجــع عمومــی 
ــش  ــر از نق ــلبریتی ها، فرات ــع س ــد. در واق ــرار می گیرن ق
ــان  ــگان، متخصص ــگاه نخب ــج جای ــه تدری ــود، ب ــول خ معم
و روشــنفکران جامعــه را می گیرنــد و در درازمــدت در 
جایــگاه رهبــران افــکار در جامعــه ایــران، بــه افــکار عمومی 
ــت  ــأله از آن جه ــن مس ــد. ای ــت می دهن ــه جه و جامع
ــود،  ــه خ ــبب حرف ــه س ــلبریتی ها ب ــه س ــت دارد ک اهمی
جــذاب و دوســت داشــتنی هســتند و ســبک زندگــی آنــان 
در صــدر اخبــار اســت و همیــن آشــنایی مخاطــب، باعــث 
ــای  ــایر حوزه ه ــا در س ــه آن ه ــی ب ــاد عموم ــی اعتم نوع
ــوان  ــخن می ت ــر س ــه دیگ ــود. ب ــی می ش ــات اجتماع حی
گفــت کــه ســلبریتی ها عمدتــا ســرمایه خــود را از عرصــه 
ــه  ــرمایه را ب ــد و آن س ــب کرده ان ــری کس ــدان دیگ و می
عرصــه سیاســت آورده انــد و بــا آن نقــش جدیــدی را ایفــا 
می کننــد. حــال آن کــه عرصــه سیاســت نیــاز بــه دانــش 
و تخصــص خــاص خــود اســت و ســلبریتی ها عمدتــا 
ــی  ــه عمل ــک و تجرب ــالت آکادمی ــد تحصی ــرادی فاق اف
در مســائل سیاســی و اقتصــادی  هســتند و در نتیجــه 
ــار  ــا اظه ــد، ام ــه را ندارن ــن حیط ــت الزم در ای صالحی
ــرد  ــرار می گی ــردم ق ــوم م ــال عم ــورد اقب ــان م ــر آن نظ
و رســانه های مختلــف نیــز بــه پوشــش گســترده آن 
ــری  ــایت های خب ــام س ــال، تم ــوان مث ــه عن ــد. ب می پردازن
ــوص  ــار در خص ــاز افش ــه مهن ــد ک ــن می پردازن ــه ای ب
ــه  ــه آن چ ــوط ب ــی مرب ــو جنجال ــاد و ویدئ ــت ارش گش
ــتی  ــه علیدوس ــی تران ــا حت ــت ی ــته اس ــراز داش ــری اب نظ
ــا  ــا« ب ــر م ــه »عص ــناس، در برنام ــام مجری-کارش در مق

شــهیندخت مــوالوردی گفت و گــو می کنــد.
ــگان در  ــنفکران و نخب ــا، روش ــی م ــه کنون در جامع
ــروه  ــک گ ــوان ی ــه عن ــا، ب ــلبریتی ه ــا س ــاس ب قی
ــگاه  ــد و گرانی ــری دارن ــذاری کمت ــری تأثیرگ ــع فک مرج
ــری  ــر فک ــران، از عناص ــه ای ــع در جامع ــای مرج گروه ه
ــنفکران و  ــت. روش ــده اس ــل ش ــهرت منتق ــر ش ــه عناص ب
ــد  ــاری کرده ان ــر خوداظه ــر، کمت ــالیان اخی ــگان در س نخب
ــه ســراغ آن  هــا رفتــه کــه نتیجــه  و جامعــه نیــز کمتــر ب
ــن خــأ را از  ــروز اســت. ای ــه ام آن نوعــی خــأ در جامع
ــک ســو  ــرار داد. از ی ــه ق ــورد مداق ــوان م دو جهــت می ت
ــه  ــی از جمل ــل مختلف ــه دالی ــا ب ــگان بن روشــنفکران و نخب
برخوردهــای سیاســی و بعضــًا هزینه  هایــی کــه بــه آن  هــا 
تحمیــل  شــده اســت، بــا نوعــی ســرخوردگی مواجــه 

ــبات  ــه مناس ــا ب ــوند ت ــور می ش ــه، مجب ــود در جامع خ
ــلبریتیزه  ــز س ــا نی ــد و آن ه ــن در دهن ــی ت ــرایط کنون ش
ــرای آن  ــمندان ب ــگان و اندیش ــع نخب ــوند! در واق می ش
ــو  ــک س ــد، از ی ــرار بگیرن ــی ق ــال عموم ــورد اقب ــه م ک
ــور  ــال حض ــده مث ــن ش ــش تعیی ــای از پی ــی الگوه از برخ
ــر  ــد و از دیگ ــروی می کنن ــازی، پی ــای مج ــدی در فض ج
ســو ســطح اندیشــه ای خــود را تنــزل می دهنــد و مبتنــی 
ــر  ــی گام ب ــای عموم ــر فض ــم ب ــرش حاک ــاز و نگ ــر نی ب
ــه  ــت ک ــف نیس ــی از لط ــتا خال ــن راس ــد. در ای می دارن
بــه عنــوان نمونــه، بــه مصطفــی ملکیــان و ســیر دگرگونــی 
ــه در  ــان ک ــی ملکی ــرد. مصطف ــاره ک ــری او اش ــش فک کن
ــود را صــرف  ــز خ ــوان و تمرک ــده ت ــش عم ــای پی دهه ه
ــالق  ــات، اخ ــون الهی ــه پیرام ــش و ترجم ــه و پژوه مطالع
ــتر  ــر بیش ــال های اخی ــود، در س ــفه کرده ب ــری و فلس نظ
شــادی،  معنویــت،  پیرامــون  اظهاراتــش  ســبب  بــه 
ــن  ــات شــناخته می شــود و بدی خوشــبختی، اخــالق و ادبی
ــته  ــه گذش ــبت ب ــود، نس ــان خ ــره مخاطب ــر دای ــق ب طری
افــزوده اســت. ملکیــان دیگــر کمتــر می نویســد و بیشــتر 
ســخنرانی  بزرگداشــت ها  و  رونمایــی  آیین هــای  در 
می کنــد. ملکیــاِن امــروز بیشــتر در متــن اجتمــاع حضــور 
دارد و بــه جــای زبــان متعلــق بــه نخبــگان کــه مخاطبــان 
او را محــدود می ســازد، بــه ســاده ترین وجــه ممکــن 
ــی و  ــائل اخالق ــن مس ــود از روزمره تری ــب خ ــا مخاط ب
روانشناســی و دیگــر موضوعــات متناســب بــا ذائقــه 
ــف  ــد. طی ــخن می گوی ــی« س ــر »دیزاین شناس ــه نظی عام
ــالت  ــا جم ــتر او را ب ــز بیش ــان نی ــواداران ملکی ــد ه جدی
ــوان  ــب می ت ــن ترتی ــند. بدی ــی اش می شناس ــار اخالق قص
گفــت کــه تغییــر مــوج مصطفــی ملکیــان و تمرکــز 
روانشناســی- عامه پســند  مباحــث  بــر  او  روزافــزون 

اخالقــی، موقعیــت او را در ســال های اخیــر از روشــنفکر- 
ــت. در  ــل داده اس ــلبریتی تقلی ــنفکر- س ــه روش ــر ب متفک
پایــان می تــوان گفــت کــه غبارآلــودی مرجعیــت فکــری 
در ایــران و تصــرف جایــگاه نخبــگان و روشــنفکران 
و  نخبــگان  انــزوای  دنبــال  بــه  ســلبریتی ها  توســط 
ــو  ــک س ــه از ی ــطحی نگری در جامع ــترش س ــه گس البت
و ســلبریتیزه شــدن برخــی از نخبــگان و روشــنفکران 
ــش  ــای خوی ــود و بق ــرایط موج ــا ش ــاق ب ــبب انطب ــه س ب
ــی را  ــهروندان ایران ــی« ش ــر، »زندگی تأمل ــوی دیگ از س
ــای  ــد و عرصه ه ــه می کن ــر مواج ــا خط ــش ب ــش از پی بی
سیاســی و اجتماعــی را کــه مبتنــی بــر صالحیــت، دانــش 
و تخصــص اســت، بیشــتر بــه ورطــه عمومیــت و نظــرات 
ــا  ــه ب ــاند، چراک ــئوالنه می کش ــانه و غیرمس غیرکارشناس
ــده،  ــائل پیچی ــدن مس ــر ش ــدن و عمومی ت ــطحی تر ش س
افــراد بیشــتری در آن ورود و طبــع آزمایــی خواهنــد کرد. 
مادامــی کــه ایــن ابــراز نظرهــا مبتنــی بــر نوعــی فرصــت 
ــت  ــد، مصلح ــز باش ــخصی نی ــرداری ش ــا بهره ب ــی ی طلب

ــت.  ــد داش ــی نخواه ــز تباه ــتی ج ــی سرنوش عموم
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ــم و  ــت جمهوری دوازده ــات ریاس ــه انتخاب در بحبوح
ــال 1396،  ــتا در س ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ش
ــال در  ــای فع ــی کاندیداه ــای تبلیغات ــی از کمپین ه بخش
عرصــه انتخابــات، متمرکــز بــر اهالــی فرهنــگ و رســانه و 
البتــه ورزشــکاران بــود تــا حمایــت آنــان را جلــب کننــد. 
کمپین هــای انتخاباتــی، بــه دقــت فضــای عمومــی را رصــد 
می کردنــد و حتــی می کوشــیدند تــا اگــر بــه نــاروا حمایــت 
ــت،  ــالم شده اس ــی اع ــکاری از کاندیدای ــد و ورزش هنرمن
کــذب بــودن آن را بــه ســرعت مخابــره کننــد. در کــوران 
انتخاباتــی  کمپین هــای  کــه  در شــرایطی  و  انتخابــات 
هــر کاندیــدا می کوشــید تــا رأی بیشــتری را بــرای 
کاندیــدای مــورد نظــر خــود جــذب کنــد، کســی بــه ایــن 
نمی اندیشــید کــه چــرا بایــد بــرای رأی آوری کاندیداهــای 
درگیــر در انتخابــات، بــه هنرمنــدان و ورزشــکاران توســل 
جســت؟ نــه تنهــا ایــن پرســش مطــرح نبــود، بلکــه زمــان 
و  هنرمنــدان  بــا  کاندیداهــا،  انتخاباتــی  میتینگ هــای 
ورزشــکاران هماهنــگ می شــد تــا آن هــا بتواننــد هــر چــه 
بیشــتر در میتینگ هــا حضــور داشته باشــند و دقایقــی 
ــی  ــت زمان ــن وضعی ــت ای ــد. اهمی ــردم ســخن بگوین ــا م ب
بیشــتر آشــکار شــد کــه در بســیاری از شــهرهای کشــور، 
گروه هــای سیاســی درگیــر در انتخابــات شــوراهای اســالمی 
شــهر و روســتا، بــرای رأی آوری لیســت خــود، هنرمنــدان 
ــه  ــت اضاف ــدا در لیس ــوان کاندی ــه عن ــکارانی را ب و ورزش
کردنــد. شــاید ســاده ترین پاســخ بــه چنیــن وضعیتــی ایــن 
باشــد کــه حــوزه هنــر و فرهنــگ و البتــه ورزش، بــه ســبب 
گســتردگی افــراد درگیــر در آن، یکــی از بخش هــای مهــم 
ــت  ــد حمای ــری بای ــرای رأی حداکث ــه ب ــت ک ــه اس جامع
آنــان را بــه دســت آورد. امــا زمانــی وضعیــت پیچیده تــر 
می شــود کــه هنرمنــدان و ورزشــکاران، عــالوه بــر صنــف 
ــه جامعــه نیــز اثرگــذار  ــر عمــوم و بدن خــود، می تواننــد ب
ــرار  ــی ق ــع اجتماع ــک مرج ــگاه ی ــی در جای ــند و حت باش

ــد. بگیرن
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  از  پــس  چنــدی 
دوازدهــم و بــه دنبــال مجموعــه ای از اتفاقــات، 
ــا بــه تعبیــری ســلبریتی ها، زبــان  بســیاری از هنرمنــدان ی
ــه ِشــکوه گشــودند و از وضعیــت پیــش آمــده اعتــراض  ب
کردنــد. زلزلــه کرمانشــاه، کشــتی ســانچی، ســقوط هواپیمــا، 
ــگ  ــال، فیلترین ــیون فوتب ــی و فدراس ــی کریم ــرای عل ماج
ــران،  ــهرداری ته ــاد، ش ــت ارش ــی دالر، گش ــرام، گران تلگ
ــالم  ــرای اع ــه ای ب ــدام بهان ــر ک ــوی و... ه ــعید مرتض س
موضــع و اظهــار نظــر ســلبریتی ها بــود. اعتراضــات 
ــی از رأی  ــه برخ ــت ک ــش رف ــی پی ــا جای ــلبریتی ها ت س
ــود  ــواداران خ ــیمانی و از ه ــراز پش ــات اب ــود در انتخاب خ
ــات و  ــرکت در انتخاب ــه ش ــان ب ــب آن ــبب ترغی ــه س ب

هســتند و انگیــزه خــود بــرای کنشــگری را از دســت 
 داده انــد و عــدم حضــور جــدی آنــان در عرصــه اجتماعــی 
ــا در  ــع م ــت. در واق ــده اس ــلبریتی ها ش ــق س ــث رون باع
جامعــه کنونــی ایــران بــا پدیــده »روشــنفکر غائــب« مواجه 
ــد  ــورهایی رخ می ده ــنفکران در کش ــاب روش ــتیم. غی هس
ــزوا  ــد و ان ــرو می رون ــود ف ــا در خ ــان ی ــه روشنفکران ش ک
ــی  ــرایط سیاس ــار ش ــت  فش ــا تح ــد و ی ــش می گیرن در پی
از موطــن خــود می گریزنــد و مهاجــرت  و اجتماعــی 
می کننــد. غیبــت روشــنفکران و متخصصــان از عرصــه  
ــوالن  ــور و ج ــرای حض ــه را ب ــی، زمین ــی و سیاس اجتماع
ــص  ــر، تخص ــوی دیگ ــد. از س ــم می کن ــلبریتی ها فراه س
ــد  ــته باش ــی داش ــه متقاض ــد در جامع ــنفکری بای و روش
ــه  ــدارد، چراک ــی ن ــن تقاضای ــران چنی ــروز ای ــه ام و جامع
نوعــی ســطحی  نگری گســترش پیــدا کــرده و جامعــه 
ــت.  ــی« اس ــواد تصنع ــی »س ــار نوع ــران گرفت ــروز ای ام
عمــوم مــردم در خصــوص هــر مســأله ای نظــر می دهنــد 
و بــه خرده داده هایــی تجهیــز هســتند کــه عمدتــا از 
ــع  ــرد. در واق ــوع سرچشــمه می گی رســانه های جمعــی متن
ــوک  ــی ن ــبکه های اجتماع ــب ش ــه مطال ــا ب ــردم مرتب م
می زننــد و بعــد همــان را نشــخوار می کننــد. جامعــه 
ــک شــده  ــی نزدی ــد از دانای ــی تقلی ــه نوع ــران ب ــروز ای ام
ــی  ــدی از نادان ــوی جدی ــع الگ ــه در واق ــی ک ــت، دانای اس
اســت. بدیــن ترتیــب عمــوم مــردم بــدل بــه یــک 
ــچ  ــدون هی ــدی، ب ــطحی و تقلی ــای س ــن از دانش ه ویتری
انبــار عمیقــی شــده اند. در ایــن شــرایط مــردم توجهــی بــه 
تخصــص و دانــش عمیــق ندارنــد چراکــه تخصــص همــراه 
ــوار  ــه آن دش ــه وصــول ب ــی و در نتیج ــی پیچیدگ ــا نوع ب
اســت. در ایــن شــرایط روشــنفکران و نخبــگان کــه بــرای 
ــن  ــوند. ای ــد، مهجــور می ش ــتانداردها کار می کنن ــظ اس حف
ــت  ــی و اُف ــلیقه عموم ــدن س ــن آم ــث پایی ــت باع وضعی
ــه  جــای روشــنفکران  ــج ب ــه تدری معیارهــا می شــود کــه ب
ــی  ــد اجتماع ــا و نق ــال معن ــان انتق ــه کارش ــی ک و نخبگان
ــلبریتی ها  ــام س ــه ن ــدی ب ــپ جدی ــت، تی ــی اس و فرهنگ
جایگزیــن می شــوند. ســلبریتی ها امــا بــر خــالف نخبــگان 
ــخی  ــا پاس ــتند ت ــازی نیس ــر معناس ــه فک ــنفکران، ب و روش
ــی ژرف  ــا تأمل ــد ی ــه بیابن ــکالت جامع ــرای مش ــق ب عمی
را در مخاطبیــن خــود برانگیزنــد، بدیــن ترتیــب بــا انتقــال 
مرجعیــت از نخبــگان و روشــنفکران بــه ســلبریتی ها، 
رســالت نقــد فرهنگــی و معنــادار کــردن زندگــی روزمــره 
و انتقــال یکســری مفاهیــم بــه مــردم، بــه محــاق مــی رود. 
بــه همیــن ســبب می تــوان گفــت کــه ســلبریتی ها 
مولــد رفتــار و گفتــار عامیانــه یــا بــه تعبیــری »پوپولیســم 

ــتند. ــه هس ــی« در جامع فرهنگ
امــا در جامعــه امــروز ایران، مشــکل فقــط غبارآلودی 
مرجعیــت فکــری و جانشــینی ســلبریتی ها بــه جــای 
ــن  ــگان و روشــنفکران نیســت، بلکــه مشــکل دیگــر ای نخب
ــات  ــه حی ــرای ادام ــنفکران ب ــگان و روش ــه نخب ــت ک اس

گونیسم سیاسی نخبگان، قربانی آنتا
عرصه  هــای دیگــر تســری یافــت و زمینــه را بــرای بــروز 

ــاخت. ــم س ــون فراه ــای گوناگ بحران ه
یکــی از مهمتریــن ایــن بحران هــا، بحــران علــم و دانشــگاه 
اســت. از آن جــا کــه انتظــار مــی رود نهــاد علــم بــه طــور 
اعــم و نهــاد دانشــگاه بــه طــور اخــص مســئولیت پیشــرفت 
و توســعه را بــر عهــده گیــرد، هرگونــه درجازدگــی 
منتســب بــه ایــن نهــاد شــده و ناکارآمدی  هــای سیســتمی 
ــوی  ــود. از س ــه می  ش ــا احال ــن نهاده ــه ای ــاختاری ب و س
ــام  ــا نظ ــران ب ــم در ای ــوای عل ــدم تناســب محت ــر، ع دیگ
بین المللــی ســبب شــده اســت تــا برخــی از نخبــگان علمــی 
ــی  ــای آموزش ــه نهاده ــی ب ــای علم ــرای ارتق ــران ب در ای
ــن مهاجــرت  ــد. ای کشــورهای پیشــرفته تر مهاجــرت نماین
در همــه کشــورهای جهــان، بــه  ویــژه کشــورهای درحــال 
ــرت  ــن مهاج ــه ای ــی ک ــا زمان ــت. ام ــی اس ــعه طبیع توس
گســترده باشــد، می  توانــد بــه عنــوان یــک بحــران در نظــر 
گرفتــه شــود. بــرای جلوگیــری از چنیــن بحرانــی می  تــوان 
بــا فراهــم نمــودن زمینه هــای الزم، شــرایط را بــرای 
ــه تنهــا  بازگشــت ایــن نخبــگان فراهــم کــرد. ایــن امــر ن
بــه تقویــت ســرمایه انســانی یــک کشــور منجــر می شــود 
بلکــه می توانــد اســتعدادها و آموخته هــای نخبــگان را 

ــه بهتریــن نحــو مــورد اســتفاده قــرار دهــد.  نیــز ب
ــی  ــگان ایران ــمندان و نخب ــی از دانش ــای روحان ــوت آق دع
شــاغل در کشــورهای دیگــر نیــز بــه همیــن منظــور 

مشــکالت در ایــران باشــد. از طــرف دیگــر، از آن جــا کــه 
ــه  ــد، چ ــران دور بوده ان ــا از ای ــرای مدت ه ــراد ب ــن اف ای
ــس جاسوســی و وطــن   ــی از جن بســا در معــرض اتهام های
فروشــی قــرار بگیرنــد. بــا در نظــر گرفتــن تــوازن قــدرت 
میــان نیروهــای سیاســی در ایــران بــه  نظــر می  رســد ایــن 
ــز  ــدف و مرک ــورت ه ــر ص ــه در ه ــتند ک ــگان هس نخب
انتقــادات هــر دو جنــاح قــرار می گیرنــد. چــه نســبت بــه 
ــور  ــه  ط ــا و ب ــه حــل بحران ه ــران، کمــک ب سرنوشــت ای
ــند  ــه باش ــی بی  توج ــی و سیاس ــای علم ــه دعوت ه خالص
ــر دو  ــد، در ه ــران بازگردن ــه ای ــه ب ــه دغدغه  مندان و چ
ــزی نیســت  ــروش چی ــن  ف ــگ و برچســب وط صــورت ان
ــن  همــه  ــا ای ــود. ب ــاوت ب ــه آن بی تف ــوان نســبت ب کــه بت
ــز  ــه چی ــه هم ــا زدن ب ــت پ ــا پش ــه ب ــانی ک ــتند کس هس
ــر  ــوند، تحقی ــه می ش ــد، طعن ــاز می گردن ــان ب ــه وطن ش ب
ــی نســبت  ــچ ِدین ــدون هی ــار ب ــن  ب ــاره، ای می  شــوند و دوب
ــاید  ــد.* ش ــرک می  کنن ــان آن را ت ــه ســرزمین مادری ش ب
ــه  ــرای بیگان ــی ب ــا را ژنرال ــاره، آن  ه ــت دوب ــن بازگش ای
ــا را از  ــه م ــترک هم ــه مش ــن خان ــران، ای ــا ای ــد، ام نکن

ــازد. ــروم می  س ــه مح ــربازانی فرهیخت س
* ---اگرچــه نمی بایســت از اهمیــت امنیــت اطالعاتــی 

کشــور غافــل شــد، امــا انــگار هجمه هــای گوناگــون مــا را 
چنــان بدبیــن کــرده اســت کــه تشــخیِص ســره از ناســره 
ــر شــده اســت. ــه  ب ــت دشــوار و هزین ــه  غای ــان ب ــر ایم ب
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امــر سیاســی بــا تضــاد، تعــارض و ســتیز میــان نیروهــای 
ــود،  ــن وج ــا ای ــود. ب ــخص می  ش ــی مش ــون اجتماع گوناگ
ــه  ــه ب ــا توج ــارض ب ــاد و تع ــن تض ــف ای ــدت و ضع ش
بافتــار سیاســی می  توانــد متفــاوت باشــد. انقــالب اســالمی 
ــان نیروهــای  ــران در ســال 1357، تضــاد و تعــارض می ای
ــون  ــر کان ــا تغیی ــوی دیگــری داد و ب سیاســی را رنــگ و ب
قــدرت در ایــران، امــر سیاســی جلــوه و معنایــی دگرگــون 
یافــت. بــا ایــن وجــود تضــاد و تخاصــم نهفتــه در معنــای 
ــی دیگــر  ــرم و صورت ــه در ف ــان و البت ــر سیاســی همچن ام
ــای  ــن زمینه ه ــی از مهمتری ــات یک ــت. انتخاب ــه یاف ادام
ظهــور دوگانه ســازی های سیاســی بــوده و هســت. در 
ایــران بعــد از وقایــع 1388 ایــن محوربندی  هــای سیاســی 
وضعیــت و صورتــی ویــژه یافــت و جداســازی های سیاســی 
و ارزشــی شــدت و حــدت بیشــتری پیــدا کــرد. بــا انتخــاب 
ــن  ــور در آخری ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــی ب ــای روحان آق
انتخابــات برگــزار شــده، تــداوم ایــن تضادهــا و تخاصم  هــا 
در حوزه هــای گوناگــون علمــی، اجتماعــی، اقتصــادی، 
ــادی  ــر تض ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــه یاف ــی و... ادام فرهنگ
ــدا  ــور پی ــروز و ظه ــی ب ــه می  بایســت در عرصــه سیاس ک
ــایر  ــه س ــود، ب ــل ش ــل و فص ــوزه ح ــان ح ــد و در هم کن

صــورت گرفــت. پیــش  فــرض اساســی ایــن دعــوت  ایــن 
ــی  ــر از ژنرال ــران، بهت ــرای ای ــود: »یــک ســرباز عــادی ب ب
بــرای بیگانــه اســت«. امــا از آن جــا کــه تضادهای سیاســی 
ــده  ــت ش ــده و انباش ــل ناش ــان ح ــال ها هم چن ــرای س ب
باقــی مانــده بــود، ایــن تنازعــات خــود را در عرصــه علــم 
نشــان داد و اخــراج یــا خــارج شــدن نخبــگان بازگشــته بــه 
ــرون داد  ــرب ب ــه غ ــل ب ــی متمای ــگان ایران ــا نخب ــن، ی وط
ملمــوس و عینــی ایــن امــر بــود. بــه  عبــارت دیگــر، وقتــی 
ــه  ــی در ب ــای سیاس ــی گروه  ه ــت واقع ــردن خواس عیان ک
ــی  ــند تلق ــوم و ناپس ــری مذم ــدرت ام ــن ق ــت گرفت  دس
ــو  ــه نح ــی ب ــاد سیاس ــل تض ــرای ح ــه ب ــود، زمین می  ش
ــات  ــدوق انتخاب ــق صن ــا از طری ــکار و تنه ــفاف و آش ش
ــار  ــر در اختی ــر س ــت ب ــه رقاب ــود. در نتیج ــوار می  ش دش
ــه  ــن منازع ــود. ای ــاز می ش ــف آغ ــای مختل ــن نهاده گرفت
ــا  ــای ماهیت ــتدالالت و بنیان  ه ــر اس ــرف ب ــر دو ط در ه
ــگان  ــرف نخب ــک  ط ــت. از ی ــده اس ــتوار ش ــی اس متفاوت
بازگشــته بــه وطــن، بــا درنظرگرفتــن شــرایط جدیــد نظــام 
بین  المللــی کــه بــر اســاس آن ایــران بیــش از پیــش مــورد 
هجمــه و تحریــم قدرت  هــای بــزرگ قــرار می  گیــرد، 
ــکا،  ــا آمری ــا و ی ــود در اروپ ــت خ ــردن موقعی ــا ک ــا ره ب
اغلــب بــا هــدف کمــک بــه پیشــرفت ایــران در نهادهــای 
ــات  ــه کار می  شــوند. تجربی ــی مشــغول ب ــی و خدمات اجرای
ــاره  ای از  ــد راه گشــای پ ــراد می  توان ــن اف و اندوخته  هــای ای
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شانزدهمین انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در دانشگاه اصفهان برگزار شد

انتخابــات نماینــدگان مدیــران مســئول نشــریات دانشــجویی کشــور جهــت عضویــت در شــورای ناظــر بــر نشــریات وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری بــه پایــان رســید. پــس از رأی گیــری از مدیــران مســئول دارای حــق رأی جهــت انتخابــات شــورای ناظــر بــر 
نشــریات ایــن دانشــگاه، خانــم ســحر مهرابــی بــا 149 رأی و آقــای محمــد حســن احمــدی بــا 142 رأی بــه عنــوان اعضــای اصلــی و 
آقــای محمدرضــا محمــدی بــا 87 رأی بــه عنــوان عضــو علــی البــدل شــورای ناظــر بــر نشــریات وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
برگزیــده شــدند. شــایان ذکــر اســت خانــم ســحر مهرابــی و آقــای محمدحســن احمــدی بــه عنــوان کاندیداهــای ائتــالف طلــوع 

آزادی، بیشــترین آراء را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
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نردبان آسمان است این کالم
گزارشی از کارگاه فن بیان و سخنوری

مجمع فرشتگان فردوسی *

گزارش مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران 

نخســتین جلســه این کارگاه، ســاعت 12 تا 14 روز چهارشنبه، 
29 فروردیــن  مــاه 1397درکتابخانــه قطــب علمــی فردوســی 
و شــاهنامه برگــزار شــد. در ایــن جلســه، دکتــر فتوحــی بــه 
ضــرورت فراگیــری دانــش فــن بیــان و ســخنوری پرداخــت 
و دربــاره اهمیــت ایــن مهــارت بــرای همــه  مــردم بــه  ویــژه 
جامعــه دانشــگاهی ســخن گفــت. وی اظهــار داشــت کــه ایــن 
مهــارت می توانــد بــه عنــوان یــک شــغل در میــان جوانــان 
مطــرح شــود چنــان کــه آن هــا اصــول فــن بیــان را بیاموزند و 
بــه دیگــران آمــوزش دهنــد. دکتــر فتوحــی همچنیــن تصریح 
ــد از  ــول آن را بای ــوزش اص ــن و آم ــخن  گفت ــه س ــرد ک ک
دبســتان آغــاز کــرد. چنــان کــه در خــارج از ایــران، ایــن امــر 
ــق  ــی از طری ــی انجــام می شــود و چــه بســا کودکان ــه خوب ب
آمــوزش فــن بیــان بــرای مقاصــد سیاســی و اجتماعــی تربیت 
ــات  ــتردگی ارتباط ــرد، گس ــان ک ــر نش ــوند. وی خاط می  ش
ــه کــودکان، درســت و خــوب  ــد ک اجتماعــی ایجــاب می کن

