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در روز 7 اســفند ســال 1394 ، قرار اســت یک انتخابات مهم و حســاس 
در ایــران برگــزار گــردد و تکلیــف دو مجلس در ایران مشــخص شــود. 
مــردم ایــران بایــد در ایــن روز ترکیــب مجلــس خبــرگان را بــرای 8 
ــورای  ــس ش ــب مجل ــال 1403( و ترکی ــا س ــال 1395 ت ــال )از س س
اســامی را بــرای 4 ســال )از ســال 1395 تــا ســال 1399( تعیین نمایند.

اتفــاق بســیار مبارکــی در جامعــه ایــران در حــال وقــوع اســت و آن 
اینکــه دیگــر   رأی  دادن یــک تکلیف نیســت. بلکه یک حق محســوب 
ــی محســوب  ــه ایران ــرای جامع ــی ب ــروزی بزرگ ــن پی ــود و ای می ش
می شــود. حتــی مــردم در شهرســتان ها کــه بــه هردلیلــی و بــا هــر 
ــه آن  ــق« ب ــک ح ــتفاده از ی ــر »اس ــد، از منظ ــرایطی رأی می دهن ش
ــذار از  ــد گ ــی«. فرآین ــف مذهب ــک تکلی ــا »ادای ی ــد ت ــگاه می کنن ن
تکلیف گرایــی بــه حق گرایــی در جامعــه شــروع شــده اســت و نظارت 
اســتصوابی و محدودکــردن انتخــاب مــردم، فقط چند ســالی ایــن روند 
ــد. چــون  ــف کن ــد آن را متوق ــز نمی توان ــی هرگ ــد. ول ــد می کن را کن
تغییــر در نگرش هــا و ایســتارها )Attitude( غیرقابل بازگشــت اســت.    

ــق رأی  ــد از ح ــات بای ــن انتخاب ــه در ای ــت ک ــن اس ــل روز روش مث
اســتفاده کــرد و تحریــم و قهــر از صنــدوق رأی هیــچ ثمــره ای نــدارد. 
برخــی از افــرادی که در حــوزه عمومی از انفعــال و عــدم رأی دادن دفاع 
می کننــد، بایــد تکلیــف خودشــان را بــا چند پرســش و چالش روشــن 
کننــد. دقیقــاً در کــدام کشــور و در چــه برهه تاریخی، تحریــم انتخابات 
ثمــره ای هرچنــد ناچیز داشــته اســت؟ مــن تاکنون پاســخی بــرای این 
پرســش از طــرف تحریمی هــا ندیــده ام. ایــن افــراد دقیقــاً و به طــور 
روشــن نمی گوینــد کــه ایــن اســتراتژی تحریــم دقیقــاً چیســت؟ برای 
چــه هدفــی طراحــی شــده اســت؟ و پیشــینه ایــن روش و تجربیــات 
موفــق آن کدامنــد؟ اگــر هــم یــک روش بدیــع و نوآورانــه اســت، آیــا 
امکان ســنجی موفقیــت آن در جامعــه ایــران را انجــام داده انــد یــا نه؟ یا 
همین طــور و از روی هــوای نفــس و از بغــض حکومــت، روشــی را برای 

جامعــه تزریــق می کننــد؟!
تحریــم بــدون هیــچ تردیــدی بــا واقعیــات جامعــه ایــران ناســازگار 
اســت. در جامعــه ای کــه حداقــل 50 درصــد مــردم بــه هــر دلیلــی 
رأی می دهنــد. در کشــوری کــه نیمــی از شــاغلین آن از دولت حقوق 
ــه دریافــت می کننــد،  می گیرنــد و 98درصــد مــردم از دولــت یاران
حــرف زدن از تحریــم یــک شــوخی بی مــزه اســت. چــون عمــاً هیچ 
تأثیــری نــدارد و بزرگتریــن خدمــت بــه اقتدارگرایی اســت. چــون در 
هســته ســخت قــدرت یــک جنــاح خــاص وجــود دارد که یــک رأی 
ثابــت دارد جالــب اســت کــه میــزان رأی حدادعــادل در انتخابــات 
دوره ششــم کــه رتبــه 37 را کســب کــرد، بــا میــزان آرای او در ســه 
انتخابــات بعــدی یعنــی مجالــس هفتــم و هشــتم و نهــم، تقریبــاً بــه 
یــک میــزان بــوده اســت)بین 800 هــزار تــا یــک میلیــون رأی(. پس 
تحریمی هــا بــا تاکتیــک خــود بزرگترین خدمت را به هســته ســخت 
قــدرت می کننــد و باعــث مانــدگاری ایــن هســته می شــوند و حداقل 

جلــوی جابه جایــی نخبــگان در جناح هــای حاکــم را می گیرنــد.
ناگفتــه پیداســت تــا زمانی کــه فضــای کامــا آزاد انتخابــات چــه 
بــرای انتخاب کننــدگان و چه بــرای انتخاب شــوندگان فراهم نباشــد 
انتخابــات معنایــی نــدارد. امــا گیریــم تــا آخرالزمان چنیــن فرصتی 
پیــش نیامــد، آیــا تــا ابــد بایــد در خانــه بنشــینیم و فقــط تماشــاگر 
باشــیم؟! اصــاً انتخابــات نیــازی به معنی کــردن من و شــما نــدارد. 
ــنگدل  ــم و س ــر و بی رح ــخت و نفس گی ــخ و س ــت تل ــک واقعی ی
اســت کــه انجــام خواهــد گرفــت و پارلمــان هــم تشــکیل خواهــد 
شــد و دنیــا هــم همیــن پارلمــان را بــه رســمیت خواهــد شــناخت و 
مصوبــات آن را به عنــوان قانــون تلقی خواهــد کــرد. آزادی انتخابات 
امری نســبی اســت نــه مطلــق. قبــول دارم در ایــران آزادی انتخابات 
محــدود اســت ولــی بایــد بگویــم هنــر ایــن نیســت کــه در یــک 
ــات  ــه انتخاب ــی ک ــم. حکومت های ــده آل و آزاد رأی دهی ــرایط ای ش
آزاد در آنهــا امــری عــادی هســت مــردم آنقــدر از حقــوق اساســی 
شــهروندی برخوردارنــد کــه میل و رغبتــی به شــرکت در انتخابات 
ندارنــد چــون حقوق شــان تأمیــن اســت. در غــرب هدف از شــرکت 
در انتخابــات کســب قــدرت و جابه جایــی در قــدرت اســت. امــا در 
ایــران مــا می خواهیــم از طریــق انتخابــات حضــور خــود را اعــام 
کنیــم. بــه هســته ســخت قــدرت پیــام دهیــم. هرچنــد ایــن پیــام 
را نشــنوند. اتفاقــاً هنــر ایــن اســت کــه در همیــن شــرایط ســخت 
دســت بــه کنش سیاســی بزنیــم. هرگونــه بی عملــی در این شــرایط 

نهایــت بی مســئولیتی اســت.
لــذا بایــد گفــت کــه مهمتریــن رســالت نخبــگان در ایــن انتخابــات 
ــه جامعــه  ــا آگاهــی بخشــی ب ــوأم ب ــه و ت حضــور فعــال و آگاهان
هســت. علی رغــم محدودیت هــا و تنگناهــا کــه نهادهــای نظارتــی 
بــرای انتخــاب مــردم به وجــود آورده انــد، ولی خوشــبختانه، بــزرگان 
اصاحــات از میــان افراد باقیمانده و مســتقل و از میــان اعتدال گرایان 
و اصول گرایــان میانــه رو، کــه از فیلتــر شــورای نگهبــان رد شــده اند، 
لیســت های خوبــی را تهیــه کرده انــد و بهترین فرصت بــرای جامعه 
هســت تــا بــه کلیشــه ها »نــه« بگوینــد و بــا رأی خــود نشــان دهند 
کــه رد صاحیت هــا تأثیــری بــر روحیــه آن هــا نداشــته اســت و 
کســانی کــه ســعی دارنــد مــردم را دلســرد کننــد، بــا رأی بــاالی 

مــردم در 7 اســفند، پشــیمان خواهنــد شــد. ان شــاءاهلل.
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ــال  ــي 37 س ــه ط ــه اینک ــر ب ــران نظ ــي ای ــاوگان هوای ن
ــورد  ــگاه م ــو هیچ ــن س ــه ای ــال 1979 ب ــر و از س اخی
ــات  ــس از انتخاب ــص پ ــور اخ ــدي و به ط ــازي ج نوس
انــدك  مــورد  حتــي   84 ســال  جمهــوري  ریاســت 
توجهــی قــرار نگرفتــه، یــک نــاوگان هوایــي بســیار پیــر 
و فرســوده اســت. بخــش عمــده هواپیماهــاي مســافربري 
ــتند  ــد هس ــر 260 فرون ــغ ب ــه بال ــور ک ــود در کش موج
نگهــداري از آنــان امــري بســیار هزینه بــر اســت؛ 
ــن  ــان اســت. همچنی ــه ناشــي از اســتهاك آن ــري ک ام
ایرانــي  شــهروندان  بــراي  هواپیماهــا  ایــن  امنیــت 
ــه  ــا ب ــا آنه ــفر ب ــت س ــه و قیم ــت و هزین ــي اس ناکاف
نســبت خدمــات مــورد ارائــه نامتــوازن و مصــرف 

ــت. ــز باالس ــوخت آن نی س
اکنــون در ایــران بــا یــک نــاوگان هوایــي مواجــه 
ــوده  ــال ب ــدود 25 س ــن آن ح ــط س ــه متوس ــتیم ک هس
ــن  ــد از ای ــدود 50 درص ــر ح ــال اخی ــد س ــي چن و ط
فرســودگي زمین گیــر  و  اســتهاك  به علــت  نــاوگان 
ــات  ــن قطع ــر و تأمی ــراي تعمی ــران ب ــت. ای ــوده اس ب
ــوده و  ــي دچــار مشــکات بســیاری ب ــاوگان هوای ــن ن ای
هســت. به عــاوه سیســتم هاي ناوبــري و فرودگاهــي 
ــي در  ــته و حت ــایندي داش ــت ناخوش ــز وضعی ــور نی کش
تقریبــًا   90 تــا   84 اقتصــادي ســال هاي  دوره وفــور 
ایــن  در  ذکــري  قابــل  ســرمایه گذاري  هیچ گونــه 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــوزه ص ح
و  فشــار  به علــت  خاصــه  ســال ها  ایــن  تمــام  در 
تحریــم امــکان و یــا اراده نوســازي نــاوگان هوایــي 
دو شــرکت  از  هواپیمــا  ازطریــق خریــداري  کشــور 
بوئینــگ و ایربــاس بــراي ایــران فراهــم نبــوده و ایــران 
ــدام  ــه اق ــن زمین ــود در ای ــاي خ ــن نیازه ــراي تأمی ب
ــداري  ــا خری ــیه و ی ــوف از روس ــداري توپول ــه خری ب
بــا  آن هــم  ام.دي  و  فوکــر  آمریکایــي  هواپیماهــاي 
واســطه گري ســایر کشــورها و پرداخــت قیمت هایــي 

فراتــر از ارزش واقعــي آنهــا مي نمــوده اســت.
ــت  ــکارا اهمی ــت آش ــر آن رف ــه ذک ــه ک ــه آنچ مجموع
ــران را  ــي ای ــاوگان هواپیمای ــازي در ن ــرورت نوس و ض
روشــن مي ســازد. نــاوگان هوایــي فرســوده ایــران بنابــه 
ــد  ــارات احم ــه اظه ــا ب ــه بن ــان و ازجمل ــه کارشناس گفت
ــه  ــاز ب ــات، نی ــت اصاح ــري دول ــر راه و تراب ــرم، وزی خ
تزریــق بیــش از 300 فرونــد هواپیمــا و گســترش نقــش 
ــور  ــي کش ــل هوای ــوزه حمل ونق ــي در ح ــش خصوص بخ
فرودگاهــي  تأسیســات  و  ناوبــري  سیســتم هاي  دارد. 
ــد. ــیعي دارن ــرمایه گذاري وس ــه س ــاز ب ــز نی ــور نی کش

ــي  ــراً ط ــه اخی ــود ک ــرایطي ب ــن ش ــه درچنی في الجمل
ــه  ــت همراهــش ب ــور و هیئ ــرم جمه ســفر ریاســت محت

ــر  ــفر وي عاوه ب ــه س ــد ک ــخص گردی ــبز مش ــاره س ق
ــي  ــي و خودروی ــوزه نفت ــمند در ح ــتاوردهایي ارزش دس
یــک رهــاورد پــر ارج دیگــر نیــز بــراي ایرانیــان 
ــاي  ــد هواپیم ــداري 118 فرون ــراه دارد و آن خری به هم
ــکل  ــافربري متش ــاي مس ــت. 118 هواپیم ــاس اس ایرب
 ،320 ایربــاس  فرونــد   45 شــامل  کــه  مــدل   4 از 
45 فرونــد ایربــاس 330، 16 فرونــد ایربــاس 350 
 380 غول پیکــر  هواپیمــاي  فرونــد   12 ســرانجام  و 
دالر  میلیــارد   10/5 ارزش  بــه  خریــدي  مي شــوند. 
ــاس  ــه ایرب ــک« ک ــرط تملی ــاره به ش ــب »اج و در قال
ــًا  ــال تدریج ــي 10 س ــه ط ــت ک ــرده اس ــد ک را متعه
هواپیماهــاي خریــداري شــده از ســوي ایــران را تحویــل 
ــال  ــا در س ــن هواپیماه ــد از ای ــاالً 8 فرون ــد. احتم ده
ــد.  ــد گردی ــل خواهن ــران تحوی ــه ای ــادي ب ــاري می ج
مدرن تریــن  و  به روزتریــن  از  ایربــاس  هواپیماهــاي 
هواپیماهــاي حــال حاضــر دنیــا و داراي قابلیت هــاي 
باالیــي هســتند. امکانــات الزم بــراي تعمیــر و نگهــداري 
از ایــن هواپیماهــا نیــز در ایــران فراهــم اســت. شــایان 
ــاي  ــراي پروازه ــاي 320 ب ــه هواپیماه ــت ک ــر اس ذک
داخلــي و منطقــه اي، هواپیماهــاي ســري 330 بــراي 
ــًا 380  ــري 350 و خصوص ــرد و س ــان ب ــاي می پروازه
ــد. هواپیماهــاي  ــرد دارن ــرد کارب ــراي پروازهــاي دورب ب
و  بــوده  قاره پیمــا  ایربــاس   380 ســري  پهن پیکــر 

ــرواز دارا  ــک پ ــي ی ــافر را ط ــل 550 مس ــکان حم ام
ــاس  ــري 380 ایرب ــاي س ــد هواپیم ــد. 12 فرون مي باش
حــدود 5 ســال دیگــر تحویــل ایــران داده خواهــد 
ــه  ــن ک ــاره اي منتقدی ــوي پ ــاد از س ــن انتق ــذا ای ــد ل ش
زیرســاخت هاي فرودگاهــي کشــور شــرایط اســتفاده 
ــه  ــت؛ چراک ــدارد وارد نیس ــا را ن ــپ هواپیم ــن تای از ای
ــط در  ــتگاه هاي ذي رب ــه و دس ــوه مجری ــان ق ــا آن زم ت
ــراي  ــد زیرســاخت هاي الزم ب ــن حــوزه فرصــت دارن ای

ــد. ــم آوردن ــر را فراه ــن ام ای
ــده  ــن دســت در آین ــي از ای ــد و خریدهای ــن خری ــا ای ب
ــافرت هاي  ــراي مس ــران ب ــردم ای ــت م ــر الزم نیس دیگ
ــاالت متحــده،  ــر ای ــه کشــورهایي نظ ــفر ب ــي و س طوالن
 ... و  مالــزي  ژاپــن،  نقــاط شــرقي چیــن،  اســترالیا، 
نماینــد.  اســتفاده  کشــورها  ســایر  هواپیماهــاي  از 
ــد  ــر و خری ــن ام ــرا ای ــت چ ــخص نیس ــف مش مع الوص
ــه  ــراد ک ــاره اي از اف ــر پ ــده خاط ــاد ش ــاي ی هواپیماه
ــتند،  ــور هس ــراي کش ــي ب ــرور مل ــدار و غ ــي اقت مدع