ســخن  گفتــن را بیاموزنــد. 
ــه  ــوان ب ــن کارگاه، می ت ــده در ای ــر ش ــوارد ذک ــر م از دیگ
ــوب  ــخنرانی خ ــک س ــت ی ــف جه ــی مختل ــام تمرینات انج
ــتفاده از  ــس، اس ــامل تنف ــات، ش ــن تمرین ــرد. ای ــاره ک اش
ــارات  ــات و عب ــروف، کلم ــی ح ــرار برخ ــدن و تک ــان ب زب

بازدیدکننــدگان بــا تاریــخ و فرهنــگ خــود باشــند. موزه هــا 
ــان  ــی می ــا زدن پل ــخ ب ــر و تاری ــدان هن ــوان فرزن ــه عن ب
گذشــته و آینــده، دانشــگاه فردوســی مشــهد را در ایــن مهــم 
ــنبه پنجــم  ــتا عصــر چهارش ــن راس ــاند. در ای ــاری می رس ی
اردیبهشــت مــاه، مراســم گشــایش مــوزه دانشــگاه فردوســی 
ــا  ــادی و ب ــوم اداری و اقتص ــکده عل ــی دانش ــاالر فاراب در ت
حضــور دکتــر عبدالرضــا باقــری، قائــم مقــام وزیــر علــوم، 
ســید محمــد بهشــتی، رئیــس پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری و دکتــر محمــد کافــی، رئیــس 
دانشــگاه فردوســی و جمعــی از اســاتید و چهره هــای مانــدگار 
بــا هــدف نمایش پیشــینه درخشــان علمــی و فرهنگــی، ارائه 
دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه و بازیابــی هویت 

ــد. ــزار گردی فرهنگــی دانشــجویان برگ
در ایــن مــوزه تاریخچــه و ســیر تحــول دانشــگاه بــه نمایــش 
ــاتید  ــر، اس ــا، مفاخ ــن رؤس ــت و همچنی ــده اس ــته ش گذاش
ــر  ــفی، دکت ــین یوس ــر غالمحس ــون )دکت ــذاری همچ تأثیرگ
فیــاض، اســتاد فاطمــی، اســتاد واعــظ زاده، اســتاد آشــتیانی، 

ــا  ــود« ب ــع ش ــر واق ــان ها موث ــوق انس ــض حق ــش نق کاه
یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد و تیــم علــوم سیاســی بــه 
مرحلــه بعــد راه یافــت. »خــرد منتقــد« در مناظــره مقابــل 
ــای  ــزاره »در بیماری ه ــاع از گ ــاتراپ« و در دف ــم »س تی
العــالج، بیمــار حــق انتخــاب خاتمــه حیــات خــود 
ــه  ــه نیم ــور در مرحل ــد« از حض ــته باش ــتی داش را بایس
نهایــی بازمانــد. تیــم »اندیشــه های آزاد« بــه عنــوان تیــم 
موافــق در مقابــل تیــم »نــدا« بــه عنــوان تیــم مخالــف بــا 
گــزاره »عــدم مســئولیت پذیری زوجیــن موجــب کاهــش 
تعــداد فرزنــدآوری شــده اســت« بــه مناظــره پرداختنــد 
و تیــم »نــدا« راهــی مرحلــه بعــد شــد. رقابــت »در ســنگر 
ــا  ــود ب ــع خ ــاع از مواض ــز در دف ــایه« نی آزادی« و »س
گــزاره »همســایگان مناطــق اســتقالل طلــب )قومیــت هــا( 

ــجویی  ــره دانش ــابقات مناظ ــن دوره از مس ــت ای فینالیس
ــد.  ــخص ش ــوی( مش ــان رض ــتانی )خراس ــه اس در مرحل
ــی« و  ــوم سیاس ــم »عل ــابقات، دو تی ــارم مس در روز چه
ــی  ــع اصل ــزاره »مان ــا گ ــدی ب ــه رده بن ــایه« در مرحل »س
ــع  ــزی جام ــدان برنامه ری ــران فق ــدار در ای ــعه پای توس
ــه نهایــی  ــدا« در مرحل اســت« و دو تیــم »ســاتراپ« و »ن
بــا گــزاره »نــگاه اقتصــادی بــه فرهنــگ آن را بــه 
ــت  ــه عل ــد. ب ــت پرداختن ــه رقاب ــاند« ب ــذال می کش ابت
ــدی،  ــابقه رده بن ــرکت در مس ــایه از ش ــم س ــراف تی انص
ــی«  ــوم سیاس ــم »عل ــه تی ــتانی ب ــه اس ــوم مرحل ــام س مق
ــاتراپ«  ــم »س ــا تی ــز نهایت ــال نی ــابقه فین ــید. در مس رس
توانســت بــا غلبــه بــر تیــم »نــدا«، جایــگاه اول ایــن دوره 
از رقابت هــا را بــه خــود اختصــاص دهــد. مرحلــه نهایــی 
مســابقات اســتانی و مراســم تقدیــر از تیم هــای برگزیــده، 
ــت فرهنگــی و  ــاری، معاون ــادی بختی ــر ه ــا حضــور دکت ب
ــی،  ــدس علیرضــا حاتم ــی شــهرداری مشــهد، مهن اجتماع
معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی، 
پشــتیبانی  معاونــت  گلســتانی پور،  مســعود  دکتــر 
ــی،  ــر حســین امین جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی، دکت
ــوی و  ــان رض ــگاهی خراس ــی جهاددانش ــت آموزش معاون
علــی باغــدار دلگشــا، مشــاور اســتاندار در امــور جوانــان، 
ــه ای  ــه منطق ــت مرحل ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــزار ش برگ
ایــن مناظــرات پاییــز ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد. 
ــی  ــه نهای ــه ای در مرحل ــه منطق ــن مرحل ــن منتخبی همچنی
ــان  ــم قهرم ــن تی ــرای تعیی ــوری، ب ــه کش ــی مرحل یعن
هفتمیــن دوره مســابقات ملــی مناظــره دانشــجویان ایــران 
ــر  ــران حاض ــی، در ته ــن طوس ــه نصیرالدی ــان خواج نش

ــد. ــد ش خواهن
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بهاره آریان
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ــاره   ــر درب ــات فارســی سرشــار از نمونه هــای شــعر و نث ادبی
ــز  ــروزه نی ــت. ام ــن اس ــخن  گفت ــو س ــخن و نیک ــت س اهمی
ــمار  ــه ش ــرورت ب ــک ض ــخنوری ی ــارت س ــتن مه دانس
مــی رود. پیچیــده  شــدن روابــط انســانی اقتضــا می  کنــد کــه 
ــت  ــیاری را رعای ــول بس ــود، اص ــن خ ــخن  گفت ــراد در س اف

ــود.  ــره نش ــم تی ــر ه ــا ب ــا گمان ه ــد ت کنن
ــوان  ــه عن ــان فردوســی« ب ــش  رشــد ادب  آگه شــرکت »پی
نخســتین شــرکت خدمــات ادبــی دانشــگاهی، بــا توجــه بــه 
ضــرورت آگاهــی از فــن بیــان و ســخنوری بــرای دانشــجویان 
و عالقه منــدان، کارگاه فــن بیــان و ســخنوری را بــا تدریــس 
دکتــر محمــود فتوحــی رود معجنــی، اســتاد زبــان و ادبیــات 
ــی  ــب علم ــارکت قط ــا مش ــی و ب ــگاه فردوس ــی دانش فارس
ــوم انســانی  فردوســی و شــاهنامه در دانشــکد ه ادبیــات و عل
دکتــر شــریعتی برگــزار کــرده اســت. هــدف از برگــزاری این 
کارگاه، تربیــت مــدرس فــن بیــان در دانشــگاه ها، مــدارس و 
جامعــه و تشــکیل دپارتمــان فــن بیــان در دانشــکده ادبیات و 

علــوم انســانی اســت. 

یکــی از اهدافــی کــه دانشــگاه شــصت و شــش ســاله 
ــور از  ــگاه کش ــومین دانش ــوان س ــه عن ــهد ب ــی مش فردوس
ــد، برخــوردی آکادمیــک  ــال می کن نظــر قدمــت آن را دنب
ــعه  ــه توس ــرا ک ــت چ ــگاه اس ــینه دانش ــخ و پیش ــا تاری ب
ــت  ــت و دریاف ــف هوی ــه ها، کش ــا درک ریش ــی ب فرهنگ
ــی  ــن مهــم در صورت ــد و ای ــاق می افت اســتمرار تاریخــی اتف
امکان پذیــر اســت کــه نشــانه های گذشــته بــا تدبیــر 
ــن  ــرد. از ای ــرار گی ــر ق ــل حاض ــر نس ــت در براب و ظراف
ــه  ــی ب ــی و هویت بخش ــعه فرهنگ ــا در توس ــت موزه ه جه
ــش  ــد. نق ــی دارن ــت فراوان ــگاهیان اهمی ــگاه و دانش دانش
ــدگار  ــع مان ــع بشــری نقشــی بدی ــا در جوام ــی موزه ه حیات
ــیا و  ــت. اش ــی اس ــای فرهنگ ــن پدیده ه ــروج ناب تری و م
اســناد موجــود در مــوزه در عیــن بی زبانــی بــه هــزار زبــان 
ــی  ــاط فرهنگ ــراری ارتب ــث برق ــا باع ــد ت ــخن می گوین س

ــا  ــران ب ــجویان ای ــره دانش ــابقات مناظ ــن دوره مس هفتمی
ــه  ــری«، در مرحل ــرای یادگی ــی ب ــره فرصت ــعار »مناظ ش
اســتانی برگــزار شــد. مرحلــه اســتانی ایــن مســابقات کــه 
ــگاهی  ــجویان جهاددانش ــازمان دانش ــط س ــاله توس ــر س ه
ــاه  ــت م ــتم اردیبهش ــنبه هش ــردد، روز ش ــزار می گ برگ
ــاه، در  ــت م ــم اردیبهش ــنبه یازده ــاز و در روز سه ش آغ
ــگاه  ــه دانش ــوم پای ــکده عل ــعادت دانش ــر س ــاالر دکت ت
فردوســی مشــهد بــه پایــان رســید. ایــن دوره از مســابقات، 
بــا حضــور 16 تیــم مختلــف از دانشــگاه های آزاد اســالمی، 
ــار  ــهد، در چه ــکی مش ــوم پزش ــی و عل ــری، فردوس مطه
ــی و  ــه نهای ــی، نیم ــارم نهای ــک چه ــی، ی ــه مقدمات مرحل
ــت  ــاتید هیئ ــکل از اس ــی متش ــور داوران ــا حض ــی و ب نهای

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــگاه فردوس ــی دانش علم
در روز اول مســابقات، شــانزده تیــم »علمــی« و »گفتمــان«، 
»علــوم سیاســی« و »پنــداره«، »بوطیقــای ســحر مفاهمــه« و 
»خــرد منتقــد«، »ســاتراپ« و »ســراج مطهــر«، »افــالک« و 
ــدا«، »گفتمــان پیشــرو«  »اندیشــه های آزاد«، »امیــد« و »ن
ــان« در هشــت  و »در ســنگر آزادی«، »ســایه« و »فرهنگی
مناظــره بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد و هشــت تیــم 
»گفتمــان«، »علــوم سیاســی«، »خــرد منتقــد«، »ســاتراپ«، 
»اندیشــه های آزاد«، »نــدا«، »در ســنگر آزادی« و »ســایه« 
ــه بعــد راه یافتنــد. در روز دوم مســابقات، تیــم  ــه مرحل ب
»علــوم سیاســی« بــه عنــوان تیــم موافــق و تیــم »گفتمــان« 
ــور  ــرش منش ــزاره »پذی ــا گ ــف ب ــم مخال ــوان تی ــه عن ب
حقــوق بشــر از ســوی کشــورها نتوانســته در جهــت 

ــن کارگاه اجــرا شــد.  ــی در ای ــه صــورت عمل ــه ب اســت ک
دکتــر فتوحــی اســتفاده درســت از زبــان بــدن را یــک اصــل 
مهــم در ســخن گفتــن عنــوان کــرد کــه می  توانــد تکمیــل 
ــان  ــاره  زب ــح درب ــا توضی ــد. وی ب ــرد باش ــخن ف ــده  س  کنن
بــدن همــراه بــا اوج و فــرود صــدا، دانســتن ایــن مــوارد را 
الزامــی دانســت. دکتــر فتوحــی اظهــار داشــت کــه گاهــی 
ــد  ــعر در می  مانن ــک ش ــت ی ــدن درس ــجویان از خوان دانش
چــرا کــه اصــول درســت  خوانــدن ابیــات و زیــر و بــم آن 
ــه درک  را نمی داننــد و چــه بســا خوانــش نادرســتی کــه ب

ــد. ــت می  انجام ــوای نادرس محت
ــا 14  ــاعت 12 ت ــز، س ــان نی ــن بی ــن جلســه کارگاه ف دومی
ــب  ــاه 1397در قط ــت  م ــم اردیبهش ــنبه، پنج روز چهارش
ــی  ــر فتوح ــد. دکت ــزار ش ــاهنامه برگ ــی و ش ــی فردوس علم
ــوای ســخن،  ــواع ســخنرانی، محت ــاره  ان ــن جلســه درب در ای
ــا  ــخن ب ــبت س ــب، نس ــوا و مخاط ــا، محت ــت داده  ه مدیری
زمــان و ســاختار ســخنرانی ســخن گفــت. وی آشــنا نبــودن 
ســخنرانان را بــا انــواع ســخنرانی، یکــی از مــواردی عنــوان 
کــرد کــه می  توانــد مخاطــب را دل زده کنــد. دکتــر 
فتوحــی اظهــار داشــت کــه هــر گونــه ســخنی، شایســته هــر 
گونــه ســخنرانی نیســت. بــه عنــوان مثــال، اگــر ســخنرانی 

اســتاد مدیرشــانه چی و دکتــر علــی شــریعتی( و افــرادی کــه 
در کلیــت فضــای علمــی و فرهنگــی موثــر بوده انــد، معرفــی 
ــای  ــته و خانواده ه ــتادان برجس ــی اس ــایل اهدای ــدند. وس ش
ــدادی از وســایل و اشــیای قدیمــی دانشــکده ها و  ــان، تع آن
ــای  ــه ای از پایان نامه ه ــگاه و نمون ــف دانش ــای مختل واحده
افــراد معــروف و دفتــر نمــره برخــی از افــراد شــهیر نظیــر 
ــن و  ــریعتی، مهمتری ــر ش ــی و دکت ــفیعی کدکن ــتاد ش اس
و  رویدادهــا  بازتــاب  نشــریات  و  کتــب  قدیمی تریــن 
اخبــار دانشــگاه در مطبوعــات و نقــش دانشــگاه در انقــالب 
ــی  ــای دیدن ــر بخش ه ــی از دیگ ــگ تحمیل ــالمی و جن اس
مــوزه دانشــگاه فردوســی اســت. ســاختمان اختصاص  یافتــه 
بــه مــوزه پــس از تغییــر کاربــری از ســال 1395 در 
اختیــار مرکــز آثــار و مفاخــر دانشــگاه قــرار گرفتــه اســت 
ــع فضــای  ــر مرب ــع )450 مت ــر مرب ــا مســاحت 550 مت و ب
نمایشــگاهی و 100 متــر مربــع فضــای اداری( و در 8 بخــش 
ــری 1،  ــنیداری، گال ــداری و ش ــش دی ــروی ورودی، بخ راه
اتــاق مطبوعــات، راهــروی گــذار، گالــری 2، اتــاق مرکــز و 

محتوایــی عرفانــی دارد، تمــام گفتــار ســخنران  حتــی طنــزی 
ــن راســتا باشــد. وی  ــرد، بایســتی در همی ــه کار می  ب ــه ب ک
یکــی دیگــر از مشــکالت ســخنرانان را عــدم مدیریــت زمان 
ــز ســبب می  شــود  ــن مســأله نی ــه ای ســخنرانی دانســت ک
بســیاری از ســخنان مهــم ناگفتــه باقــی بمانــد. دکتــر فتوحی 
ــر  ــوب از نظ ــخنرانی خ ــک س ــای ی ــه ویژگی ه ــه ب در ادام
ــای آن را  ــرد و تکنیک  ه ــاره ک ــدی اش ــاختار و زمان  بن س
ــه تمرکــز، تنفــس  ــوط ب ــی مرب ــات عمل توضیــح داد. تمرین
ــای  ــر بخش  ه ــخنرانی، از دیگ ــاز س ــره آغ ــر دله ــه ب و غلب

ــود. ــن کارگاه ب ای
ــا  ــخنوری ب ــان و س ــن بی ــه کارگاه ف ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
اســتقبال بســیاری از دانشــجویان و اســتادان زبــان و ادبیــات 
ــود. الزم  ــدان خــارج از دانشــگاه همــراه ب فارســی و عالقه من
ــه  ــان ادام ــن کارگاه همچن ــه جلســات ای ــر اســت ک ــه ذک ب
ــان و ســخنوری در نظــر  ــن بی دارد. ضمــن آن کــه کارگاه ف
دارد جلســات خــود را در دانشــکده  های دیگــر و نیــز خــارج 
از دانشــگاه بــه  ویــژه در مــدارس نیــز برگــزار کنــد. اجــرای 
ــاد  ــرای ایج ــدارس ب ــابقات گســترده در دانشــگاه ها و م مس
انگیــزه در میــان دانشــجویان و دانــش  آمــوزان، یکــی دیگر از 

ــود.  ــد ب ــن کارگاه خواه ــده  ای ــای آین برنامه  ه

فروشــگاه بــرای فــروش اقــالم فرهنگــی تولیــد شــده ایرانــی 
طراحــی شــده اســت.

ــلمان  ــی، س ــگاه فردوس ــوزه دانش ــایش م ــم گش در مراس
ســاکت، رئیــس مرکــز آثــار و مفاخــر دانشــگاه فردوســی، 
مخاطبــان مــوزه دانشــگاه فردوســی را اســتادان پیشکســوت 
و  دانش آموختــگان  کارکنــان،  دانشــجویان،  شــاغل،  و 
اعضــای خانــواده بــزرگ دانشــگاه فردوســی مشــهد 
ــان  ــان مهمان ــن مجموعــه میزب ــح کــرد ای ــی و تصری معرف
ــوری  ــهری و کش ــران ش ــگاه، مدی ــی دانش ــی و خارج داخل
و همچنیــن گروه هــای محــدود دانش آمــوزان خواهــد 
ــود. او همچنیــن خبــر از نمایــش فیلم هــا و نماهنگ هــای  ب
کارگاه هــای  برگــزاری  و  مفاخــر  و  دانشــگاه  معرفــی 
ــه  ــوزه داد. ب ــنیداری م ــداری و ش آموزشــی در بخــش دی
ــی مناســب  ــوزه دانشــگاه، فرصت ــاد م ــه ایج ــن ک ــد ای امی
بــرای بــاروری فرهنگــی اعضــای خانــواده بــزرگ دانشــگاه 

ــم آورد. ــی فراه فردوس
*موزه واژه ای یونانی و به معنای مجمع فرشتگان است.

ــدد  ــای متع ــا تحریم ه ــد ب ــه بای ــات منطق ــتای ثب در راس
ــا  ــد« ب ــه عمــل آورن ــه ممانعــت ب ــن منطق از اســتقالل ای
پیــروزی تیــم ســایه و حضــور آن در مرحلــه نیمــه نهایــی 

خاتمــه یافــت. 
چهــار تیمــی کــه بــه مرحلــه نیمــه نهایــی راه یافتــه بودنــد 
در روز ســوم مســابقات بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد. در 
مناظــره نخســت، تیــم »علــوم سیاســی« بــه عنــوان گــروه 
ــا  ــف ب ــروه مخال ــوان گ ــه عن ــم »ســاتراپ« ب ــق و تی مواف
گــزاره »کتــک زدن کــودک می توانــد در تربیــت او 
ــم  ــه و تی ــت پرداخت ــه رقاب ــد« ب ــته باش ــت داش ــر مثب اث
ــر  ــت. در ســوی دیگ ــی راه یاف ــه نهای ــه مرحل ــاتراپ ب س
جــدول نیــز تیــم »ســایه« در برابــر تیــم »نــدا« بــه مناظره 
پرداخــت و بــا پیــروزی تیــم »نــدا«، تکلیــف دیگــر 
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کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تشکیل 

بــه  گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو، رضــا اردکانیــان در آییــن افتتاحیــه ســومین جشــنواره و نمایشــگاه توانمندی  هــای 
بهره بــرداری و نگهــداری در صنعــت آب و فاضــالب کشــور کــه 15 اردیبهشــت مــاه برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه آغــاز فعالیــت مرکــز امــور 
اجتماعــی منابــع آب و انــرژی وزارت نیــرو، گفــت: ایــن مرکــز از امــروز بــه منظــور افزایــش اســتفاده از تعامــالت اجتماعــی بــرای اشــاعه 
فرهنــگ مصــرف صحیــح آب و مدیریــت تقاضــا در کشــور راه  انــدازی شــده اســت. وزیــر نیــرو، زیربنــای مدیریــت صحیــح منابــع زیســت 
محیطــی را اخــالق دانســت و افــزود: پســرفت های مــا در زمینــه منابــع زیســت محیطــی رابطــه مســتقیم بــا دور شــدن مــا از اخالقیــات 
دارد. محــال اســت کــه جامعــه غیراخالقــی را ســراغ داشــته باشــید کــه مبانــی اخالقــی در آن فــرو پاشــیده باشــد و توانســته باشــد منابــع 
زیســت محیطــی بــه ویــژه آب را بــه شــکلی صحیحــی مدیریــت کنــد. وزیــر نیــرو عنــوان کــرد: اصلی تریــن بازیگــر عرصــه مدیریــت 
تقاضــا دســتگاه های میانــی بخشــی هســتند کــه یکــی از آن هــا اســتانداران خواهنــد بــود. مــا در ایــن دوران بــه ســطح باالیــی از همکاری  هــای 
اســتانداران بــا صنعــت آب و بــرق نیــاز داریــم. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تأکیــد بــر این کــه نبایــد اجــازه بدهیــم عرصه آب 
جوالنــگاه رقابت هــای منطقــه ای و سیاســی شــود، ادامــه داد: در ســال جــاری بــه دلیــل محدودیــت منابــع آب و تحریک پذیــری بــاالی ایــن 

حــوزه نیازمنــد هوشــیاری ســطح باالیــی هســتیم تــا بخــش حســاس آب بــه عرصــه ای بــرای برخــی مســائل دیگــر تبدیــل نشــود.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و ششم / نیمه اول اردیبهشت 497 نگاه ویژه

بازار شام!
بــا آن هــا بدرفتــاری می شــود. ایــن اتفاقــات در ســال های اخیــر ادامه از صفحه 1

خوشــبختانه ســیر نزولــی داشــته اســت.
ــن ســطح  ــد تخصــص الزم در باالتری ــران فاق انتصــاب مدی

ــط زیســت ســازمان محی
در رأس همــه مــواردی کــه بیــان شــد، فقــدان مدیریتــی از 
ــه  ــی ک ــود. مدیریت ــاس می ش ــت احس ــط زیس ــس محی جن
بتوانــد مســائل مرتبــط را همــان طــور کــه هســت، ببینــد و 
بــا اقداماتــی درخــور، آن هــا را حــل و فصــل کنــد. متأســفانه 
در کشــور مــا کــه در تمامــی دوره هــا، در رأس کار، مدیریتــی 
ــا  ــا ب ــوده و صرف ــت در رأس کار ب ــش طبیع ــا دان ــه ب بیگان
ــن  ــت در ای ــط زیس ــازمان محی ــت س ــت، ریاس ــر دول تغیی
ــه  ــت ب ــی دس ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــن اح ــی بی یارکش
ــه کارنامــه تمامــی روســای  ــگاه ب ــا ن دســت شــده اســت. ب
ــدام از  ــچ ک ــط زیســت، متوجــه می شــویم هی ســازمان محی
نفــرات اول محیــط زیســت کشــور، تخصــص زیســت محیطی 
ندارنــد. شــاید بتــوان علــت اصلــی منفعــل بــودن ســازمان را 

در همیــن مســأله دانســت. ایــن مســأله، گویــی قابــل حــل 
نیســت! می تــوان گفــت احتمــال ایــن کــه مدیــر فــالن بانــک 
ــود،  ــت ش ــط زیس ــازمان محی ــس س ــده، رئی ــت ش ورشکس
بیــش از آن اســت کــه یــک نفــر بــا تخصــص محیط زیســت 

در ایــن جایــگاه قــرار بگیــرد!  
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه محیــط زیســت ایــران 
ــیب  ــه آس ــن ده ــدازه چندی ــه ان ــر، ب ــال های اخی در س
ــیار  ــأله بس ــن مس ــی در ای ــمکش های سیاس ــده و کش دی
ــون و  ــرای آزم ــی ب ــر زمان ــت. دیگ ــوده اس ــذار ب اثرگ
ــر  ــا تغیی ــه ب ــی اســت ک ــد اندک ــدارد. امی خطــا وجــود ن
ــرد،  ــرار بگی ــور ق ــص در رأس ام ــک متخص ــا ی دولت ه
لــذا ایــن مــردم هســتند کــه بایــد مبلغــی بــرای حفاظــت 
از طبیعــت باشــند. بــا احیــای مســئولیت فــردی در 
محیط زیســت، شــاید در نهایــت افــرادی در مصــدر 
ــل  ــان عم ــه مسئولیت هایش ــه ب ــد ک ــرار بگیرن ــور ق ام

ــد آن روز... ــه امی ــد. ب کنن

ــناختی  ــود دارای ارزش زیباش ــودی خ ــه خ ــی، ب ــر طبیع عنص
اســت و نبایــد از آن غافــل بــود. اما امــروزه بحــث ارزش گذاری 
اقتصــادی در محیــط زیســت، یکــی از مدافعــان محکــم محیــط 
زیســت در مقابــل کســانی اســت کــه حفاظــت از آن را بحثــی 
صرفــا احساســی می داننــد. بــه همیــن دلیــل، امــروزه از آن بــه 
عنــوان ســپری قابــل اعتمــاد در مقابــل مســائلی نظیــر ســاخت 
ــی، معــدن کاوی در مناطــق حفاظــت شــده،  ــر قانون و ســاز غی

اعطــای پروانــه شــکار و... نــام بــرده می شــود.
آســیب رســاندن بــه حیــات وحــش نشــأت گرفتــه از حیوان 

آزاری و خرافــات
ــر  ــه غلــط و ب در بســیاری از شــهرهای کوچــک و روســتاها، ب
پایــه خرافــات، حضــور حیواناتــی نظیــر روبــاه را در اطرافشــان 
نحــس می داننــد. ایــن مســأله و مســائلی مشــابه ســبب حیــوان 
آزاری هــای مختلف خصوصا در شــهرهای کوچک شــده اســت. 
نکتــه جالــب امــا ایــن اســت کــه اکثــر ایــن حیوانــات، هیــچ 
ــه  ــاس خراف ــر اس ــا ب ــانند و صرف ــه انســان ها نمی رس آزاری ب

ــی  ــد )عل ــبی ندارن ــتی مناس ــت معیش ــه وضعی ــی ک از مردم
الخصــوص شــهرهای کوچــک و روســتاها(، انتظــار داشــت بــه 
حفاظــت و حراســت از محیــط زیســت اهمیــت دهنــد. بنابراین 
الزم اســت برنامه ریــزان، نقش هــای مهــم را در مناطــق 
مختلــف بــه مــردم بومــی واگــذار کننــد و زمینه ســازی رونــق 
گرفتــن اکوتوریســم را در ایــن مناطــق فراهــم کننــد تــا مردمی 
کــه در آن محــل زندگــی می کننــد، اقتصــاد و معیشــت خــود 
ــه حفــظ چشــم اندازهای طبیعــی وابســته بداننــد و ســراغ  را ب
فعالیت هــای غیــر قانونــی نظیــر شــکار و ســاخت و ســاز بــدون 

پروانــه نرونــد.
کم اهمیت  شمردن  ارزش گذاری  اقتصادی در محیط زیست

هــر جانــدار و بی جانــی در ایــن جهــان، ارزشــی دارد. ایــن یــک 
اصــل جهــان شــمول اســت و طبعــا وقتی راجــع بــه آن صحبت 
می شــود، گونه هــای گیاهــی و جانــوری و حتــی چشــم اندازهــای 
طبیعــی را هــم در بــر می گیــرد. در ابتــدا بایــد ذکــر شــود هــر 

و »جمعیــت زنــان مبــارز بــا آلودگی هــای محیــط زیســت« اشــاره 
ــه  ــران(، در میان ــط زیســت ای ــادر محی ــا مــالح )م ــه لق کــرد. م
دهــه 1370 کار خــود را بــا تأســیس جمعیــت زنــان مبــارز آغــاز 
کــرد و اقدامــات موثــری از جملــه: مخالفــت بــا ســاخت آزاد راه 
تهران- شــمال، آمــوزش چهــره بــه چهره مســائل زیســت محیطی 
و تفکیــک زبالــه از مبــدأ را در کارنامــه ایــن نهــاد ثبــت کــرد. در 
تشــکیالت ســازمان های مــردم نهــاد، وجــود تخصص هــای الزم 
در زمینــه مرتبــط بــا اهــداف ســمن ضــروری اســت و نکتــه حائز 
اهمیــت در ایــن خصــوص تســلط افــراد ســمن بــه قوانیــن مدنــی 
اســت تــا بتواننــد تأثیرگــذار باشــند و در مواقــع لــزوم احقــاق حق 
کننــد. بــه دلیــل نبــود حمایت هــای مالــی و عــدم وابســتگی بــه 
ــر  ــی بســیار حســاس و آســیب پذی حکومــت، ســمن ها نهادهای
ــا  ــر ب ــه اخی ــاد در ده ــردم نه ــت ســازمان های م هســتند. فعالی

کــرد. ایــن بیــداری جهانــی در دهــه  1970 و پــس از آن باعــث 
شــکل گیری توافقــات بین المللــی بــرای حفاظــت از زمیــن 
شــد. ایــران نیــز از جملــه کشــورهایی بــود کــه خیلــی زود بــه 
ــن کنوانســیون  ــی اولی ــی پیوســت و حت ــات بین الملل ــن توافق ای
ــه پیشــنهاد  ــال 1971 ب ــا در س ــت از تاالب ه ــی حفاظ بین الملل
ــازمان  ــت س ــس وق ــروز، رئی ــکندر فی ــای اس ــران و تالش ه ای
حفاظــت محیــط زیســت، در شــهر رامســر ایــران برگــزار شــد 
و همچنــان نیــز بــه نام »کنوانســیون رامســر« شــناخته می شــود. 
ــون  ــا کوشــش دســت اندرکاران، قان ــران در ســال 1335 ب در ای
شــکار و صیــد بــه تصویب رســید و منجر به تشــکیل دســتگاهی 
ــه هــدف آن  ــران« شــد ک ــون شــکار ای ــام »کان ــه ن مســتقل ب
حفــظ نســل شــکار و نظــارت بــر اجــرای مقــررات مربــوط بــه 
آن بــود. در ســال 1346 بــا تالش هــای اســکندر فیروز »ســازمان 
شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد« بــا اختیــارات بیشــتر جایگزیــن 
ــام ســازمان »شــکاربانی و  ــوق شــد. در ســال 1350 ن ــون ف کان
ــط زیســت«  ــه »ســازمان حفاظــت محی ــد« ب ــر صی نظــارت ب
تبدیــل و اختیــارات بیشــتری بــرای پیشــگیری از اقدام هــای زیان  
بــار بــرای تعــادل محیط زیســت بــه آن افــزوده شــد که ایــران را 
بــدل بــه یکــی از کشــورهای پیشــرو در زمینه  حفاظــت از محیط 

زیســت تبدیــل شــد.
امــا ایــن وضعیــت خیلــی زود رو بــه افــول گذاشــت. در ابتــدای 
انقــالب اســالمی برخــی ســعی بــر تعطیلــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت داشــتند کــه بــا هوشــیاری بدنــه  ســازمان، موفق 
نشــدند بدیــن امــر جامه عمــل بپوشــانند. با ایــن وجود ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت دیگــر اختیــارات و صالبت کافــی برای 
برخــورد بــا متخلفیــن را نداشــت. ورود ایــران بــه جنــگ تحمیلی 
نیــز باعــث شــد محیــط زیســت در ذیــل اولویت هــای مهمتــر، 
بــه فراموشــی ســپرده شــود. پــس از جنــگ تحمیلــی نیــز بــه 
بهانه هایــی نظیــر ســازندگی، تحریــم، خودکفایــی در کشــاورزی 
و... توجهــی بــه محیــط زیســت نشــد. در دوره ای محیط زیســت، 
»محیــط ایســت« عنــوان می شــود و در دوره بعــد اگرچــه دولــت 
وقــت بــه عنــوان »دولــت محیــط زیســت« معرفــی می شــود اما 
عمــال تغییــر رویــه محسوســی دیده نمی شــود و ســکان ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت در اختیــار عیســی کالنتــری گذاشــته 
ــت  ــش در وضعی ــودن خوی ــاه  کار ب ــر گن ــه خــود ب می شــود ک
کنونــی زیســتی ایــران معتــرف اســت. ایــن کــه در پشــت پــرده  
ــن  ــتگاه  هایی از ای ــه دس ــذرد و چ ــه می گ ــالت چ ــن تعام ای

ــا  ــد. ت ــن رفتن ــن دوران از بی ــازمان ها در ای ــن س ــتر ای ــه بیش ک
کنــون نزدیــک بــه 800 ســمن زیســت محیطــی در کشــور ایجــاد 
ــی  ــی در بازدارندگ ــش مهم ــد نق ــمن ها می توانن ــت. س ــده اس ش
سیاســت گذاری های منفــی دولــت در حــوزه محیــط زیســت کــه 
منجــر بــه تخریــب آن می شــود داشــته باشــند. بــه طــور مثــال 
می توانیــم بــه طــرح کمربنــد جنوبی در مشــهد اشــاره کنیــم. طبق 
تحقیقــات، این پروژه مشــکالت زیســت محیطــی بســیاری از قبیل 
کــور شــدن چشــمه آب، تخریــب کوه هــای ارتفاعــات )کوه هــا بــه 
عنــوان فیلتــر اصلــی در جلوگیــری از ورود بســیاری از آلودگی هــا به 
شــمار می رونــد( و... را بــه دنبال داشــته اســت. ایــن پــروژه در نهایت 
بــا اعتــراض میدانــی ســمن های محیــط زیســتی از جملــه جامعــه 
کوهنــوردی و بــا توجــه بــه مصوبــه اخیر حفــظ امــور بیت المــال در 
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محصــوالت کشــاورزی و بــدون ارزیابــی و کارشناســی دقیــق، بــر 
روی هــر رودی ســد احــداث می کنیــم. در مناطــق مختلــف و در 
ســطوح متفــاوت نیــز بــرای دسترســی بــه آب زیرزمینــی، زمین 
را حفــر کــرده ایــم. آن قــدر چــاه زده ایــم و ســد احــداث کرده ایــم 
کــه آب هــای زیــر و روی ســرزمین مان دچــار بحــران شده اســت. 
ــا یکــی پــس از دیگــری خشــک شــده اند و دشــت ها  دریاچه ه
نیــز نشســت کرده انــد. نیــک می دانیــم کــه مدت هاســت کــه 
در کشــورهای پیشــرفته تر، ســدها را مــی  شــکنند تــا از تبخیــر 
ــه  ــا این ک ــود و ب ــری ش ــک آن جلوگی ــات اکولوژی آب و صدم
ثابــت شــده اســت که سدســازی پاســخ مشــکل آب نیســت، ما 
همچنــان ســد می ســازیم. بــرای مدیریــت منابــع آب می توانیــم 
ــای  ــه روش ه ــم ک ــر ببری ــاورزی را باالت ــاری کش ــان آبی راندم
ــد بازدهــی داشــته باشــد، امــا مــا  ــا 70 درصــد می توان نویــن ت
هنــوز آبیــاری ســنتی را بــا 30 درصــد بازدهــی انتخــاب می کنیم 
ــه  ــت  ها ب ــازیم و آب را از دوردس ــد بس ــم س ــح می دهی و ترجی
محــل مــورد نظــر منتقــل کنیــم. می توانیــم مانند خیلی کشــورها 
آب را بازچرخانــی کنیــم و بــا تصفیــه بــرای کاربری هــای دیگــر 
اختصــاص دهیم. کشــور مــا در کمربند خشــک جهان واقع شــده 
اســت و متوســط بارندگــی در ســطح کشــور 250 میلــی متــر در 
ســال اســت، امــا می بینیــم هنــوز در بســیاری مناطــق خشــک 
برنــج و هندوانــه کشــت می شــود و الگوی کشــت مناســب برای 

هــر منطقــه تهیه نشــده اســت.
ــل اســتفاده  ــط زیســت مث برخــی از مســائل و مشــکالت محی
بیــش از حــد از پالســتیک، ریختــن زبالــه در طبیعــت، شــکار و 
صیــد و... نیــز ناشــی از فرهنــگ عمومــی اســت و مــا بــه عنــوان 
ســاکنان ایــن ســرزمین بایــد بیشــتر مراقــب کردارمــان نســبت 
بــه ســرزمین مان باشــیم. بــرای ایــن مســأله می تــوان دو دلیــل 
ــوادی  ــه گی. بی س ــوادی و دوم بی ریش ــمرد: اول بی س ــی برش اصل
ــا طــرح مســأله  ــوان ب ــد ســایر کشــورهای پیشــرو می ت را مانن
محیــط زیســت و اهمیــت آن در ســطوح مختلــف آموزشــی و 
همچنیــن از طریــق رســانه ها و ســمن  های مرتبــط برطــرف کنیم. 
امــا دلیــل دوم یعنــی بی ریشــه گــی، بحثی بســیار عمیق  تر اســت. 
بســیاری از مــا بارهــا پیرامــون اهمیت محیط زیســت شــنیده ایم 
امــا باز هــم بــه آن بی توجهیــم. ایــن واکنش  هــا شــاید بــه دلیــل 
ــه ســرزمین مان باشــد!  ــا عــدم تعلــق قلبــی ب عــدم اهمیــت ی
چراکــه مگــر می شــود نســبت بــه میهنــی کــه همــه چیز بــه ما 

اهــدا کــرده اســت، ایــن  گونــه نامهربانانــه برخــورد کنیــم؟!
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ســمن در واژه بــه معنــای ســازمانی مــردم نهــاد اســت که وابســته 
بــه دولــت نیســت و بــا حمایت هــا و کمک هــای مردمــی فعالیــت 
می کنــد. از مهمتریــن فعالیت هــای ســمن هــا، مســأله آمــوزش 
و آگاهــی دادن بــه افــراد نــاآگاه جامعــه اســت. مــردم بــه عنــوان 
متولــی اصلــی محیــط زیســت بــه شــکلی مســتقیم بــر کاهــش 
ــن رو  ــد. از ای ــر گذارن ــش اث ــن بخ ــکالت ای ــدید مش ــا تش و ی
ســازمان های مــردم نهــاد زیســت محیطــی، به دلیــل برخــورداری 
از حمایــت و کمک هــای مســتقیم مــردم نقــش ویــژه ای در کنترل 
چالش هــای محیــط زیســتی ایفــا می کننــد. از اولین ســمن هایی که 
در ایــران در ایــن راســتا تأســیس شــد، می تــوان بــه »جبهه ســبز« 

محیــط زیســت در تعریــف کلــی بــه معنــای آب، خــاک، هــوا 
ــت  ــود و کیفی ــر می ش ــرزمین تعبی ــک س ــت مندان ی و زیس
محیط زیســت در عصــر کنونــی بــه یکــی از شــاخص های مهــم 
در مقایســه  پیشــرفت کشــورها بدل شــده اســت. در ایــران بیش 
از 8000 گونــه  گیاهــی شــناخته شــده وجــود دارد کــه ایــن بــا 
کل گونه هــای شــناخته شــده قــاره اروپــا برابــری مــی  کنــد. ایــن 
بــدان معناســت کــه ایــن کشــور از طبیعت بــی  نظیــر و متنوعی 
ــای تندرســتی  ــه معن ــچ وجــه ب ــه هی ــی ب برخــوردار اســت ول
محیــط زیســت آن نیســت. ریشــه  احتــرام بــه آب و خــاک و 
طبیعــت در زندگــی گذشــتگان مــا بســیار مشــهود بــوده اســت 
ــز در  ــن ســرزمین را از ســه چی ــوش اول، ای ــی کــه داری ــا جای ت
امــان می خواهــد: دشــمن، خشکســالی و دروغ. در ســخنان 
بســیاری از بــزرگان گذشــته می بینیــم که احتــرام بســیاری برای 
طبیعــت قائــل بودنــد. آن طــور کــه تاریــخ و اســطوره های ایــران 
نشــان می دهــد، هــزاران ســال پیــش حفاظــت از محیــط زیســت 
بخــش جدائی ناپذیــر امنیــت ملــی محســوب می شــده اســت در 
حالــی  کــه ایــن موضــوع امــروزه شــاید خیلــی بــه چشــم نیایــد. 
یکــی از نکاتــی کــه پژوهشــگران بــه  تازگــی در خصــوص ســقوط 
بســیاری از تمدن هــای کهــن ماننــد بابــل، آشــور، مایــا و... طــرح 
کرده انــد، عــدم توجــه بــه محیــط زیســت و ظرفیت های زیســتی 
ــا  ــا ایــن وجــود مردمــان ایــران ب ســرزمین ها بــوده اســت. امــا ب
ســازگاری بــا طبیعــت و تخریــب کمتر، ایــن تمــدن را تا بــه امروز 

محفــوظ نــگاه داشــته و بــه عنــوان امانتــی بــه مــا ســپرده اند.
بــه  هــر حــال تــا پیــش از انقــالب صنعتــی تصرفــات انســان در 
طبیعــت بــه حــدی نبــوده اســت کــه تأثیــری جهانــی داشــته 
باشــد ولــی بــا آغــاز ایــن عصــر، انســان راه تســلط بــر طبیعــت 
ــر  ــذار ب ــدی و تأثیرگ ــیار ج ــب بس ــث تخری ــت و باع را آموخ
ــا  ــالدی ب ــه در دهه 1960می ــا این ک ــد. ت ــت ش ــط زیس محی
انتشــار کتــاب »بهــار خامــوش« توســط »راشــل کارســون« کــه 
بــه موضــوع آلودگــی هــوا و شــهرهایی کــه بــه دلیــل مــرگ و 
میــر پرنــدگان خالــی از آواز شــده بودنــد، می پرداخــت، موجــی 
ــاز شــد و  ــط زیســت آغ ــون محی ــات پیرام ــی و تحقیق از آگاه
ــت از  ــی در حمای ــای اجتماع ــکل گیری جریان ه ــه ش ــر ب منج
محیط زیســت شــد کــه بــه بیشــتر کشــورهای جهــان ســرایت 

مشــکالت و مخالفت هــای بســیاری همــراه بــوده اســت. بــا وجــود 
ایــن کــه دولت هــا همــواره در کمپین هــای انتخاباتــی خــود شــعار 
حمایــت از ســمن ها را ســر داده انــد امــا در عمــل بــا تنظیــم قوانین 
دســت و پاگیــر مانــع فعالیــت ســمن ها شــده انــد. ســازمان های 
مــردم نهــاد بــه عنــوان مدخلــی بــه مشــکالت و معضــالت پیــدا 
و ناپیــدای جامعــه، می تواننــد نقــش مهمــی در برنامــه ریــزی و 
سیاســت گذاری دولت هــا در عرصه هــای مختلــف داشــه باشــند. 
در کشــورهای پیشــرفته، پروژه هــا و طرح هــای زیســت محیطــی 
بــه ســمن های متخصص ســپرده شــده اســت و حتــی در برخــی از 
تصمیم گیری هــا از آن هــا کمــک می گیرنــد. در دوران دولت هــای 
نهــم و دهــم بــه گفتــه معصومــه ابتــکار، رئیــس ســابق ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت، شــاهد خدشــه ای عمیــق بــه کیفیــت و 
کمیــت نهادهــای مدنــی و تشــکیالت مردمــی بودیــم بــه صورتی 

انتصــاب منتفــع می گردنــد، داســتان دیگــری اســت کــه شــرح 
مفصلــی دارد و موضــوع ایــن نوشــتار نیســت. 

پــر واضــح اســت که بهبــود وضعیــت محیط زیســت که شــرایط 
ــه ارمغــان  ــرای زندگــی مردمــان یــک ســرزمین را ب مناســب ب
ــای  ــتفاده از درآمده ــا اس ــا ب ــت ت ــت اس ــه  دول ــی آورد، وظیف م
عمومــی نظیــر مالیــات، خدمــات عمومی کشــور را بهبود بخشــد. 
البتــه بخشــی از فرآینــد حفاظــت از محیــط زیســت نیز بــه مردم 
و ســاکنان آن ســرزمین برمی گــردد. مــردم بــا نــوع برخــورد خود 
بــا ســرزمین و نیــز بــا انتخــاب سیاســتمداران، ایجــاد جنبش هــای 
ــر  ــه ســینه آگاهی هــا می تواننــد موث اجتماعــی و انتقــال ســینه ب
ــا ایــن حــال از رأس تــا ضلــع پاییــن هــرم جامعــه در  باشــند. ب
حفاظــت از محیــط زندگــی خــود دخیــل هســتند و بیــن اضــالع 
مختلــف، تعامــالت و تأثیرپذیــری متقابل وجــود دارد کــه در ادامه 
بــه آن خواهــم پرداخــت. وظیفــه  نظــارت بــر محیــط زیســت این 
مرزوبــوم بــر عهــده  ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت که 
نــه تنهــا از ســاختاری مریــض رنــج می برد، بلکــه جــزء فقیرترین 
دســتگاه های اجرایــی اســت کــه هــر ســاله در هنــگام تخصیــص 
اعتبــارات و بودجــه  کشــور، پــس از دســتگاه های دیگــر در انتهــای 
صــف قــرار می گیــرد. طبــق اســتانداردهای جهانــی بــرای حفاظت 
از هــر 1000 هکتــار عرصــه  طبیعــی، یــک محیط بــان الزم اســت. 
ایــن در صورتــی اســت کــه در ایــران بــه ازای هــر 6000 هکتــار، 
تنهــا یــک محیط بــان وجــود دارد کــه همان هــا نیــز در شــرایط 
ــد. در  ــه ســر می برن بســیار ســخت طبیعــی و حداقــل حقــوق ب
بخش  هــای باالیــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیز کســانی 
حکم رانــی می کننــد کــه تخصــص الزم را ندارنــد و از چهــل ســال 
گذشــته تــا کنــون هیــچ کــدام از روســای ســازمان تحصیــالت 

مرتبــط بــا محیــط زیســت نداشــته اند!
ــی را  ــی  کیفیت ــای ب ــم، خودرو ه ــه می نگری ــر را ک ــوی دیگ س
می بینیــم کــه در خیابان هــای مــا جــوالن  می دهنــد و بــا 
مصــرف نامناســب و ســطح بــاالی خــروج آالینده هــا دیر یــا زود  
تحفــه ای بــه نــام ســرطان دارد و یــا ســایر بیماری هــا یقــه  مــا را 
می گیــرد. ایــن در حالــی اســت  کــه عــزم دنیــا بــرای جایگزیــن 
کــردن خودروهــای هیبریــد و با راندمان باالســت تــا دود کمتری 
در ریــه شــهروندان وارد شــود. امــا مــا هنــوز خودروهــای ســی، 
چهــل ســال پیــش را چــراغ هایــش را عــوض مــی  کنیــم و بــا 
وجــود رانت هایــی کــه وجــود دارد، در حلــق مصــرف کننــده فرو 
می کنیــم. در موضــوع آب نیــز بــه بهانــه خودکفایــی در تولیــد 



۶ میلیون نفر در کشور با بحران نمک مواجه هستند

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، عیســی کالنتــری صبــح پنــج شــنبه، 13 اردیبهشــت مــاه، در جلســه شــورای اداری اســتان گلســتان اظهار کــرد: در 
ســال های گذشــته بــه مفهــوم توســعه پایــدار توجــه جــدی نکردیــم و امــروز بــا مشــکالت زیــادی حتــی در ســرمایه گذاری مواجــه شــده ایــم. 
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه هیــچ کــس اجــازه ندارد بــه بهانــه تکنولوژی و داشــتن ســرمایه حــق و حقــوق نســل های بعــد را از بیــن ببرد، افــزود: 
اســتراتژی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــر مبنــای توســعه پایــدار اســت. معــاون رئیس جمهــور با اشــاره بــه این کــه تنها بخــش کوچکی 
از چالش هــای محیــط زیســت مربــوط بــه تغییــر اقلیــم اســت، گفــت: بــه صراحــت اعــالم می کنــم بخــش زیــادی از مشــکالت بــه تصمیماتی 
کــه در 40 ســال گذشــته گرفته ایــم، مربــوط می شــود. وی بــا بیــان ایــن کــه نمی توانیــم در موضوعــات پــر خــط در بعــد محیط زیســتی از 
جملــه ریزگــرد و کمبــود آب و همچنیــن فرســایش خــاک خودمــان را مقصــر جلوه ندهیــم، ادامــه داد: ما )مســئوالن( مقصــر هســتیم. وی افزود: 
ــه تاالب هــا تخصیــص نیافتــه اســت.  دلیــل اصلــی خشــک شــدن تاالب هــای کشــور ســدهایی اســت کــه در باالدســت زده شــده و حق آب
کالنتــری بــا یــادآوری ایــن کــه ســاالنه هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری می کنیــم تــا دریاچــه ارومیــه را از خشــک شــدن نجــات دهیــم، 
ــه تاالب هــا ســد زدیــم و توســعه کشــاورزی و صنعتــی داشــتیم و حــاال 6  بیــان کــرد: در ســال های گذشــته بــدون در نظــر گرفتــن حق آب

میلیــون نفــر بــا بحــران نمــک مواجه هســتند. 

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و ششم / نیمه اول اردیبهشت 597 نگاه ویژه
مژگان جمشیدی: حفاظت از محیط زیست مستلزم این است که منافع عده ای به خطر بیفتد

ــن  ــال فعالی ــه مث ــکا باشــد ک ــت در آالس اســت اکتشــاف نف
ــه آن  ــی آســیا نســبت ب ــا و حت ــی در اروپ ــح ســبز جهان صل
ــد  ــز بای ــردم نی ــوص م ــد. در خص ــان می دهن ــش نش واکن
گفــت کــه آســیب بــه محیــط زیســت گاهــی بــه علــت عــدم 
آگاهــی و گاهــی بــه خاطــر نیــاز اســت. در کشــور ایــران هــر 
چــه امکانــات رفاهــی از جملــه نفــت و گاز را بــرای شــهرها در 
نظــر گرفتــه می شــود، برخــی مناطــق دسترســی بــه ســوخت 
و انــرژی ندارنــد و بــه ناچــار بــرای تأمیــن ســوخت از منابــع 
جنگلــی و مرتعــی اســتفاده می کننــد. بــرای مثــال خــط لولــه 
ســوخت از عســلویه تــا شــمال کشــور مــی رود و جنگل هــا را 
ــع آن  ــی از مناف ــردم محل ــه م ــال آن ک ــد ح ــب می کن تخری
ــه انتقــال گاز  ــی دیگــر، خــط لول ــا در مثال بی بهــره هســتند. ی
ــه 80  ــر ده ــه اواخ ــا ک ــه دن ــرس منطق ــای زاگ در جنگل ه
باعــث تخریــب گســترده ای بــه عــرض 180 متــر از جنــگل و 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــرداری شــد. ای پاک تراشــی و خاک ب
در بســیاری از مناطــق غــرب کشــور همچنــان دسترســی بــه 
گاز وجــود نــدارد. لــذا بخشــی از آســیب بــه محیــط زیســت، 
ناخواســته و بــه خاطــر فقــر و ناچــاری اســت. در مــواردی نیــز 
آســیب بــه محیــط زیســت آگاهانــه و بــرای ســود مقطعــی 
اســت. مثــال شــکارهای گســترده کــه بــا مجهزترین ماشــین ها 
ــرد.  ــورت می گی ــاز ص ــکار غیرمج ــه ش ــلحه ها در منطق و اس
در ایــن جــا دیگــر مســأله فقــر و تأمیــن نیــاز نیســت بلکــه 
آزمنــدی اســت. متأســفانه گاهــی از ناحیــه دولت مــردان هــم 
ــدت  ــگاه بلندم ــب ن ــرا اغل ــرد. زی ــورت می گی ــر ص ــن ام ای
ــا هشــت  ــار ی ــر چه ــی ب ــا مبتن ــگاه صرف ــم نیســت و ن حاک
ســال آینــده اســت کــه کارنامــه خوبــی از خــود ارائــه دهنــد. 
ــظ  ــعه یافتگی حف ــاخص های توس ــی از ش ــه یک ــی ک در حال
محیط زیســت اســت. دولت مــردان گاهــی بــه علــت ناآگاهــی 
ــد.  ــیب می زنن ــت آس ــط زیس ــه محی ــا ب ــش هزینه ه و کاه
ــرای مثــال در احــداث یــک پاالیشــگاه، مالحظــات محیــط  ب
ــد. شــاید  ــرار نمی دهن ــد نظــر ق زیســتی و امکان ســنجی را م
ــه  ــه کمــی را ب ــک پاالیشــگاه در کوتاه مــدت هزین احــداث ی
ــا بحران هــای شــدید  ــا در بلندمــدت ب ــد ام ــا متحمــل کن م
ــای  ــون نمونه ه ــه اکن ــویم ک ــه می ش ــتی مواج ــط زیس محی
بســیاری از آن را ســراغ داریــم. از بیــن رفتــن ســالمت عمومی 
جامعــه، ســرطان، ســکته های زودرس و بیماری هــای ریــوی از 
نتایــج ایــن بحران هاســت. تأمیــن دارو بــرای ایــن بیماری هــا و 
تخصیــص یارانــه بــرای داروهــا بســیار هزینه زاســت حــال آن 
کــه اگــر مباحــث محیــط زیســتی در بــدو امــر مــورد توجــه 
ــر  ــد. اگ ــته می ش ــیار کاس ــا بس ــت، از هزینه ه ــرار می گرف ق
فیلترهــا را جــدی بگیریــم آلودگــی کمتــر و مــردم ســالم تری 

خواهیــم داشــت. 
در زمینــه محیــط زیســت، حتــی ســازمان های تخصصــی که 
در ایــن حــوزه فعالیــت دارنــد، آرشــیو و منابع اطالع رســانی 
ــران  ــت ای ــط زیس ــرایط محی ــا ش ــه ب ــخصی در رابط مش
ــوند  ــرا آگاه می ش ــی از ماج ــردم زمان ــا م ــد و عمدت ندارن
ــال درمــورد  ــی شــده اســت. مث کــه وضعیــت کامــال بحران
ریزگردهــای اهــواز زمانــی شــاهد واکنــش عمومــی مــردم 
بودیــم کــه عمــال هوایــی بــرای تنفــس وجود نداشــت یــا در 
مــورد دریاچــه ارومیــه زمانــی متوجــه شــدیم کــه دریاچــه 
ــه  ــی ب ــه دسترس ــن زمین ــرا در ای ــت. چ ــی نداش ــر آب دیگ
اطالعــات وجــود نــدارد و بــا عــدم شــفافیت مواجه هســتیم؟

ــت.  ــا اس ــی نوپ ــران جنبش ــتی در ای ــط زیس ــش محی جنب
شــکل گیری ســمن ها در حــوزه محیــط زیســت بــه دهــه 70 
ــت  ــدن دول ــا روی کار آم ــردد. ب ــاز می گ ــم ب ــت شش و دول
هفتــم و هشــتم تعــداد ایــن ســمن ها افزایــش یافــت و فضــای 
جامعــه بازتــر شــد. متأســفانه آگاهی هــای عمومــی در حــوزه 
ــن  ــانه ها در ای ــاید رس ــم اســت و ش ــیار ک محیط زیســت بس
ــای آزاد  ــفافیت و فض ــرگاه ش ــد. ه ــم کاری کرده ان ــه ک زمین
ــای  ــد و برخورده ــته باش ــود نداش ــانی وج ــالع رس ــرای اط ب

ــی  ــد تنگاتنگ ــه پیون ــات، چ ــن موضوع ــه در ای ــود ک می ش
میــان محیــط زیســت و سیاســت خارجــه و اقتصــاد وجــود 
ــه  ــا، ب ــور م ــران آب در کش ــده بح ــش عم ــال بخ دارد. مث
علــت شــیوه کشــت کشــاورزی ســنتی ماســت کــه حــدود 
90% هــدر رفــت آب در ایــن حــوزه اســت. در اوایــل 
انقــالب شــعار خودکفایــی در کشــاورزی مطــرح شــد امــا 
امــروزه بــا توجــه هــدر رفــت آب، شــاید هزینــه وارد کردن 
محصــوالت از تولیــد آن کمتــر باشــد. در مســأله ریزگردهــا 
ــا  ــود. ت ــرح می ش ــایه مط ــورهای همس ــأ آن کش ــز منش نی
ــت  ــوزه سیاس ــت در ح ــت های نادرس ــزان سیاس ــه می چ
ــه  ــا ســایر حوزه هــا باعــث آســیب ب ــا اقتصــاد ی خارجــه ی