آزرده اســت.
آن دســته از منتقدینــي کــه بــه خریــد هواپیماهــاي مذکور 
ــه محدودیت هــاي  ــا توجــه ب ــه هزینه هــاي آن و ب از زوای
ــز  ــد نی ــاد مي کنن ارزي و تنگناهــاي اقتصــادي کشــور انتق
ــا 15  ــه تنه ــد ک ــرار دهن ــن مســئله را مدنظــر ق ــد ای بای
ــر شــده توســط  ــارد دالر ذک ــغ 10/5 میلی درصــد از مبل

ــود در  ــده ب ــر گردی ــه ذک ــم همانطورک ــر و آن ه ایران ای
ــد.  ــد ش ــت خواه ــک پرداخ ــرط تملی ــاره به ش ــب اج قال
ازطریــق  قــرارداد  ایــن  مالــي  منابــع  از  85 درصــد 
شــرکت هاي خارجــي تأمیــن خواهــد گردیــد؛ امــري کــه 
ایــن قــرارداد درخشــان را بــه یــک نقطــه روشــن بــزرگ 
ــراي وزارت راه و  ــص ب ــور اخ ــت و به ط ــه دول در کارنام

ــدل کــرده اســت. مســئولین آن ب
دولــت عاوه بــر ایــن خریــد بــزرگ تصمیــم جــدي 
ــي  ــل هوای ــوزه حمل ونق ــاخت ها در ح ــعه زیرس ــراي توس ب
داشــته و قصــد دارد حــدود 250 میلیــون دالر نیــز صــرف 
ــوزه  ــن ح ــري در ای ــتم هاي راداري و ناوب ــازي سیس نوس
ــي  ــج داالن هوای ــر پن ــاي اخی ــي ماه ه ــن ط ــد. همچنی نمای

ــدازي شــده اســت. ــز راه ان ــد نی جدی
ــي  ــه جمع ــوده ک ــل نب ــده بي دلی ــر ش ــوارد ذک ــه م نظرب
ــي  ــل هوای ــوزه حمل ونق ــران و دســت اندرکاران ح از مدی
کشــور در دیــدار بــا وزیــر راه و شهرســازي حســن 
ــي  ــه ط ــه درحالي ک ــد ک ــته بودن ــان داش ــي اذع روحان
ــر را  ــاس تحقی ــروز احس ــه ام ــا ب ــته ت ــال هاي گذش س
ــر  ــات اخی ــا اقدام ــون ب ــن اکن ــد لیک ــرده بودن ــه ک تجرب
ــده  ــا گردی ــان احی ــرور آن ــد غ ــس مي کنن ــت، ح دول
ــد دارد  ــي قص ــور روحان ــس جمه ــه رئی ــت. في الجمل اس
ایــران را در حــوزه حمل ونقــل بــه هــاب منطقــه و 

ــد. ــل نمای ــي تبدی ــارراه جهان ــه چه ــر از آن ب فرات

خبرنامه

حســام الدیــن آشــنا و محمدحســین صفــار هرنــدی چنــدی پیــش مهمــان برنامــه زنــده »نــگاه یــک« بودنــد تــا عــاوه بــر برخــی مســائل 
انتخاباتــی در خصــوص »نفــوذ« و راه هــای مقابلــه بــا آن صحبــت کننــد .به گــزارش وقایع اتفاقیه، حســام الدین آشــنا در بخشــی از ســخنان 
خــود بــا اشــاره بــه اینکــه نفــوذ در دســتگاه هــای عالــی رتبه صــورت می گیــرد، به ماجــرای انتصــاب رییــس دفتر رییــس جمهــور و تاکید 
ویــژه رهبــر انقــاب بــرای هشــدار نســبت بــه ایــن انتخــاب در دولــت گذشــته اشــاره کــرد و بــا ذکــر چنــد مثــال دیگــر، همچــون قهــر و 
خانــه نشــینی، اخراجــی وزرای معتــرض و انتصــاب برخــی مشــاوران خــاص در دفتــر ریاســت جمهــوری ســابق، از ایــن مــوارد بــه عنــوان 
مصادیــق نفــوذ یــاد کــرد و بــه اتفاقــات اخیــر در صداوســیما نیــز اشــاره کــرد. وی بــا اشــاره ضمنی بــه مســاله شــهرزاد میرقلی خــان، رفتار 
رییــس صداوســیما در انتقــاد از نیروهــای امنیتــی و اطاعــات ســپاه را نامناســب دانســت. صفار هرنــدی نیز در ایــن برنامه با تاییــد حرفهای 
آشــنا، شــعار »جمهــوری ایرانــی« را معــادل »مکتــب ایرانــی« دانســت و گفــت: هــر دوی ایــن جریانــات یک ریشــه خارجــی و نفــوذی دارند 
کــه بایــد مراقــب بــود .وی همچنیــن تاکیــد کــرد: وقتــی برخی بــزرگان و مبــازران انقابــی ســالهای دور، حرفهــا و واکنــش هــای متفاوتی از 

خــود بــروز مــی دهنــد کــه گاه خواســت بیگانــگان اســت، انســان نگــران مــی شــود و مســاله نفــوذ را در ذهــن متبــادر می ســازد.
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اخبــار  تیتــر  در  گذشــته  هفتــه  کــه  موضوعــی 
و  بـــود  گرفتـــه  قـــرار  اقتصـادی-سیاســـی 
ــوع  ــت موض ــال داش ــی را به دنب ــای متفاوت بازخورده
ــا کشــورهای  ــران ب ی ــای اقتصــادی ا ــاد قرارداده انعق
بــود  تحریم هــا  لغــو  از  پــس  بافاصلــه  اروپایــی 
قلمــداد  ارزش  واجــد  ایــران  اقتصــاد  بــرای  کــه 
لبتــه  ا و  امیدواری هــا  از  موجــی  بــا  و  می شــد 
ــان و  ن ــی اقتصاددا ــوی برخ ــراوان ازس ــای ف نتقاده ا
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــوأم گش ــی ت ــردازان سیاس نظریه پ
ــط  ــده توس ــه ش ــر گرفت ــادی درنظ ــرد اقتص ــه رویک ب
ــرون زا و  ــت ب ــر سیاس ــد مبنی ب ــر و امی ــت تدبی دول
ــت  ــا سیاس ــل ب ــی درمقاب ــاد جهان ــا اقتص ــل ب متعام
ــم  ــی ه ــل خیل ــت قب ــته دول ــای بس ــادی دره اقتص

نبــود. برانگیــز  تعجــب 
ــرب«  ــه غ ــی ب ــان را »باج ده ــن جری ــه ای ــان ک مخالف
ــادی  ــی- اقتص ــت سیاس ــر اهمی ــد ب ــذاری کرده ان نام گ
ــی  ــا از موضــع بدبین ــوده و تنه ــف نب حاصــل از آن واق
طــرف  موضــع  از  نــه  می نگرنــد  آن  بــه  شــک  و 
بیاندیشــیم درمی یابیــم  اگــر عمیق تــر  لــذا  مقابــل! 
ــردن  ــته ک ــبب وابس ــت س ــن حرک ــا ای ــی ب ــه روحان ک
شــرکت های اروپایــی بــه بــازار ایــران و درنتیجــه 
مصــون مانــدن ایــران از بازگشــت بــه تحریم هــا شــده 

ــت  ــبب بازگش ــده س ــت دلگرم کنن ــن مصونی ــت. ای اس
ــات  ــاالن بخــش خصوصــی و ثب ــه فع آرامــش خاطــر ب
ــی  ــش خصوص ــا بخ ــود ت ــادی می ش ــازار اقتص ــن ب یافت
ــه  ــی ب ــویش ذهن ــنج و تش ــه دور از تش ــی ب در فضای

ــد. ــه ده ــود ادام ــت خ فعالی
ــان موضوعــی کــه بیشــتر از دســتاوردهای  ــن می در ای
خوش بینــی  موجــب  و  اهمیــت  حائــز  ســفر  ایــن 
تحلیل گــران سیاســی شــده اســت موضــوع خــارج 

و  اقتصــادی  و  سیاســی  انــزوای  از  ایــران  شــدن 
بازســازی چهــره ایــران درمیــان افــکار جهانــی اســت 
کــه روحانــی بــا زیرکــی و بــا اســتفاده از مهــره 
ظریــف توانســت بــه هــدف خــود نائــل شــود و 
ــدن  ــس ران ــی پ ــک دوره طوالن ــس از ی ــرانجام پ س
ــت در  ــرز دول ــت بی حدوم ــی و دخال ــش خصوص بخ
شکســت خورده  تجربه هــای  از  پــس  و  امــور  همــه 
ایــن مداخلــه و رشــد نمایــی تــورم، ایــن ســفر ســبب 

احیــا یافتــن و وارد شــدن بخــش خصوصــی بــه میــدان 
و عرصــه اقتصــادی و خــروج از اقتصــاد مونوپولیســم و 
حرکــت به ســوی اقتصــاد آزاد شــده اســت موضوعــی 
کــه پیــش از ایــن توســط آقــای روحانــی نیــز مطــرح 
ــه  ــدون ب ــم ب ــه می دانی ــه ک ــود و همان گون ــته ب گش
مــردم  و حضــور  بخــش خصوصــی  آوردن  صحنــه 
ــي«،  ــی »اقتصــاد مقاومت ــه اجــرای سیاســت مل ــادر ب ق

ــود. ــم ب نخواهی
ماننــد  بخش هایــی  در  آزاد  اقتصــاد  بــه  دســتیابی 
پیش بینــی  خوش بینانــه ای  به طــور  خودروســازی، 
ــس  ــاد ح ــث ایج ــی باع ــت کم ــن حرک ــه ای ــود ک می ش
ــت و  ــاء کیفی ــودرو و ارتق ــازندگان خ ــان س ــت می رقاب
ــش  ــه پی ــازاری ک ــود. ب ــازار ش ــفته ب ــن آش ــم ای تنظی
ــاء  ــرای ارتق ــزه ای ب ــب انگی ــود رقی ــت نب ــن به عل از ای
ســطح کیفــی آن وجــود نداشــت و مصرف کننــده را 
ــرد.  ــت می ک ــرش کاالی بی کیفی ــه پذی ــار وادار ب به اجب
ناگفتــه نمانــد واردات صــرف بــدون دســتیابی بــه 
ــزون  ــتگی روزاف ــز وابس ــری ج ــاخت ام ــوژی س تکنول
نخواهــد  به همــراه  خارجــی  تولیــدات  بــه  کشــور 
در  تنهــا  بخــش خصوصــی  قدرت گرفتــن  و  داشــت 
گــرو رســیدن بــه ســطح فنــاوری تولیــد واردات انجــام 
ــر  ــت تدبی ــد دول ــد دی ــه بای ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
ــیده  ــوع اندیش ــن موض ــرای ای ــری ب ــه تدبی ــار چ این ب
ــه سیاســت و  ــا توجــه ب ــا ایــن خوش بینــی ب اســت و آی

ــت؟ ــد داش ــه خواه ــدار ادام ــاد ناپای اقتص

فرنام شکیبافر
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کرباسچی: انتخابات از نوامیس انقالب اسالمی است.

ازفریـــاد تا آرزو
»نگاهی بر سلسله نشست های از فریاد تا آرزو« 

در ســی وهفتمین سالگشــت پیــروزی انقــاب اســامی، 
ــوی  ــان رض ــگاهی خراس ــاد دانش ــجویان جه ــازمان دانش س
ــوان  ــت عن ــت هایی تح ــله نشس ــزاری سلس ــه برگ ــدام ب اق
»ازفریــاد تــا آرزو« کــرد. ایــن سلســه نشســت ها بــا 
ــا  ــام ب ــروز نظ ــت ام ــق وضعی ــزان تطبی ــدف بررســی می ه
ــن  ــون مهمتری ــث پیرام ــاب و بح ــه انق ــای اولی آرمان ه
ــزار  ــی برگ ــرایط کنون ــام در ش ــش روی نظ ــای پی چالش ه
شــریعتی  عفــت  خانــم  به ترتیــب  مهمان هــا  می شــد. 
)نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســامی(، دکتــر غامعلــی 
رجایــی )مشــاور رئیــس تشــخیص مصلحــت نظــام(، محمــد 
نبــی حبیبــی )دبیــر کل مؤتلفــه اســامی( و حجــت الســام 
و المســلیمن هــادی خامنــه ای )دبیــر کل مجمــع نیروهــای 

ــد. ــام( بودن ــط ام خ
ــط  ــده توس ــان ش ــب بی ــده ای از مطال ــه گزی ــه ب در ادام

می شــود.  اشــاره  ســخنرانان 
عفت شریعتی

- هــم اکنــون در حــال طــی کــردن مســیر تکاملــی انقــاب 
اســامی هســتیم، امــروز 37 ســالی را پشــت ســر گذاشــتیم 
ــک از انقاب هــای جهــان وجــود  ــچ ی ــر آن در هی کــه نظی

نــدارد.
- روزگاری پیــش از انقــاب ادعــا می شــد کــه حتــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــازیم، ای ــم بس ــوزنی را نمی توانی س
ــته ایم  ــدی برداش ــای بلن ــت گام ه ــه صنع ــروز در عرص ام
ــه  ــوان در عرص ــور را نمی  ت ــرفت های کش ــن پیش و همچنی

ــت. ــده گرف ــته ای نادی ــرژی هس ان
- اروپــا بعــد از قــرن 19 تکانــی بــه خــود داد، پیــش از آن، 
ــا  ــرد؛ ام ــداد می ک ــار بی ــطی در آن دی ــرون وس ــگ ق فرهن
جهــان اســام در آن زمــان مهــد دانشــمندان و بــزرگان بود 
ــمندان  ــن دانش ــر ای ــش از منظ ــی و دان ــه های علم و اندیش

بــه جهــان صــادر شــد.
ــور  ــگ کش ــی فرهن ــاد متول ــا وزارت ارش ــور م - در کش
اســت؛ آنچــه کــه در ایــن وزارتخانــه بایــد صــورت گیــرد، 

ــت. ــن اس ــاس قوانی ــر اس ــردن ب اصاح ک
- پیــش از انقــاب مــن در آســتانه جوانــی بــودم و به وضــوح 
به یــاد می آوریــم کــه کشــور مــا یــک کشــور دست نشــانده 
ــا  ــرای م ــی ب ــناخت و کس ــس آن را نمی ش ــه هیچ ک ــود ک ب
اعتبــاری قائــل نبــود؛ امــا اقتــدار امــروز جمهــوری اســامی 
ــه است.پشــت  ــا را گرفت ــران دنی جهان شــمول و عظمــت ای
ــی از  ــه یک ــرزد، ک ــلیمانی می ل ــردار س ــام س ــتکبار از ن اس

دســتاوردهای انقــاب اســامی همیــن اســت.
- تهاجــم فرهنگــی بــا عــزم ملــی کنــار خواهــد رفــت، البتــه 
نقــش ائمــه جمعــه و جماعــات درمقابلــه بــا تهاجــم فرهنگی 
ــگاهیان  ــجویان و دانش ــن دانش ــت. همچنی ــم اس ــی مه نقش
ــود را  ــنهادات خ ــد پیش ــده بای ــن پدی ــا ای ــه ب ــز درمقابل نی
بــه تفکیــک مطــرح کننــد؛ بــه ایــن معنــا کــه بگوینــد چــه 
ــه  ــی چ ــم فرهنگ ــا تهاج ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــادی می توان نه

اقدامــی را انجــام دهــد.
دکتر غالمعلی رجایی

- حقیقتــاً انقــاب اســامی صرف نظــر از وضعیــت امــروزش، 
یکــی از بزرگتریــن انقاب هــای دنیــا محســوب می شــود.