می شــود؟ محیط زیســت 
ــورد  ــه در م ــن قضی ــه ای ــن طــور اســت. نمون متأســفانه همی
خشــک شــدن دریاچــه هامــون در سیســتان و بلوچســتان بــه 
دلیــل ضعــف روابــط دیپلماتیــک کــه میــان دو کشــور ایــران 
ــای  ــاهده اســت. دولت ه ــل مش ــود دارد، قاب ــتان وج و افغانس
ــه را از  ــته اند حق آب ــر، نتوانس ــه اخی ــل در دو ده ــا حداق م
کشــور افغانســتان بگیرنــد. امــا عــالوه بــر ضعــف دیپلماتیــک، 
علــت دیگــر مشــکالت زیســت محیطــی، سیاســت های 
ــم.  خودمــان اســت کــه در مــواردی نســنجیده عمــل کرده ای
انتظــار داریــم از  افغانســتان آب بگیریــم امــا از ســوی دیگــر 
ــروج  ــه از خ ــم ک ــرمایه گذاری می کنی ــور س ــرب کش در غ
آب کشــور بــه عــراق جلوگیــری کنیــم. چــرا افغانســتان بــه 
ایــران آب بدهــد وقتــی ایــران حاضــر نیســت بــه عــراق آب 
ــای  ــه آب از مرزه ــن ک ــرای ای ــم ب ــی داری ــد؟ طرح های بده
کشــور خــارج نشــود و افغانســتان نیــز متقابــال همیــن برخورد 
را خواهــد داشــت. امــا همیشــه قضیــه مثــل دریاچــه هامــون 
نیســت. بــرای مثــال بــا احــداث دو ســد، مانــع از ورود آب بــه 
دریاچــه ارومیــه شــده ایم. ســتاد و کمیتــه ملــی بــرای احیــای 
دریاچــه ارومیــه تشــکیل داده ایــم امــا ســال گذشــته حــدود 
90% وســعت دریاچــه به ســبب ســدهای احــداث شــده، بدون 
آب بــود. وقتــی خودمــان در حــوزه داخلی چنین نگاهی نســبت 
بــه مســائل زیســت محیطــی داریــم، طبیعی اســت کشــورهای 
همســایه ایــن گونــه برخــورد کننــد. حتــی همــان مقــدار آبــی 
هــم کــه بــه ســختی از افغانســتان وارد کشــور می شــود، بــه 
ــه  ــه دریاچ ــای ورود ب ــه ج ــود و ب ــت نمی ش ــتی مدیری درس
هامــون، رودخانــه را تغییــر مســیر می دهیــم و در چــاه نیمه هــا 
بــرده می شــود کــه ســپس بــا لولــه بــرای توســعه کشــاورزی 
ــی دارد در  ــه ضرورت ــود. چ ــل می ش ــاط منتق ــایر نق ــه س ب
ــان  ــه اســت همچن ــی مواج ــم آب ــا مشــکل ک ــه ب ــتانی ک اس
کشــاورزی محــور توســعه ایــن اســتان باشــد؟ چــرا بایــد 850 
میلیــون دالر در همیــن دولــت، بودجــه جهــت انتقــال آب از 
ــه اراضــی کشــاورزی اختصــاص داده شــود؟  ــا ب ــاه نیمه ه چ
ــا و  ــش ریزگرده ــا، افزای ــدن دریاچه ه ــک ش ــه خش در نتیج
تشــدید طوفان هــای شــن باعــث مهاجــرت گســترده مــردم 
می شــود. در دهــه 80 طبــق آمــار اعــالم شــده، 650 الــی 700 
هــزار نفــر از خوزســتان بــه خراســان، گلســتان و یــزد و بعضــا 
کرمــان مهاجــرت کردنــد. در خوزســتان بــا وجــود محدودیت 
ــرد  ــد ریزگ ــای تولی ــار کانون ه ــزار هکت ــی، 350 ه ــع آب مناب
داخلــی در اســتان خوزســتان موجــود می باشــد. بــرای احیــای 
ایــن 350 هــزار هکتــار اقدامــی موثــر صــورت نگرفتــه اســت 
و بــا ایــن حــال انتظــار داریــم کشــور همســایه، عــراق، کانــون 
ریزگردهایــش را کنتــرل کنــد. در ســال گذشــته 15 فروردیــن 
مــاه تصویــب شــد کــه 650 میلیــون متــر مکعــب حق آبــه به 
هورهــا و تاالب هــای فصلــی خوزســتان تخصیــص داده شــود 
تــا از ریزگردهــای داخلــی جلوگیــری شــود درحالــی کــه هیــچ 
ــه اســت. سدســازی در  ــه انجــام نگرفت ــن زمین اقدامــی در ای
باالدســت رودخانه هــای زهــره و جراحــی، باعث خشــک شــدن 
رودخانه هــا شــده اســت و ســیالب در دشــت های دو طــرف 
رودخانــه ســرریز نمی شــود کــه مانــع بــروز ریزگردهــا شــود. 
بهتــر اســت پیــش از آن کــه از کشــورهای همســایه انتظــار 
داشــته باشــیم، خودمــان اقدامــات الزم را انجــام دهیــم و بــه 
برخــی معضــالت و بحران هــا غلبــه کنیــم. درمــورد ریزگردها 
ــفانه  ــد. متأس ــی دارن ــاء داخل ــران منش ــای بح 65% کانون ه
کانون هــای بحــران در حــال افزایــش اســت و در آینــده 
ــتان  ــوند. در اس ــل ش ــری تبدی ــران جدی ت ــه بح ــد ب می توان
ــارس دریاچه هــای  ــی و در اســتان ف ــاالب گاو خون اصفهــان ت
خشــک شــده بســیاری از جملــه پریشــان، بهارلــو، بختــگان و... 
ــه  ــد ب ــک می توان ــده نزدی ــا در آین ــه این ه ــود دارد. هم وج
کانــون ریزگــرد تبدیــل شــود. دریاچــه ارومیــه نیــز نــه تنهــا 
دیگــر ارزش زیســت محیطــی نــدارد بلکــه بــه یــک معضــل 
بــرای مــردم منطقــه و اســتان های مجــاور تبدیل شــده اســت. 
ــه نظــرم مــا بایــد از خودمــان شــروع کنیــم. هــر کــدام از  ب
مــا در جایگاهــی کــه هســتیم بایــد مســئولیت کارهــای خــود 
ــای ســنگین خــود را  ــا رد پ ــم. اگــر هــر کــدام از م را بپذیری
بــر محیــط زیســت ســبک تر کنیــم، زبالــه کــم تــری تولیــد 
کنیــم، کمتــر از اتومبیــل شــخصی اســتفاده کنیــم و بــه صورت 
کلــی نســبت بــه اتفاقــات پیرامــون خــود بی تفــاوت نباشــیم و 
واکنــش نشــان دهیــم، آن گاه می توانیــم از دولــت هــم مطالبــه 

زیســت محیطــی داشــته باشــیم.
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پیــش مصاحبــه: مــژگان جمشــیدی، روزنامه نــگار تخصصــی 
حــوزه محیــط زیســت، ســابقه هجــده ســال فعالیــت در ایــن 
زمینــه را دارد. وی مــدرک کارشناســی خود را از دانشــگاه آزاد 
تهــران در رشــته زیست شناســی اخــذ کــرده اســت و مــدرک 
کارشناســی ارشــد خــود را در رشــته مهندســی منابــع طبیعــی 
ــی و آمایــش ســرزمینی  ــا گرایــش ارزیاب و محیــط زیســت ب
ــت.  ــرده اس ــت ک ــران دریاف ــات ته ــوم تحقیق ــگاه عل از دانش
جمشــیدی از ســال 1376 فعالیــت محیــط زیســتی خــود را بــا 
گــروه »جبهــه ســبز ایــران« آغــاز کــرده اســت. از ســال 1379 
ــه صــورت تخصصــی  ــگاری خــود را ب نیــز فعالیــت روزنامه ن
در حــوزه محیــط زیســت دنبــال کــرد. بــه عنــوان خبرنــگار و 
دبیــر ســرویس محیــط زیســت، بــا روزنامه هــای بســیاری از 
جملــه همشــهری، ایــران، شــرق، اعتمــاد، کارگــزاران، هم میهن، 
ــیدی در  ــت. جمش ــرده اس ــکاری ک ــازندگی و... هم ــران، س ای
ایــن مصاحبــه بــه ســوأل هایی در خصــوص تاریخچــه توجــه 
ــواری های  ــه آن، دش ــیب ب ــی آس ــت، چرای ــط زیس ــه محی ب
فعالیــت در عرصــه محیــط زیســت و برخــی موضوعــات روز 
ــا و بحــران آب پاســخ داده اســت. آنچــه در  ــر ریزگرده نظی

ــت. ــو اس ــن گفت و گ ــه ای از ای ــد خالص ــه می خوانی ادام
ــاط انســان و  ــط زیســت و ارتب ــخ بحــث محی در طــول تاری
طبیعــت اشــکال مختلفی داشــته اســت. بــرای مثــال در دوره 
ــان ها  ــر انس ــت ب ــدرن، طبیع ــش از دوره م ــاورزی و پی کش
غلبــه داشــته اســت. دوره کوتاهــی در دوره مدرنیتــه تعامــل 
دو طرفــه میــان انســان و طبیعــت شــکل گرفــت امــا پــس از 
دوره مــدرن بــا افزایــش تکنولــوژی، بشــر بر طبیعت ســیطره 
ــه مســأله محیط زیســت را  ــی توجــه ب یافــت. ریشــه ابتدای

ــد در چــه دوره ای جســت و جو کــرد؟  بای
همــان طــور کــه اشــاره کردیــد، انســان همیشــه بــا طبیعــت 
ــران هــم  ــخ ای ــه تاری ــر ب ــد نزدیکــی داشــته اســت و اگ پیون
ــد  ــی شــکل گرفتن ــزرگ در مناطق ــای ب ــم، تمدن ه ــگاه کنی ن
کــه بهره منــد از نعمــات طبیعــی بوده انــد مثــل شــهر ســوخته. 
حتــی فروپاشــی برخــی تمدن هــای کهــن نیز بــه علــت عوامل 
طبیعــی از جملــه خشکســالی بــوده اســت. بنابرایــن ارتبــاط بــا 
طبیعــت همــواره وجــود داشــته اســت. در ســیصد ســال اخیــر 
ــروزی  ــه ام ــوژی در کشــورهای توســعه یافت پیشــرفت تکنول
ــا  ــه دنی ــد و هم ــی ش ــع طبیع ــه مناب ــیب ب ــث ورود آس باع
متوجــه ایــن امــر شــدند، لــذا جنبش هــای محیــط زیســتی از 
دهــه شــصت میــالدی در اروپــا و آمریــکا و حتــی ایران شــکل 
گرفت. در ایران از ســال 1350 شــاهد تأســیس ســازمان محیط 
زیســت بودیــم و ســپس قوانین محیط زیســتی در ســال 53 به 
تصویــب رســید. یکــی از دالیــل توجــه بــه محیط زیســت ایــن 
بــود کــه آثــار تخریب هــا و پیامدهــای منفــی محیــط زیســت 
کامــال عیــان شــده بــود. متأســفانه پــس از پیــروزی انقــالب، 
ــل  ــی اوای ــد و حت ــته ش ــار گذاش ــت کن ــط زیس ــه محی مقول
انقــالب تصمیــم بــه انحــالل ســازمان محیــط زیســت گرفتــه 
شــد و هنــوز پــس از گذشــت چهــل ســال از انقــالب بعضــا 
طــرح انحــالل ایــن ســازمان مطــرح می شــود. پــس از انقــالب، 
دولتــی را ســراغ نــدارم کــه در زمینــه محیــط زیســت بهتــر از 
ســایرین عمــل کــرده باشــد. تقریبــا در تمامــی دولت هــا بــه 
محیــط زیســت بی توجهــی شــده اســت. علی رغــم شــعارهایی 
کــه دولــت مــردان داده انــد، در عمــل اقدامــی صــورت نگرفته 
و اصــال محیــط زیســت جــزء اولویت هــای آنــان نبــوده اســت. 
اگــر محیــط زیســت اولویــت بــود کمتریــن بودجــه بــه ایــن 
ســازمان اختصــاص نمی یافــت. بــا ایــن بودجــه قطــره چکانــی 
ــت از  ــازمان حمای ــت و س ــط زیس ــازمان محی ــرای س ــه ب ک
حیوانــات در نظــر گرفتــه شــده اســت و همچنیــن بــا انتخــاب 
مســئولین فاقــد توانایــی و تخصــص در ایــن زمینــه، نمی تــوان 
اقدامــی موثــر در راســتای حفاظــت از محیــط زیســت انجــام 
داد. امــروز بــا آلودگــی هــوا، بحــران آب، کاهــش شــدید تنوع 
زیســتی و فرســایش خــاک در اغلــب شــهرهای ایــران مواجــه 
هســتیم ولــی متأســفانه توجهــی کــه باید در ســطح ملــی برای 
توقــف ایــن مســائل صــورت گیــرد، محقــق نمی شــود. آگاهــی 
مــردم تــا حــدودی افزایــش یافتــه و تمامــی اقشــار جامعــه از 
جملــه هنرمنــدان بــه بحران هــای محیــط زیســتی می پردازنــد. 
حتــی سیاســت مداران و کاندیداهــا در ایــن زمینــه طــرح ارائــه 
می دهنــد، هــر چنــد کــه در عمــل بســیاری از ایــن طرح هــا 
اجــرا نمی شــود چراکــه حفاظــت از محیــط زیســت مســتلزم 

ایــن اســت کــه منافــع عــده ای بــه خطــر بیفتــد.
چرایــی آســیب بــه محیــط زیســت را بایــد در چه مســأله ای 
جســت و جو کــرد؟ عــدم آگاهــی و اطالعــات کافــی 
نســبت بــه تبعــات بلندمــدت آســیب بــه محیــط زیســت یا 

دســتیابی بــه یــک ســود موقــت؟
آســیب بــه محیــط زیســت مختــص بــه ایــران نیســت و در 
ــه صــورت  ــن آســیب ها از دو جنب ــا وجــود دارد. ای همــه دنی
می گیــرد؛ مــردم و دولــت. دولــت از طریــق تصمیماتــی 
ــه  ــت ب ــن اس ــرد ممک ــور می گی ــعه کش ــرای توس ــه ب ک
ــن  ــات ممک ــن تصمیم ــد. ای ــیب وارد کن ــت آس محیط زیس

سیاســی و امنیتــی صــورت گیــرد، دیگــر نمی تــوان بــه 
راحتــی فعالیــت کــرد. بســیار پیــش آمــده اســت کــه فعالیــن 
محیط زیســت بــه تخریــب جنــگل و آلودگــی هــوا اعتــراض 
کرده انــد و گفتــه شــده کــه هــدف ایــن اعتراضــات سیاســی 
ــان  ــد گم ــه روی کار می آی ــی ک ــاح سیاس ــر جن ــت. ه اس
می کنــد کــه فعالیــن محیــط زیســت بــا دولــت قبل همــکاری 
ــن  ــد. فعالی ــد را دارن ــت جدی ــب دول ــد و قصــد تخری می کنن
ــی  ــخصی سیاس ــای ش ــد گرایش ه ــر چن ــت ه ــط زیس محی
ــه محیــط زیســت تفاوتــی بیــن دولت هــا  ــد امــا در مقول دارن
قائــل نیســتند چــرا کــه مقولــه ای مبتنــی بــر منافع ملی اســت. 
برخوردهــای سیاســی و امنیتــی بــا رســانه ها و جامعــه مدنــی 
مانــع از ایــن می شــود کــه آزادانــه و بــا خیــال راحت بتــوان در 
زمینــه محیط زیســت اطالع رســانی کــرد. فعالیــن ایــن حــوزه 
ــوری  ــار خودسانس ــی، دچ ــای احتمال ــرای دوری از هزینه ه ب
ــن اطــالع رســانی دقیــق و شــفاف صــورت  می شــوند. بنابرای
نمی گیــرد تــا ایــن کــه مســأله بــه بحــران تبدیــل شــود. برای 
مثــال ریزگردهــا حاصــل توســعه ناپایــدار طــی نیم قرن اســت 
کــه مختــص دولــت خاصــی نیســت. گاهــی هــم اطالع رســانی 
ــاد  ــه ی ــدارد. ب ــا گــوش شــنوایی وجــود ن انجــام می شــود ام
دارم ســال 79 بــرای نابــودی دریاچــه ارومیــه از طــرف انجمن 
ــی  ــا آلودگ ــارزه ب ــان مب ــت زن ــات و جمعی ــت از حیوان حمای
محیــط زیســت تجمــع اعتراضی ترتیــب دادیــم امــا در نهایت 
نیــروی انتظامــی ایــن تجمــع را متفــرق کــرد و بعــد هــم بــه 
ــی از نظــر ســازمان  فراموشــی ســپرده شــد. در آن ســال حت
محیــط زیســت، دریاچــه ارومیــه در بهتریــن حالــت ممکــن 
بــود. محیــط زیســتی ها همــواره رصــد و پیش بینــی می کننــد 
و بــا توجــه بــه شــواهد و قراین هشــدار می دهنــد. در ســال 79 
ایــن مــوارد را هشــدار می دادیــم امــا ســازمان محیــط زیســت 
حــرف مــا را جــدی نگرفــت. بــه جــای ایــن کــه در مشــکالت 
ــه  ــت در مجموع ــت های نادرس ــی، از سیاس ــت محیط زیس
ــه  ــم، ب ــگ مشــکالت بروی ــه جن ــود و ب ــته ش ــا کاس دولت ه
جنــگ بــا فعــاالن ایــن عرصــه رفته ایــم کــه همیشــه دغدغــه 
داشــته و دلســوزانه هشــدار کارشناســی داده انــد. ایــن نگــرش 
امنیتــی حتــی تــا دایــره مدیــران محیط زیســت هم پیــش رفته 
ــه دنبــال نخواهــد داشــت  ــی ب اســت. ایــن امــر تبعــات خوب
چراکــه برخــورد امنیتــی بــا کارشناســان محیط زیســتی فضای 
ــه  ــر آنچ ــردان ه ــد. دولت م ــاد می کن ــده ای را ایج ناامیدکنن
کــه بــه نظــر خودشــان درســت اســت را انجــام می دهنــد و 
علی رغــم شــعارهای مردم ســاالری، از مشــارکت مــردم بهــره 
نمی برنــد و اعتراضــات و خواســت مــردم در سیاســت ها 
ــای  ــز بحران ه ــه ای ج ــد نتیج ــن رون ــود. ای ــاظ نمی ش لح
متعــدد در پــی نــدارد؛ امــروزه 600 دشــت متروکــه داریــم و 
ســطح آب هــای زیرزمینــی بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت. 
ــه هشــدارهای  ــی ب ــال ها بی توجه ــه س ــت نتیج ــن وضعی ای
ــه  ــان نســبت ب گروه هــای محیــط زیســتی و اعتراضــات آن
سدســازی های بیــش از حــد اســت. امــروزه شــاهدیم کــه 
ــرد  ــکل می گی ــان ش ــی در اصفه ــران آب، تجمعات ــرو بح پی
اصفهانی هــا  و  اصفهانی هــا  علیــه  چهارمحالی هــا  کــه 
علیــه یزدی هــا اقــدام می کننــد. در واقــع بحران هــای 
محیط زیســتی تبدیــل بــه مســائل امنیتــی و اختالفــات قومی 
می شــود امــا متأســفانه هنــوز هــم جــدی گرفتــه نمی شــود 
ــی اعتراضــات  ــورد فیزیک ــا برخ ــن اســت ب ــر ای ــان ب و گم
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــوی س ــرا از س ــد. اخی ــان می یاب پای
شــعار »80 میلیــون ایرانــی، 80 میلیــون محیط بــان« مطــرح 
ــت؟!  ــان چیس ــون محیط ب ــه 80 میلی ــت. وظیف ــده اس ش
صرفــا جمــع آوری زبالــه در ســطح شــهر؟! خیــر، مــا حــق 
داریــم ســوأل کنیــم کــه چــرا بــه عنــوان مثــال در زیســتگاه 

ــود. ــدن کاوی می ش ــگ، مع یوزپلن
ــور جــدی مطــرح  ــه ط ــا ب ــروزه بحــران آب و ریزگرده ام
ــن توجــه  ــه ای ــر ب ــاور عمومــی کمت ــا شــاید در ب اســت ام



کادمی اسکار اخراج شدند کازبی از آ پوالنسکی و 

بیــل کازبــی و رومــن پوالنســکی از آکادمــی علــوم و هنرهــای ســینمایی در آمریــکا اخــراج شــدند. ایــن آکادمــی می گویــد ایــن تصمیم 
بــر اســاس اســتانداردهای اخالقــی اش اتخــاذ شــده اســت کــه طبــق آن هــا انتظــار مــی رود اعضــا »احتــرام بــه شــأن و منزلت انســان« 
را رعایــت کننــد. بیــل کازبــی بازیگــر سرشــناس آمریکایــی مــاه گذشــته بــه اتهــام حملــه یا تعــرض جنســی، دادگاهــی و محکوم شــد 
و احتمــال مــی رود بــا 30 ســال زنــدان مواجــه شــود. رومــن پوالنســکی کارگــردان سرشــناس ســینما نیــز در ســال 1977 تجــاوز بــه 
دختــری 13 ســاله را پذیرفــت. پوالنســکی کارگــردان فرانســوی ـ لهســتانی بــرای جلوگیــری از احتمــال بازداشــتش از آمریــکا گریختــه 
اســت چــرا کــه احتمــال می رفــت بــا زنــدان طوالنــی مــدت مواجــه شــود. بیــل کازبــی و رومــن پوالنســکی هنــوز رســما بــه ایــن 
تصمیــم آکادمــی اســکار واکنشــی نشــان نــداده اند.کازبــی و پوالنســکی دو نفــر از چهــار نفــری هســتند کــه در عمــر 91 ســاله آکادمی 
اســکار از ایــن آکادمــی اخــراج شــده انــد. ســال گذشــته، هــاروی وینســتین، تهیــه کننــده مشــهور هالیــوود کــه بــا اتهامــات متعــدد 

حملــه یــا تعــرض جنســی مواجــه شــده بــود از آکادمــی اســکار اخــراج شــد. 

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و ششم / نیمه اول اردیبهشت 697 فر هنگ و هنر
مصادره یک زندگی!

تو همیشه آن جا بودی

غیرانقالبــی و نــه ضدانقــالب اســت کــه بی توجــه به حــوادث 
سیاســی، بــه امــورات زندگی شــخصی اشــتغال دارد، اما شــغل 
او در رژیــم گذشــته، بــرای او راهــی جــز گریــز از کشــور باقی 
نمی گــذارد. اقامــت در آمریــکا ســرآغاز مشــکالت یارجانلــو 
اســت، او کــه در ابتــدا در شــهر مــادری همســر خــود کلمنته، 
ــواده او  ــر و خان ــته همس ــه گذش ــد، متوج ــکنی می گزین س
ــدا کنــد.  ــاق پی ــان انطب ــا فرهنــگ آن ــد ب می شــود و نمی توان
همچنیــن بــرای امــرار معــاش بــه هــر کاری از جملــه نظافــت 
ــور و  ــه کش ــته ب ــه وابس ــو ک ــد. یارجانل ــن می ده ــا ت کافه ه
ــرش  ــاوت همس ــی متف ــبک زندگ ــت، از س ــش اس فرهنگ
کلمنتــه بــه تنــگ می آیــد، از همســرش جــدا و بــرای یافتــن 
ــان  ــهر ایرانی ــس )ش ــی لس آنجل ــن، راه ــانه هایی از وط نش
ــو  ــاط یارجانل ــا ارتب ــن، تنه ــن حی ــود. در ای ــکا( می ش آمری
ــش از  ــه پی ــت ک ــالل اس ــتش ج ــق دوس ــران، از طری ــا ای ب
ــه  ــاد، ب ــای عباس آب ــروش زمین ه ــرای ف ــران، ب ــروج از ای خ
او وکالــت داده اســت. یارجانلــو اگرچــه بــه ســبب اقامــت در 
ــن شــهر، اندکــی از  ــان ای ــا ایرانی لس آنجلــس و همنشــینی ب
غــم غربتــش التیــام می یابــد امــا همچنــان تــالش او کفــاف 
دخــل و خرجــش را نمی دهــد و از نظــر اقتصــادی در مضیقــه 
اســت. مشــکالت مالــی یارجانلــو کــه در تلفن هــای پی در پــی 
بــه جــالل بــرای پیگیــری فــروش زمینش پدیــدار می شــود از 
یــک ســو و کاووس هــای شــبانه کــه میــراث گذشــته پــر فراز 
ــای  ــدان در ماه ه ــام دادگاه و زن ــه خصــوص ای و نشــیب او ب
نخســت انقــالب اســت، از ســوی دیگــر، روح او را می خراشــد. 
ناتوانــی یارجانلــو در عجیــن شــدن بــا فرهنــگ کشــور آمریکا 
ــا در  و عــدم حــل مشــکالت اقتصــادی او باعــث می شــود ت
دوران بازنشســتگی، بــه هــر چیــزی چنــگ بینــدازد، حتــی اگر 
آن اپوزیســیون یــا مقــام مافوقــش در اداره ســاواک، ســخاپور 
باشــد؛ آغــاز مســیری کــه بــه منزلــه خــراب کــردن پل هــای 
ــدی از  ــت. ناامی ــن اس ــه وط ــت ب ــرای بازگش ــده ب باقیمان
بازگشــت بــه وطــن و البتــه فــروش زمیــن عباس آبــاد و انــزوا 
در غربــت، بیــش از پیــش باعــث تردیــد یارجانلــو نســبت به 
همــه چیــز و همــه کــس می شــود و درهم شکســتگی درونــی 
او، در قالــب وضعیــت جســمانی تکیــده، توهــم و مهمل گویــی 

ــن  ــده خواکی ــازی خیره کنن ــا ب ــتان ب ــش داس ــو، آدمک ج
فونیکــس کــه برنــده جایــز بهتریــن بازیگــر  مــرد از جشــنواره 
کــن شــد، شــخصیت اصلــی فیلــم اســت. شــخصیت جــو بــه 
طــور محسوســی یــادآور نورمــن بیتز روانــی و تراویــس بیکل 
راننــده تاکســی ا ســت. نورمــن بیتــزی کــه بــه جــای چاقــو، 
چکــش بــه دســت می گیــرد  و تراویــس بیکلــی کــه مــدت 
زمــان بســیاری اســت دیگــر امیــدی بــه بــاران رهایــی بخش 
ــر  ــا تمرکــز ب ــد. لیــن رمــزی  ب ــدارد و پیــاده پرســه می زن ن
شــخصیت جــو، روایــت روان شناســانه ای را گســترش می  دهد 
کــه در رونــد آن عــالوه بــر نقــدی بــه جامعــه معاصــر، بــه 

ــردازد. ــکا نیــز می پ ــرده سیاســت آمری پشــت پ
ــر ســناتور را نجــات می  دهــد گمــان  هنگامــی کــه جــو دخت
می  بــرد کــه داســتان تمــام شــده امــا تــازه اصــلِ  قصــه هویــدا 
می  شــود و پلیــدی پــِس  پــرده  سیاســیون رخ نمایــان می کنــد 
ــن دلیــل کــه  ــه ای ــاز  پس گیــری دختــرک فقــط ب ــرای ب و ب
فرمانــدار بــه هــم  خوابگــی تهــوع آورش با او مشــتاق تر اســت، 
دســت بــه قتــل عــام می زننــد و ســناتور، مــادر جــو، رئیــس 
جــو و واســطه  جــو را همگــی از زیــر تیــغ می گذراننــد. پلشــتی 
کــه فاضــالِب روانــش بعــد از ویتنــام تــا بــه امــروز در جامعــه 

ــالل  ــه ج ــرر ب ــای مک ــر تلفن ه ــی نظی ــونده( پیاپ ــرار ش تک
ــه و اســتخرهای  ــت خان ــای شــبانه، نظاف ــدی، کابوس ه خاون
متعــدد بــرای امــرار معــاش، اســتودیو ســخاپور و آوازخوانــی 
چندبــاره و... کــه روایتگــر زندگــی یارجانلــو در آمریکا اســت، 
ــت وپا زدن  ــه دس ــردرگمی و البت ــر س ــه بیانگ ــه و هم هم
ــار  ــرای خــروج از وضعیتی ســت کــه در آن گرفت ــو ب یارجانل
ــری  ــراد، ام ــیاری از اف ــاور بس ــرت در ب ــت. مهاج شده اس
ــا  ــود. ام ــا می ش ــد معن ــر تبعی ــت و در براب ــته اس خودخواس
فیلــم »مصــادره« در مقابــل چنین بــاوری از مفهــوم مهاجرت، 
روایــت می شــود و مهاجــرت را بــه عنــوان گونــه ای از تبعیــد، 
یعنــی تبعیــد درونــی عرضــه می کنــد. عرضــه مهاجــرت در 
چنیــن معنایــی بــه مخاطــب، ســوأل های متعــددی را ایجــاد 
می کنــد: بــه راســتی اگــر آدمــی در مملکــت خــود شــرایط 
زندگــی اش مهیــا باشــد و جــان و فکــرش از گزنــد حکومــت 
ــب و زندگــی  ــه کشــوری غری ــد ب ــان باشــد، چــرا بای در ام
ــتیصال  ــر اس ــز در اث ــرت ج ــر مهاج در آن روی آورد؟! مگ
نیســت؟! اگــر ایــن اجبــار پنهــان، همــان تبعیــد نیســت بایــد 
چــه نامــی بــر آن گذاشــت؟! وضعیــت یارجانلــو در آمریــکا 
ــس،  ــهر لس آنجل ــه ش ــرت ب ــس از مهاج ــه خصــوص پ و ب
بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه در مهاجــرت، صرفــا مهاجــرت 
ــالش  ــه، ت ــوردن کله پاچ ــرد. خ ــورت می گی ــمانی ص جس
بــرای ختنــه فرزنــد نوجــوان خــود و... همــه و همــه بیانگــر 
ایــن نکتــه اســت کــه روح و فرهنــگ مهاجــر )یارجانلــو(، بــا 
ــدارد  ــی ن ــته اش از او رهای ــد و گذش ــفر نمی کن ــم او س جس
ــده کســانی اســت  ــو نماین ــراه اوســت. یارجانل ــان هم و توأم
کــه علی رغــم مهاجــرت از ایــران، نتوانســته اند فکــر و 
فرهنــگ خــود را بــه ماننــد خانــه و زندگــی خــود در ایــران 
ــوگ  ــد. دیال ــاز کنن ــدی را آغ ــی جدی ــد و زندگ ــا بگذارن ج
یارجانلــو خطــاب بــه دوســت قدیمــی اش جــالل در هنــگام 
ــی  ــکا: »فکــر می کن ــاد در آمری ــس از ســال های زی ــدار پ دی
ــه اســت  ــن نکت ــر ای ــم«، بیانگ ــی می کنی ــا در اینجــا زندگ م
کــه در مهاجــرت نیــز نوعــی تبعیــد را تجربــه می کنــد امــا 
تبعیــد بــه درون خــود و تنهــا بــا حضــور جســمانی در درون 
جامعــه ای آزاد. یارجانلــو زمانــی حاضــر بــه مهاجــرت شــد 
کــه جانــش در خطــر بــود و زندگــی اش در کشــور خــود، تــه 
کشــیده بود. یارجانلــو بــا مهاجــرت بــه آمریــکا اگرچــه جــان 
خــود را از گزنــد انقالبیــون حفــظ کــرد، امــا در کشــور بیگانه، 
ذره ذره تحلیــل رفــت چراکــه نتوانســت در جامعــه ای جدیــد، 
هماننــد بخشــی از یــک آش درهــم، جــوش بخــورد و حــل 
شــود! از ایــن روی، مهاجــرت بــرای او، شــروع مجــدد نیســت 
بلکــه هدیــه اضافــی زندگــی، بــرای چنــد روز یــا چنــد ســال 
مهلــت بیشــتر اســت. امــورات روزمــره زندگــی یارجانلــو در 
نیمــه دوم فیلــم، بــه نســبت نیمــه اول کــه بــه علــت شــرایط 
انقالبــی و تعــدد حــوادث بســیار ریتــم تنــدی دارد، تکــراری 
و خســته کننده اســت امــا در ایــن امــر، تعمــدی وجــود دارد 
بــرای درک معنــای مهاجــرت. هــدف »مصــادره«، ورای تیکه 
و کنایه هــای سیاســی و گاه زبــان اروتیــک، در جراحــی مفهــوم 
ــه  ــت و ب ــی از آن اس ــکالت ناش ــی و مش ــرت، چرای مهاج
همیــن ســبب، پــا را فراتــر از خندانــدن مخاطــب می گــذارد 

ــد.  ــش می کن ــرح پرس و ط

ــد نظــرش را  ــن م ــز خشــونت چرکی ــش نی ترکیب بندی های
ــچ  وجــه  ــه هی ــه ب ــد. خشــونتی ک ــل می کن ــی منتق ــه خوب ب
خــوش رنــگ   و لعــاب نیســت و ســنگینی اش نفــس بیننــده را 
ــز دیگــری  اســت.  ــا چی ــم ام ــدی فیل ــد. پایان بن ــا نمی کن ره
هنگامــی کــه دختــرک و جــو هــر دو درمانــده از رســتگاری، 
ــرک  ــته اند، دخت ــتوران نشس ــک رس ــم در ی ــه روی ه رو ب
از قــاب خــارج می  شــود. جــو کــه طاقتــش طــاق و اشــکش 
ســرازیر شده اســت، مغــز خــود را بــا گلولــه متالشــی می  کنــد 
و تمــام افــراد حاضــر در آن رســتوران بــه گونــه ای کــه انــگار 
ــه کار  ــر ســر و صورتشــان ب ــی ب ــا رد خون ــاده ب ــی نیفت اتفاق
خــود ادامــه می  دهنــد و ســالن دار صــورت حســاب را بــر روی 
خــون جــاری می گــذارد و مــی  رود. تصویــر بــرش می  خــورد، 
دختــرک جــو را بیــدار می  کنــد گویــی کــه کابــوس می  دیــده 
ــد  ــرک می کنن ــتوران را ت ــرد و رس ــو را می  گی ــت ج و دس
و یــک بــرش دیگــر و دوربیــن روی صندلی هــای خالــی 
می مانــد پیــش چشــم مــا همــراه بــا حیرتــی کــه در نگاه مــان 
رســوخ کــرده اســت. حیــرت از رویــای جــو کــه رنــگ  و بــوی 
واقعیتــی ســهمناک را دارد. حیــرت جــای خالی جــو و دخترک 

ــد. ــن  جــا نبوده ان ــگار واقعــا هرگــز ای کــه ان
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ــر  ــی ب ــوان پایان یکــی از بحث هــای خانوادگــی کــه شــاید نت
آن متصــور شــد، مســأله »مهاجــرت« اســت. هــر گاه مشــکلی 
ــد و  ــاد می کن ــی ایج ــرایطی بحران ــور، ش ــادی در کش اقتص
ــی  ــده سیاس ــر گاه آین ــود، ه ــد می ش ــراد تهدی ــت اف معیش
کشــور در هالــه ای از ابهــام قــرار می گیــرد و نمی تــوان 
ــر گاه  ــرد، ه ــزی ک ــود، برنامه ری ــی موج ــر بی ثبات ــی ب مبتن
بالیــای طبیعــی و حــوادث سیاســی و اجتماعــی جــان افــراد را 
تهدیــد می کنــد، هــر گاه... مهاجــرت بــه عنــوان یــک راه حــل 
معجزه آســا، در ذهن مــان جرقــه می زنــد. تصــور ایــن اســت 
ــی  ــود رهای ــور خ ــای کش ــرت، از گرفتاری ه ــا مهاج ــه ب ک
ــا  ــوری ب ــدی را در کش ــی جدی ــم زندگ ــم و می توانی می یابی
شــرایط بهتــر - کــه گاه تــا حــد بهشــت موعــود در وصف آن 
اغــراق می کنیــم - آغــاز کنیــم. چنیــن تصــوری از مهاجــرت، 
اگرچــه شــاید عمومیــت نداشته باشــد، امــا در ذهــن بســیاری 
ــدا،  ــاید در ابت ــبب ش ــن س ــه همی ــت. ب ــه کرده اس ــا الن از م
همذات پنــداری بــا اســماعیل یارجانلــو، کمــی دشــوار باشــد، 
ــظ  ــرای حف ــالب 57، ب ــس از انق ــه پ ــه ای ک ــد دون پای کارمن
جــان از کشــور می گریــزد امــا در غربــت و پــس از دســت و 
ــا مــرز اســب  ــا مشــکالت بســیاری، ت ــرم کــردن ب پنجــه ن

شــدن پیــش مــی رود!
ــی اداره  ــه آزمایش ــاده و البت ــد س ــو، کارمن ــماعیل یارجانل اس
ســاواک اســت کــه درک روشــنی از محــل کار خــود نــدارد. 
ــتغال  ــاواک اش ــاز اداره س ــورد نی ــایل م ــد وس ــه خری گاه ب
دارد و گاه کتــاب تــازه چاپــی را بــرای مقامــات مافــوق خــود 
ــا  شــرح می دهــد. تفریــح او نیــز در ایــن میــان، همنشــینی ب
دوســتش جــالل در کابــاره طالیــی، گــوش دادن بــه اجراهــای 
زنــده موســیقی گروه هــای مختلــف ایرانــی و خارجــی و 
ــو  ــده یارجانل ــت. آین ــی اس ــط بخت آزمای ــد بلی ــه خری البت
ــت؛  ــورده اس ــره خ ــینی ها گ ــن شب نش ــا همی ــوی ب ــه نح ب
ــا پــول آن، قطعــه  ــده می شــود و ب بلیــط بخت آزمایــی او برن
زمیــن بزرگــی در حوالــی عباس آبــاد می خــرد، همســر 
ــی  ــاره طالی ــان کاب ــز، یکــی از آوازه خوان ــه نی آینــده او، کلمنت
ــادگی،  ــت. س ــن اس ــکای التی ــیقی از آمری ــی موس در گروه
ــا آن،  ــول وار ب عــدم درک درســت شــرایط و مواجهــه ای بهل
مهمتریــن ویژگــی شــخصیتی یارجانلــو اســت، چنان کــه او در 
شــرایطی کــه رژیــم پهلــوی در حــال ســقوط اســت، بــه تــاالر 
ــی کــه تمامــی مقامــات  حــزب رســتاخیز مــی رود و در زمان
ــور  ــروج از کش ــدد خ ــالب، درص ــروزی انق ــتانه پی در آس
ــه،  ــون خان ــن تلویزی ــم آنت ــا تنظی ــه اش تنه ــتند، دغدغ هس
مرخصــی و مبلغــی پــول بیشــتر بــرای زایمــان همســر التینش 
ــه محــل کار پــس از  ــو و بازگشــت ب اســت. بالهــت یارجانل
ــای  ــرودار ماه ه ــا در گی ــود ت ــث می ش ــالب، باع ــروزی انق پی
ــان،  ــرس ج ــو از ت ــود. یارجانل ــتگیر ش ــالب، دس نخســت انق
ــالل  ــادش ج ــورد اعتم ــی و م ــا مســاعدت دوســت صمیم ب
خاونــدی کــه حــال در کالبــد یــک انقالبــی دوآتیشــه صاحب 
منصــب شده اســت، از زنــدان می گریــزد و بــه اتفــاق همســر 
و فرزنــد خــود زکریــا، بــه آمریــکا مــی رود. یارجانلــو، فــردی 

You Were Never Really Here )تــو هرگــز واقعــا اینجــا 
ــزی فیلمســاز زن مســتقل  ــن رم ــم لی ــن فیل ــودی( دومی نب
اســکاتلندی اســت. رمــزی در تجربــه نخســت فیلــم بلنــدش 
ــادر و  ــان م ــا چاشــنی خشــونت می ــی روان  شناســانه ب درام
پســری در فیلــم )بایســتی درمــورد کویــن ســخن بگوییــم( 
ــم  ــم را در فیل ــن ت ــزی ای ــود. رم ــیده ب ــر کش ــه تصوی ب
تــازه اش بــه فراخــور طــرح داســتانی و شــخصیت اصلــی  اش 
بــه گونــه ای دیگــر و بــا چاشــنی خشــونت بیشــتری 
ــودی«  ــا نب ــا اینج ــز واقع ــو هرگ ــرده اســت . »ت ــری ک پیگی
ــه  ــی ک ــراری  دارد. آدم کش ــر تک ــه ظاه ــتانی ب ــرح داس ط
ســابقا در جنــگ ویتنــام بــوده و در پلیــس فــدرال فعالیــت 
می کرده اســت، مأموریــت می یابــد کــه دختــر ربــوده 
شــده یــک ســناتور آمریکایــی را کــه مــورد ســوء اســتفاده 
ــرح  ــن ط ــد. همی ــات ده ــت، نج ــه اس ــرار گرفت ــی ق جنس
ــه واســطه پرداخــت جســورانه رمــزی،  داســتانی منســوخ ب
ــرده اســت .  ــرت آور ک ــی حی ــه فیلم ــل ب ــر را تبدی ــن اث ای

ــد. ــی می یاب ــود بیرون ــار، نم ــیهه های ناهنج و ش
مهــران احمــدی در نخســتین تجربــه ســینمایی خــود در مقــام 
کارگــردان، ســراغ ژانــر کمــدی رفتــه  و در ایــن میــان، کمدی 
ــودن حــوزه موضوعــی آن،  ــه ســبب گســترده  ب سیاســی را ب
ــی  ــت. طعنه های ــتر، برگزیده اس ــب بیش ــذب مخاط ــرای ج ب
ــن  ــکای التی ــا کشــورهای آمری ــران ب ــط سیاســی ای ــه رواب ب
ــکنجه های  ــه، ش ــن منطق ــان ای ــه مردم ــان ب ــرش ایرانی و نگ
مختلــف  گروه هــای  ایدئولوژیــک  تفاوت هــای  ســاواک، 
ــای  ــا، دادگاه ه ــاوت آن ه ــر متف ــالب و رویک ــر در انق درگی
انقــالب و رفتارهــای رادیــکال، مهاجــرت و مشــکالت ناشــی 
ــه،  ــوری توطئ ــان، تئ ــار آن ــار و رفت ــیون و گفت از آن، اپوزیس
اختــالس و فســاد مالــی مســئولین پــس از انقــالب و... از جمله 
ــه  موضوعــات گســترده ای اســت کــه در فیلــم »مصــادره« ب
ــرای  ــم، ب ــد فیل ــه شده اســت و در داســتان بلن ــا پرداخت آن ه
هــر کــدام از آن هــا جایــی مشــخص وجــود دارد. تمامــی ایــن 
موضوعــات امــا در بســتری کمــدی و در ســبک زندگی محــور 
ــاط  ــا آن ارتب ــد ب ــا بتوان ــود ت ــه می ش ــب عرض ــه مخاط ب
ــا  ــا ب ــد ت ــدی می کوش ــران احم ــع مه ــد. در واق ــرار کن برق
ــه  ــت ب ــار حقیق ــز سیاســی و اجتماعــی در کن ــی از طن ترکیب
ــی  ــران ایران ــی مهاج ــه زندگ ــه، ب ــته در جامع ــوع پیوس وق
علی رغــم  بپــردازد.  آمریــکا  در  انقــالب  اول  ســال های 
موضوعــات گســترده فیلــم کــه انبوهــه ای از ســوژه و موقعیت 
طنــز را ایجــاد می کنــد، محوریــت داســتان، مســأله مهاجــرت 
ــد از  ــل و بع ــه قب ــه دو نیم ــم ب ــت فیل ــن باب اســت و از همی
ــتین  ــود. نخس ــیم می ش ــتان، تقس ــان داس ــرت قهرم مهاج
ــر  ــکا، تصوی ــه آمری ــو ب ــرت یارجانل ــس از مهاج ــکانس پ س
او در لبــاس مــردم افغــان در مقابــل فــرودگاه اســت. چنیــن 
ــتانی در  ــن افغانس ــت مهاجری ــی وضعی ــه خوب ــری ب تصوی
ــب را  ــن مخاط ــود و ذه ــادآور می ش ــا ی ــه م ــورمان را ب کش
بــرای پذیــرش وضعیتــی مشــابه آمــاده می کنــد. قــدم زدن 
یارجانلــو بــا همســرش کلمنتــه در پیــاده روی شــهر مــادری 
او، نخســتین ضربه هــا بــر یارجانلوســت تــا دریابــد کــه چــه 
قــدر بــا فرهنــگ کشــور میزبــان بیگانــه اســت. ترک همســر 
ــل  ــای )عام ــس از آن موتیف ه ــس و پ ــه لس آنجل ــفر ب و س

جــاری شــده و هیــچ بارانــی دیگــر نمی  توانــد ایــن تعفــن را از 
ــه آب ســپردن  ــرد بعــد از ب ــم می گی ــرد. جــو تصمی ــن بب بی
ــدت  ــه م ــرا ک ــد چ ــالص کن ــز خ ــودش را نی ــادرش، خ م
ــاال  ــد و ح ــتگاری نمی  یاب ــرای رس ــی ب ــت مجال ــدی اس مدی
ــی اش  ــه زندگ ــرای ادام ــازی ب ــر  نی ــادرش دیگ ــرگ م ــا م ب
ــد  ــد می  کن ــس قص ــد تراوی ــز مانن ــو نی ــی ج ــد. ول نمی  بین
ــازه  ــا جن ــا ب ــد ام ــات ده ــالب نج ــن منج ــرک را از ای دخت
فرمانــدار مواجــه می شــود. همــان جــا گریــه می کنــد. 
ــا  ــا و ناکامی ه ــام عقده ه ــزی تم ــی برون ری ــه گوی ــه ای ک گری
و ضعف هایــش را در خــود دارد. ضعفــی کــه از مغــاک 
کودکــی اش خــارج می  شــود و جامعــه  کبــود زیســتگاهش آن 
ــر می خیــزد از پله هــا پاییــن  را تشــدید می  کنــد. از جایــش ب
ــود  ــتانی خــون  آل ــا دس ــه ب ــد ک ــرک را می  بین ــی  رود، دخت م
ــه  ــو ک ــذا خــوردن اســت. ج ــن مشــغول غ ــی چرکی و چاقوی
دیگــر  تــوان حیــرت زده شــدن نــدارد، می  نشــیند و دختــرک 

تســکینش می  دهــد، دســت او را می گیــرد و می  رونــد.
بــا  همــراه  دقیقــش  تصویــری  رویکــرد  بــا  فیلــم 
موســیقی فاصله گذارانــه، بیننــده را میخکــوب می کنــد. 
روایت گــرِی بصــری لیــن رمــزی در رنگ هــا و نــور و 



نادر مشایخی: چشم آذر در جامعه ای که چندان متوجه اهمیت و نیروی موسیقی نیست، بسیار آزار می دید

نــادر مشــایخی، موســیقی  دان و فرزنــد جمشــید مشــایخی در یادداشــتی بــه مناســبت درگذشــت ناصــر چشــم  آذر در روزنامــه اعتمــاد 
نوشــت: »آشــنایی بــا ناصــر چشــم  آذر یکــی از زیباتریــن تجربه  هایــی بــود کــه بعــد از بازگشــتم در ایــران داشــتم. شــما در اولیــن 
ــا  ــن و او ب ــه ســبک موســیقی م ــاد ک ــاق می  افت ــی اتف ــن در حال ــرار دارد و ای ــان ق مواجهــه متوجــه می  شــدید انســانی زالل مقابل ت
یکدیگــر تفــاوت داشــت امــا وقتــی بــرای کار یــا دیــدار دعــوت می کــرد چنــان مهربــان و بــا  محبــت بــود کــه شــیفته  اش می  شــدید. 
لطــف و محبتــش بــه حــدی بــود کــه حتــی اگــر زمانــی کاری پیــش می آمــد و نمی توانســتم بــه  راحتــی انجــام بدهــم قطعــا بــه 
مــن کمــک می کــرد. ناصــر چشــم آذر هنرمنــدی بــود کــه همــواره و در هــر دقیقــه بــه موســیقی فکــر می کــرد و چنیــن آدمــی قطعــا 
صدمــه زیــادی می بینــد؛ بــه خصــوص در جامعــه ای کــه چنــدان متوجــه اهمیــت و نیــروی موســیقی نیســت. افــرادی هســتند کــه 
می تواننــد مشــکالت و مســائل را طبقه بنــدی و بایگانــی کننــد امــا چشــم آذر چنیــن انســانی نبــود و بــه دلیــل ایــن کــه احســاس بــه  

شــدت قدرتمنــدی داشــت، بســیار آزار می دیــد.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و ششم / نیمه اول اردیبهشت 797 فر هنگ و هنر

میلوش فورمن، تصویر شاعرانه تضاد

سبک بلوز

هزارتوی فستیوال َکن

میلــوش فورمــن )متولــد 1932 در جمهــوری چــک( از 
فیلمســازان ناراضــی در عصــر اســتیالی کمونیســم بــر بلــوک 
شــرق بــود کــه بســیار ســریع جــالی وطــن کــرد و زودتــر از 
ــوود وارد شــد. در 1971 )ســه ســال  ــه هالی حــد معمــول، ب
ــکا  ــه« را در آمری ــرار از خان ــش( »ف ــرک زادگاه ــس از ت پ
ــه  ــذار، ب ــدان تأثیرگ ــه چن ــه ن ــد تجرب ــس از چن ســاخت. پ
ــه نمایــش  ــر فــراز آشــیانه فاختــه« ب ســال 1975 »پــرواز ب
ــال آورد  ــه دنب ــه ب ــم یــک موفقیــت همــه  جانب درآمــد. فیل
ــرد.  ــت ک ــن را تثبی ــری فورم ــات هن ــر، حی ــان عم ــا پای و ت
کســب جایــزه اســکار بدیهــی بــه نظــر می  رســید و در واقــع 
ــه  ــتاد چهل  و س ــوود از اس ــل هالی ــرای تجلی ــاده ترین راه ب س
ــرای  ــری ب ــق، فضــای آزادت ــن توفی ــا ای ــود. ب  ســاله چــک ب
ــه تجربه  هــای شــخصی تر  ــا دســت ب فورمــن فراهــم آمــد ت
بزنــد )مــو، رگتایــم(. امــا در ســال 1984 همــه چیــز آمــاده 
بــود تــا اثــر بلندپروازانــه و پــر شــکوه دیگــری از فورمــن بــه 
نمایــش عمومــی برســد. »آمادئــوس«، در بــاب زندگــی نابغه 

بســیار ســاده از یــک تــرک شــدن کــه آن چنــان دل نشــین 
ــب  ــده، مخاط ــه خوانن ــتین جمل ــا نخس ــه ب ــود ک ــان می ش بی
ــان آن را  ــا پای ــده و ت ــه ش ــک مکالم ــد وارد ی ــس می کن ح
دنبــال می کنــد. بداهه نوازی  هــای فــوق  العــاده احساســی 
BB King  در ایــن قطعــه را بــه جــرأت می تــوان جزئــی از متــن 
کار دانســت بــه شــکلی کــه لحــن ملودی هــای گیتــار کامــال در 
ادامــه جمالتــی ا ســت کــه خوانــده می شــود. همــان گونــه کــه 
خــود BB King می گویــد: »وقتــی کــه ســاز می نــوازم، احســاس 

ــم«. ــت می کن ــم دارم صحب می کن
ســازبندی در موســیقی بلوز عموما شــامل گیتــار الکتریک، گیتار 
بیــس، درام، پیانــو، ســازهای بادی مثل ساکســیفون یــا هارمونیکا 
و البتــه ســازهای دیگــر بــه صــورت مــوردی می باشــد. اســتفاده 
از گیتــار الکتریــک و درام در طــول زمــان موجــب شــکل گرفتن 
ــبک های  ــا س ــد و بعده ــوز ش ــبک بل ــبک راک از درون س س
بیشــتری مثــل کانتــری و جــاز هــم تأثیراتــی از بلــوز گرفتنــد. 
ریتــم و گام هــای موســیقی بلــوز در طــول زمــان شــکل منحصر 
بــه فــرد خــود را گرفته انــد کــه موجــب تمایــز و درخشــندگی 
ایــن ســبک شــده اســت. در فضایــی کــه توســط ریتــم ســاخته 
ــار  ــده گیت ــط نوازن ــا توس ــه عموم ــوازی ک ــه ن ــود، بداه می ش
ــنونده  ــه ش ــده را ب ــه ای نوازن ــاس لحظ ــود، احس ــرا می ش اج
منتقــل می کنــد و همیــن انتقــال حــس ارتبــاط مخاطــب را طی 
ایــن زمــان طوالنــی تــا بــه امــروز بــا بلــوز حفــظ کــرده و بــه 

محبوبیــت آن افــزوده اســت.
هنرمنــدان بزرگــی در ســبک بلــوز درخشــیده و می درخشــند 

واکنــش بــه نفــوذ دولت هــای فاشســیت آلمــان و ایتالیــا در 
انتخــاب فیلم هــای جشــنواره ونیــز، جشــنواره ای ســینمایی از 
اول تــا 30 ســپتامبر راه انــدازی کنــد. امــا حملــه آلمــان بــه 
لهســتان و متعاقــب آن اعــالم جنــگ فرانســه و انگلیس علیه 
آلمــان موجــب شــد تــا نخســتین دوره جشــنواره کــن پیــش 
از آن کــه آغــاز شــود، پایــان یابــد. جشــنواره کــن در ســال 
1946 بــا حمایــت وزارت خارجه فرانســه باردیگــر راه اندازی 
ــکل گیری آن  ــی ش ــت اصل ــه ماهی ــود آن ک ــا وج ــد و ب ش
رقابــت بــا جشــنواره ونیــز بــود، امــا مقامــات این دو فســتیوال 
در توافقــی پنهانــی پذیرفتنــد تــا برگــزاری هر دو فســتیوال در 
ســالیان متمــادی را جشــن گرفتــه و رســمی بدانند. جشــنواره 
کــن در نخســتین ســال برگــزاری بــه موفقیــت چشــمگیری 
ــه،  ــل توج ــرفتی قاب ــال دوم در پیش ــت و در س ــت یاف دس
ــم  ــی آن دعــوت شــدند و تصمی ــه بخــش رقابت ــم ب 16 فیل
گرفته شــد بــرای اجــرای عدالــت در جشــنواره کــن، هیئــت 
داوران متشــکل از یــک نماینــده از هر کشــور باشــد. در ســال 
ــان فرانســه و  ــط حســنه می ــه لطــف رواب ــود کــه ب 1951 ب
ایتالیــا، زمــان برگــزاری جشــنواره کــن بــه بهــار منتقــل شــد 
و جشــنواره ونیــز در همــان پاییــز برگزار شــد. از ســال 1955 
ــه عنــوان جایــزه اصلــی جشــنواره  نیــز جایــزه نخــل طــال ب

فیلــم کــن معرفــی شــد.
برنامه هــای جشــنواره کــن از هفــت بخــش اصلــی »مســابقه«، 
»خــارج از مســابقه«، »نوعــی نگاه«، »ســینه فونداســیون«، »هفته 
منتقــدان«، »بخــش دو هفتــه کارگردانــان« و »مــارش دو فیلم« 
تشــکیل می شــود. »نوعــی نــگاه« بــه معرفــی آثــار برجســته 
ســینمای جهــان اختصــاص دارد و غیــر رقابتــی اســت، »ســینه 
ــاص دارد،  ــاه اختص ــای کوت ــابقه فیلم ه ــه مس ــیون« ب فونداس
»هفتــه منتقــدان« کــه بــه عنــوان قدیمی تریــن بخــش جانبــی 
ــط  ــد و توس ــذاری ش ــال 1962 پایه گ ــن در س ــنواره ک جش
ــی  ــه معرف ــود، ب ــه اداره می ش ــم فرانس ــدان فیل ــن منتق انجم

شــرکت در یــک جشــن خانوادگــی بــه اســپانیا ســفر می کنــد 
ــی  ــی روال زندگ ــی رویدادهای ــی خانوادگ ــن گردهمای و در ای
شــخصیت های داســتان را تغییــر می  دهــد. فرهــادی پیــش از 
ایــن نیــز بــا فیلــم »گذشــته« ســابقه حضــور در ایــن جشــنواره 
را داشــته اســت. فیلمــی کــه در نهایــت جایــزه بهتریــن بازیگر 
زن را بــرای »برنیــس بــژو« بــه ارمغــان آورد. فرهادی بــار دوم 
نیــز بــا فیلــم »فروشــنده« پــا بــه جشــنواره فیلــم کن گذاشــت 
کــه بــا دو جایــزه بهتریــن فیلمنامــه بــرای او و بهتریــن بازیگــر 
ــه  ــان داد. ب ــه کار خــود پای ــرای »شــهاب حســینی« ب مــرد ب
جــز فرهــادی کارگــردان دیگــری نیــز از کشــورمان در بخــش 
رقابــت اصلــی امســال حضــور دارد. جعفــر پناهــی با فیلم »ســه 
رخ« در کنــار اصغــر فرهــادی در بخــش رقابــت اصلــی بــرای 
ــز ســابقه  ــد. وی نی ــی تــالش می کن ــه نخــل طالی رســیدن ب
حضــور و جایــزه گرفتــن از جشــنواره فیلــم کــن را در کارنامــه 
هنــری خویــش دارد. او ســال 1995 بــا فیلــم »بادکنک ســفید« 
بــه ایــن جشــنواره راه پیــدا کــرد و در نهایــت جایــزه »دوربیــن 

طالیــی« کــن را از آن خــود کــرد.
ــه  ــوان ب ــن، می ت ــنواره ک ــال جش ــای امس ــر رویداده از دیگ
ــن  ــار در ای ــتین ب ــرای نخس ــوالن« ب ــتوفر ن ــور »کریس حض
جشــنواره اشــاره کــرد کــه بــرای معرفــی نســخه بازســازی 
شــده فیلــم »2001: یــک ادیســه فضایــی« اســت. این نســخه 
ــو  ــی از نگاتی ــد چاپ ــر جدی ــا عناص ــار ب ــتین ب ــرای نخس ب
اوریجینــال دوربیــن و بــدون اســتفاده از امکانــات دیجیتــال و 
بــدون هــر نــوع تدویــن بازنگری کننــده در اصــل اثــر، فراهــم 
ــر روی  شــده  اســت. ممنــوع اعــالم شــدن عکــس ســلفی ب
فــرش قرمــز و کنــار گذاشــتن نتفلیکــس از جشــنواره امســال 
ــال  ــن امس ــنواره ک ــاز جش ــکات حاشیه س ــر ن ــز از دیگ نی
اســت. »تیــری فرمــو« مدیــر هنــری جشــنواره فیلــم کــن در 
تأییــد کنــار گذاشــتن نتفلیکــس گفتــه بــود کــه تاریخ ســینما 

و اینترنــت دو مســأله کامــاًل متفــاوت اســت. 
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میلــوش فورمــن درگذشــت. خبــر ســاده و کوتــاه اســت امــا 
بــرای سینمادوســتان موضــوع بــه ایــن ســادگی  نیســت. بــا 
مــرگ فورمــن، یکــی از آخریــن بازمانــدگان نســل اســتادان 
ــی از  ــه بخش ــی ب ــت. وقت ــه اس ــا رفت ــان م ــیک از می کالس
درخشــان ترین دســتاوردهای ســینما در نیمــه دوم قــرن 
ــه در  ــم ک ــر از او را می یابی ــل دو اث ــم، حداق بیســتم می نگری
بــاب شــاهکار بودنشــان توافق جمعــی وجــود دارد؛ »پــرواز بر 
فــراز آشــیانه فاختــه« و »آمادئــوس«. می دانیــم چنیــن توافقی 
ــر  ــود، ه ــل نمی ش ــادگی حاص ــه س ــری ب ــار هن ــاب آث در ب
آفریــده هنــری مخالفــان و موافقانــی دارد. امــا اکنــون، چهــار 
ــوزه شــمایل ســینما  ــه م ــم ب ــن فیل ــرواز، ای ــس از پ ــه پ ده
پیوســته اســت. جایــی در کنــار »همشــهری کیــن« و »هشــت  

و  نیــم« و »پدرخوانده هــا«. 