ــی  ــچ دلیل ــد هی ــت فرمودن ــه روحانی ــه جامع ــام)ره( ب - ام

ــد مشــخص شــود. ــم کاندی ــرای ق ــران ب ــه از ته ــدارد ک ن
- اینکــه هــر کــس ســوال کنــد متهــم بــه فتنه گــری شــود 
ــری  ــر رهب ــی در نظ ــام و حت ــیره ام ــام، س ــون، اس در قان

نادرســت اســت.
ایــن  از  نادیــده گرفته شــدن کرامــت مــردم یکــی   -
چالش هاســت. یکــی از مصادیــق کرامــت بــه مــردم آزادی 

ــت. ــاب اس ــردم در انتخ م
- ســهم نمــاز جمعــه تهــران از اصاحــات چیســت؟ 
ــان  ــک نفرش ــم و ی ــه داری ــام جمع ــن ام ــران چندی در ته
اصاح طلــب نیســت. قاعدتــاً چنانچــه نمــاز جمعــه، بســیج و 
صداوســیما را به ســمت یــک حــزب ببریــم برخــی جوانــان 

ــد شــد. ــان کشــیده نخواهن ــه ســمت آن ب
ــل رخ  ــال های قب ــه در س ــتی ک ــات نادرس ــی از اقدام - یک
داد ایــن بــود کــه بــه مــردم یارانــه اختصــاص داده شــد و 
ــد.  ــل کردن ــان وص ــام زم ــه ام ــه آن را ب ــت تر این ک نادرس
ــه  ــت چ ــد، روحانی ــرح ش ــخنانی مط ــن س ــه چنی زمانی ک
ــه  ــرد ک ــوان ک ــون عن ــی از روحانی ــت؟ یک ــی گرف موضع
ــا  ــج( امض ــان )ع ــام زم ــژاد را ام ــت احمدی ن ــه دول کابین
کــرده اســت، ایــن چــه وضــع خــرج کــردن امــام زمان)عج( 

اســت؟!
- مگــر می شــود بــا دنیــا ارتبــاط نداشــته باشــیم؟ متأســفانه 

ــم  ــرد و ه ــم کج فهمــی صــورت می گی ــه برجــام ه در قضی
عنــاد. حداقــل نتیجــه برجــام ایــن اســت کــه ایــن تصــور 
ــار  ــد و در کن ــته ش ــت، شکس ــز اس ــران هراس انگی ــه ای ک
ایــن نتیجــه مشــاهده می کنیــد کــه بســیاری در صــف ورود 

بــه ایــران هســتند. 
ــه  ــت. چنانچ ــری اس ــت پی ــم، دول ــت یازده ــاً دول - حقیقت
ــرادات  ــیم از ای ــته باش ــوان داش ــه ای ج ــته ایم کابین نتوانس
مــا اســت. بایــد از جوانــان اســتفاده کنیــم و در کنــار آنــان 

ــرار دهیــم. ــه ق ــا تجرب مشــاوران ب
ــود،  ــه ش ــر گرفت ــگاه درنظ ــوان در دانش ــهم بان ــد س - بای
البتــه مقــداری از ایــن امــر بــه خــود بانــوان بــاز می گــردد. 
مــردان رأی می دهنــد  بــه  بانــوان خــود  هنگامی کــه 
مشــخص اســت کــه مــردان رأی می آوردنــد. بانــوان بایــد 
ــرار  ــاب ق ــرض انتخ ــود را در مع ــد و خ ــه بیاین ــه صحن ب

ــد. ده
ــت  ــر مثب ــد دو خب ــه می خوان ــری ک - صداوســیما از 13خب
ــه مصلحــت کشــور نیســت  ــن ب ــی اســت. ای ــی منف و مابق
ــه  ــت این گون ــت اس ــی مل ــه از آن تمام ــانه ای ک ــه رس ک
ــخن  ــت س ــوص دول ــه درخص ــا طعن ــد و ب ــز باش طعنه آمی
ــه  ــا مــردم از انتخــاب خــود پشــیمان شــوند، البت ــد ت بگوی

ــد. ــر باش ــد مردمی ت ــی بای ــت روحان دول

محمد نبی حبیبی
- جهــت کلــی مــا در مســیر انقــاب عــوض نشــده اســت، 

امــا دارای نقــاط ضعــف و قــوت هســتیم.
- تحریم هــا مانــع از ایــن شــد کــه مــا بــه برخــی مقاصــد 
خــود برســیم امــا نبایــد همــه مشــکات را گــردن اســتکبار 

جهانــی بیندازیــم.
- از نظــر سیاســی موفــق عمــل کرده ایــم زیــرا عامــه 
ــال  ــد و در هرح ــاع می کنن ــام دف ــه نظ ــردم از مجموع م
مــردم خــود را شــریک مســائل سیاســی کشــور می داننــد. 
ــردم در  ــور م ــوان حض ــر را می ت ــن ام ــارز ای ــداق ب دو مص
ــی 9 دی  راهپیمایی هــای پــس از انقــاب خصوصــاً راهپیمای

ــت. 88 دانس
- در حــوزه اقتصــادی نتوانســته ایم مــردم را شــریک کنیــم 

و اقتصــاد مــا به طــور کلــی دولتــی اســت.
مبانــی  سست شــدن  آســیب ها  ازمهم تریــن  یکــی   -
توحیــدی اســت. اعتقــاد بــه توحیــد مبنــای پیــروزی انقــاب 
اســت و دشــمن در تــاش اســت تــا ایــن مبنــای توحیــدی 

ــاور مــردم شکســته شــود. در ب
- یکــی از برنامه هــای دشــمن تضعیــف اعتقــاد مــردم 

ــت. ــور اس ــری کش ــه رهب ــبت ب نس
ــد،  ــرون رفته ان ــاب بی ــره انق ــراد از دای ــی اف ــروز برخ - ام
شــاید در حــق برخــی از آنــان ناسپاســی شــده اســت. ادعــا 
نمی کنــم کــه هرکــس از دایــره انقــاب بیــرون رفتــه اســت 
ــن  ــن ســخن بدی ــه ای ــاب اســت البت ــم ضدانق ــور حت به ط
ــه  ــه کســانی ک ــا و انتظــارات هم ــه گفته ه ــا نیســت ک معن

ــه حــق اســت. ــد ب ــره انقــاب بیرون ان امــروز از دای
- هاشــمی پیــش از انقــاب بــا هاشــمی امــروز تفــاوت دارد. 
مــن معتــرض مواضــع امــروز وی هســتم و معتقــدم هاشــمی 

از مواضــع ابتــدای انقــاب خــود عــدول کــرده اســت.
حجت االسالم سیدهادی خامنه ای

ــتگیری و  ــل دس ــی مث ــود مجازات های ــرار ب ــدا ق - در ابت
اعــدام تنهــا بــرای باقیمانده هــای ســلطنت اعمــال شــود امــا 
ــا و ایســتادگی نظــام  ــارزه مســلحانه گروهک ه ــاز مب ــا آغ ب
ــن  ــت و ای ــش یاف ــونت ها افزای ــزان خش ــا می ــر آنه در براب
امــر باعــث فاصلــه گرفتــن تدریجــی نظــام از مــردم شــد.

- گفتمــان اصلــی انقــاب اســامی، گفتمــان ســه گانه  
ــت، اخــاق و آزادی اســت زمانی کــه شــعار اســتقال،  عدال
آزادی، جمهــوری اســامی مطــرح شــد برخــی ایــن مفاهیــم 
را درك نمی کردنــد کــه آزادی بــه ایــن معنــا نیســت کــه 

ــم. ــاری را نگیری ــوی بی بندوب جل
- قوانیــن خــوب در جامعــه کــم نیســتند و تقریبــاً مشــکل 
قانــون نداریــم امــا مســئله مهــم خطاهــای نیــروی انســانی 

اســت.
ــی آن  ــران و معرف ــگاه ای ــت و جای ــت حرم ــی بازگش - حت
ــه  ــه البت ــود ک ــی ب ــل کاف ــل تعام ــوری اه ــوان کش به عن
به همــراه  بهتــری  بســیار  نتایــج  برجــام  خوشــبختانه 
ــداق  ــوان مص ــام را می ت ــئله برج ــروزی در مس ــت. پی داش
ــمرد. ــت برش ــت اس ــج عدال ــه از نتای ــاالری، ک شایسته س

ــه  ــه بهان ــم ب ــم و کمونیس ــال ها در اردوگاه مارکسیس - س
ــه  ــده گرفت ــی آزادی نادی ــن مبان ــت، بدیهی تری ــق عدال تحق
شــد و در اردوگاه لیبرالیســم و ســرمایه داری هــم بــه بهانــه 
آزادی، عدالــت را نادیــده گرفتنــد. بنابرایــن بایــد در کنــار 

ــت، آزادی و اخــاق را هــم درنظــر داشــته باشــیم. عدال
ــت،  ــام نیس ــل نظ ــت، درمقاب ــام اس ــزء نظ ــات ج - اصاح

ــام اســت. ــه نیســت و دلســوز نظ ــل فتن اه
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غامحســین کرباســچی روز ســه شــنبه در دانشــگاه فردوســی مشــهد افــزود: در کشــور مــا یــک حرکــت اجتماعــی از 
پیــش از مشــروطه وجــود داشــت کــه خواهــان ایســتادگی در برابــر ســلطه دیکتاتورمآبانــه ســاطین و ســپردن اختیــار 
کشــور بــه دســت مــردم بــود. وی کــه بــه دعــوت انجمــن اســامی دانشــجویان نواندیــش دانشــگاه فردوســی مشــهد 
در ایــن جلســه ســخن مــی گفــت اظهــار کــرد: مــا انقــاب کردیــم کــه انتخــاب کنیــم و یــک ســلطنت مــادام العمــر 
پایــدار در کشــور حاکــم نباشد.کرباســچی افــزود: اصاحــات ایــن نیســت کــه بعــد از دولتــی کــه گرفتاریهایــی را در 
عرصــه بیــن المللــی و اقتصــادی بــرای کشــور ایجــاد کــرده اســت و هیــچ کــس هــم مســئولیتش را بــر عهــده نمــی 
گیــرد دائــم بنشــینیم و از آن دولــت انتقــاد کنیــم بلکــه اصاحــات ایــن اســت کاری کنیــم کــه آن اشــکاالت حــل 
شــود. وی اظهــار کــرد: مــا در جامعــه ای قــرار داریــم کــه شــرایط سیاســی ویــژه ای دارد در عیــن حــال توانمندیهــا 
و انگیــزه هــای ملــی داریــم و از طرفــی بایــد بــا همیــن وضــع موجــود یعنــی همیــن شــورای نگهبــان و همیــن ترکیــب 

نیروهــا مجلســی تشــکیل دهیــم کــه همــکاری بــا دولــت داشــته باشــد.

فاطمه نصیرایی
زیست شناسی جانوری 93

دارالفنون

محمد نبی حبیبی:
مانــع  تحریم هــا 
از ایــن شــد کــه 
برخــی  بــه  مــا 
خـــود  مقاصـــد 
ــد  ــا نبای ــیم ام برس
ــکالت را  ــه مش هم
اســتکبار  گــردن 
جهانــی بیندازیــم.

هادی خامنه ای:
خــوب  قوانیــن 
در جامعــه کــم 
ــًا  ــتند و تقریب نیس
قانــون  مشــکل 
امــــا  نداریـــم 
مهــم  مســئله 
ــروی  ــای نی خطاه
اســت. انســانی 

منطقه هدف:
روستــاهای شریــف 
ــه  ــاد و چشمـــ آبـ
حـــاج سلیـمان )40 
ــال  ــری شمـ کیلومت
شهرســتان  غــرب 

بردســکن(

از دانـــشـــجویــــان 
جهــت  منــد  عالقــه 
مشــارکت در  تعطیــالت 
نــوروز 95  دعــــوت به 
همکــــاری می شــــود:
ــری،  ــی، هنــ دینــ

بهداشتـــی،
پزشکـی، کشـاورزی، 

عمــــــرانی

ــت  ــدان جه ــه من عالق
کســب اطالعات بیشــتر 
و ثبــــــت نــــــــام  
بــه  تواننـــــد  مــی 
یت بســـــــــــــا و
 ســازمان دانشــجویان 
هی  نشـــــگا ا د د جها
خراســــان رضــــوی  
ــد. ــه نماینــ مراجعــ

SDJD.ir

غالمعلی رجایی:
اینکــه هــر کــس 
ــم  ــد مته ــوال کن س
فتنه گــری  بـــه 
قانــون،  در  شــود 
اســالم، ســیره امــام 
نظــر  در  حتــی  و 
رهبــری نادرســت 

اســت.

عفت شریعتی:
ــا وزارت  ــور م در کش
متولــــی  ارشــــاد 
کشـــور  فرهنـــگ 
آنچــه کــه  اســت؛ 
وزارتخانــه  ایــن  در 
ــرد،  بایــد صــورت گی
بـــر  اصالح کــردن 
اســاس قوانین اســت.

Crow commits crime
One day, when Frank Landstorm was playing 
golf in Florida, something strange happened. 
His $ 450 gold bracelet was in his golf cart. 
All of a sudden, a big crow flew down out of 
nowhere and grabbed the bracelet. «What in 
the world?» Frank thought. It watched wide-
eyed as the Crow made off with his bracelet. 
Frank was in a bad mood because he was 
sure the bracelet was gone for good.
Later that day, a man named Tom Johnson 
pulled into a Supermarket parking lot 35 
miles away from the golf court. Something 
shiny on the ground caught his eye. He 
picked it up. It was a gold bracelet!
The next morning, Tom saw in a story in the 

newspaper about a Crow and a gold bracelet. 
He put two and two together. Then he got 
in touch with Frank Landstorm to give the 
bracelet back. Frank couldn’t believe his 
luck. He was thrilled to get it back.

All of a sudden: suddenly: ناگهــان
Out of nowhere: suddenly and unexpectedly: 

ناگهانــی و دور از انتظار
Wide-eyed: very surprised: بــا دهان با از تعجب
Make off something: take or steal something: 

دزدیدن چیزی
Be in a bad mood: Feel angry or sad:

عصبــی و ناراحت بودن 
For good: Forever, permanently: برای همیشــه 
Pull into a place: drive one’s car into a place: 

با ماشــین وارد جایی شدن
Catch one›s eye: attract one’s attention: توجــه 

کسی را جلب کردن
Put two and two together: figure something 
out from what one sees, hears, learns, etc.:

فهمیــدن چیــزی با  دیدن، شــنیدن و یاد گرفتن چیز دیگر 

گالره محمدی
فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی

[داستان کوتاه]

کالس زبان

اصطالحات متن:

اردواهی جهادی مهرباران



ــه ازای اجتماعــی  ــد، ماب ــد توده هــای مــردم لوکس ترن از دی
بــه  آن طــرف  از  زیــاده روی  البتــه  نمی کننــد.  پیــدا 
ــر  ــد اگ ــر می کنن ــود. فک ــم می ش ــژاد خت ــان احمدی ن گفتم
بیانیــه دهنــد و بــا مــردم صحبــت کننــد مــردم جذبشــان 
می شــوند. جالــب آنجاســت کــه اطرافیــان ایشــان در 
ــان مــردم اســت و  ــه انتقــادات می گفتنــد ایــن زب پاســخ ب
احمدی نــژاد بــا زبــان مــردم بــا ایشــان صحبــت می کنــد. 

ــت. ــی نیس ــان لمپن ــا زب ــردم م ــان م ــه زب درصورتی ک
ــان و  ــا زب ــات ب ــان اصالح ــه گفتم ــا فاصل ــه ب - در رابط
ــود دارد.  ــادی وج ــای زی ــردم بحث ه ــه م ــگ عام فرهن

ــت؟ ــاره چیس ــما در این ب ــت ش دریاف
یک ســری  در  فقــط  را  اصاح طلبــی  شــما  اگــر   -
ــان را  ــع خودت ــد در واق ــه کنی ــی خاص ــعارهای سیاس ش
محــدود کرده ایــد. مــا می گوییــم هرچــه کــه باعــث 
ــًا  ــت. مث ــه اس ــود اصاح طلبان ــردم بش ــی م ــود زندگ بهب
ــر  ــن اگ ــت. بنابرای ــی اس ــاف اصاح طلب ــردن خ فیلترک
ــن  ــوی ای ــد و جل ــی بیای ــر دولت ــا ه ــی ی ــت روحان دول
ــا  ــت. م ــام داده اس ــه انج ــرد، کار اصاح طلبان کار را بگی
کــه از احــزاب اصاح طلــب دفــاع نمی کنیــم. مــا از 
از شــعارهای  جبهــه اصاحــات دفــاع می کنیــم. مــا 
ــوان  ــک ج ــر ی ــال اگ ــم. ح ــاع می کنی ــه دف اصاح طلبان
بســیجی آمــد و در دانشــگاه شــعار اصاح طلبــی داد، 
ــت  ــن اس ــا ای ــت م ــیده ایم. صحب ــان رس ــه هدفم ــا ب م
ــود  ــور ش ــی در کش ــه گفتمان ــل ب ــی تبدی ــه اصاح طلب ک
کــه حتــی اصول گراهــا وقتــی کــه می خواهنــد مــردم 
ــم  ــن مه ــد. ای ــه بدهن ــعار اصاح طلبان ــد، ش را جذب کنن

ــت. اس
- بــه نظــر شــما اینکــه به خاطــر حــذف نیروهــای 
به اصطــالح تنــدروی سیاســی از جریانــی بــه نــام اعتــدال 
ــدول از  ــم ع ــاع کنی ــدارد دف ــی ن ــابقه اصالح طلب ــه س ک

ــت؟ ــی نیس ــول اصالح طلب اص
ــا  ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــی ای ــروژه اصاح طلب ــد پ - ببینی
دنیــا آشــتی کنیــم و صلح طلــب باشــیم، حــال اگــر 
ــو ببــرد. چــرا  ــروژه را جل ــن پ ــد ای ــی می توان حســن روحان
ــرام  ــًا تلگ ــه مث ــان اینک ــرای اصاح طلب ــم درود؟ ب نگویی
ــی؟  ــه کس ــط چ ــت. توس ــم اس ــی مه ــود، خیل ــر نش فیلت
ــکان دارد  ــما ام ــا ش ــی. بســم اهلل. ام ــت اعتدال توســط دول
ــی  ــد. ول ــور کنی ــس جمه ــب را رئی ــک آدم اصاح طل ی
آنقــدر در جامعــه علیــه او مقاومــت ایجــاد شــود کــه هــر 
ــر  ــم اگ ــن می گوی ــد. م ــته باش ــران داش ــک بح 9 روز ی
ــه  ــار اصاح طلبان ــا هــر ســابقه ای رفت ــی ب ــا جریان کســی ی
ــرد برداشــتمان  ــی را پیــش ب داشــت و گفتمــان اصاح طلب
ــم  ــدی می گیری ــات را ج ــا انتخاب ــی م ــت. وقت ــت اس مثب
می کنیــم؛  مطــرح  را  تحول خواهانه مــان  شــعارهای  و 
کــه  می کننــد  ســعی  کاندیداهــا  آن  تمــام  می بینیــم 
ــن وقتــی یــک  ــد. بنابرای شــعارها را در پوسترهایشــان بزنن
ــه از  ــعارهای اصاح طلبان ــا ش ــی ب ــر دلیل ــی به ه کاندیدای
مــردم رأی می گیــرد، مطالبــات عمومــی اصاح طلبانــه 
ــرای  ــا دارم ب ــن روزه ــن در ای ــود م ــود. خ ــه می ش نهادین
ــه  ــم ک ــاش می کن ــی ت ــای اصاح طلب ــدت کاندیداه وح
دارم  اصاح طلب هایــی  بــه  یــا  نمی شناسمشــان  اصــًا 
ــًا  ــد. قب ــارکت بوده ان ــای مش ــه بچه ه ــم ک ــک می کن کم
ــوا  ــهر دع ــورای ش ــتیم. در ش ــدی داش ــم مرزبن ــا ه ــا ب م
داشــتیم امــا االن بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بایــد ایــن 
مســائل بچه گانــه را کنــار بگذاریــم. در کشــور یــک 
مســأله مهم تــری وجــود دارد کــه اگــر ایــن کشــور دســت 
نیروهــای رادیــکال بیافتــد و ایــن نیروهای رادیــکال مملکت 
را بــه ســمت جنــگ ببرنــد، اصــًا مملکتــی نمی مانــد کــه 
بخواهیــم باهــم راجــع بــه مســائل مختلــف بحــث کنیــم، 
ــن نقطــه پیشــرفت اســت.  ــه ای ــن رســیدن ب ــه نظــر م ب
ــی را  ــان چیزهای ــا اصاح طلب ــه م ــم ک ــر می کن ــن فک م
ــم  ــی را ه ــک چیزهای ــم و ی ــاد گرفتی ــالها ی ــن س ــی ای ط
ــه مســائل  ــم ک ــاد گرفتی ــا ی ــد. م ــاد گرفتن ــا ی اصول گراه
ــتور  ــی در دس ــت مل ــی و امنی ــع مل ــل مناف ــر مث کان ت
ــم  ــی می گفتی ــود یعن ــن ارزش نب ــًا ای ــد. قب ــان باش کارم
ــگ  ــه! جن ــظ بشــود حــاال مهــم نیســت چگون ــت حف امنی
ــا االن  ــد. ام ــرود و بجنگ ــد ب ــپاه بای ــود س ــه بش ــم ک ه
می بینیــم  می کنیــم  نــگاه  می گوینــد  اصاح طلب هــا 
در منطقــه، خطــر داعــش درحــال گســترش اســت. اینکــه 
ــی  ــور ناامن ــد و در کش ــا نیای ــرزمین م ــه س ــش ب داع
ــا  ــرای اصاح طلب ه ــی مهمــی اســت. ب نشــود، ارزش خیل
امنیــت یــک ارزش شــده اســت. االن بــرای قاســم 
ســلیمانی احتــرام قائل انــد. می گوینــد خــدا خیــرش 

ــت. ــه اس ــش را گرفت ــوی داع ــه و جل ــد، رفت بده

نتیجه قابل توجه نظرسنجی دانشگاه »مریلند«: 60 درصد از مردم طرفدار اعتدالیون هستند. 

ابراهیــــم اصغــــرزاده در گفتـــگوی اختصـــاصی بــا وقایـــع اتفاقیــــه:
جنبش دانشجویی می توانـد بـا گفتمـان اصالحات همسو شود.
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براســاس نظرســنجی دانشــگاه مریلنــد کــه بیــن روز 29 دســامبر تــا 15 ژانویــه اجــرا شــد نظــر 1012 نفــر از ایرانیــان بــاالی 18 
ســال از طریــق تلفــن پرســیده و ضریــب خطایــی میــان منفــی تــا مثبــت 3.2 درصــد برایــش تعریــف شــد. بــر مبنــای نســخه 
مفصــل نظرســنجی کــه در اختیــار المانیتــور قــرار گرفتــه اســت، 82 درصــد از پاســخ دهندگان، نظــر مثبتــی نســبت بــه روحانــی 
داشــتند و 78 درصــد نیــز بــه محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کــه تیــم ایرانــی را در مذاکــرات منتهــی بــه امضــای برجــام 
بــا ایــاالت متحــده و پنــج قــدرت دیگــر جهانــی رهبــری کــرد، عاقــه داشــتند. همچنیــن بــر مبنــای ایــن نظرســنجی، 59 درصــد 
از ایرانی هــا می خواهنــد کــه نزدیــکان و حامیــان روحانــی در انتخابــات پیــش روی مجلــس، برنــده شــوند .ایــن احســاِس مثبــت 
نســبت بــه رئیــس جمهــور، بیانگــر تاییــد گســترده برجــام از ســوی مــردم ایــران اســت کــه تحریم هــای ســازمان ملــل، اروپــا و 
برخــی تحریم هــای ایــاالت متحــده را در روز 16 ژانویــه در ازای  محــدود کــردن برنامــه اتمــی برداشــت. بــر طبــق نظرســنجی 

مذکــور، 72 درصــد حامــی توافــق هســتند و 80 درصــد از روابــط بهتــر بــا اروپــا حمایــت می کننــد.

می آییم تا...

ارزیابی انتخابات 7 اسفند

نگاه ویژه
فاطمه احمدی
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ــه روزهــای  ــم اصغــرزاده ب ــا از ابراهی مقدمــه: خاطــره م
ســرد پــس از انتخابــات 88 برمی گــردد. آنجــا کــه 
حســین  روبــه روی  روزهــا  آن  تیره وتــار  فضــای  در 
شــریعتمداری نشســت و حرف هایــش را صریــح و بــدون 
لکنــت زد. از اصالح طلبــان دفــاع کــرد و گفــت بــه 
آینــده امیــدوار اســت. چنــد ســال از آن روزهــا گذشــته 
ــی  ــط امام ــجوی خ ــرزاده، دانش ــم اصغ ــروز ابراهی و ام
ــکا  ــفارت آمری ــخیر س ــگامان تس ــه روزگاری از پیش ک
ــت  ــته اس ــا نشس ــل م ــود در مقاب ــالب ب ــدای انق در ابت
ــب  ــی اصالح طل ــال سیاس ــک فع ــت ی ــار در قام و این ب
بــا مــا ســخن می گویــد.  امــروزش  از دغدغه هــای 
خالصــه ای از ایــن نشســت صمیمــی را باهــم می خوانیــم.
ــاد  ــا زی ــات گفتنی ه ــون انتخاب ــرزاده پیرام ــاب اصغ - جن
ــروز  ــرایط ام ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ــر بخواهی ــا اگ ــت ام اس
دانشــگاه دربــاره نســبت دانشــجو و انتخابــات ســخن بگوییم 
ذکــر نکاتــی ضــروری اســت. ورودی هــای امســال دانشــگاه، 
ــوران  ــاً در ک ــتند و طبع ــال های 75 و 76 هس ــن س متولدی
ــب  ــال 88 غای ــر س ــر نظی ــال های اخی ــی س ــوادث سیاس ح
بوده انــد. ازطــرف دیگــر می دانیــم کــه دغدغه هــای 
فکــری ایــن نســل همان طورکــه در نظرســنجی وقایــع 
اتفاقیه در شــماره ســیزدهم به مناســبت روز دانشــجو منتشــر 
شــد، دغدغه هایــی فردگرایانــه نظیــر دغدغــه آینــده شــغلی 
ــرای ادامــه تحصیــل اســت. به نظــر می رســد  و مهاجــرت ب
ــن ضــرورت  ــی در شــرایط حاضــر، تبیی بیــش از هــر مبحث
شــرکت در انتخابــات بــرای نســل جدیــد موضوعیــت 

ــت؟ ــاره چیس ــن ب ــما در ای ــر ش ــد. نظ می یاب
ــه  ــجو در جامع ــه دانش ــوع ک ــن موض ــر ای ــر س ــب ب - خ
ــارت  ــم. به عب ــر داری ــتراك نظ ــی اش ــت همگ ــم اس مه
ــت.  ــی اس ــوالت اجتماع ــراره تح ــجو میزان الح ــر دانش دیگ
همانطورکــه شــما در صحبتتــان گفتیــد، وقتــی دانشــجویان 
عشــق مهاجــرت دارنــد یــا مســئله آینــده شــغلی برایشــان 
مهــم اســت می تــوان ایــن امــر را به عنــوان یــک شــاخص 
مدنظــر قــرار دهیــم کــه ببینیــم جامعــه چقــدر پیشــرفت 
کــرده اســت. مــن فکــر می کنــم بایــد بحثمــان را از اینجــا 
شــروع کنیــم کــه اگر دانشــجویی کــه از نظــر مــا رابطه اش 
ــات و  ــود اتفاق ــارش نم ــت و رفت ــی اس ــت بدیه ــا سیاس ب
تحــوالت اجتماعــی اســت، چــرا االن بایــد اینقــدر مأیــوس 
ــت گریزی  ــوج سیاس ــاهد م ــد ش ــروز بای ــرا ام ــد؟ چ باش
ــر  ــن فک ــیم؟ م ــگاه ها باش ــوص در دانش ــه به خص در جامع
می کنــم اینکــه دانشــجویان االن در وضعیتــی هســتند کــه 
ــی از آن  ــک بخش ــد ی ــات بی تفاوت ان ــه انتخاب ــبت ب نس
بــه ضعفــی کــه نهادهــای دانشــجویی یــا نهادهــای سیاســی 
ــه نقــش  بیــرون از دانشــگاه بــرای تئوری پــردازی راجــع ب
ــر  ــم دقیق ت ــر بخواهی ــردد. اگ ــته اند برمی گ ــجو داش دانش
ــات  ــش اصاح ــر جنب ــد از عص ــم بای ــث کنی ــرح بح ط
ــت اصاحــات مســتقر شــد  ــم. زمانی کــه دول ســخن بگویی
ــات  ــت اصاح ــعه سیاســی دول ــار توس ــی از ب بخــش مهم
ــت  ــت وق ــود. دول ــجویان ب ــگاه ها و دانش روی دوش دانش
از ســال 76 بــه بعــد بــرروی جنبــش دانشــجویی حســاب 
ــک بحــران  ــار ی ــی زود دچ ــا خیل ــد ام ــاز کردن ــژه ای ب وی
ــد  ــه دیدن ــجویان زمانی ک ــر دانش ــارت دیگ ــدیم. به عب ش
بــار سیاســی بــر دوششــان ســنگین اســت، احســاس کردنــد 
کــه می تواننــد در همــه چیــز مداخلــه کننــد. یعنــی خیلــی 
زود دولــت اصاحــات را متهــم کردنــد بــه اینکــه دولتــی 
ضعیــف و کنــد اســت. دولتــی اســت کــه نمی توانــد 
مطالبــات اصاح طلبــان را پیــش ببــرد و بنابرایــن جریانــی 
در دفتــر تحکیــم وحــدت شــکل گرفــت کــه می گفــت مــا 
حتــی می توانیــم پیشــتاز و پیشــرو یــک جریــان یــا جنبــش 
ــم  ــد بیایی ــد و بگوی ــور کن ــم عب ــت ه ــه از دول ــیم ک باش
ــه  ــم. اینک ــزار کنی ــدوم برگ ــی رفران ــون اساس ــرای قان ب
ــر رفــت و  ــن مقطــع کمــی جلوت جنبــش دانشــجویی در ای
بعــد فکــر کــرد کــه شــانه هایش آنقــدر قــدرت دارد کــه 
ــر ســاختار روی دوش  ــرای تغیی ــار ســنگین تری ب ــد ب بتوان
بگیــرد، یــک نــوع انحــراف بــود. انحــراف از وظایفــی کــه 
ــی از  ــد. یعن ــته باش ــت داش ــجویی می توانس ــش دانش جنب
مســائل صنفــی و سیاســی عبــور کــرد و یکبــاره بــه تغییــر 
ســاختار رســید. درصورتی کــه جنبــش دانشــجویی در 
ــی  ــی جریان ــود. یعن ــف می ش ــب تعری ــان اصاح طل جری
کــه فقــط می توانــد درون یــک ســاختار و قــادر بــه 
ــه  ــد ک ــد بگوی ــد. می توان ــاختار باش ــک س ــار ی ــر رفت تغیی
مــن کاری می کنــم کــه حکومــت تغییــر رفتــار دهــد؛ امــا 

نمی توانــد بگویــد مــن کاری می کنــم کــه حکومــت را 
ــای  ــص بخش ه ــت مخت ــردادن حکوم ــم. تغیی ــر ده تغیی
حرفــه ای سیاســت اســت. احــزاب و کســانی کــه می آینــد 
در خیابــان و مقاومــت می کننــد. ایــن تنــدروی حکایــت از 
یــک بحــران در جنبــش دانشــجویی و همچنیــن در جریــان 
اصاح طلــب می کــرد کــه نتوانســته بودنــد وظایــف 
ــف دانشــجویان  ــه اجتماعــی اصاحــات و حــدود وظای بدن
را تئوریــزه کننــد. در واقــع اهدافــی کــه جنبــش دانشــجویی 
ــا  ــد پیــدا کنــد ی ــه امکاناتــی کــه دارد، می توان ــا توجــه ب ب
ــا بــرد کوتــاه اســت. تغییــر بعضــی  دنبــال کنــد اهــداف ب
از جنبه هایــی اســت کــه در رفتــار حکومــت وجــود 
ــت  ــار حکوم ــای رفت ــی از جنبه ه ــه بخش ــجو ب دارد. دانش
ــی  ــار اصاح ــوم ترین رفت ــد. مرس ــراض کن ــد اعت می توان
ــدوق رأی  ــیله صن ــت. به وس ــدوق رأی اس ــتفاده از صن اس
ــه  ــال تجرب ــه 4س ــی ک ــد کس ــردم می توانن ــه م ــت ک اس
ــش  ــن جنب ــذا به نظــر م ــد. ل ــار بگذارن ــق داشــته کن ناموف
ــا گفتمــان اصاحــات همســو شــود  ــد ب دانشــجویی می توان

ــرد. ــش بب ــه اش را پی ــات اصاح طلبان و مطالب
ــای  ــب و مزای ــگی معای ــث همیش ــر، بح ــث دیگ   - مبح
ــتانه  ــد در آس ــر می رس ــت. به نظ ــات اس ــم انتخاب تحری
اجمــاع  گســترده ترین  شــاهد  اســفند،   7 انتخابــات 
در میــان جریان هــای سیاســی پیرامــون شــرکت در 

- دانشجو میزان الحراره تحوالت اجتماعی است.
- من فکر می کنم اینکه دانشــجویان االن در وضعیتی هســتند که نســبت به انتخابات بی تفاوت اند یک بخشی از 
آن به ضعفی که نهادهای دانشــجویی یا نهادهای سیاســی بیرون از دانشــگاه برای تئوری پردازی راجع به نقش 

دانشجو داشته اند برمی گردد.
- در دوران اصالحات، دانشجویان زمانی که دیدند بار سیاسی بر دوششان سنگین است، احساس کردند که می توانند 

در همه چیز مداخله کنند. یعنی خیلی زود دولت اصالحات را متهم کردند به اینکه دولتی ضعیف و کند است.
- درصورتی که جنبش دانشــجویی در جریان اصالح طلب تعریف می شــود. یعنی جریانی که فقط می تواند درون 
یک ســاختار و قادر به تغییر رفتار یک ســاختار باشــد. می تواند بگوید که من کاری می کنم که حکومت تغییر 

رفتــار دهد؛ اما نمی توانــد بگوید من کاری می کنم که حکومت را تغییر دهم.
- دانشجو به بخشی از جنبه های رفتار حکومت می تواند اعتراض کند. مرسوم ترین رفتار اصالحی استفاده از صندوق 

رأی است. به وسیله صندوق رأی است که مردم می توانند کسی که 4سال تجربه ناموفق داشته کنار بگذارند. لذا 
به نظر من جنبش دانشجویی می تواند با گفتمان اصالحات همسو شود و مطالبات اصالح طلبانه اش را پیش ببرد.