ــان  ــا خودت ــن ســبک موســیقی را شــنیده اید و ب ــام ای ــا ن حتم
فکــر کرده ایــد کــه چــه ارتباطــی میــان یــک ســبک موســیقی 
 »Blues« و رنــگ آبــی می توانــد باشــد کــه ایــن ســبک
نامیــده شــده اســت. در واقــع ایــن اســم برگرفتــه شــده از یــک 
اصطالحــی در زبــان انگلیســی اســت کــه در آن feeling blue  به 
معنــی احســاس غــم و ناراحتــی اســت. لــذا ارتبــاط مســتقیم به 
رنــگ خاصــی نــدارد! ولــی شــاید به شــکل غیــر مســتقیم بتوان 
بــا رنــگ مشــکی در ارتبــاط دانســت چــرا کــه مبدعیــن ایــن 
ســبک در واقــع ســیاه پوســتان آمریــکا هســتند کــه در شــرایط 
ســخت اجتماعــی کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم داشــتند بــرای 
تســکین درد خــود دســت بــه دامــن هنــر موســیقی شــدند و در 
قالــب ایــن ســبک بــه بیــان دردهــا و مشکالت شــان پرداختند. 
موســیقی بلــوز در گــذر زمــان بســیار زود بــا زندگــی روزمــره 
ــات  ــان احساس ــرای بی ــی ب ــن و راه ــه عجی ــر جامع ــن قش ای
افــرادی شــد کــه بــرای مــدت زیــادی تحــت فشــار تبعیــض 
نــژادی و شــرایط نامناســب اجتماعــی بودنــد. احساســاتی کــه از 
دل بــر می آمــد و طبیعتــا بــه دل هــم می نشســت. از درد، فقــر 
ــی شــوخی های  ــه و حت ــا عشــق های از دســت رفت ــداری ت و ن
رایــج میــان ســیاه پوســتان همــه بــه موضوعاتــی بــرای تــداوم 
 BB Kingاز trill is gone  یافتــن ســبک بلــوز تبدیــل شــد. قطعــه
ــت  ــت. روای ــوز دانس ــبک بل ــل از س ــه کام ــوان نمون را می ت

جشــنواره بین المللــی »کــن« کــه هــر ســاله در کــن فرانســه 
ــن  ــا عظمت تری ــن و ب ــی از معتبرتری ــود، یک ــزار می ش برگ
رویدادهــای ســینمایی جهــان تلقــی می شــود و محفلــی 
بــرای نمایــش و داوری فیلم هــای مختلــف از سرتاســر جهــان 
ــورا در  ــچ  ری ــع در فرن ــن شــهری واق ــد. ک ــه  شــمار می  آی ب
جنــوب فرانســه و مکانی توریســتی اســت کــه البتــه مهمترین 
ــم  ــی فیل ــنواره بین  الملل ــن جش ــم همی ــهر ه ــن ش ــه ای جاذب
ــا گــره  ــا ســینمای اروپ ــب ب کــن اســت. جشــنواره کــن اغل
خــورده و ویترینــی بــرای جلوه گــری آثــار فاخــر فیلمســازان 
مســتقل و مســتقر در اروپــا اســت. آثــاری کــه هــر ســاله در 
ســطح باالیــی از کیفیــت قــرار دارنــد و می تــوان گفــت کــه 
ــن رو  ــرگرم کننده، از ای ــا س ــتند ت ــده هس ــتر درگیر کنن بیش
ــرای  ــدادی ب ــد. کــن روی مخاطــب عــام و گســترده ای ندارن
ارج نهــادن و تجلیــل از هنــر ســینما اســت بی توجــه بــه زرق 
ــل بســیاری از  ــن دلی ــه همی ــد تجــاری آن. ب ــا و بُع و برق ه
فیلمســازان جــوان و فیلمســازان مســتقل آثــار خــود را  بــرای 
ــار در کــن نمایــش می دهنــد و بســیاری از ایــن  نخســتین ب
ــداد خــارج می شــوند.  ــن روی ــر، از ای ــا دســت پُ ــار هــم ب آث
ــوند،  ــش داده می ش ــن نمای ــنواره ک ــه در جش ــی ک فیلم های
ــد  ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــر م ــنواره ها کمت ــایر جش در س
ــوان  ــا می ت ــد ام ــی ندارن ــت چندان ــم موفقی ــه ه و در گیش
گفــت کــه حضــور در کــن و بــردن جایــزه از لحــاظ هنــری 
و معنــوی ارزش زیــادی بــرای فیلمســازان و هنرمنــدان ایــن 

حیطــه دارد.
ــاز  ــه 30 ب ــر ده ــه اواخ ــن ب ــم ک ــنواره فیل ــه جش تاریخچ
می گــردد. زمانــی کــه »ژان زای«، وزیــر آمــوزش ملــی دولت 
فرانســه بــا حمایــت آمریــکا و انگلیــس تصمیــم گرفــت در 

عالــم موســیقی موتــزارت، از هــر نظــر یک اثــر تکرار ناشــدنی 
اســت. ایــن فیلــم تنهــا یــک زندگــی نامــه صــرف و خطــی 
نیســت، بلکــه معجونــی اســت دلهــره  آور از نفــرت، خشــم و 
حســادت. ترکیبــی اســت از بدیع  تریــن اپراهــای تصویرشــده 
ــاب ذات  ــش ها در ب ــن پرس ــینما و عمیق تری ــرده س ــر پ ب
ــر  ــاری و هن ــر درب ــدی هن ــازع اب ــوغ و تن ــت نب بشــر، ماهی
ــگاه  ــه از ن ــزارت -ک ــگاه موت ــه از ن ــم ن ــند. فیل مردم پس
بزرگتریــن دشــمن او- ســالیری، موســیقی  دان دربــار، روایــت 
می شــود. آمادئــوس دومیــن جایــزه اســکار را بــرای فورمــن 
بــه ارمغــان آورد. حــال او در تــاالر بــزرگان جایــگاه ویــژه ای 

ــت.  ــمار می رف ــه ش ــتاد کالســیک ب ــک اس داشــت و ی
پــس از ایــن هــم آثــارش همچنــان در یــک خــط ســیر ثابت 
حرکــت کردنــد و واجــد کیفیــت هنــری ویــژه ای بودنــد. ایــن 
ــری  ــه ل ــردم علی ــاه، م ــردی روی م ــدی او )م ــار بع ــه آث  ک
فلینــت، اشــباح گویــا( جایــگاه رفیــع پــرواز بــر فــراز آشــیانه 
ــای  ــه معن ــز ب ــد، هرگ ــوس را کســب نکردن ــه و آمادئ فاخت

ــا  ــته ب ــه از گذش ــتند ک ــتانی هس ــیاه پوس ــا س ــه عموم ک
و  رفته انــد  پیــش  ســبک  ایــن  نشــیب های  و  فــراز 
ــوای  ــون ن ــم چ ــم ه ــیقی و ریت ــن موس ــت ای ــوان گف می ت
ــا جــاری اســت در  ــا ایرانی ه ــار و تنبکــی کــه در خــون م ت
 BB king، ــم چــون ــی ه خونشــان جــاری می باشــد. هنرمندان
 Eric Clapton و   Buddy Guy، Robert Cray، Big mama thornton
ــعار،  ــا اش ــبک را ب ــن س ــی ای ــم داران ــون پرچ ــه همچ و... ک
ــد  ــش بردن ــاختند پی ــه س ــیقی هایی ک ــا و موس بداهه نوازی ه

ــد. ــا نهادن و در دل ه
 John Mayer ، ــه ــوان ب ــوز می ت ــوان بل ــل ج ــدان نس از هنرمن
Joanne Shawn Taylor ، John white  اشــاره کــرد کــه بــا وجــود 
ادامــه دادن راه بــزرگان ایــن ســبک، از بــه کار بــردن امکانــات 
مــدرن موســیقی امــروز و تکامــل بخشــیدن بلــوز ترســی ندارند 
ــن ســبک،  ــر ســنت های ای ــا ب ــدون داشــتن تعصــب بی ج و ب
موجــب پیشــرفت و دوام ایــن موســیقی می شــوند. ایــن همــان 
مــوردی اســت کــه بــه عقیــده شــخصی نویســنده خــأ آن در 
موســیقی ســنتی کشــور مــا محســوس اســت و الزم اســت تــا 
قــدری از تعصــب فعــاالن ایــن عرصــه و از اصرارشــان بــر تقلید 
از بــزرگان و پیــروی صــرف از ایــن عزیــزان کاســته شــود تــا 
مســیر پیشــرفت و تکامــل بــرای موســیقی مــا نیــز بــاز شــده و 

گشــایش هایی غیــر قابــل پیــش بینــی رخ دهــد.
ــاوت  ــات متف ــات و مقتضی ــلیقه ها، موضوع ــان س ــذر زم در گ
باعــث ایجــاد شــدن فضاهــای متفــاوت در ســبک بلــوز شــد و 
امــروزه موســیقی بلــوز بــرای شــادی، غــم و شــکایت، آرامــش، 

کیفیــت پاییــن ایــن آثــار نیســت بلکــه همــه آن  هــا از ذهنی 
ــز از  ــه هرگ ــد ک ــت می  کردن ــر حکای ــالق و آفرینش گ خ
طراوتــش کاســته نشــده بــود. اگر بــه »نگــره مولــف« معتقد 
ــاب  ــه حس ــن ب ــزو مولفی ــن را ج ــم فورم ــیم، می  توانی باش
آوریــم زیــرا آثــار او مجموعــه ای اســت از انگاره هــای 
ــه در  ــت ک ــه ثاب ــا بن  مای ــش  هایی ب ــونده، پرس ــرار ش تک
قالب  هــای گوناگــون مطــرح می شــود. پرســش هایی در 
ــم و آزادی،  ــه، نظ ــرد و جامع ــان ف ــاد می ــاد، تض ــاب تض ب
اشــرافیت و عامه  گرایــی، نبــوغ و تکــرار و... . او در عیــن ایــن 
 کــه فیلم  هایــی عمیــق و چنــد الیــه می ســاخت، هرگــز بــه 
دام ماللــت نیفتــاد. آثــار او در عین برخورداری از روح ســرد 
و آهنیــن ســینمای اروپــای شــرقی، از طــراوت و سرخوشــی 
ــره  ــوود به ــند هالی ــینمای عامه پس ــای س ــن نمونه  ه بهتری
ــر  ــر دلپذی ــاد، هن ــون متض ــن دو معج ــب ای ــت. ترکی داش
میلــوش فورمــن بــود کــه هنــوز آثــارش را دیدنــی و قابــل 

بحــث نــگاه داشــته اســت.

ــل  ــر قاب ــدام غی ــچ ک ــرده می شــود و هی ــه کار ب هیجــان و... ب
دســترس نیســت و احساســات و شــرایط مختلف و متفاوت این 
ســبک را بســتر مناســبی بــرای ارائــه و بیــان خــود می بیننــد. 
فضــای ســبک بلــوز بــه خاطــر آزاد گذاشــتن دســت نوازنــده 
بــه گونــه ای پیــش رفتــه کــه زیــر شــاخه های بســیاری از جمله 
بلــوز مناطــق مختلــف آمریــکا )مثــل شــیکاگو بلــوز و  ...(، بلــوز 
پــاپ، بلــوز راک و حتــی نــوای ســه تــار در فضــای بلــوز هیــچ 
ــای  ــران گروه ه ــا ناآشــنا نیســت. در ای ــرای گــوش م ــدام ب ک
بســیاری از قدیــم تــا کنــون در ایــن زمینــه فعالیــت کردنــد که 
ــی  ــده اند ول ــکار ش ــی ممنوع ال ــد و حت ــا مجــوز نگرفته ان عموم
تلفیق هــا و تــک قطعه هایــی در فضــای بلــوز در میــان قطعــات 
هنرمنــدان داخــل کشــور یافــت می شــود کــه بســیار دلنشــین 
بــوده و بــا کوچک تریــن اشــاراتی گــوش مخاطــب را بــه مقصود 
ــی«،  ــل »داماه ــی مث ــاند. گروه های ــود در آهنگســازی می رس خ
»دوک« و »اوهــام« از ایــن فضــا اســتفاده کرده انــد و هنرمندانــی 
همچــون »محمدرضــا ســبکتکین« بــا ارائــه آلبوم هــای بــی  کالم 
در ایــن ســبک ســعی در بــاز کــردن فضــا و آشــنا کــردن گوش 

مخاطــب بــا ایــن ســبک داشــته اند.
ــد و  ــوش دادی ــوز گ ــبک بل ــیقی ای در س ــه موس ــر روزی ب اگ
ــرد ســیاه پوســتی را  ــر پیرم چشــمان خــود را بســتید و تصوی
دیدیــد کــه روزنامــه در دســت دارد، روی صندلــی راحتــی در 
حیــاط خانــه اش نشســته و لیــوان قهوه کنــار دســتش دارد و به 
رادیــو گــوش می دهــد، آن موســیقی کار خــود را کــرده و شــما 

ــد. ــس کرده ای ــوز را ح بل

آثــار فیلمســازان جدیــد جهــان می پــردازد، »بخــش دو هفتــه 
کارگردانــان« نیــز در ســال 1968 هم زمــان بــا اعتصاب هــای 
سراســری فرانســه کــه بــه لغــو برگــزاری جشــنواره کــن در 
آن ســال انجامیــد آغــاز بــه کار کــرد کــه بــه رادیکال تریــن 
بخــش جشــنواره کــن مشــهور اســت و بــه معرفــی فیلم هــای 
ــت  ــردازد و در نهای ــان می پ ــازان جه ــاه فیلمس ــد و کوت بلن
»مــارش دو فیلــم« یــا »بــازار فیلــم« کــه در آن بازاریاب هــا 
و پخش کننده هــای فیلــم از سراســر دنیــا بــرای خریــد، 
فــروش و گرفتــن اجــازه پخــش جهانــی فیلــم بــه جشــنواره 
ــن و  ــودش مهمتری ــوع خ ــازار در ن ــن ب ــد؛ ای ــن می آین ک
ــر  ــود. ه ــوب می ش ــان محس ــم جه ــازار فیل ــن ب بزرگ تری
ســاله در جشــنواره کــن دو نخــل طــال اهــدا می  شــود؛ یکــی 
ــم  ــن فیل ــرای بهتری ــد و دیگــری ب ــم بلن ــن فیل ــرای بهتری ب
کوتــاه. کشــور مــا ایــران نیــز تنهــا یــک بــار در ســال 1997 
توانســته اســت بــرای فیلــم »طعــم گیــالس« ســاخته »عباس 

کیارســتمی« برنــده ایــن جایــزه شــود. 
هفتــاد و یکمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم کــن نیــز 
ــزار  ــاه برگ ــت م ــت 29 اردیبهش ــخ 18 لغای ــال از تاری امس
ــد  ــم جدی ــاب فیل ــه آن، انتخ ــل توج ــه قاب ــردد و نکت می گ
ــه  ــادی« ب ــر فره ــورمان »اصغ ــنای کش ــام آش ــردان ن کارگ
عنــوان فیلــم افتتاحیــه ایــن دوره از جشــنواره اســت. در فیلــم 
ــه  ــه  لوپ ــون »پن ــی چ ــران سرشناس ــد« بازیگ ــه می دانن »هم
ــن  ــد و ای ــی کرده ان ــاردم« نقش آفرین ــر ب ــروز« و »خاوی ک
دومیــن مرتبــه ای اســت کــه فیلمــی از اســپانیا جشــنواره را 
ــدادی  ــه خــود، روی ــه نوب ــاق ب ــن اتف ــد کــه ای ــاح می کن افتت
ساختارشــکنانه اســت چــرا کــه معمــوال فیلم  هــای افتتاحیــه 

ــان فرانســوی هســتند. ــا زب ــان انگلیســی ی ــه زب ب
ــر  ــم اصغ ــه قل ــز ب ــه آن نی ــه فیلمنام ــد« ک ــه می دانن »هم
ــه کــروز(  ــام الرا )پنه لوپ ــه ن ــی ب فرهــادی اســت، داســتان زن
ــرای  ــن ب ــرس آرژانتی ــس  آی ــه از بوین ــد ک ــت می کن را روای



ح اصالح قانون سن ازدواج ۱۶ سالگی حداقل سن ازدواج دختران در طر

بــه گــزارش خانــه ملــت، پروانــه سلحشــوری، رییــس فراکســیون زنــان مجلــس از در نظــر گرفتــن حداقــل ســن 16 ســالگی بــرای ازدواج 
دختــران در طــرح اصــالح قانــون ســن ازدواج خبــر داد. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح اصــالح قانــون ســن ازدواج دختــران بــا قیــد یــک 
فوریــت بــه هیئــت رییســه مجلــس تحویــل داده شــده اســت، گفــت: پــس از ایــن کــه طــرح در دســتور کار صحــن علنــی قــرار گرفــت 
درخصــوص بررســی فوریــت آن رأی گیــری می شــود، اگــر یــک فوریــت آن بــه تصویــب نرســید، بررســی طــرح بــه صــورت عــادی در 
دســتورکار قــرار می گیــرد. نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســالمی، بــا بیــان ایــن کــه در 
طــرح مذکــور حداقــل ســن ازدواج دختــران 16 ســال و بــرای پســران 18 ســال در نظــر گرفته شــده اســت، افــزود: امــا بــرای ازدواج دختران 
بــا ســنینی میــان 13 تــا 16 ســال بایــد اذن ولــی، دادگاه صالحــه و تأییــد پزشــکی قانونــی مبنــی بــر توانایی جســمی بــرای ازدواج نیــز دریافت 
شــود. رئیــس فراکســیون زنــان مجلــس، بــا تأکیــد بــر این کــه تمــام مســائل از جملــه ازدواج هایی بــا ســنین پاییــن در دختــران از دو مبحث 
فرهنگــی و اجتماعــی و خــأ قانونــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، تصریــح کــرد: بایــد درگام اول خأهــای قانونــی را برطــرف کــرد، ضمــن 
ایــن کــه بایــد آگاهــی بخشــی و فعالیــت اجتماعــی نیــز انجــام شــود، بنابرایــن تصویب یــک قانون بــه تنهایــی بازدارنــده نبــوده و دربســیاری 

شــرایط ازدواج هــا درســنین پاییــن ثبــت نمی شــود.
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بهای تحول

سرکوب دالر

ــه البراتوارهــای دارویــی  ــت ب ــرای تأمیــن دارو توســط دول ب
ــت  ــد پرداخ ــدگان دارو بای ــر، واردکنن ــور و از آن مهم ت کش
می شــد. شــهریورماه ســال 95 ناصــر ریاحــی، عضــو هیئــت 
ــا  ــود ب ــه خ ــران، در مصاحب ــی ته ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
ــرح  ــرای ط ــدو اج ــه از ب ــد ک ــوان می کن ــردا عن ــارت ف تج
ــه 2000  ــک ب ــون نزدی ــا کن ــور ت ــالمت در کش ــول س تح
میلیــارد تومــان بدهــی بخــش دولتــی بــه واردکننــدگان دارو 
ــال  ــک س ــا از ی ــی از آن ه ــید بخش ــه سررس ــود دارد ک وج
ــالش  ــه ت ــاره ای ب ــن اش ــت. همچنی ــاوز کرده اس ــز تج نی
وزارت بهداشــت در جهــت تقویــت تولیــدات داخلــی دارو و 
ــه  ــه خاطــر هزین ــه ب ــز شــد ک ــری از واردات دارو نی جلوگی
بــاالی طــرح تحــول ســالمت عمــال ایــن حمایــت بــه طــور 

صحیــح عملیاتــی نشــد.
وجــه دیگــر طــرح تحــول ســالمت کــه در نظــرگاه اکثریــت 
جامعــه ایــران قــرار نگرفــت، نحــوه توزیــع درآمــد و 
مزایــای در اختیــار وزارت بهداشــت بــود. از روزهــای 
ــطح  ــواره در س ــالمت هم ــول س ــرح تح ــرای ط ــی اج ابتدای
مراکــز درمانــی کشــور، صحبــت افزایــش حقــوق پزشــکان، 
ــه  ــز در ســطح جامع ــان مراک ــدان و کارکن پرســتاران، کارمن
ــدور  ــا ص ــید، ام ــوش می رس ــه گ ــران ب ــالمت ای ــظ س حاف
فیش هــای حقوقــی در مراکــز درمانــی، اعتراضــات بســیاری 
را از ســوی جامعــه پرســتاری و از طــرف کارکنــان بــه همــراه 
داشــت. آن هــا بــه افزایــش پایــه درآمــد و کارانــه پزشــکان 
ــز  ــش ناچی ــا افزای ــدان خــاص در مقایســه ب و برخــی کارمن
ــتند.  ــراض داش ــتاران اعت ــی و پرس ــان خدمات ــه کارکن کاران

ــابه  ــه مش ــود ک ــازار ب ــن ب ــب ای ــرایط ملته ــی از ش و حقوق
ــه علــت ایــن کــه  ــاد. امــا ب آن در ســال 91 نیــز اتفــاق افت
سیاســت های نظــام شــناور ارزی بــه طــور کامــل اجــرا نشــد، 
یــا بــه عبــارت دیگــر سیاســت های تکمیلــی ایــن طــرح بــه 
طــور صحیــح عملــی نشــد، عمــال ایــن کنــش تــا ســال 74 
ادامــه داشــت و از ســال 74 دوبــاره شــاهد دو نرخــی شــدن 

ارز و شــروع عملیــات ســرکوب ارز بودیــم.
در پایــان دهــه هفتــاد و بــا شــروع بــه کار دولــت اصالحــات 
بــه ریاســت جمهــوری ســید محمــد خاتمــی، بانــک مرکــزی 
بــا کمــک دولــت و تشــکیل ســه کمیتــه مختلــف بــرای تــک 
نرخــی شــدن بــازار ارز، رونــد تعدیــل نــرخ ارز در بــازار پیش 
گرفتــه و در نهایــت در ســال 80 ارز ایــران تــک نرخــی شــد. 
شــایان ذکــر اســت از آن جــا کــه ایــن تعدیــل بــه تدریــج 
ــر تولید کننــدگان، واردکننــدگان  صــورت گرفــت، فشــاری ب
ــن  ــل دالر در ای ــی وارد نشــد. تعدی ــدگان داخل و مصرف کنن
ســال ها، در نهایــت باعــث نتایــج مثبتــی در ســطح اقتصــاد 
ــت  ــا پرداخ ــه ت ــاال گرفت ــادی ب ــد اقتص ــد، از رش ــران ش ای

ــران. ــی ای ــای خارج بدهی ه
ــاق  ــا دو اتف ــران ب ــودن ارز در ای ــی ب ــک نرخ ــا دوران ت ام
بــه پایــان رســید. ابتــدا نهمیــن انتخابــات ریاســت جمهوری 
ایــران کــه بــا پیــروزی محمــود احمدی نــژاد بــه ســرانجام 
ــی نفــت کــه  ــه دوم افزایــش قیمــت جهان رســید و در وهل
بودجــه کافــی را در اختیــار دولــت بــرای ســرکوب قیمــت 
دالر قــرار داد. ایــن در حالــی بــود کــه تــورم در ســال های 
ــار  ــود و اخب ــه 40 درصــد رســیده ب ــت دهــم ب ــی دول پایان
غیــر رســمی از میانگیــن تــورم 27 درصــدی در دوران 
دولت هــای نهــم و دهــم خبــر مــی داد. ســرکوب ارزی کــه 
در نهایــت در ســال 91 موجــب جهــش ارزی دوبــاره شــد 
ــل  ــدد در مقاب ــای متع ــفته بازی و صف ه ــه آن س و نتیج
صرافی هــا و هــرج و مــرج در بــازار ارز بــود. دولــت 
ــی  ــث اساس ــه مباح ــچ گاه ب ــات هی ــن اتفاق ــاره ای ــز درب نی
نپرداخــت و خــود را کامــال بی تقصیــر نشــان داد و کمــدی 
تلــخ اعمــال دولــت دهــم در بــازار مالــی کشــور، بــا مقصــر 
دانســتن شــخصی نامعلــوم بــه نــام »جمشــید بســماهلل« در 

ــید.  ــان رس ــه پای ــران ب ــای ته صرافی ه
ــروزی  ــم و پی ــوری یازده ــت جمه ــات ریاس ــس از انتخاب پ
ــل  ــت های تعدی ــات، سیاس ــن انتخاب ــی در ای ــن روحان حس
دالر، از طرفــی بــه دلیــل شــعار های انتخاباتــی روحانــی مبنــی 
بــر پیشــگیری از افزایــش قیمــت دالر و از طرفــی بــه دلیــل 
ــای  ــات قیمــت کااله ــازار و ثب ــات ب ــه جهــت ثب ــع عام توق
اصلــی نســبت بــه ریاســت جمهــوری پیشــین پیگیری نشــد و 
در طــول پنــج ســال ریاســت جمهــوری روحانــی در دوره های 
یازدهــم و دوازدهــم مــا شــاهد تزریــق ارز بــه بــازار جهــت 
ــم. ــازار کشــور بودی ــرکوب دالر در ب ــا و س ــرل قیمت ه کنت

ــم،  ــاهد آن بودی ــال 97 ش ــن س ــه در فروردی ــه ک ــا آنچ ام
ــرز 6100  ــا م ــان ت ــاره دالر از 4200 توم ــش ارزی دوب جه
تومــان بــود. اخبــار غیــر رســمی کشــور خبــر از خــروج ارز 
ــرای کاهــش  ــت ب ــف دول از کشــور توســط بنگاه هــای مخال
ــی  ــد. از طرف ــت دادن ــر دول ــا ب ــار تقاض ــه دالر و فش عرض
ــر از  ــاه 96 خب ــت در دی م ــادی دول ــاوران اقتص ــر مش دیگ

ــارات مواجــه شــود.  ــن اعتب ــا مشــکل تأمی ــی ب ــه طــور کل ب
ایــن مشــکل تــا جایــی گســترده می شــود کــه علــی ربیعــی، 
ــی  ــه تلویزیون ــی در مصاحب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
خــود اذعــان مــی دارد: »خطــای مــن، ایــن بــود کــه بــه گفتــه 
ــود،  ــا نمی  ش ــن قدره ــی ای ــار مال ــد ب ــه گفتن ــان ک کارشناس
ــتباه  ــه اش ــم ک ــت می  گوی ــه صراح ــاال ب ــردم و ح ــاد ک اعتم
کــردم« و در نهایــت بیمــه ســالمت در کشــور بــه مشــکالت 
امــروز خــود دچــار گشــت. بــا کاهــش قیمــت جهانــی نفــت، 
شــاهد از میــان رفتــن پشــتیبان ایــن طــرح در کشــور بودیــم 
و در نهایــت وضعیــت بــه جایــی رســید کــه حتــی دولــت از 
پرداخــت حقــوق کارکنــان اســتخدام شــده بــرای اجــرای طرح 
نیــز مســتأصل شــد و مراکــز درمانــی به علــت معوقــات بیمه 
ســالمت از پذیرفتــن افــراد تحــت پوشــش آن ســر بــاز زدند.

تاریــخ ایــران، بــه خصــوص پــس از انقــالب، شــاهد 
فعالیت هــای پوپولیســتی بســیاری در ســطح کشــور، بــه علــت 
جلــب رضایــت عامــه مــردم )کــه از شــعارهای انقــالب 57 
نیــز بــر می آمــد( بــوده اســت. کارشناســان مختلــف از ابتــدای 
ــودن  ــک ب ــورد نزدی ــدارهایی در م ــرح هش ــن ط ــرای ای اج
طــرح تحــول ســالمت، بــه طــرح مســکن مهــر دولت پیشــین، 
ــادی  ــای اقتص ــر پایه ه ــم از منظ ــدف و ه ــر ه ــم از منظ ه
داده بودنــد امــا توجــه و اســتقبال عامــه و از طرفــی تبلیغــات 
گســترده دولــت بــرای ایــن مهــم، باعــث عــزم جــدی دولــت 
و کارشناســان بــرای توجیــه ایــن طــرح و اجــرای گســترده آن 
در ســطح کشــور شــد کــه بــدون تحلیــل درســت اقتصــادی 

نتیجــه آن چیــزی جــز شکســت طــرح نخواهــد بــود.