- اشکالی که گاهی اوقات پیش می آید این است که شعارهای دموکراسی خواهی یا شعارهایی که مقداری از دید 
توده های مردم لوکس ترند، مابه ازای اجتماعی پیدا نمی کنند. البته زیاده روی از آن طرف به گفتمان احمدی نژاد 
ختم می شود. فکر می کنند اگر بیانیه دهند و با مردم صحبت کنند مردم جذبشان می شوند. جالب آنجاست که 

اطرافیان ایشان در پاسخ به انتقادات می گفتند این زبان مردم است و احمدی نژاد با زبان مردم با ایشان صحبت 
می کند. درصورتی که زبان مردم ما زبان لمپنی نیست.

انتخابــات هســتیم. تحلیــل شــما در ایــن مــورد چیســت؟
- ببینیــد اگــر بگوییــد کــه مــن انتخابــات را تحریــم 
می کنــم یــا ایــن ســاختار را نمی پذیــرم یــا مجلــس شــورای 
ــن  ــی از ای ــد و حرف های ــی باش ــس مل ــد مجل ــامی بای اس
ــا  ــن حرف ه ــا ای ــم خیلی ه ــاب ه ــه از اول انق ــت ک دس
ــه از  ــه همیش ــت ک ــرده اس ــت ک ــه ثاب ــد. تجرب را زده ان
ــما  ــده اســت. ش ــات عقب نشــینی ش ــم انتخاب ــه تحری مقول
اپوزیســیون خــارج از کشــور را ببینیــد کــه دچــار بحــران 
اســت و نمی توانــد بــا جامعــه ارتبــاط برقــرار کنــد. 
ــرا؟  ــد. چ ــی ندارن ــه ایران ــنوایی در جامع ــوش ش ــًا گ اص
ــرد.  ــت ورزی ک ــود سیاس ــاء نمی ش ــه در خ ــر اینک به خاط
ــرار  ــاط برق ــه ارتب ــوان این گون ــر می ت ــه مگ ــن جامع ــا ای ب
ــنفکران  ــان و روش ــات اصاح طلب ــی اوق ــه گاه ــرد؟ اینک ک
ــردم را  ــان م ــه زب ــتند ک ــه دور هس ــدر از جامع ــا آنق م
نمی فهمنــد ناظــر بــه همیــن مســأله اســت. مثــًا االن اگــر 
شــما برویــد ســر چهــارراه بایســتید و مــدام بگوییــد »حقوق 
ــد  ــرد نمی کن ــره خ ــما ت ــرای ش ــم ب ــر ه ــک نف ــر« ی بش
امــا اگــر برویــد و راجــع بــه یارانه هــا و مســائل معیشــتی 
ــما را  ــرف ش ــد ح ــخن بگویی ــا س ــا آنه ــردم ب ــغلی م و ش
ــد.  ــرار می کنن ــاط برق ــما ارتب ــا ش ــد و ب ــوش می دهن گ
اشــکالی کــه گاهــی اوقــات پیــش می آیــد ایــن اســت کــه 
ــداری  ــه مق ــا شــعارهایی ک شــعارهای دموکراســی خواهی ی

گفتگــــــو خالصـــــه 
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ماراتــن احراز صالحیــت
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انتخابــات پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری، دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی و نیــز میــان دوره ای شــورای اســامی 
شــهر و روســتا بطــور همزمــان روز هفتــم اســفند مــاه آتــی برگــزار مــی شــود.مردم خراســان رضــوی 18 نماینــده از 12 حــوزه 
انتخابیــه ایــن اســتان در مجلــس شــورای اســامی دارنــد. همچنیــن هفــت نفــر از مجمــوع 88 نماینــده دوره پنجــم مجلــس خبــرگان 
رهبــری نماینــدگان مــردم اســتان خراســان رضــوی خواهنــد بــود .بــرای انتخابــات مجلــس شــورای اســامی 12 حــوزه اصلــی و 61 
حــوزه فرعــی و بــرای انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری یــک حــوزه اصلــی در 27 شهرســتان و 42 بخــش اســتان خراســان رضوی 
عملیاتــی شــده اســت. همچنیــن هیــات نظــارت بــر انتخابــات در خراســان رضــوی عــاوه بــر هیــات مرکــزی پنــج نفــره، در ســطح 
43 بخــش و 28 شهرســتان هیاتهــای ســه نفــره نظــارت دارد. خراســان رضــوی شــش میلیــون و 130 هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه 
از ایــن تعــداد چهــار میلیــون و 260 هــزار نفــر واجــد شــرایط رای دادن هســتند و از بیــن آنهــا نیــز 268 هــزار و 205 نفــر رای 
اولــی محســوب مــی شــوند .اســتان خراســان رضــوی 130 هــزار و 884 رای اولــی دختــر و 137 هــزار و 321 رای اولــی پســر دارد.

حضور بیش از ۲60 هزار رای اولی در انتخابات ۹4 خراسان رضوی

ــش  ــامی پی ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل ــات دهمی انتخاب
رو اســت و زمــان درنــگ و اندیشــیدن و تأملــی بــر 
ــرا رســیده اســت. در ایــن  گذشــته و تجربیــات تاریخــی ف
بــاب چنــد مســأله قابــل طــرح اســت؛ اولیــن و مهمتریــن 
ــدادن  ــا رأی ن ــاره  رأی دادن و ی ــا درب ــأله، گمانه زنی ه مس
اســت. حــال کــه پــس از تجربــه   ســیاه ســال های گذشــته 
ــگ  ــراس از جن ــم، ه ــزوا و تحری ــخ ان ــم تل و چشــیدن طع
قریب الوقــوع و حــس ناامنــی پایان ناپذیــر، درگیــری و 
مشــغله همیشــگی بــرای تأمیــن معــاش و نیازهــای اولیــه و 
کرامتــی کــه ال بــه الی تــوده ای از خس وخاشــاك خاکســتر 
ــا مشــارکت حداکثــری مــردم بــه ســر کار  شــد، دولتــی ب
ــی ســایه ســرد  ــه عرصــه اجرای ــدو ورودش ب ــد و در ب آم
ــه ای  جنــگ را از آینــده ملــت و کشــور زدود، توهــم توطئ
کــه کشــور را بــه زوال و نابــودی ســوق مــی داد بــه 
ــتی  ــه آش ــل ب ــت تبدی ــق و عقانی ــاق، منط ــتوانه اخ پش
ــردای  ــرای ف ــان ب ــرد و آرزویم ــی ک ــازش بین الملل و س
ــر  ــاش بهت ــرای مع ــان ب ــق و امیدم ــم را محق ــدون تحری ب
ــس  ــه مجل ــود ک ــی ب ــه در حال ــن هم ــرد و ای ــاء ک را احی
ــاش  ــت ت ــات، نهای ــرژی و امکان ــوا، ان ــام ق ــا تم ــم ب نه
خــود را در جهــت کارشــکنی در اقدامــات مذکــور بــه کار 
بســت. تاشــی کــه شــاید داشــت گوشــه ای از ناکامــی ایــن 
طیــف را در انتخابــات ریاســت جمهــوری جبــران می کــرد. 
حــال ســؤال اینجاســت؛ آیــا دولــت می توانــد بــدون 
ــق  ــود را محق ــوان خ ــر ت ــدل حداکث ــراه و هم مجلســی هم
ــورد  ــه در م ــترده ای ک ــای گس ــا رد صاحیت ه ــازد؟ ب س
ــار  ــاید دچ ــت، ش ــورت گرف ــب ص ــای اصاح طل کاندیداه
ایــن شــبهه شــویم کــه امــکان انتخابــات آزاد از مــا ســلب 

ســرانجام 6 هــزار و 230 نفــر بــرای انتخابــات مجلــس تأییــد 
ــه  ــا همانطورک ــد صاحیت ه ــن تأیی ــدند. مارات ــت ش صاحی
ــه  ــه ن ــد البت ــاز ش ــر آغ ــیار نفس گی ــد بس ــی می ش پیش بین
بــرای هــر دو جریــان درگیــر انتخابــات! طبــق معمــول اکثــر 
اصول گرایــان به جــز برخــی چهره  هــای جنجالــی فعلــی 
مجلــس ماننــد رســایی در همــان مرحلــه اول تأییــد شــدند اما 
ــاً 90درصــد  ــدند و تقریب ــزان ش ــار برگ ری ــان دچ اصاح طلب
از کاندیداهــای آنــان رد صاحیــت شــدند و ایــن اتفــاق حتــی 
واکنــش رئیــس جمهــور را نیــز درپــی داشــت. طبیعتا شــورای 
ــد  ــد و معتق ــل می خوان ــات را بی دلی ــام اعتراض ــان تم نگهب
ــتعفای ســخنگوی  ــی اس ــرده ول ــل ک ــه درســت عم اســت ک
شــورای نگهبــان، همــراه بــا کنایــه بــه دبیــر شــورای نگهبــان 
ــاد،  ــاق افت ــا اتف ــه صاحیت ه ــار اولی ــا اخب ــارن ب ــه مق ــز ک نی
ــا و  ــی جریان ه ــرف برخ ــارج از ع ــور خ ــان از حض ــود نش خ
ــده  ــل مطرح ش ــت. دالی ــا داش ــی صاحیت ه ــراد در بررس اف
بــرای رد صاحیــت بســیاری از افــراد کــه ســابقه حضــور در 
ــزام  ــدم الت ــز داشــته اند ع ــس را نی ــی و مجل پســت های دولت
ــوان  ــه عن ــت فقی ــه والی ــزام ب ــدم الت ــام و ع ــه اس ــی ب عمل
ــود  ــؤال را به وج ــن س ــع ای ــن موضــوع در واق ــود و ای ــده ب ش
آورد کــه چگونــه در جمهــوری اســامی ایــن حجــم از افــراد 
ــت های  ــور در پس ــابقه حض ــه س ــده ک ــناخته ش ــرح ش مط
ــه اســام و والیــت فقیــه التــزام  مختلــف را نیــز داشــته اند ب
ــان  ــار اصاح طلب ــر شــد این ب ــد متذک ــی نداشــته اند؟ بای عمل
موضــع عقب نشــینی را انتخــاب نکردنــد و بــا اعتــراض 
ســعی در بازگردانــدن رأی شــورای نگهبــان داشــتند و عنــوان 
ــد  ــرك نخواهن ــات را ت ــه انتخاب ــت صحن ــد در هــر حال کردن
کــرد. پــس از آن در مرحلــه دوم از بررســی های شــورای 

شــده و شــرکت در چنیــن انتخاباتــی اشــتباه محــض اســت 
ولــی درســت در همیــن زمــان اســت کــه بایــد تجربیــات 
گذشــته را بارهــا و بارهــا مــرور کنیــم و بایدهــا و نبایدهــا 
ــم.  ــی کنی ــان را بازبین ــتی انتخاب هایم ــا نادرس ــتی ی و درس
عــدم مشــارکت بســیاری از منتقــدان دولــت در انتخابــات 
هشــتمین دوره مجلــس شــورای اســامی کــه شــاید ناشــی 
ــان  ــان در آن زم ــر اصاح طلب ــای فراگی از رد صاحیت ه
ــکیل  ــه تش ــان، منجرب ــاف اصولگرای ــن ائت ــود و همچنی ب
مجلســی شــد کــه تنهــا چهــارده درصــد آن را نماینــدگان 
ــد و شــد  ــت طیــف فکــری جامعــه تشــکیل می دادن اکثری
آنچــه نبایــد می شــد... . مشــارکت در انتخابــات در شــرایط 
ــظ دســتاوردهایی  ــه نوعــی ســهیم شــدن در حف ــی، ب کنون
اســت کــه پــس از 24 خــرداد 92 بــه آن دســت یافتیــم. 
خــردادی کــه ثابــت کردیــم انفعــال و کناره گیــری از 
عرصــه سیاســی کشــور، محکــوم بــه شکســت اســت و مــا 

ــم. ــش گرفتی ــروزی را پی راه پی
ــر  ــرا بهت ــس اصول گ ــه دوره مجل ــه س ــس از تجرب ــال پ ح
ــت اختصــاص  ــت رأی و اهمی ــا اهمی ــه ب ــوان در رابط می ت
رأی بــه طیــف فکــری خــاص اظهارنظــر کــرد. اکنــون کــه 
ــت  ــراوان دس ــراز و نشــیب های ف ــس از ف ــان پ اصاح طلب
بــه ائتــاف زده و پاســخی دندان شــکن بــه انتقاداتــی 
ــود  ــازماندهی خ ــدم س ــا و ع ــی دیدگاه ه ــاره  پراکندگ درب
ــاش  ــم ت ــه علی رغ ــت ک ــبی اس ــت مناس ــد، فرص داده ان
اقتدارگرایــان بــرای حضــور در عرصــه قــدرت، کــه 
ایجــاد فضــای ســردی و رخــوت و ســوق دادن بــه عــدم 
ــار  ــورد انتظ ــه م ــول نتیج ــات و حص ــرکت در انتخاب ش
ــات  ــوا در انتخاب ــا تمــام ق خــود از آن دســت می باشــد، ب
ــاد داشــته باشــیم کــه اصاحــات  ــه ی شــرکت کــرده و ب
ــاختار  ــور در س ــدون حض ــرف و ب ــی ص ــاختار مدن در س

ــود. ــد ب ــن نخواه ــری ممک ــه تصمیم گی ــدرت و عرص ق

ــه  اول  ــدگان در مرحل ــر از رد صاحیت ش ــان، 1500 نف نگهب
ــده  ــناخته ش ــراد ش ــان اف ــیاری از آن ــه بس ــدند ک ــد ش تأیی
ــی شــورای نگهبــان  ــد ول مــورد اعتــراض اصاح طلبــان نبودن
ــی  ــرای هیــچ گروهــی باق ــه ای ب ــود کــه دیگــر بهان معتقــد ب
ــم در  ــان حاک ــد جری ــده ای معتقدن ــد ع ــده اســت. هرچن نمان
ــا  ــت ب ــز اس ــان نی ــف اصاح طلب ــه مخال ــان ک ــورای نگهب ش
ــعی  ــده س ــناخته ش ــراد ش ــی اف ــه برخ ــد مرحله به مرحل تأیی
دارد تــا حتــی االمــکان جلــوی برنامه ریزی هــای اصاح طلبــان 
ــور  ــان به ط ــه، اصاح طلب ــن مرحل ــس از ای ــی پ ــرد ول را بگی
ــا  ــود ب ــاف خ ــای ائت ــاب کاندیداه ــود انتخ ــدی وارد گ ج
حامیــان دولــت شــدند امــا شــورای نگهبــان حتــی در آخریــن 
ســاعات اعــام نتایــج بررســی صاحیت هــا نیــز برخــی دیگــر 
ــا شــائبه مطــرح شــده  از چهره هــای مطــرح را تأییــد کــرد ت
ــت  ــاً لیس ــر تقریب ــار دیگ ــال این ب ــر ح ــه ه ــود. ب ــت ش تقوی
ــی شــده  ــت در سراســر کشــور نهای ــان دول اصاحــات و حامی
ــه پختگــی الزم در  ــد کــه ب ــان نشــان دادن اســت و اصاح طلب
مواجــه بــا شــرایط مختلــف دســت یافته اند.امــروز، ایــن ماراتــن 
ــام  ــه اتم ــود ب ــر ب ــب و نفس گی ــان عجی ــا پای ــاز ت ــه از آغ ک
ــورد  ــای سیاســی لیســت های م ــام گروه ه ــیده اســت و تم رس
حمایــت خــود را منتشــر کــرده انــد ولــی همچنــان ایــن ســؤال 
بی پاســخ باقــی مانــده اســت کــه آیــا بهتــر نیســت نماینــدگان 
مجلــس کــه تقریبــاً هــر دوره بــه رونــد بررســی صاحیت هــا 
معتــرض هســتند درجهــت اصــاح قوانین مرتبــط اقــدام کنند 
تــا کمتــر شــاهد مطــرح شــدن ایــن شــائبه ها و اتهامــات بــه 
شــواری نگهبــان باشــیم؟ البتــه می تــوان از ایــن زاویــه هــم بــه 
موضــوع نــگاه کــرد که شــاید جریانــی تمامیت خــواه وجــود دارد 
کــه ســعی در حفــظ شــرایط موجــود دارد و بــرای حــذف رقبــا 
از آن اســتفاده می کنــد کــه مطمئنــاً بــرای تغییــر ایــن شــرایط 
نیازمنــد یــک عــزم جــدی از طــرف مردم بــرای تغییــر ترکیب 

مجلــس و درپــی آن اصــاح برخــی روندهــا هســتیم.
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دنیا منتظر اسکار گرفتن دی کاپریوست!

نیمه دوم بهمن 694

در یــک گیــم 8 بیتــی شــما می توانیــد جــای بازیگــر محبوبــی که پنج بــار نامــزد دریافت جایزه اســکار شــده بــازی کنیــد و باالخــره رویاهایش 
را بــه حقیقــت برســانید! بــه گــزارش وقایــع اتفاقیــه به نقــل از ایندپندنــت، دنیا بــه این نیــاز دارد کــه لئونــاردو دی کاپریــو باالخره اســکارش را 
ببــرد، امــا تــا آن موقــع کمپانــی ِد الیــن یــک بــازی درســت کــرده کــه می توانیــم عصبانیت مــان را در آن خالــی کنیم. »خشــم فــرش قرمزی 
لئــو« نــام یــک بــازی ســبک آرِکیــد اســت کــه در آن دی کاپریــو بــا عصبانیــت روی فــرش قرمــز مســابقه می دهــد تــا بــه جایــزه اســکار 
محبوبــش برســد. موانعــی از جملــه پاپاراتزی هــا، مصاحبه کننده هــا، کــوه یخــی کــه تایتانیــک را غــرق کــرد ســر راه او قــرار دارد، امــا اگر دکمه 
اســپیس را بــه موقــع فشــار دهیــد، او می پــرد و در نهایــت بــه اســکارش می رســد. کلــی فرصــت هــم بــرای مســابقه ســرعت دادن بــا دیگــر 
نامزدهــا بــرای دریافــت جایــزه بهتریــن بازیگــر وجــود دارد کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه مایــکل فاســبندر در نقــش اســتیو جابــز، برایــان 
کرانســتون در نقــش ترامبــو، ادی ردمیــن در نقــش لیلــی البــه )از فیلم »دختــر دانمارکی( اشــاره کــرد. اما باید مواظب باشــید زیرا ممکن اســت 

فکــر کنیــد لبــاس فضایــی »مریخــی« مــت دیمــون باعــث می شــود ســرعتش کم شــود، امــا حســابی تند مــی دود!

رضا قلندرآبادی
فارغ التحصیل فقه و مبانی حقوق

مریخــي جدیدتریــن اثــر ریدلــي اســکات اســت کــه به نظــر 
می رســد ایــن فیلــم کمــی بــاذوق و قریحــه  فیلمســاز فاصلــه 
ــوب  ــینمایی گلدن گل ــه در جشــنواره س دارد. مریخــی اگرچ
ــکال را  ــم ســال در بخــش کمدی/موزی ــن فیل ــوان بهتری عن
تصاحــب کــرد امــا ایــن فیلــم، نخســت از فیلمنامــه ضربــه 
مي خــورد. در واقــع فیلمنامه نویــس فــرض خــود را در 
ــر  ــب در آن س ــنایي مخاط ــایي، ناآش ــي و گره گش گره افکن
ــاط عطــف  ــن نق ــرار داده و ای ــخ ق ــیاره  مری کهکشــان و س
به گونــه اي اســت کــه داســتان بــرروي آنهــا ســاخته شــده 
ــي خــود را از  ــدام منطــق علمــي و منطــق روای ــر هرک و اگ

ــود. ــي مي ش ــم بي معن ــه  فیل ــد ادام ــت بده دس
ــت.  ــق اس ــدون منط ــخصیت ها ب ــي ش ــروج بعض ورود و خ
حتــي شــخصیت مــارك واتنــی هــم جــاي کار دارد، هرچنــد 
ــین و  ــل تحس ــش قاب ــن نق ــون در ای ــت دیم ــازی م ــه ب ک
ــایه  ــر س ــه زی ــگان( ک ــم جدامانده)رفت ــا فیل ــه ب درمقایس
ــون  ــک نیکلس ــو و ج ــاردو دی کاپری ــون لئون ــتارگانی چ س

ــم. ــری را از او می بینی ــش بهت ــت، نمای ــرار داش ق
ــرار  ــه اص ــت ک ــن اس ــی ای ــورد مریخ ــر در م ــه دیگ نکت
ــل  ــم بي دلی ــمتی از فیل ــان در قس ــان و ضدقهرم ــر قهرم ب
ــم  ــي فیل ــکانس هاي قبل ــا س ــض ب ــد و متناق ــر می رس به نظ
ــم و  ــده در فیل ــوب و تنی ــیقي خ اســت. برخــاف آن، موس
فیلمبــرداري وولســکی لهســتانی قابــل ســتایش اســت کــه 
ایــن نکتــه خــود تاحــدودي تنهایــي شــخصیت اصلــي فیلــم 
ــن دوعنصــر کارآمــد در  ــد. ای ــا ملمــوس مي کن ــراي م را ب
فیلــم بیــش از هرچیــزي حــس همزادپنــداري را در مخاطب 
ــي کــه  ــوان گفــت هــر جای ــد و به راحتــي مي ت ــده مي کن زن
ــر مي ایســتد. ــه باالت ــک پل ــم ی ــود فیل ــیقي وارد می ش موس

ایــن اثــر شــاید نهایــت اضطــراب، تــرس و ناامیــدی را در 
ــکات  ــي اس ــوع ریدل ــا درمجم ــود آورد ام ــب به وج مخاط
بــراي مــا اجــراي خــاص و نفس گیــري نــدارد و بیننــده اي 
راضــي  مي شناســد،  را  اســکات  ریدلــي  توانایــي  کــه 
ــل  ــم از ماحص ــکات ه ــي اس ــود ریدل ــاید خ ــود. ش نمي ش
ــه    کار راضــي نبــوده کــه در مصاحبــه اي بیــان کــرده: »بدن
هالیــوود قــدرت تجربــه کــردن را از فیلمســاز مي گیــرد« و 
اینکــه او عنــوان کــرده دوســت دارد بــه فیلمســازي تجربــي 
روي آورد. کارگردانــي ایــن اثــر نمي توانــد نمونــه  بدیعــي از 
ایــن دســت فیلم هــا را بــه مــا نمایــش دهــد. اســکات کمــي 
ــاي  ــر نمونه ه ــال اخی ــه در دو س ــت ک ــانس اس ــم بدش ه
بی نظیــری همچــون »جاذبــه« و »بیــن ســتاره اي« بــا 
ــطح  ــده و س ــه ش ــب ارائ ــه مخاط ــگفت ب ــاي ش تجربه ه
ــر  ــم ازنظ ــینمایي و ه ــاظ س ــم به لح ــب ه ــلیقه ي مخاط س
منطــق علمــي باالتــر رفتــه اســت. اســکات بــا ایــن ســطح 
ــا بضاعــت کــم فیلمنامــه  مریخــي،  ــد ب توقعــات بایــد بتوان

ــد. ــده را راضــي کن بینن
ــد  ــد اســکات مي توان ــد و دی ــد منتظــر مان حــال فقــط بای
ــي  ــاي تجرب ــه ایده ه ــد و ب ــه کن ــوود غلب ــر حصــار هالی ب
ــاي  ــد در فیلم ه ــا بتوان ــد ت ــت بزن ــکاتي دس ــوع اس از ن
بعــدي چشــمان مخاطــب را بهتــر نــوازش دهــد. هرچنــد 
ــی« در  ــات »مریخ ــام اتفاق ــت روزی تم ــد نیس ــه بعی ک

ــدد. ــت بپیون ــه واقعی ــدان دور ب ــده ای نه چن آین
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کافه تریا
جشنواره   فجر؛ ده روز پر رونق سینما

ــداد  ــن روی ــک مهم تری ــدون ش ــر، ب ــم فج ــنواره ی فیل جش
ســینمایی در ایــران و پایــان آن آغــاز ســال نوی ســینما اســت. 
ــه  ــه خان ــی ازجمل ــن های مختلف ــال، جش ــول س ــه درط اگرچ
ــزار  ــظ و... برگ ــندگان، حاف ــدان و نویس ــن منتق ــینما، انجم س
ــا  ــر، توجه ه ــنواره  فج ــدازه جش ــدام به ان ــا هیچ ک ــود، ام می ش
را به خــود جلــب نمی کنــد. دلیلــش هــم ایــن اســت کــه اوالً 
ــاً در آن،  ــود و ثانی ــزار می ش ــی ده روز برگ ــنواره ط ــن جش ای
فیلمســازان، جدیدتریــن ســاخته های خــود را عرضــه می کننــد 
ــه  ــتاقانه و امیدواران ــم مش ــینما ه ــدی س ــدان ج و عاقه من
ــه  ــران ک ــینمای ای ــند. س ــف می کش ــینماها ص ــل س درمقاب
معمــوالً در طــول ســال یــک رکــود نســبی را تجربــه می کنــد، 
ــق  ــه رون ــد ب ــرد و امی ــازه می گی ــی ت ــنواره جان ــول جش درط
گرفتــن دوبــاره  ســینما در دل هــا زنــده می شــود. در ایــن دوره 
ــردم از جشــنواره  ــتقبال م ــای پیشــین، اس ــد دوره ه ــم مانن ه
کامــاً چشــم گیر بــود و ایــن را می تــوان از تصویــر صف هــای 

ــت. ــل ســینماها به وضــوح دریاف ــردم درمقاب ــی م طوالن
آنهــا کــه آمدنــد، آنهایــی کــه نیامدنــد و آنهایــی کــه جــا 

ماندنــد.
از میــان بازیگــران، در ایــن دوره پیشکســوتانی ازجمله جمشــید 
مشــایخی، عــزت اهلل انتظامــی، داوود رشــیدی و در میــان 
ــد  ــی، حمی ــن حیای ــون امی ــی چ ــم چهره های ــا ه جوان تره
فرخ نــژاد، ترانــه علیدوســتی، رامبــد جــوان و... حضور نداشــتند. 
ــوش  ــرادی چــون داری ــم اف ــان فیلمســازان برجســته ه از می
مهرجویــی، مســعود کیمیایی فیلمــی در ایــن دوره نداشــتند، اما 
حضــور ابراهیــم حاتمی کیــا، با فیلــم پرســروصدای »بادیــگارد« 
ــود. رضــا  ــات مهــم جشــنواره امســال ب ــن دوره، از اتفاق در ای
میرکریمــی بــا فیلم »دختــر«، کمــال تبریزی بــا »امــکان مینا«، 
و کیومــرث پوراحمــد بــا »کفشــهایم کــو« از دیگــر کارگردانان 
مطــرح بودنــد کــه در بخش ســودای ســیمرغ حضور داشــتند. 
ــوان و »رگ  ــد ج ــگار« رامب ــادی، »ن ــر فره ــنده« اصغ »فروش
خــواب« حمیــد نعمــت اهلل هــم ازجملــه فیلم هایــی بودنــد کــه 
ــرای دیدن شــان  ــد ب ــان بای ــه جشــنواره نرســیدند و مخاطب ب

کمــی صبــر بیشــتری بــه خــرج دهنــد.
اعالم نامزدها؛ مثل همیشه پرحاشیه

امســال نیــز هم چــون ســال های گذشــته، اعــام کاندیداهــای 
ــود.  ــراه ب ــا حواشــی بســیاری هم بخــش ســودای ســیمرغ ب
شــاید مهم تریــن اتفــاق، نامــزد نشــدن »بادیــگارد« حاتمی کیــا 
ــن  ــی، بهتری ــن کارگردان ــه بهتری ــی ازجمل در بخش هــای اصل
ــای  ــن موضــوع واکنش ه ــود. ای ــه ب ــن فیلمنام ــم و بهتری فیل
بســیاری را درپــی داشــت ازجملــه آن کــه مســعود فراســتی 
در برنامــه هفــت علی رغــم آن کــه نســبت بــه ایــن فیلــم نظر 
چنــدان مثبتــی نداشــت، بــه تحســین کارگردانــی حاتمی کیــا 
به خصــوص در ســکانس آخــر ایــن فیلــم پرداخــت و نامــزد 
ــد.  نشــدن آن به ویــژه در بخــش کارگردانــی را عجیــب خوان
ــم  ــه فیل ــت داوران ب ــی هیئ ــم بی توجه ــر ه ــی دیگ از حواش
»ســیانور« ســاخته بهــروز شــعیبی بــود به طوری کــه ایــن فیلــم 

را شایســته نامزدشــدن در هیــچ بخشــی ندانســتند.

باالخــره بعــد از 14 ســال فرصــت یافــت تــا در 
ــخ  ــواب تل ــود. خ ــران ش ــه اک ــر و تجرب ــروه هن گ
محســن  نویســندگی  و  کارگردانــی  بــه  فیلمــی 
ــژه  ــزه وی ــده جوایــزی از قبیــل جای امیریوســفی و برن
ــنواره  ــوان از جش ــگاه ج ــزه ن ــی و جای ــن طای دوربی
کــن 2004، جایــزه اســکندر طایــی از تالونیکــی 
از  بین المللــی  منتقدیــن  فیپرشــی  جایــزه  یونــان، 
ــاره  ــری درب ــه اث ــرم ن ــه به نظ ــوئیس و... ک ــو س ژن
بــه  میــل  و  اســت  زندگــی  دربــاره  کــه  مــرگ 
ــری  ــخ اث ــواب تل ــختی هایش. خ ــه س ــا هم ــتن ب زیس
ــای  ــوت فیلم ه ــه در بره ــت ک ــان اس ــیار درخش بس
ــت. ــده اس ــد آم ــران، پدی ــینمای ای ــمند در س ارزش

قبرســتان  همــه کاره  کــه  مرده شــوری  اســفندیار، 
ــز  ــه چی ــر هم ــد و ب ــم می ران ــر آن حک ــت و ب اس
ــه  ــوری در قبرســتان ک ــرل و ســلطه دارد. دیکتات کنت
هــر روز وقتــی کارش تمــام می شــود جهــت نظــارت 
ــنگی  ــر س ــی رود، ب ــاال م ــه ای ب ــتان از تپ ــر قبرس ب
ــی  ــا دوربین ــی ایســتد و ب ــدس م ــول خــودش مق به ق
ــر  ــرد و ب ــر می گی ــر نظ ــود را زی ــروی خ ــام قلم تم
ــه  ــتان ک ــفندیار داس ــاال اس ــد. ح ــارت می کن آن نظ
ــل را  ــت و عزرائی ــم اس ــرگ ندی ــا م ــت ب سال هاس
ــه  ــی متوج ــد، به طریق ــود می دان ــق خ ــکار و رفی هم
ــه  ــر ب ــم نظ ــی، چش ــکار قدیم ــن هم ــه ای ــود ک می ش

سیمرغ ها بر شانه   چه کسانی نشستند؟
ســر انجــام روز 22 بهمــن فــرا رســید و طبــق رســم هــر ســاله، 
مراســم اختتامیــه ســی وچهارمین جشــنواره  فیلــم فجــر برگــزار 
ــب توجــه  ــی کــه در جشــنواره  امســال جل شــد. یکــی از نکات
می کــرد بخــش جوایــز فیلم هــای انیمیشــن بــود. امســال بــرای 
نخســتین بار هشــت فیلــم انیمیشــن در ایــن بخــش بــا یکدیگر 
بــه رقابــت پرداختنــد کــه در پایــان، فیلم هــای »پادشــاه آب« 
ــن  ــینمای انیمیش ــدند. س ــده ش ــدس« برگزی ــت مق و »فهرس
کــه امــروزه در جهــان هــم به شــدت مــورد توجــه قــرار دارد، 
ــق یافتــه اســت. اســتقبال  متأســفانه در کشــور مــا کمتــر رون
قابــل توجــه مــردم از انیمیشــن »شــاهزاده روم« نشــان داد کــه 
مــردم نیــز به شــدت مشــتاق ســینمای انیمیشــن هســتند. امــا 
در مهم تریــن و جذاب تریــن بخــش اختتامیــه، یعنــی ســودای 
ســیمرغ اتفاقــات جالــب توجهــی رخ داد و ظاهــراً داوران تصمیم 
گرفتــه بودنــد بــه جوانــان بیشــتر بهــا دهنــد. در ایــن بخــش 
فیلــم »ابــد و یــک روز« بــه کارگردانــی ســعید روســتایی، شــش 
ســیمرغ بلوریــن ازجملــه بهتریــن کارگردانی، بهتریــن فیلمنامه 
و بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن »پرینــاز ایزدیــار« را از آن خــود 
کــرد. نکتــه  جالــب توجــه ایــن اســت کــه ایــن فیلــم، جایــزه  
بهتریــن کارگردانــی و نیــز بهتریــن فیلــم بخــش نــگاه نــو را نیز 
از آن خــود نمــود. جایــزه  بهتریــن فیلم بخش ســودای ســیمرغ 
هــم بــه فیلــم »ایســتاده در غبــار« بــه کارگردانی محمدحســین 
مهدویــان تعلــق گرفــت. »بادیــگارد« حاتمی کیــا هم تنهــا موفق 
بــه دریافــت دو ســیمرغ در بخش هــای جلوه هــای ویــژه میدانی 
و بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد بــرای پرویــز پرســتویی شــد.