ــرا  ــه چ ــم ک ــوأل بپردازی ــن س ــه ای ــم ب ــر بخواهی ــال اگ ح
ــت  ــردن قیم ــی ک ــمت دو نرخ ــه س ــران، ب ــا در ای دولت ه
دالر و ســرکوب آن حرکــت می کننــد، ابتــدا بایــد بــه جنبــه 
ــوان  ــاید بت ــم. ش ــران بپردازی ــالب 57 در ای ــادی انق اقتص
ــر دانســت  ــن ام ــالب را در ای ــد اقتصــادی انق ــن بُع مهمتری
ــالب  ــی )ره(، انق ــام خمین ــر ام ــه تعبی ــالب ب ــن انق ــه ای ک
مســتضعفین و پابرهنــگان در ایــران بــود و پیــرو ایــن نــگاه، 
ــطح  ــردم و س ــه م ــه عام ــه ب ــران توج ــالب ای ــران انق س
ــت در  ــت مقبولی ــت دریاف ــردم را جه ــی م ــات رفاه امکان
ســطح اجتمــاع مــورد توجــه قــرار دادنــد. دو ابــزار دولتــی که 
ــا  ــط دولت ه ــر توس ــن ام ــرای ای ــال ها ب ــن س ــواره در ای هم
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، ســرکوب دالر بــه ایــن جهــت 
بــود کــه قیمــت اجنــاس را در کشــور پاییــن نگــه می داشــت 
و توجــه مــردم را نســبت بــه نــرخ تــورم کــم می کــرد. چــاپ 
اســکناس نیــز در کنــار آن حجــم پــول در کشــور را افزایــش 
مــی داد و بــه تبــع بــر قــدرت خریــد مــردم می افــزود. بــه 
عبــارت دیگــر، دولت هــای مختلــف ایــران بــا ســرکوب ارزی 
و بــا هزینــه کــردن از جیــب مــردم، بــرای خــود مقبولیــت 
خریده انــد و دولت هایــی کــه ایــن عمــل را )و بــه طــور کلــی 
هزینه هــای  انجــام نداده انــد،  سیاســت های پول پاشــی( 
ــی  ــد. از بدنام ــه پرداخته ان ــت آن در جامع ــنگینی را باب س
ــدل  ــت افزایــش و معت ــه عل ــت هاشــمی رفســنجانی ب دول
ســازی قیمــت دالر، تــا بازگشــت بــه پوپولیســم در انتهــای 
دوران ریاســت جمهــوری ســید محمــد خاتمــی کــه جــواد 
صالحــی اصفهانــی در مقالــه خــود بــه نــام »فقــر، نابرابــری 
و سیاســت های پوپولیســتی در ایــران« بــه طــور کامــل بــه 
ــن  ــکل گرفته در ذه ــای ش ــت. پارادایم ه ــه اس آن پرداخت
ــزان  ــه می ــی، ب ــالیان عوام گرای ــی س ــران در ط ــردم ای م
قابــل توجهــی امــکان اصالحــات اقتصــادی را در ایــران از 
بیــن می بــرد. فهــم نادرســت از موضــوع ارزش پــول ملــی 
ــام  ــوارد ن ــن م ــه از ای ــک نمون ــوان ی ــه عن ــوان ب را می ت
ــا چــاپ اســکناس  ــی کــه ارزش پــول ملــی ب ــرد، در حال ب
بــدون پشــتوانه و نــرخ بــاالی تــورم و در نتیجــه ایــن دو، 
ــر روز بیشــتر از گذشــته  ــال ه ــد ری ــدرت خری کاهــش ق
در حــال نــزول اســت، جامعــه و بعضــا حتــی روشــنفکران، 
ارزش پــول ملــی را بــا قیمــت دالر می ســنجند. ایــن 
تصــورات، باعــث حرکــت سیاســت مداران در جهــت 

ســرکوب دالر می شــود.
ــرای  ــاره ای ب ــوان چ ــه عن ــوان ب ــه می ت ــت آنچ در نهای
ــت. اقدامــی هماهنــگ  ــران در نظــر گرف ــی ای شــرایط فعل
نهایــت  در  و  تعدیــل  جهــت  دولــت  در  اساســی  و 
ــر نگرشــی اساســی  تک نرخی ســازی دالر در کشــور و تغیی
ــه  ــه ب ــی ک ــت. اقدام ــت اس ــادی حاکمی ــش اقتص در بخ
ــام  ــه از نظ ــات حاصل ــن آف ــن رفت ــب از بی ــج موج تدری
ســرکوب دالر در کشــور می گــردد. هــر چنــد کــه تعدیــل 
قیمــت دالر بــه طــور قطــع هــم در ســطح قیمــت کاالهــای 
اساســی کشــور و هــم در ســطح جامعــه و نارضایتــی 
عمومــی تأثیــر خواهــد گذاشــت. امــا راه حــل فعلــی بــرای 
رهایــی از آســیب های بعــدی نظــام ارزی ایــران بــه طــور 

ــت اســت. ــن جه ــت در ای قطــع حرک

مهدی طاهریان
کارشناسی اقتصاد 94

علی عبادتیان
کارشناسی اقتصاد 94

پانزدهمیــن روز از مــاه دوم ســال 93 بــود که اخباری از شــروع 
ــم در  ــت یازده ــط دول ــالمت توس ــول س ــرح تح ــرای ط اج
کشــور منتشــر شــد. طرحــی کــه از ابتــدا بــا گمانه زنی هــای 
ــه  ــود و البت ــرو ب ــود روب ــت خ ــورد سرنوش ــی در م گوناگون
طرحــی ویــژه کــه مــورد قبــول و تحســین تمامــی کاندیداهــای 
ریاســت جمهــوری دوازدهــم قــرار گرفــت. پــس از گذشــت 
ــت آن  ــد فرص ــر می رس ــه نظ ــرح، ب ــن ط ــال از ای ــار س چه
رســیده اســت تــا بــه وقایــع و نتایــج آن در طــول 4 ســال اجرا 
در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم نگاهــی دوبــاره بیندازیــم و 

از منظــر اقتصــادی نتایــج ایــن طــرح را بررســی کنیــم.
در ابتــدای بحــث بــه چالش هایــی کــه از آغــاز در ارتبــاط بــا 
ایــن طــرح وجــود داشــت، می پردازیــم. حســن روحانــی، در 
ســال 92 در یکــی از برنامه هــای تلویزیونــی خــود وعــده داد 
کــه در ســال 93 قیمــت داروهــا اُفــت خواهــد کــرد. طــرح 
عملیاتــی ایــن وعــده، طــرح تحــول ســالمت بــود کــه طبــق 
ــد 10 درصــد قیمــت واقعــی دارو را  ــر بای ــردم حداکث آن م
ــط  ــالمت توس ــول س ــرح تح ــه از ط ــن وج ــد. ای می پرداختن
ــده شــد و نتیجــه آن مقبولیــت  ــی دی ــه خوب عامــه مــردم ب
دولــت یازدهــم و تحســین همگانــی وزارت بهداشــت و 
ــن بخــش از طــرح تحــول  ــا وجــه دیگــر ای ــود ام ــان ب درم
ــرار نگرفــت، بودجــه ســنگین  ســالمت کــه مــورد توجــه ق
ــه  ــود ک ــت( ب ــه از نف ــول حاصل ــور معم ــه ط ــی )و ب دولت

ــش  ــاهد جه ــران ش ــازار ارز ای ــال 97، ب ــاه س ــن م فروردی
ناگهانــی قیمــت دالر از 4200 تومــان بــه مــرز 6100 تومــان 
بــود. افزایــش قیمتــی کــه تبعــات اجتماعــی زیــادی را در پــی 
داشــت. از نظــرات ســلبریتی های اینســتاگرامی و نگرانی هــای 
ــا اظهــار نظــر مــردم در مــورد ارزش  مســئولین کشــوری ت
پــول ملــی در فضــای مجــازی و حقیقــی، بحــث روز اجتماعات 
ــادی از  ــان اقتص ــی داد. کارشناس ــکیل م ــان را دالر تش ایرانی
دهــه 40 تــا کنــون همــواره بــه دولت هــای مختلــف ایــران 
دربــاره کنتــرل ارزی و تبعــات آن هشــدار داده اند. در نوشــتار 
ــران و  ــرل ارز در ای ــه کنت ــه تاریخچ ــعی دارم ب ــش رو س پی

نتایــج حاصــل از آن در کشــور بپــردازم.
ــال 49  ــران از س ــرل ارز در ای ــام کنت ــی نظ ــای اصل جرقه ه
ــت  ــک و ریاس ــکیل اوپ ــس از تش ــت دالر پ ــش قیم و افزای
ایــران بــر اوپــک شــکل گرفــت. دسترســی دولــت ایــران بــه 
ســرمایه های ارزی حاصــل از فــروش نفــت و شــروع واردات 
بــه ایــران طــی دهــه 50 باعــث افزایــش تــورم در ایران شــد 
و از طرفــی دولــت هویــدا بــرای کاهــش جلــب توجــه مــردم 
بــه تــورم و از طرفــی آسان ســازی واردات بــه ایــران شــروع 
بــه تزریــق دالر بــه بــازار و فــروش ارز دو نرخــی در کشــور 
ــدن  ــار ش ــرای دچ ــازی ب ــوان آغ ــاق را می ت ــن اتف ــرد. ای ک
اقتصــاد ایــران بــه بیمــاری هلنــدی و پیــرو آن شــروع نظــام 

ســرکوب دالر در ایــران عنــوان کــرد.
پــس از انقــالب 57 و آغــاز جنــگ 8 ســاله ایــران و عــراق 
در منطقــه، دولــت ایــران جهــت کنتــرل بــازار داخلــی ایران 
ــاه مــردم،  ــر رف و کاهــش فشــار ناشــی از شــرایط جنــگ ب
ــه کنتــرل دالر  ــی از جمل ــا اســتفاده از سیاســت های کنترل ب
ســعی در حفــظ ســطح قیمت هــا در ایــران و حفــظ وضعیــت 
معیشــتی مــردم داشــت. آمارهــا حاکــی از ایــن اســت کــه 
ــران  ــت دالر در ای ــا 1368 قیم ــال های 1360 ت ــی س در ط
بــا قیمتــی کمتــر از 200 تومــان ثابــت نگــه داشــته شــد در 
حالــی کــه قیمــت واقعــی دالر طــی ایــن ســالیان از حــدود 
300 تومــان بــه 1200 تومــان رســید. ایــن عمل در شــرایط 
فشــار جنگــی و تحریــم ایــران، شــاید کاری توجیه پذیــر بــه 

شــمار آیــد.
امــا پــس از ســال 1368 بــا شــروع دوران ریاســت جمهــوری 
هاشــمی رفســنجانی، ایــن فرآینــد ادامــه یافــت. آنچــه کــه 
ــگاه  ــد، ن ــر می رس ــه نظ ــد ب ــن فرآین ــه ای ــدف از ادام ه
پوپولیســتی مســئولین دولــت بــه مقولــه اقتصــاد و معیشــت 
اســت. دالر تــا ســال 70 بــه طــور کامل بــا عملیات ســرکوب 
کنتــرل شــد. امــا در ســال 71، دولــت سیاســت تعدیــل بــازار 
ــش  ــه آن افزای ــرار داد و نتیج ــود ق ــتور کار خ ارز را در دس
نــرخ ارز بــه حــدود 1500 تومــان بــود. اجرایــی شــدن ایــن 
ــل  ــه دلی ــازار ارز ب ــش فشــار در ب ــل افزای ــه دلی سیاســت ب
واردات بــاال در ایــران طــی ســال های 70 و 71 و وجــه دیگــر 
ایــن حادثــه پرداخــت بدهی هــای ارزی خارجــی ایــران پــس 
از جنــگ بــود. در ایــن زمــان نیــز ایــران شــاهد شــکل گیری 
ــی  ــخاص حقیق ــتفاده اش ــوء اس ــازار ارز و س ــفته بازی در ب س

البتــه در حــال حاضــر بعــد از گذشــت چهــار ســال بــه دلیــل 
عــدم تأمیــن بودجــه و کاهــش حقــوق پزشــکان، آن هــا نیز از 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــالمت ب ــول س ــرح تح ــن ط معترضی
امــا جنبــه دیگــری کــه می تــوان بــه طــرح تحــول ســالمت 
ــت.  ــور اس ــی کش ــاخت های درمان ــث زیرس ــت، بح نگریس
ــز  ــرح، مراک ــن ط ــرای ای ــی اج ــای ابتدای ــان روزه از هم
درمانــی کشــور بــه طــور کلــی شــاهد رجــوع خیــل عظیمــی 
ــدی  ــت بهره من ــز جه ــن مراک ــه ای ــدگان ب از مراجعه کنن
ــی را  ــش بزرگ ــه چال ــی ک ــد. اتفاق ــی بودن ــات درمان از خدم
جهــت مدیریــت مراجعه کننــدگان پیــش روی مراکــز 
ــه  ــه ب ــاران بســیاری ک ــو بیم ــک س ــی گذاشــت؛ از ی درمان
جهــت ناتوانــی از پرداخــت مبلــغ خدمــات، از بیمــه ســالمت 
بهره منــد شــده بودنــد و از ســوی دیگــر مراکــز درمانــی کــه 
ــاد  ــات محــدود نمی توانســتند پاســخگوی حجــم زی ــا امکان ب
مراجعه کننــدگان باشــند. حــال پــس از چهــار ســال، شــاهد 
ــرار  ــار ق ــت فش ــی و تح ــای درمان ــاره هزینه ه ــش دوب افزای
ــدف طــرح  ــه ه ــه جامع ــه )ک ــف جامع ــن قشــر ضعی گرفت
ــد( هســتیم. از طــرف دیگــر، کســری  تحــول ســالمت بودن
بودجــه دولتــی و کاهــش قیمــت نفــت طــی ســال گذشــته 
فشــار قابــل توجهــی را بــه دولــت وارد کــرده اســت. منابــع 
مالــی ایــن طــرح از ابتــدا بــا تعــرض بــه صندوق هــای بیمــه 
تأمیــن اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه نتیجــه ایــن 
تعــرض چیــزی نبــود جــز کاهــش اعتبــارات بخــش بیمــه 
دولتــی و بــی ارزش شــدن بیمــه در مراکــز درمانــی کشــور. 
تمامــی ایــن عوامــل باعــث شــد تــا طــرح تحــول ســالمت 

ــام  ــه نظ ــت ب ــش دول ــی بخ ــدی بده ــش 100 درص افزای
بانکــی و افزایــش 150 درصــدی نقدینگــی در کشــور دادند. 
ــت در  ــی توســط دول ــس از کاهــش ســود بانک ــن پ همچنی
پایــان پاییــز و ابتــدای زمســتان ســال گذشــته، ســرمایه های 
ســرگردان در بــازار مالــی بــه ســمت بــازار ارزی کشــیده و 
باعــث افزایــش تقاضــا در ایــن بــازار شــد. بنابرایــن جهــش 
ارزی فروردیــن مــاه، بــرای کارشناســان اقتصــادی غیــر قابل 
پیــش بینــی نبــود، هــر چنــد کــه خــروج ارز از کشــور باعث 
افزایــش هــر چــه بیشــتر فشــار تقاضــا و قیمــت دالر شــد 
کــه ایــن جهــش بــا وارد شــدن چمــاق دولتــی در بــازار ارز 
و غیــر قانونــی شــدن فــروش دالر بیشــتر از 4200 تومــان 
ــق  ــی از تزری ــان زمزمه های ــن زم ــید. در ای ــان رس ــه پای ب
روزانــه 50 میلیــون دالر بــه بــازار جهــت کنتــرل بــازار بــه 

ــید. ــوش می رس گ
ــده  ــواره از پدی ــر هم ــه اخی ــد ده ــول چن ــا در ط ــور م کش
ــر تولیــدات گــران در بخــش  اجنــاس ارزان وارداتــی در براب
صنعــت رنــج می بــرد. مهمتریــن دلیــل بــروز پدیــده 
اجنــاس خارجــی ارزان، دالر ارزان در ایــران نســبت بــه وجود 
نهاده هــای تولیــد بــا قیمــت تعادلــی بــازار در ایــران اســت. 
ــای  ــا نهاده ه ــی ب ــدات داخل ــی تولی ــر وقت ــارت دیگ ــه عب ب
ــوند در  ــه می ش ــازار عرض ــی ب ــت تعادل ــا قیم ــه ب ــد ک تولی
ــه کشــور وارد  ــا دالر ارزان ب ــاس خارجــی کــه ب ــر اجن براب
می شــوند و بعضــا دارای کیفیتــی برابــر یــا بهتــر از اجنــاس 
ــت از  ــدرت رقاب ــد، عمــال ق ــرار می گیرن ــی هســتند ق داخل
ــده  ــال مصرف کنن ــود و اقب ــه می ش ــی گرفت ــاس داخل اجن
ــه ســمت اجنــاس خارجــی کشــیده می شــود کــه نتیجــه  ب
ــل  ــت. دلی ــی اس ــد داخل ــن تولی ــن رفت ــه از بی ــن پروس ای
ــی طــی ســالیان، آســیب های  ــه تولیــد داخل دیگــری کــه ب
غیرقابــل انــکاری را وارد کــرده اســت، قاچــاق کاالســت کــه 
ــل  ــی از دالی ــی دالر یک ــت تعادل ــر از قیم ــت پایین ت قیم
اصلــی افزایــش قاچــاق در کشــور بــه شــمار مــی رود. بدیــن 
ــی،  ــه ســمت کاالی خارج ــردم ب ــال م ــا اقب ــه ب صــورت ک
ــش  ــل افزای ــه دلی ــود، ب ــک خ ــر ریس ــاق کاال در براب قاچ
تقاضــای مــردم، درآمــد قابــل قبولــی را در اختیــار شــخص 
ــراد، دارای  ــرای اف ــن عمــل ب ــرار می دهــد و ای قاچاقچــی ق

ــه اقتصــادی اســت. صرف
آســیب دیگــری کــه در ایــن مــورد می تــوان بــه آن اشــاره 
کــرد، کاهــش صــادرات در کشــور بــه دلیــل عــدم صرفــه 
ــی  ــدگان ایران ــده اســت. صادرکنن ــرای صادرکنن اقتصــادی ب
ــه دلیــل متعــادل نبــودن دالر، هزینه هــای صــادرات را در  ب
برابــر ســود حاصلــه از آن قابــل توجــه نمی داننــد و در نتیجــه 
نــرخ صــادرات در کشــور نیــز بــه دلیــل قیمــت پاییــن دالر، 
کاهــش پیــدا می کنــد. در نتیجــه یکــی از آســیب های اصلــی 
ــرکوب دالر  ــق س ــز از طری ــور نی ــادی کش ــد اقتص ــه رش ب
ــادی  ــد اقتص ــب رش ــر ضری ــال حاض ــد. در ح ــاق می افت اتف
ــی در  ــای زیرزمین ــروش کااله ــل ف ــه دلی ــران ب ــت ای مثب
ایــران اســت کــه کشــش ایــن قســم از کاال بــه قیمــت ارز در 
کشــور ناچیــز اســت. اگــر بخــش صــادرات زیرزمینــی ایــران 
ــی  ــب رشــد اقتصــادی کاســته شــود، وضعیــت اصل از ضری

صــادرات در ایــران قابــل مشــاهده خواهــد بــود.



جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۸ لغو شد

آکادمــی نوبــل تصمیــم گرفــت بــه دلیــل حواشــی مربــوط بــه رســوایی اخالقــی، بــرای اولیــن  بــار در 75 ســال اخیــر جایــزه نوبــل 
ادبیــات را برگــزار نکنــد. هیئــت داوران مخفــی جایــزه نوبــل کــه مســئولیت انتخــاب برنــده مهمتریــن جایــزه ادبیــات ســال جهــان 
را بــر عهــده دارد در ســال 2018 هیــچ برنــده ای در رشــته ادبیــات انتخــاب نخواهــد کــرد و بــه جــای آن در ســال آینــده میــالدی 
دو برنــده نوبــل ادبیــات معرفــی خواهــد شــد. ایــن تصمیــم پــس از ماجــرای رســوایی اخالقــی »ژان کلــود آرنالــت« همســر »کاترین 
فروستنســون«، عضــو آکادمــی نوبــل گرفتــه شــد. جایــزه نوبــل ادبیــات از زمــان آغــاز بــه کار از ســال 1901، تنهــا شــش بــار اعطا 
نشــده بــود کــه هیــچ  یــک تحــت تأثیــر رســوایی اخالقــی نبــوده اســت. ایــن جایــزه مهــم در طــول جنــگ جهانــی اول و دوم نیــز 

بــه هیــچ کســی اعطــا نشــد و در ســال 1935 بــه دلیلــی کــه هنــوز نامعلــوم اســت برنــده ای نداشــت.
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تبیین شرایط اجتماعی سعدی با رویکرد تحلیل گفتمان

ــرایط  ــت ش ــی تثبی ــواره در پ ــه هم ــود ک ــوب می ش محس
موجــود بــه نفــع طبقــه  حاکــم زمــان خویــش اســت تــا از وقوع 
هرگونــه تضــاد و شــکاف در مفصل  بنــدی موجــود، جلوگیــری 
کنــد، بنابرایــن گزاره  هــای شــعری خویــش را بــه  گونــه ای قــرار 

ــن هــدف هماهنــگ باشــد. ــا ای می دهــد کــه ب
نابرابــری پیــروان ادیــان مختلــف یکــی از پیش  فرض هایی ســت 
ــت.  ــروض کرده اس ــددش مف ــای متع ــعدی در گزاره ه ــه س ک
پیــش  فرض  هــا مقوله  هایــی هســتند کــه در الیه هــای زیریــن 
ــا  ــی آن ه ــتتار از زایای ــن اس ــا ای ــد، ام ــان می  مانن ــن پنه مت
نمی  کاهــد و همچنــان بــا قــدرت جان  مایــه کالم می  ماننــد. بــه 
ــار  ــد مــن اگــر ترســا باشــم و زن ــال ســعدی می  گوی  طــور مث
ــوده شــوم!  ــا و تزویــر آل ببنــدم بهتــر از آن اســت کــه بــه ری
ترســا بــودن و زنــار بســتن بــا آن درجــه از کفــر و الحــاد، بــاز 
هــم در مقابــل ریــا و تزویــر شــرف دارد. همچنیــن کــه می  بینیم 
در نفــرت از ادیــان دیگــر پابرجاســت و تنهــا بــرای ریــا و تزویر 

شــنعت بیشــتری متصــور اســت.
ــود و  ــدود نمی  ش ــر مح ــان دیگ ــه ادی ــا ب ــنعت تنه ــن ش ای
ــه و  ــان فرقه هــای معتزل ــن عصــر می ــی کــه در ای درگیری های
باطنیــان یــا اشــاعره و حنابلــه وجــود داشــته موجــب پیدایــش 
ســخنانی مخالــف بــا عقــل و ملزومــات آن شــده اســت. ایــن 
ــد و  ــه راه می  انداختن ــی ب ــای خونین ــا گاه گاه نزاع  ه مخالفت ه
بقایــای ســکنه و میــراث مانــده از هجــوم مغــوالن را بــه انهــدام 
کامــل می  رســاندند. البتــه ایــن درگیری هــا در شــیراز نســبت 

بــه دیگــر شــهرهای ایــران کمتــر بــوده اســت.
ــود وارد  ــیوه  خ ــه ش ــم ب ــار ه ــر و اختی ــعدی در وادی جب س
ــه  ــد از اصــول و موازیــن ب ــا جایــی کــه می توان می شــود. وی ت
نفــع خویــش و گزاره هایــش اســتفاده می  کنــد و هــر کجــا کــه 
گنــاه و خطــای آشــکاری وجــود دارد بــه مذهب عشــق و پرهیز 
از زهــد و ریــا و جبــری بــودن پنــاه مــی آورد و زیــر لــوای ایــن 
ــه   ــه تبرئ ــان، ب ــاع آن زم ــده در اجتم ــه  ش ــای پذیرفت گزاره ه

ــا وی همــراه هســتند، می  پــردازد. خویــش و دیگرانــی کــه ب

خاصــی مبــذول می دارنــد و افــرادی کــه بــه جــادو و راز مســلط 
بودنــد نســبت به بقیــه در ســطح باالتــری قــرار می  گیرنــد. این 
مؤلفــه مخصوصــاً در متــون ادبــی و قصه ها و داســتان ها و اشــعار 
غنائــی و... حضــور آشــکاری داشــت. بنابراین ما شــاهد ســاختن 
ابرانســان  ها و ابرمعشــوق ها در آثــار ادبیــات کهــن هســتیم. هــر 
ــی جنبــه   ــار ادب ــه ســمت ادبیــات معاصــر می  آییــم آث چــه ب
ســورئال خــود را از دســت می  دهــد و آثــار رئالیســم بیشــتری 
تولیــد می شــود. ســعدی هــم از ایــن خصیصــه بــرای برتــری 
خویــش اســتفاده کــرده اســت. وی بــرای آن کــه در بســیاری 
از مــوارد مــورد ســوء تعبیر واقع نشــود مســائل نســبتاً عــادی را 
بــزرگ و خــارق  العــاده آورده اســت. عشــق ســعدی را می  تــوان 
ــق را  ــب عش ــری مذه ــت و برت ــائل دانس ــت مس ــن دس از ای
می  تــوان از فحــوای کالم وی دریافــت. بنابرایــن شــاعر معتقــد 
اســت کــه گناهــی متوجــه ســعدی و همراهانــش نیســت زیــرا 
ایــن عشــق خــود نوعــی عبــادت اســت و چــه  بســا کــه برترین 

عبــادات خوانــده شــود.
دعــوت بــه نوشــیدن مــی  در غزلیــات ســعدی کــه یــک ســده 
ــیار  ــت، بس ــته اس ــتم می  زیس ــرن هش ــخنوران ق ــش از س پی
انــدک اســت در حالــی  کــه ایــن مؤلفه در میــان غزلیــات حافظ 
بیشــترین فراوانــی را بعــد از ســرزنش ریــاکاری و ریــاکاران بــه 
ــه  ــاوت را ب ــن تف ــوان ای ــاید بت ــد. ش ــاص می ده ــود اختص خ
ــر  ــی اگ ــی دانســت. حت ــای عرفان  واســطه  گســترش گفتمان  ه
هــم در مجالــس بــزم و طــرب یــا مجالــس شــاهان و در خفــا 
ــه  ــیده ک ــت نرس ــه از عمومی ــه آن درج ــوز ب ــت، هن بوده اس
ــاص  ــته  خ ــر رش ــرد. »ه ــرار گی ــادی ق ــات انتق ــون ادبی مضم
از دانــش در هــر دوره ای تاریخــی مجموعــه ای از قواعــد و 
ــد در  ــن می  کن ــه تعیی ــلبی را دارد ک ــی و س ــای ایجاب قانون  ه
رابطــه بــا چــه مســائلی می  تــوان وارد بحــث شــد و در رابطــه 
ــا  ــن قانون ه ــوان وارد بحــث شــد. همی ــا چــه مســائلی نمی  ت ب
و قواعــد نانوشــته کــه بــر هــر گفتــار یــا نوشــتاری حاکم انــد، 

گفتمــان آن رشــته  خــاص در آن دوره  تاریخــی هســتند«.