 هفتی که سینما دوستان را امیدوار کرد.
ــاره جشــنواره فجــر امســال نوشــت و از برنامــه  نمی شــود درب
»هفــت« ســخنی به میــان نیــاورد. برنامــه هفت امســال پــس از 
حــدود سه ســال کــه محمــود گبرلــو مجریگــری آن را به عهــده 
داشــت، دوبــاره توانســت آن چنــان کــه شایســته اســت اخبــار 

ــه اش  ــرگ دارد در خان ــره م ــته و باالخ ــود او بس خ
را می کوبــد. و اینجاســت کــه تــازه کشــمکش های 
طرفــی  از  اســفندیار  می شــود.  شــروع  اصلــی 
ــر  ــه فک ــذا ب ــدارد ل ــرگ ن ــزی از م ــد گری می دان
ــرگ  ــرای م ــود ب ــردن خ ــن و آماده ک ــت گرفت حالی
ــت  ــا هس ــته دنی ــدر دل بس ــی آن ق ــد و ازطرف می افت
کــه دل کنــدن از آن برایــش بســیار دشــوار باشــد. 
ــرگ  ــته م ــا فرش ــود ب ــی طنزآل ــس وارد کشمکش پ

ــود... ــرگ می ش ــان م ــا هم ی
ــن  ــد محس ــن کار بلن ــًا اولی ــه اتفاق ــخ ک ــواب تل خ
ــم هســت، شــوخی جســورانه ای اســت  ــفی ه امیریوس
بــا مســئله جاودانگــی و بــا انســانی کــه خــوب 
ناگزیــر اســت ولــی کودکانــه و  می دانــد مــرگ 
پــوچ در گریــز از آن اســت و در ســودای جاودانگــی.

ایــن فیلــم تقریبــًا تمــام شــاخصه هایی کــه یــک 
دارد.  خــود  در  می ســازد  درخشــان  را  فیلــم 
و  خــوب  فیلمبــرداری  و  منســجم  فیلمنامــه  از 
ــوی و  ــای ق ــا دیالوگ ه ــه ت ــی گرفت ــذاری عال صداگ
پــر از شــوخی های دوســت داشــتنی و بــه دور از 
ابتــذال و بازی هــای به یــاد مانــدی و فوق العــاده 
ــود  ــی خ ــش واقع ــی در نق ــه همگ ــر ک ــد نابازیگ چن
بــازی می کننــد و انصافــًا بســیار خــوب از پــس 

برآمده انــد. کار  ایــن 
ــه  ــد و ب ــود را ببینی ــد خ ــت داری ــر دوس ــه اگ خاص
مــرگ  برابــر  در  خــود  مضحــک  درماندگی هــای 
ــه تماشــا بنشــینید. ــخ را ب ــد، خــواب تل ــد بزنی پوزخن

جشــنواره و از همــه مهم تــر نقــد فیلم هــا را بــا حضــور مســعود 
فراســتی پوشــش دهــد. اگرچــه هــم چــون همیشــه نقدهــای 
فراســتی بــه مــذاق بســیاری فیلمســازان خــوش نیامــد، اما مهم 
ــاره طعــم  آن بــود کــه مخاطبــان ســینما پــس از ســال ها دوب
واقعــی نقــد فیلــم را در تلویزیــون چشــیدند. بهــروز افخمــی هم 
نشــان داد عاوه بــر فیلمســازی در مجریگــری هــم نســبتاً توانــا 
اســت و بــا اجــرای زنــده هــم مشــکل چندانــی نــدارد. دعــوت 
از بازیگــران و کارگردانــان فیلم هــا، گفتگوهــای تحلیلــی و... هــم 
ــال  ــنواره امس ــول جش ــت درط ــه هف ــای برنام ــایر بخش ه س
بودنــد. بــدون شــک، پخــش زنــده  ایــن برنامــه در دوره  پــس 
از جشــنواره ی فجــر نیــز جذابیت هــای آن را دو چنــدان خواهــد 

کــرد و بــر مخاطبــان آن نیــز روزبــه روز خواهــد افــزود.
پایان جشنواره، سرآغاز امید

جشــنواره امســال هــم بــه پایــان رســید و پــس از ده روز پــر 
تب وتــاب، ســینماها دوبــاره آرام گرفــت. متأســفانه ســینمای 
ایــران درطــول ســال به جــز بــا چنــد فیلــم خــاص، چنــدان 
در جــذب مخاطــب موفــق نیســت. بســیاری از مــردم، دیگر 
تصویــر صف هــای طوالنــی بــرای خریــد بلیــت را از خاطــر 
ــا  ــوان ب ــکل را می ت ــن مش ــک ای ــدون ش ــا ب ــد، ام برده ان
ــار ســینمایی درخــور شــأن مــردم حــل نمــود.  ســاخت آث
ــا  ــرای ســرگرمی مخاطــب ســاخته شــود، ام ــد ب ــم بای فیل
ــرگرمی  ــرای س ــا را ب ــازان فیلم ه ــیاری از فیلمس ــا بس گوی
ــر  ــه تصوی ــی ک ــب. مخاطب ــه مخاط ــازند و ن ــود می س خ
ــه  ــور ب ــاً مجب ــد و صرف ــی خــود در ســینما را نمی بین زندگ
ــاال  ــط روبه ب ــه متوس ــی طبق ــای آپارتمان ــای فیلم ه تماش
اســت، حــق هــم دارد بــرای دیــدن فیلــم بــه ســینما نــرود. 
ســینمایی کــه در کنــار مــردم و بــرای مــردم باشــد مخاطب 
خــود را هــم به راحتــی خواهــد یافــت. امیدواریم ســینماگران 
بــرای رونــق دادن بــه فرهنــگ ایــن کشــور کــه قطعاً ســینما 

یکــی از نمودهــای آن اســت تاشــی ویــژه نماینــد.
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حسن علیشیری )ترانه سرا و مترجم( در گفتگوی اختصاصی با وقایع اتفاقیه:
در حوزه ترانه با بحران عدم مطالعه مواجه هستیم.

سانســـور در سلطــه سلیـــقه
درباره محدودیت های موجود پیرامون هنر موسیقی در ابران

خداحافظی یغما گلرویی از اینستاگرام

کردیــم و اکنــون نیــز درگیــر فراهم کــردن موقعیتــی هســتیم 
تــا بتوانیــم پــس از نــوروز نیــز دوره  جدیــدی را برگــزار کنیــم.
- در پوســترهای اولیــه کارگاه ترانــه جملــه ای تحــت عنــوان 
ــی نیســت«  ــه ســرودن آموختن ــم کــه تران ــن باوری ــر ای »ب
وجــود دارد و ادامــه  جملــه طــوری بیــان شــده کــه قصــد 
ایــن کارگاه هــا کشــف اســتعداد اســت، ایــن شــبهه ایجــاد 
ــه ســرودن آموختنــی نیســت پــس  می شــود کــه اگــر تران
چــرا اینچنیــن کارگاه هایــی برگــزار شــود وقتــی هــدف آن 

کشــف اســتعداد بیــان شــده اســت؟
- این طــور نیســت کــه شــما می فرماییــد، درهمــان یادداشــت 
ایــن موضــوع به طــور مفصل توضیــح داده شــده اســت، این که 

گفتیــم ترانه ســرودن آموختنی 
نیســت بــه ایــن معنــی اســت 
ــوزش  ــل آم ــام آن قاب ــه تم ک
نیســت، ایــن مســأله فقــط 
مربــوط بــه ترانــه نیســت، هــر 
هنــری یــک بخــش جوششــی 
ــک بخــش کوششــی،  دارد و ی
و  ذاتــی  جوششــی  بخــش 
قســمت کوششــی آن اکتســابی 
اســت، در مــورد شــعر و ترانــه 
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــن تص ای
بخــش کوششــی ســاده اســت 
و هرکســی می توانــد در آن 
بخــش به راحتــی پیشــرفت 

کنــد، درصورتی کــه اینطــور نیســت، عــده ای می گوینــد 
کــه مگــر تمامــی ترانه ســرایان پیــش از مــا بــه کارگاه ترانــه 
ــد؟ به هیچ وجــه، آنهــا  ــه ســرودن آموخته ان ــد کــه تران رفته ان
ازطریــق مطالعــه و آزمــون خطــا بخش کوششــی ترانه ســرایی 
ــی  ــا شــرکت در جای ــوان ب ــز می ت ــروزه نی ــد و ام را آموخته ان
ماننــد کارگاه ترانــه مجموعــه ای از تجــارب و تاش هــای 
به صــورت منســجم دراختیــار  را  ترانه ســرایان مجــرب 

ــرار داد. ــب ق مخاط
هــدف اول مــا آمــوزش تکنیک هــا و روش هــا و هــدف 
بعدی مــان پــرورش اســتعدادهای درونــی افــراد و درمعــرض 
نقــد جــدی قــرار دادن آنهــا اســت. نکتــه  قابــل ذکــر دیگــر 

موســیقی های پخش شــده از رســانه، زیــر نظــر وزارت ارشــاد 
و نماینــده ولــی فقیــه در صداوســیما اســت پــس حــرام بــودن 
آن امــری تقریبــاً محــال می نمایــد و درصــورت حــال بــودن 
ــع  ــات بامان ــن قطع ــود ای ــش خ ــود پخ ــه می ش آن، چگون
باشــد امــا بــه تصویرکشــیدن وســیله ای کــه ایــن نــوا، حاصل 
ارتعــاش آن اســت دارای اشــکال باشــد. همــگان در جریــان 
ــد  ــتند و می دانن ــران« هس ــر »ای ای ــرود فاخ ــکل گیری س ش
ــری در شــهریور 1323و در بحبوحــه  ــاهکار هن ــن ش ــه ای ک
اشــغال تهــران توســط متفقیــن شــکل گرفــت. زمانی کــه یــک 
ســرباز انگلیســی بــه یــک افســر نظامی ایــران ســیلی محکمی 
می زنــد و حســین گل گاب شــاعر ایــن ســرود، متأثــر از ایــن 
ــه و  ــی رفت ــتاد خالق ــزد اس ــا چشــمانی اشــک بار ن ــه ب صحن
ماجــرا را تعریــف کــرده و در کمتــر از یــک هفتــه ایــن اثــر 
ــز کــه  ــق می شــود. در ســریال معمــای شــاه نی جــاودان خل
اخیــراً از صداوســیمای کشــورمان درحــال پخــش اســت در 
بازســازی صحنــه مربــوط بــه اجــرای ایــن اثــر فاخــر توســط 
اســاتید خالقــی و بنــان، بیننــده هیــچ اثــری از ســازها نمی بیند 
و فقــط تصویــر خواننــده را مشــاهده می کنــد. ســازها و 
ــور کمــی  ــدگان ارکســتر در گوشــه ای از صحنــه کــه ن نوازن
دارد به کلــی محــو و غیرقابــل رویــت شــده اند. ایــن درحالــی 
ــریال و در  ــن س ــمت های همی ــی از قس ــه در یک ــت ک اس
بخــش مربــوط بــه مذاکــرات قــوام الســلطنه و اســتالین، قوام 

ایــن اســت کــه مــا کارگاه برگــزار می کنیــم و نــه کاس، در 
ــان در  ــارب شخصی ش ــاس تج ــان براس ــک کارگاه هنرجوی ی
محیطــی قــرار می گیرنــد و از آن طریــق آموزه هایــی بــه آنهــا 

ــری. ــک کارگاه بازیگ ــد ی ــت مانن ــود درس داده می ش
- رابطه تان با »رضا یزدانی« چطور است؟

ــا او  ــتی ب ــه دوس ــم و ب ــا را می شناس ــت رض ــن سال هاس - م
افتخــار می کنــم. تــا چنــد ســال پیــش موقعیت همــکاری بــا او 
پیــش نیامــده بــود، در ســال 89 اولیــن همــکاری ما انجام شــد 
و پنــج، شــش کار مشــترك داشــتیم کــه بــه اعتقــاد خــودم 
ــه  ــن خاطرک ــه ای ــد، ب ــن بوده ان ــه  م ــای کارنام ــن کاره بهتری
فضــای کاری او را دوســت دارم و بــا هــم بــه یــک تفاهم ذهنی 
ــد مــن در  رســیده ایم، او می دان
ــر می نویســم  ــی بهت چــه فضای
و در همــان فضــا از مــن ترانــه 
می خواهــد و مــن هــم کلماتــی 
در ترانه هــای کارهــای او به کار 
می بــرم کــه خــاص خــود 

رضــا یزدانــی اســت.
- ســوال اصلــی مــن ایــن 
شــما  به نظــر  کــه  اســت 
حــق ترانه ســرا چیســت و تــا 
ــت  ــران رعاب ــد در ای ــه ح چ
ــر  می شــود؟در وبســایت دکت
»افشــین یداللهــی« صحبت از 
تشــکیل صنــف ترانه ســرایان 
شــده بــود، وجــود ایــن صنــف چــه کمکــی می توانــد بکند؟

ــده  ــه ســرایانی به وجــود نیام ــف تران ــج صن ــا به حــال هی - ت
ــه و از  ــورت گرفت ــر ص ــه اخی ــی در دو ده ــت، تاش های اس
طرفــی خانــه  ترانــه نیــز از آغــاز بــا همین ایــده شــکل گرفت، 
ــه  ــی ک ــه ی تاش های ــم هم ــف و علی رغ ــل مختل ــا به دالی ام
شــده هیــچ صنفــی بــرای ترانه ســرایان به وجــود نیامــده اســت 
تــا بــا مدیریــت فعــاالن ایــن حــوزه بتوانــد از حقــوق مــادی و 

ــاع کــرد. ــوی ترانه ســرایان دف معن
مســئله ای کــه به عنــوان حقــوق ترانه ســرا عنــوان کردیــد فقــط 
بــه ترانه ســرا برنمــی گــردد، در کشــور مــا قانــون کپــی رایــت 
رعایــت نمی شــود، تنهــا قانونــی کــه درمــورد حمایــت از حقوق 

بــا لــذت شــروع بــه کشــیدن ســیگار می کنــد و ایــن صحنــه 
ــا در  ــود و دیالوگ ه ــیده می ش ــر کش ــه تصوی ــوح ب به وض
ــن انجــام می شــود. حــال مســأله اینجاســت کــه  همیــن حی
ــن  ــرد حی ــش دادن ف ــق؛ نمای ــار و منط ــدام معی ــق ک طب
کشــیدن ســیگار، کــه هرســاله چــه از بابــت اقتصــادی و چــه 
ــد  ــراد می کن ــه اف ــی متوج ــرر هنگقت ــامتی، ض ــر س از نظ
خالــی از اشــکال اســت امــا هنگامــی کــه نوبــت بــه اجــرای 
ــه  ــود، ک ــران« می ش ــتیز »ای ای ــی و استعمارس ــرود حماس س
ــران  ــدح ای ــه م ــود ب ــازهای خ ــط س ــدگان توس در آن نوازن
ــری از  ــد کــه »حــب الوطــن مــن االیمــان«، تصوی می پردازن
نوازنــدگان و سازهایشــان نمی بینیــم و یــا در نمونــه ی جدیدتر 
و زننــده آن در شــبکه  دوم ســیما تصویــر آنهــا را به صــورت 
تــار شــده می بینیــم. ممنوعیــت نمایــش ســاز درحــال نواختن 
قطعــات موســیقی از آنجــا شــکل گرفــت کــه علمــا به ســبب 
آنچــه کــه از موســیقی دوران قبــل از انقاب در ذهن داشــتند 
ــار و مجالــس  ــاره، درب ــا کاب و موســیقی را همــراه و عجیــن ب
لهوولعــب می دانســتند، آن را به کلــی تحریــم کردنــد و 
بــا ایــن اســتدالل کــه موســیقی مخــدر اســت و انســان را از 
ــون و  ــاز در تلویزی ــان دادن س ــع نش ــد مان ــدا دور می کن خ
عــدم تبلیــغ موســیقی ســالم می شــوند کــه ایــن امــر، خــود 
زمینــه را بــرای رشــد موســیقی های مبتــذل آمــاده می کنــد. 
ایــن درحالــی اســت کــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 
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بــه گــزارش هنرآنایــن یغمــا گلرویــی شــاعر و ترانــه ســرا بعــد از یــک ســری اتفاقات و حواشــی صفحــه مجازی خــود در اینســتاگرام را بســت.
نامــش فضــای مجــازی اســت امــا آدم هایــش واقعــی هســتند، برایشــان مهــم نیســت کــه طــرف مقابلشــان هنرمنــد باشــد یا یــک سیاســتمدار، 
فقــط یــاد گرفتنــد دشــنام داده و بــه جــان یکدیگــر بیافتنــد. ایــن اتفــاق بارهــا در شــبکه های اجتماعــی باعــث شــده تــا خیلــی از هنرمنــدان 
دســت از حضــور در ایــن فضاهــا کشــیده و در همــان تنهایــی خــود باشــند.یکی از ایــن افــراد کــه بــه تازگــی قصــد خــروج از فضــای مجــازی را 
پیــدا کــرده یغمــا گلرویــی شــاعر پرحاشــیه موســیقی اســت. او دربــاره ایــن خــروج در آخریــن پســت اینســتاگرامی خــود نوشــت:»از ایــن به بعد 
تمــام صفحــات خــود در فضــای مجــازی را بــه ادمیــن می ســپارم. روال اداره صفحــات بــه شــکل ســابق ادامــه دارد و تنهــا مطالــب، آثــار جدید و 
اخبــار مربــوط بــه خــودم را بــه واســطه ادمیــن بــا شــما به اشــتراك خواهــم گذاشــت. دیگــر فرصــت ایــن کار را نــدارم. بایــد بــروم و کار کنم.«

حمیدرضا علیمردانی
 کارشناسی اقتصاد نظری 93

امیررضا کرامتی
 کارشناسی حسابداری 92

پیــش مصاحبــه: یکــی از دغدغه هایــی کــه در دنیــای 
ــت،  ــرا اس ــه و ترانه س ــه  تران ــود دارد دغدغ ــیقی وج موس
ــاید  ــد و ش ــه بای ــان ک ــران آنچن ــروزه در ای ــه ام ــری ک ام
ــه ای را  ــه مصاحب ــه آن توجــه نشــده اســت. به همیــن بهان ب
ــا »حســن علیشــیری« ترانه ســرای نام آشــنای کشــورمان  ب

ــم. ــب دادی ترتی
ــا  ــای متعــددی را ب ــن همکاری ه ــش از ای - ایشــان کــه پی
ــده  ــی« و زن ــا یزدان ــون »رض ــی همچ ــای مطرح خواننده ه
یــاد »ناصــر عبداللهــی« در کارنامــه  خــود ثبــت کرده انــد بــا 

ــد. ــه ســؤاالت مــا پاســخ دادن ســعه صدر و متانــت ب
ســوال اولــم ایــن اســت کــه چــرا ترانه هایــی کــه از »حســن 

علیشــیری« شــنیده می شــود تــا ایــن حــد کــم اســت؟
ــت،  ــته اس ــه و خودخواس ــم کاری آگاهان ــن ک ــی از ای - بخش
ــا هــر خواننــده ای  ــدارم ب ــر ایــن اســاس کــه مــن تمایــل ن ب
همــکاری کنــم و ترجیــح می دهــم کــم کار باشــم امــا کارهایــم 
ازلحــاظ خــودم مقبــول و قابــل دفــاع باشــند. امــا بخــش دیگر 
ایــن کــم کاری بــه فضــای بــازار موســیقی و آن جنــس از ترانــه 
ــن  ــای م ــس کاره ــود و از جن ــندیده می ش ــتر پس ــه بیش ک
نیســت بازمی گــردد و طبیعتــاً موجــب می شــود مــن و دیگــر 
ترانه ســرایانی کــه ســعی دارنــد در فضاهــای متفــاوت فعالیــت 

کننــد کــم کار باشــند.
ــن  ــی« چندی ــا گلروی ــراه »یغم ــال به هم ــا به ح ــما ت - ش
ــده  برگــزاری آن ازکجــا  ــد، ای ــه برگــزار کردی کارگاه تران

ــت؟ شــکل گرف
ــوده و  ــا نب ــب م ــاً از جان ــه لزوم ــزاری کارگاه تران ــده  برگ - ای
ــی  ــای این چنین ــری کارگاه ه ــتان دیگ ــز دوس ــا نی ــش از م پی
ــه از  ــود ک ــم نب ــن صــورت ه ــه ای ــد و ب ــرده بودن ــزار ک برگ
ابتــدا قــرار باشــد مــن در ایــن کارگاه هــا حضــور داشــته باشــم؛ 
پیشــنهاد برگــزاری آن در ســال 91 بــه یغمــا داده شــد، یــک 
دوره بــه دســت یغمــا برگــزار شــد و در آن دوره مــن به عنــوان 
میهمــان در جلســات حضــور داشــتم، پــس از آن یغمــا از مــن 
دعــوت کــرد کــه در دوره هــای بعــدی ایــن کارگاه را بــا هــم 
برگــزار کنیــم. در ایــن چنــد ســال مجموعــاً دوازده دوره برگزار 

چنــدی پیــش و در شــب ســالگرد پیــروزی انقــاب شــاهد 
ــاالر  ــم. س ــیما بودی ــده در صداوس ــول و زنن ــدادی نامعم رخ
عقیلــی، خواننــده موســیقی اصیــل ایرانی در شــبکه دوم ســیما 
ــی از موســیقی  به همــراه گــروه خــود مشــغول اجــرای قطعات
ــان  ــار نش ــو و ت ــدگان مح ــر نوازن ــه تصوی ــود، درحالی ک ب
ــط  ــن فق ــش از ای ــه مشــابه آن را پی ــی ک داده می شــد. اتفاق
ــردن  ــان ک ــور پنه ــکاران و به منظ ــان و بزه ــورد قات در م
ــبب  ــع به س ــت درواق ــن حرک ــم! ای ــده بودی ــان دی چهره ش
ــگام اجــرای قطعــات موســیقی  ــش ســاز هن ــت نمای ممنوعی
ــالی  ــی وچند س ــن س ــواره در ای ــیقی هم ــت. موس ــام گرف انج
ــوع  ــه موض ــوده ک ــه ای ب ــذرد، مقول ــاب می گ ــه از انق ک
ــل  ــه و به دلی ــف قرارگرفت ــرات مختل ــادل نظ ــا و تب بحث ه
عــدم وجــود مرزهــای مشــخص، محصــور حــدود ســلیقه ای 
مختلــف شــده اســت. یکــی از مــواردی کــه موســیقی در آن 
قربانــی ایــن اختــاف ســایق شــده، بحــث ممنوعیــت نمایش 
ــواره  ــت. هم ــیقی اس ــات موس ــن قطع ــگام نواخت ــاز، درهن س
ــیقی  ــای موس ــی گروه ه ــه وقت ــم ک ــر بوده ای ــن ام ــاهد ای ش
بــرای اجــرای تلویزیونــی حاضــر می شــوند حــق قــرار گرفتــن 
ــه  ــرداران ب ــار، تصویرب ــا به اجب ــد ی ــن را ندارن ــوی دوربی جل
ــر  ــد و تصوی ــنده می کنن ــده بس ــورت نوازن ــان دادن ص نش
ســاز آنهــا را سانســور می کننــد. زمانــی هــم کــه بــه اقتضــای 
ــرای  ــه اج ــم ب ــه تصمی ــد خندوان ــه ای مانن ــرایط، برنام ش
ــرد،  ــن می گی ــل دوربی ــتودیو و مقاب ــط اس ــیقی در محی موس
به ناچــار مجبــور می شــوند ســازها را بــا تمهیــدات فــراوان و 
به طــرز خاقانــه ای پشــت میــز و صندلــی از دیــد بیننــدگان 
ــاه ســال  ــخ بیست وهشــتم دی م ــد. در تاری ــی نگــه دارن مخف
92 یعنــی روز قبــل از والدت پیامبــر)ص( و در برنامــه »صبــح 
بخیــر ایــران« یــک گــروه موســیقی روبــه روی دوربیــن قــرار 
ــه اجــرای قطعــه ای در مــدح حضــرت پیامبــر  می گیــرد و ب
ــه   ــاف روی ــار و برخ ــه این ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــردازد، ب می پ
ــه  ــدگان، ب ــراه نوازن ــز به هم ــازها نی ــر س ــگی، تصوی همیش
نمایــش درمی آیــد و سانســور نمی شــود. ایــن اتفــاق را 
ــوان تنهــا مــورد نمایــش ســاز در رســانه دانســت  شــاید بت
کــه البتــه مدیــر ایــن برنامــه بافاصلــه با انجــام مصاحبــه ای، 
آن را یــک اشــتباه می خوانــد. حــال ســؤال بزرگــی کــه مطــرح 
ــیما  ــه از صداوس ــیقی ای ک ــه موس ــت ک ــن اس ــود ای می ش
پخــش می شــود حــال اســت یــا حــرام؟ بــا توجــه بــه اینکــه 

ــوق  ــت از حق ــم حمای ــه اس ــی ب ــود دارد؛ قانون ــدان وج هنرمن
مؤلفیــن و مصنفیــن اســت کــه از مصوبــات دهه  چهل می باشــد 
و به روزرســانی نشــده و بــا شــرایط حاضــر مــا هم خوانــی نــدارد، 
همیــن موضــوع باعــث شــده حقــوق تمــام هنرمنــدان آن چنان 
ــیون های  ــه کنوانس ــر ب ــود. اگ ــت نش ــاید رعای ــد و ش ــه بای ک
بین المللــی مرتبــط بــه قانــون کپــی رایــت می پیوســتیم امــکان 
ــت،  ــوزه ای از فعالی ــر ح ــدی در ه ــر هنرمن ــه ه ــود ک ــن ب ای
حقــوق قانونــی خــود را دریافــت کنــد. در ترانــه یــک خواننــده 
یــا تهیه کننــده ترانــه ای را از ترانه ســرا دریافــت می کنــد 
بــه ازای اجــرای آن ترانــه مبلغــی را پرداخــت می کنــد و نامــه  
ــا  ــن ترانه ســرا ب ــن رابطــه بی ــد، و ای ــت می کن ــذاری دریاف واگ
ــه  ــه در هم ــی ک ــود، درحال ــف می ش ــیقی متوق ــازنده  موس س
ــده و  ــا آهنگســاز از اجراهــای زن ــک ترانه ســرا ی ــا ی جــای دنی
کنســرتی و حتــی پخش هــای تلویزیونــی و رادیویی ترانــه اش در 
هــر جایــی و هــر زمانــی کــه مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد مبلغی 
را دریافــت می کنــد. ایــن قانــون در کشــور مــا وجــود نــدارد؛ در 
ایــران حتــی همــان مبلــغ عرفــی کــه بــرای واگــذاری ترانــه بــه 
ترانه ســرا پرداخــت می شــود نیــز بــرای خیلــی از ترانه ســرایان 

ــود. ــق نمی ش محق
ــه  ــع اتفاقی ــان نشــریه  وقای ــرای مخاطب ــان ب - ســخن آخرت

چیســت؟
ــای  ــه در فضاه ــتم ک ــحال هس ــی خوش ــه خیل - اول از هم
ــه موضوعــی  ــک نشــریه دانشــجویی ب ــا و در ی دانشــگاهی م
ماننــد ترانــه پرداختــه می شــود، جــای خوشــحالی و خوشــبختی 
دارد کــه امــر ترانــه بــرای مخاطبیــن جــدی تلقــی می شــود.

ــه می شــوند  ــی کــه وارد حــوزه تران ــدوارم دوســتان جوان امی
ــه  ــر مطالع ــوزه ام ــن ح ــد در ای ــر بگیرن ــه را درنظ ــن نکت ای
امــری جــدی و بســیار حائــز اهمیــت اســت و امــروزه در ایــن 
فضــا به خاطــر ســهل الوصول شــدن ورود بــه حــوزه  ترانــه بــا 
بحــران عــدم مطالعــه در ایــن زمینــه روبــه رو هســتیم؛ و اینکه 
ــن حــوزه اخــاق  ــه ای ــد از همــان روز اول ورود ب ســعی کنن
ــد و  ــه کنن ــان را مطالب ــد و حقوقش ــا آورن ــه ای را به ج حرف
مانــع از پایمــال شــدن ایــن حقــوق توســط بعضــی خواننده هــا 

و یــا آهنگســازها شــوند.
ــه در  ــی ک ــم از وقت ــکر می کن ــید و تش ــق باش ــدوارم موف امی

ــد. ــرار دادی ــار مــن ق اختی

ــه  ــد ک ــدگان را »رامشــگر« می نامیدن ــه در آن دوران نوازن ک
ــی  ــرب و مغن ــا واژگان مط ــف ب ــم ردی ــی ه ــاظ معنای به لح
اســت. ایــن تعریــف درحــال حاضــر به هیــچ عنــوان در بــاب 
ــود  ــوم خ ــر مفه ــا دیگ ــت و چه بس ــر نیس ــیقی همه گی موس
ــه کــه در مقطعــی، اســام  را از دســت داده اســت. همانگون
ــاخت  ــرد آن در س ــطه  رواج کارب ــازی را به واس مجسمه س
ــن  ــه شــرایط ای ــا ب ــون بن ــا اکن ــت حــرام می دانســت ام ب
حکــم دیگــر وجــود نــدارد. بــه گفتــه مرحــوم دکتــر صادق 
طباطبایــی از نزدیــکان امــام خمینــی)ره(: »علــت ایــن امــر 
ــرایط  ــم در ش ــوان ه ــاز( را می ت ــش س ــت نمای )ممنوعی
اجتماعــی آن زمــان جســتجو کــرد و هــم در نــوع نگــرش و 
وســعت دیــدگاه اشــخاص؛ مثــًا زمانــی کــه موســیقی فقــط 
در دربــار ســاطین و محافــل اشــرافی خــاص، آمیختــه بــا 
ــی دســت پرورده شــاهان  ــی و طــرب و توســط نوازندگان م
و امــرا، اجــرا می گردیــد عامــه مــردم نصیبــی از آن 
ــاوت  ــی متف ــد مصلحــان به کل ــه آن از دی ــگاه ب نداشــتند ن
از شــرایطی یــود کــه موســیقی از آن عــاری بــود. امــروزه 
ــدگان  ــیقی دان ها ونوازن ــره موس ــیقایی و دای ــای موس ابزاره
ــه آن  ــی ب ــر اختصاص ــه دیگ ــت ک ــترده اس ــان گس آنچن
ــین  ــم پیش ــه حک ــت ک ــی اس ــذا طبیع ــدارد و ل ــل ن محاف
ــد و به اصطــاح  