ح سارا پورفر
دکتری ادبیات فارسی 96

گفتمان هــا در هــر دوره ای بــر اســاس میــدان گفتمانــی موجــود 
تولیــد یــا بازآفرینــی می شــوند. در ایــن میــان شــاعران بزرگــی 
ــر  ــان عص ــان گفتم ــه در می ــظ و... ک ــعدی، حاف ــون س همچ
ــر  ــد ب ــا تولی ــی ی ــن بازآفرین ــه ای ــاره ب ــد، هم ــش می زین خوی
ــد. در غــزل ســعدی  ــه دســت می زنن اســاس معیارهــای زمان
ــی از پیــش موجــود، بازتولیــد می  شــود. بازتولیــد  نظــم گفتمان
ــری  ــای آن را برت ــه عنصره ــدی شــده ای ک گفتمــان مفصل بن
خانقاه نشــینان، فســاد مغــوالن، عنــاد و تضــاد بــا پیــروان ادیــان 
ــلطه و  ــاد س ــع آن ایج ــه طب ــی و ب ــربندی اجتماع ــر، قش دیگ
نابرابری  هــای اجتماعــی و... تشــکیل می  دهــد. »در قــرن شــش 
و هفــت اشــعریت بــا ســه خصوصیــت اصلــی متمایــز می  شــد؛ 
اصــرار در اثبــات جبــر، انــکار اختیــار و تأییــد تســلیم«. گفتمــان 
اشــعریت بــا ایــن خصوصیــات بــر غزلیــات ســعدی نیــز مانند 
دیگــر شــاعران هــم  دوره  اش ســایه افکنــده اســت و وی در اکثــر 
مــوارد از بازتــاب ایــن گفتمــان مانند ســپری برای انجــام اعمالی 

ــد. ــتفاده می  کن ــود، اس ــه خــالف شــرع محســوب می ش ک
روزگار ســعدی تاریــخ تحــوالت اجتماعــی و رقابــت گفتمان های 
موجــود در جامعــه  ایــران قــرن هفتــم هجــری هــم  زمــان بــا 
هجــوم وحشــیانه  مغــول بــر ســرزمین تــرک  تــازی شــده  ایران 
ــزاع گفتمان  هــای متضــادی  اســت. در جامعــه ای کــه محــل ن
ــته  ــوالن و دار و دس ــینان و مغ ــان و خانقاه نش ــون صوفی هم چ
ــی  ــر نواح ــلط ب ــطه  تس ــه  واس ــوالن ب ــه مغ ــت. اگرچ آن هاس
تخریــب  شــده از هجومشــان، بــا صوفیــان و اهدافشــان همــراه 
ــرای جلــب  ــی در عیــن  حــال ایــن همراهــی تنهــا ب شــدند ول
نظــر و اطاعــت عمــوم بــود و در دربــار فاســد مغــوالن خبــری 
از عرفــان و معصومیــت عرفــا نبــود. تحــت ســلطه نگه  داشــتن 
مناطــق فتــح  شــده، مســأله اصلــی مغــوالن بــود و در ایــن راه از 
هیــچ  چیــز فــرو گــذار نبودند چــه قتــل و غــارت، هــرج  و مرج، 
شــکنجه، اشــعریت و چــه نــام عــذاب الهــی بــر خــود نهــادن و 
دســت بــه دامــن عرفــان شــدن. بدیــن ترتیــب روز بــه روز بــر 

ــزوده می شــد.  ــان اف ــوذ و قــدرت خانقاهی نف
ــه  ــیراز - ک ــهر ش ــی و همیشــگی ش ــای اصل ــی از ویژگی ه یک
ــا  ــال دارد - همان ــه دنب ــم ب ــر آن را ه ــه ب ــت و احاط مدیری
نابرابری  هــای اجتماعــی اســت. همــواره در ادبیــات ایــن عصــر 
شــاهد قشــربندی اجتماعی هســتیم. این وضعیت یــادآور نظریه  
ــا  ــم ب ــرن نوزده ــه  تضــاد در ق ــرب اســت. نظری تضــاد در غ
مارکــس تبلــور یافــت. وی معتقــد بود در ســطح اجتمــاع همواره 
دو طبقــه در مقابــل یکدیگــر قــرار گرفته انــد؛ طبقه ای کــه دارای 
ابــزار تولیــد هســتند و طبقــه ای کــه فاقــد ابــزار تولیــد هســتند. 
روابــط حاکــم بــر طبقــات نــوع دوم همــواره ظالمانــه اســت و 

نهایتــاً بــا انقــالب کارگــری ایــن تضــاد برداشــته می  شــود.
ــد  ــاعران مانن ــد، ش ــی می کن ــه ســعدی زندگ ــه ای ک در جامع
ــد ســعدی  ــد. شــاعری مانن رســانه  های جمعــی عمــل می  کنن
)کــه هــم مــدح هوالکوخــان را گفتــه و هــم مرثیــه ای جان ســوز 
ــه  ــر جامع ــه  برت ــردی از طبق ــی( ف ــه  عباس ــف خلیف در وص

گفتمــان را همچنیــن می  تــوان محدودیت هایــی دانســت 
کــه بــرای انســان بــه  عنــوان ســوژه  آگاهــی ایجــاد می  شــود، 
مرزهایــی کــه ناچاریــم در محــدوده  آن هــا بیندیشــیم. یکــی 
ــان و  ــری صوفی ــم برت ــرن هفت ــا در ق ــن محدودیت ه از ای
خانقاه نشــینان در جامعــه  تحــت ســلطه  مغــوالن اســت. همــان 
 طــور کــه بیــان شــد، نابرابری هــای اجتماعــی کــه سلســله های 
ــه از  ــن چرخ ــد، در ای ــترش می  ده ــدی را گس ــرادی و مری م
ــاز می  شــود و در  ــی واالســت آغ ــه منصب شــیخ  الشــیوخی ک
ایــن محــور هــر چــه بــه ســمت پاییــن می  آییــم، هر فرادســتی 
همــان اعمــال قــدرت را بــر فرودســتان خویــش دارد. بــر ایــن 
اســاس هــر فــردی ســعی می  کنــد در ایــن چرخــه وارد شــود و 
اگــر افــرادی هــم هســتند کــه بــه  صــورت شهرنشــینان عادی 
در حــال گــذران زندگــی هســتند، بــر اســاس ایــن چرخــه در 
ــد  ــرار می  گیرن ــی ق ــای قشــربندی اجتماع ــن الیه  ه پایین  تری
و فرادســتانی کــه یدک  کــش نــام صوفیان هســتند باالدســت 
آن هــا محســوب می شــوند. بــا ایــن نظــم گفتمانــی اســت کــه 
مغــوالن جامعــه را کنتــرل می کننــد. در ایــن جامعــه بــر ســر 
هــر فرودســتی، باالدســتی اســت و هرگونــه نافرمانــی نســبت 
بــه مغــوالن توســط باالدســتان مــورد بررســی قــرار می  گیرد. 
ایــن نــوع سیســتم طبقاتــی شــهری از ابتــدای پیدایــش شــهر 
ــی  ــن از شــاهراه  های اصل شــیراز وجــود داشــته اســت. قوانی
ــان  ــریان ها جری ــن ش ــده و در ای ــتم می ش ــن سیس وارد ای
پیــدا می کــرده اســت. همــان  گونــه کــه بیــان شــد، ســعدی 
از زمــره طبقــات باالدســت جامعــه اســت. بنابرایــن گاه  گاه بــا 
ــش را  ــدرت خوی ــد ق ــعی می کن ــه س ــی صوفی قلندران اعمال

اثبــات کنــد.
یکــی از خصیصه  هــای اصلــی گفتمــان معرفت  شــناختی ایرانیان 
کهــن، راز آلودگــی آن اســت. ایــن راز آلودگــی ایرانیــان را بــرای 
ــر می ســاخت.  ــادو، شــهود و... ناگزی ــش، از ج ــه دان رســیدن ب
بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایرانیــان بــه شــهود و اشــراق - که 
ــه روش کشــف حقیقــت توســط صوفیــه اســت - توجــه  یگان

تنها بودن یا نبودن، مسأله این نیست؟
انزوایــی کــه بــر اثــر تــرک معشــوق یا غــم فــراق نیســت بلکه 
بــرای بهبــود بخشــیدن بــه زندگــی و رســیدن بــه خودشناســی 
ــهراب  ــی س ــا از زندگ ــه درتاریخ نگاری ه ــور ک ــت. همان ط اس
خوانده ایــم و بــه آن پرداخته انــد، ســهراب ســفرهای متعــددی 
ــر  ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــی ب ــت و در دوره های ــد داش ــه هن ب
فرهنــگ شــرقی خصوصــا فرهنــگ رایــج در ایــن کشــور قــرار 
گرفتــه بــود. تنهایــی مــورد ســتایش ســهراب از نــوع تنهایــی 
ــه  ــت. البت ــی اس ــرقی و بودای ــان ش ــوب عرف ــزوای مطل ــا ان ی
نمونه هایــی نزدیــک بــه ایــن طــرز تفکــر در عرفــان خودمــان 
نیــز مشــاهده می شــود. بــرای مثــال در بیتــی مشــهور: کار مــا 
نیســت شناســایی راز گل ســرخ/ کار مــا شــاید ایــن باشــد کــه 
در افســون گل ســرخ شــناور باشــیم. زمانــی کــه ســهراب از کار 
مــا یــا وظیفــه انســانی مــا صحبــت می کنــد، وقتــی از شــناوری 
ــرقی و  ــال ش ــی کام ــد، نگاه ــاد می کن ــرخ ی ــون گل  س در افس
ــوی  ــرقی و نح ــان ش ــج در ادی ــکافی های رای ــه موش ــته ب وابس
جســت و جوگری مــورد نظــر ایــن ادیــان بــه  معنــای زندگــی 
ــاده  ــفه های س ــه مکاش ــا ارائ ــاخت ی ــی س ــپهری در پ دارد. س
و رمزگشــایی از عوامــل مختلــف در جهــان هســتی نیســت. او 
این هــا را هــدف زندگــی نمی دانــد بلکــه بــه دنبــال یکــی شــدن 
ــا روح و کلیــت جهــان هســتی می گــردد. ســهراب شــاعری  ب
در جســت وجوی معناســت. معنایــی منطبــق بــا تمــام جنبه هــا 
ــد،  ــوج می زن ــاعرانه او م ــگاه ش ــه در ن ــی. آنچ ــزای زندگ و اج

ــد. از منظــر او آدمــی در  ــه حســاب می آی جــاری در جهــان ب
ــه  ــی را دارد ک ــه جایگاه ــیدن ب ــی رس ســطحی اســت و توانای
بتوانــد زبــان گویــای مظاهــر خامــوش طبیعــت باشــد. آنچــه 
ــد،  ــخت می کن ــهراب س ــعر س ــا از ش ــرای م ــن درک را ب ای
شــاید کمبــود مباحــث روز و اجتماعــی در شــعرش باشــد. ایــن 
کــه او را بی خیــال یــا بی تفــاوت دانســته اند برخاســته از همیــن 
عــدم حضــور واضــح مســائل روزمــره یــا دم دســتی اســت. بــه 
ــته اند،  ــرا دانس ــا فردگ ــزوی ی ــیاری او را من ــت بس ــن عل همی
در حالــی کــه او از فــرط غرقگــی در معنــا بــه عــدم فردیــت 
رسیده اســت. انســان سرشــار از معنــا نیــازی بــه درگیــر شــدن 
بــا عوامــل طبیعــی نــدارد. محتــاج نــگاه تکثرگــرا و تــک بعدی 
بــه هســتی اش نیســت. عــدم فردیــت ســهراب از وحــدت در 
ــز او از  ــا گری ــی ی ــه از جدای ــت ن ــت آمده اس ــه دس ــتی ب هس
واقعیــت. وقتــی بــا روح ســاری و جــاری هســتی یکــی شــدی 
دیگــر نیــازی بــه اثبــات حقانیــت چیزی نــداری. تــو خــود، خوِد 
ــه دوســت کــه در آن ســوی  ــه خان حــق شــده ای و خــود را ب
ــه  ــی و ادام ــد بران ــان بای ــه همچن ــانده ای. البت دریاهاســت، رس
بدهــی. توقــف باعــث رکــود و نابــودی اســت. حیــات پویــای 
ــه ایــن  ــان طبیعــت و نظــر دقیــق ب انســانی در گــرو درک زب
عوامــل اســت. همراهــی بــا صــدای آن هــا تــو را از هــر آن چــه 
ــی را درک  ــن یگانگ ــهراب ای ــد. س ــاز می کن ــر اســت بی نی غی

کــرده بــود و بــه دنبــال شناســناندن آن بــه دیگــران بــود. 
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اردیبهشــت، مــاه پــر مناســبتی بــرای ادبیــات و فرهنگ کشــور 
ــار  ــر ب ــه  پ ــالروز ســعدی و نیم ــا س ــازش ب ــا اســت. از آغ م
نمایشــگاه کتــاب کــه بگذریــم، ســالگرد از دســت دادن شــاعر 
نقاشــی و رنــگ، ســهراب اســت. شــاعر لطیــف ادبیــات معاصر 
ــت  ــاه از دس ــن م ــای همی ــن روزه ــز در آغازی ــی را نی فارس
ــه  ــازی ک ــای مج ــه دنی ــالت بی پای ــخنان و جم ــم. از س داده ای
ــی  ــاعرانه های ادب فارس ــن ش ــهراب کم نظیرتری ــم، س بگذری
ــا  ــی ب ــب نقاش ــورد ترکی ــت. در م ــر را سروده اس دوران معاص
شــعر و حضــور رنــگ و نــگاه نقاشــانه در شــعر و کالم ســهراب 
ــه  ــیری ک ــده تفاس ــی از عم ــد. یک ــنیده ایم و گفته ان ــیار ش بس
از شــعر ســهراب شــده اســت، ســتایش تنهایــی و انــزوا اســت 
کــه باعــث شــده تــا بســیاری او را شــاعر تنهایــی بنامنــد. امــا 
ــه شــعر و دنیــای شــاعرانه ســهراب  اگــر از منظــر دیگــری ب
بنگریــم، در می یابیــم تنهایــی مــورد بحــث ســهراب یــا انــزوای 
ــای  ــاوت از ناله ه ــی متف ــعارش از جنس ــر او در اش ــورد نظ م
عاشــقانه یــا غم هــای تکــراری بســیاری از شــاعران هــم دوره یــا 
امروزیــن اســت. تنهایی ســهرابی ســتایش معنــا و نــگاه عمیق به 
زندگی اســت. تنهایــی خودخواســته کــه بــرای بهبــود بخشــیدن 
بــه کیفیــت زندگــی و درک معنــای آن الزم اســت. تنهایــی و 

فــرو رفتــن و غوطــه وری در ذات زیبــای جهــان اســت. جهانــی 
طبیعــی کــه همــه مظاهــر آن بــرای ایجــاد اهــداف و افــکار بــه 
ســمت و ســویی جهــت دارند. چنانچــه در پیشــتر اشــاره کردم، 
مظاهــر طبیعــی و روح عریــان طبیعــت بــرای ســهراب جایــگاه 
خــاص و ویــژه ای دارد. ســهراب بــه دنبــال نشــان دادن معنــا و 
ذات مهربــان پشــت همــه عناصــر طبیعی اســت. تســبیح گویی 
و معنــاداری ایــن عناصــر در مجمــوع بــرای او خانه ســاز 
ــد.  ــی می کنن ــناخت راهنمای ــمت ش ــه س ــت اند و او را ب دوس
انســان متعالــی از منظــر او بــه دنبــال عبــور از دریاهــا و رفتــن 
بــه پشــت هیچســتان اســت. جایــی کــه در آن بــه عمــق معنــا 

می رســد.
ــود  ــی خ ــی تنهای ــای چین ــا از دنی ــد ت ــر می خواه ــهراب اگ س
بیــرون نیایــد بــه خاطــر ایــن نیســت کــه ستایشــگر فردیــت و 
مردم گریــزی باشــد، بلکــه بــر عکــس این پیلــه و چینــی تنهایی، 
سرشــار از وحدتــی معنــادار اســت. وحدتــی از معنــا و ماهیــت 
ــق اش  ــه دســت خال ــان ب ــن جه ــی موجــودات ای ــه در تمام ک
ــان  ــش می ــه آفرین ــیال و یگان ــان س ــت. جری ــیم شده اس تقس
مظاهــر طبیعــی موتیفــی جایــگاه حایز اهمیتی در شــعر ســهراب 
دارد. وقتــی می گویــد: »تــو اگــر در نفــس بــاغ خــدا را دیــدی، 
همــت کــن...«، ایــن دعوتــی همــه جانبــه از مخاطبــان اســت 
بــرای رســیدن بــه درک معنــای یگانــه هســتی. هــر کســی در 
ایــن جایــگاه نماینــده و ســخنگویی از جانــب مخلوقــات بــا روح 
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درآمدی بر جنبش های عکاسی
ــی از  ــی یک ــوزه اجتماع ــود در ح ــم نواز خ ــای چش عکس ه
پیشــروترین عکاســان رئالیســم باشــند. آن هــا داســتان های 
خــود را بــه کمــک ایــن جنبــش روایــت کردنــد. عقیــده این 
عکاســان بــر ایــن اصــل اســت کــه یــک عــکاس بایــد در 
میــان مــردم باشــد تــا بتوانــد زندگی آن هــا را روایــت کنــد. 
امپرسیونیســم جنبشــی اســت کــه در فرانســه بــا کلــود مونه 
و ادوارد مونــه شــکل گرفــت. مهمتریــن اثــر امپرسیونیســم 
نقاشــی »امپرسیونیســم، طلــوع خورشــید« اســت کــه توســط 
ــر  ــی در هن ــه اصل ــت. نکت ــته اس ــر گش ــه تصوی ــود مون کل
ــام  ــت. تم ــص اس ــای خال ــتفاده از رنگ ه ــم اس امپرسیونیس
هنــر بــزرگان امپرسیونیســم در ایــن جملــه خالصه می شــود 
کــه: معمــوال رنــگ ســبز تصویــری اســت کــه از کنــار هــم 
ــن  ــردد. ای ــی و زرد ایجــاد می گ ــگ آب ــن دو رن ــرار گرفت ق
نــوع نقاشــی آمیــزه ای از سایه روشــن های رنگــی محســوب 
می شــود. »شــب ســتاره دار« دومیــن اثــر مهــم ایــن 
جنبــش محســوب می شــود کــه نقــاش آن ونســان ون گوگ 
اســت. امپرسیونیســم بســیار در نقاشــی الهــام بخش بــوده به 
گونــه ای کــه بزرگ تریــن و تأثیرگذارتریــن جنبــش بــر ایــن 
هنــر می باشــد. طبیعت گرایــی از مهمتریــن ویژگی هــای 
ایــن جنبــش اســت، پــس در عکاســی بایــد ژانــر آن منظــره 
باشــد. عکاســی امپرسیونیســم بســیار دشــوار اســت چراکــه 
عکس هــای ایــن جنبــش معمــوال وابســته بــه رنــگ بســیار 

ــی می باشــند. ــی رنگ ــص و خطــوط نامتناه خال
یکــی از مهمتریــن جنبش هــای ادبــی پــس از جنــگ جهانــی 
رخ داد. درســت پــس از جنــگ جهانی اول در آلمان بســتری 
ــم  ــش اکسپرسیونیس ــد. جنب ــاد ش ــر ایج ــان هن ــرای بی ب
ــیاری از  ــوز بس ــود، هن ــی اول ب ــگ جهان ــل جن ــه ماحص ک
ــرد. اکسپرسیونیســم  ــر می گی ــری را در ب ــار هن ــن آث برتری
جنبشــی بــرای بیــان عاطفــه در هنــر بــه حســاب می آیــد 
ــیار  ــینما بس ــی و س ــه در عکاس ــت ک ــی اس ــا جنبش و تنه
ــا فیلمســاز  ــکاس ی ــوال ع ــک اســت. معم ــه تکنی وابســته ب
در هیــچ جنبشــی وقــت خــود را درگیــر نورپــردازی 
خــاص نمی کــرد تــا ایــن کــه ایــن جنبــش پــا بــه عرصــه 
گذاشــت. اکسپرسیونیســم هــم در ژانــر مســتند و اجتماعی و 
هــم در ژانرهــای صحنه پــردازی شــده، فایــن آرت، مونتــاژ 

ــای  ــام فیلم ه ــالف تم ــا برخ ــن فیلم ه ــد. ای ــتثنا نبودن مس
آن دوره داســتان محــور نبودنــد و ســعی در بیــان اهــداف در 
هــر ســکانس و بــه صــورت جــدا را داشــتند. از بزرگ تریــن 
عکاســان و فیلمســازان ایــن نهضــت می تــوان بــه »مــن ری« 
هنرمنــد آمریکایــی اشــاره کــرد. عکاســی ســوررئال هیــچ گاه 
ــار  ــه آن دچ ــرا درون مای ــود زی ــه نمی ش ــتندگونه گرفت مس
آســیب می گــردد. بدیــن منظــور عکاســانی چــون مــن ری 
ســعی در عکاســی مونتــاژ و روایــت صحنه پردازی شــده 
کردنــد تــا اثرشــان هــم در پوچ گرایــی و هــم در بیــان مــرز 

خیــال و واقعیــت موفــق عمــل کنــد.
ــرای جنبشــی  ــرن بیســتم نقاشــی پذی ــل ق درســت در اوای
مهــم بــود. کوبیســم جنبشــی بــرای بیــان خردبینــی و زاویــه 
ــود.  ــش ب ــای اطراف ــه دنی ــد ب ــمول هنرمن ــد جهان ش دی
ایــن جنبــش توســط هنرمنــدان زبردســتی چــون »بــراک« 
ــی در  ــا حجم گرای ــم ی ــت. کوبیس ــکل گرف ــو« ش و »پیکاس
ــر داشــت،  ــه کــوالژ تصاوی ــاز ب ســینما راه نیافــت چــون نی
امــا گاهــی در آثــار بعضــی کارگردانــان نمایــان بــود. فیلــم 
»متروپلیــس« ســاخته فریتــز النــگ، در حالــت کلــی کامــال 
تابــع جنبش اکسپرسیونیســت اســت ولــی در یکــی از نماهای 
آن کــوالژی بــا موضــوع »نــگاه مــردان« انجــام گرفتــه کــه 
ــود. در  ــده می ش ــم گنجان ــب کوبیس ــت در مکت ــن حرک ای
ــوالژ  ــی ک ــد توانای ــون هنرمن ــینما چ ــالف س ــی برخ عکاس
ــت  ــد، نهض ــتان گویی می کن ــات داس ــک ش ــا ی را دارد و ب
کوبیســم مــورد اســتفاده عکاســان قــرار می گیــرد. عکاســانی 
ــدان  ــی«، هنرمن ــتفن مک نال ــون« و »اس ــم تومپس ــون »تی چ
ایــن جنبــش هســتند. تحــول هنــر در ابتــدای قــرن بیســتم 
ــن  ــکار اســت. ای ــل ان ــی مطلبــی غیرقاب ــا جنبش هــای ادب ب
ــذاب  ــیار ج ــد بس ــاب، می توان ــگ و لع ــر از رن ــخ پ تاری
ــدان،  ــی از هنرمن ــای مختلف ــا گروه ه ــما ب ــی ش ــد وقت باش
ــا ســبک های فکــری مختلــف  نویســندگان و اندیشــمندان ب
ــیار  ــر بس ــخ هن ــش تاری ــوع خوان ــن ن ــوید. ای ــرو می ش روب
ــد،  ــال می کنی ــش را دنب ــک جنب ــما ی ــت، ش ــذاب اس ج
ــی  ــا زندگ ــا آن  ه ــد، ب ــه آن را لمــس می  کنی ــا و دغدغ دنی
ــی از  ــا وارد دنیای ــد ت ــرک می گویی ــا را ت ــد، آن ه می کنی

جنبــش جدیــد شــوید.
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ــف  ــای مختل ــم جنبش ه ــرن نوزده ــط ق ــت در اواس درس
ــای  ــرن بیســتم جنبش ه ــروع ق ــا ش ــد و ب ــاد ش ــی ایج ادب
ــن  ــت. بســیاری از ای ــراوان یاف ــق ف ــی رون روشــن فکری ادب
ــد و در شــکل  ــدم نهادن ــه فراســوی نوشــتن ق ــا ب جنبش  ه
جدیــدی بــرای بیــان، یعنــی هنــر تکامــل یافتنــد؛ هنرهایــی 
ــه  ــه ب ــینما ک ــوص س ــه خص ــی و ب ــی، عکاس ــون نقاش چ
ــن  ــتر ای ــد. بیش ــناخته می ش ــا ش ــر و نوپ ــر برت ــوان هن عن
جنبش هــا در اروپــا شــکل گرفــت و در رأس آن هــا  کشــور 
ــگاه اندیشــمندان آن  فرانســه قــرار داشــت، تحــت تأثیــر ن
ــق ایــن مکاتــب، جنبش هایــی مهــم  ــود. در دوره رون دوره ب
ــاخه های  ــری در ش ــای هن ــه نموده ــد ک ــذار بودن و تأثیرگ
از جنبش هــای  آن دســته  هرچنــد  داشــتند،  مختلــف 
ــی  ــت باالی ــد، منزل ــی راه یافتن ــب ادب ــه در مکات فلســفی ک
داشــتند. نمونــه مهم آن هــا جنبش هــای اگزیستانسیالیســم و 
نیهیلیســم بــود. تاریــخ عکاســی را یــک فــرد نمی ســازد ولــی 
اگــر شــروع آن را بــه عکــس اصطبــل و کبوترخانــه ژوزف 
نیپــس - نخســتین عکــس ثبــت شــده در تاریــخ - ارجــاع 
دهیــم، ســابقه آن بیــش از یــک قــرن نیســت کــه بــا رونــق 
ــی ایــن هنــر تحــت تأثیــر آن هــا  جنبش هــای مختلــف ادب

قــرار گرفــت.
ــم  ــی رئالیس ــای عکاس ــن جنبش ه ــتین و پایه ای تری از نخس
ــات  ــزرگان ادبی ــار ب ــز در آث ــات نی ــه در ادبی ــت ک اس
ــو  ــر«، »لئ ــرادی همچــون »گوســتاو فلوب ــت می شــود، اف یاف
ــردمداران آن  ــکی« و... س ــودور داستایوفس ــتوی«، »فئ تولس
ــم  ــرادی ه ــای اف ــم در نمایش نامه ه ــود رئالیس ــتند. نم هس
چــون »آنتــوان چخــوف« نیــز دیــده می  شــود. ایــن نهضــت 
بــا نقاشــی های کوربــت، دامیــر و میلــت و... پــا بــه عرصــه 
هنــر می گــذارد و ســپس در عکاســی و ســینما وارد می شــود 
و جــز پایه ای تریــن جنبش هــا در میــان ایــن دو عمــل 
ــوع رئالیســم  ــن ن ــار مســتند و اجتماعــی بهتری ــد. آث می کن
محســوب می شــوند. عکاســانی بــزرگ چــون هنــری 
ــا  ــا، روبــر دوانــو و... توانســتند ب کارتیــه برســون، روبــر کاپ

و کــوالژ ظاهــر می شــود و از ایــن رو حــد میانــی را رعایــت 
کــرده اســت. تصاویــر - چــه در عکاســی و چــه در نقاشــی و 
ســینما - دارای ســایه های پرکنتراســت، نورپــردازی بســیار 

ــت. ــدید اس ــیار ش ــای بس ــاد و گریم ه زی
از مهمتریــن مکاتــب ادبــی کــه بــه عکاســی نیــز کشیده شــد 
می تــوان بــه سمبولیســم یــا نمادگرایــی اشــاره کــرد. 
ــوده اســت  ــی ب ــر ملت ــات کهــن ه ــاز در ادبی ــاد از دیرب نم
ــا کتــاب »گل هــای شــر« نوشــته  ــی آن ب ــی جنبــش ادب ول
شــاعر فرانســوی بودلــر در ســال 1857 شــکل گرفــت. در 
اواخــر قــرن نوزدهــم ایــن جنبــش پــا بــه هنرهایــی چــون 
نقاشــی گذاشــت کــه در رأس آن نقاشــی های گوگــن 
ــای  ــرای هنره ــه را ب ــی زمین ــم در نقاش ــد. سمبولیس بودن
ــی در  ــرد. نمادگرای ــاز ک ــینما ب ــی و س ــون عکاس ــا چ نوپ
ــا فیلــم مهــم لوییــس بونوئــل »ســگ اندلســی« و  ســینما ب
ــان می شــود،  ــاب نمای ــه طن ــه ب ــای کشــیش های آویخت نم
ــم  ــه در ه ــینما همیش ــی و س ــه عکاس ــن ک ــود ای ــا وج ب
ــم  ــش سمبولیس ــرای جنب ــز ب ــل نی ــن اص ــد و ای تنیده ان
صــادق اســت ولــی در ایــن جــا عــکاس بایــد بکوشــد کــه 
بــه یــک شــات تمــام داســتانش را بیــان کنــد، قطعــا بیــان 
تمــام داســتان او در یــک شــات نبایــد آن قــدر غلــو را در 
تعــداد و نــوع عناصــر نمادیــن داشــته باشــد کــه مخاطــب 
ــان شــود.  ــن ســادگی بی ــد در عی ــه بای ــد، بلک ــت کن را اذی
ــن آرت و  ــته فای ــوال در دس ــه معم ــی های نمادگرایان عکاس
ــر  ــوند و کمت ــی می ش ــده عکاس ــردازی ش ــت صحنه پ روای
ــوع  ــن ن ــای ای ــن تکنیک ه ــی از مهمتری ــتند. یک ــال هس رئ
عکاســی مونتــاژ چنــد عکــس اســت. نمادگرایــی در عکاســی 
ــم و  ــون امپرسیونیس ــی چ ــا نهضت های ــالف ب ــال در خ کام
ــرن  ــا و در ق ــش بعده ــن جنب ــت. ای ــدم برداش ــم ق رئالیس
ــان  ــی دادائیســم و بی ــری پوچ گرای ــا سیاســت فک بیســتم ب
مــرز واقعیــت و خیــال بــه نهضــت جدیــدی بــدل گشــت. 
هنرمنــدان دادا از نمــاد اســتفاده کردنــد تــا بتواننــد جنبــش 
ســوررئال را ایجــاد کننــد. ســالوادور دالی در نقاشــی پیشــگام 
ایــن نهضــت بــود و بعدهــا رنــه ماگریــت در ایــن عرصــه 
ــدف  ــای »ص ــرد. فیلم ه ــه ک ــم نوازی ارائ ــیار چش ــار بس آث
ــده  ــن قاع ــز از ای ــی« نی ــگ اندلس ــی« و»س ــرد روحان و م


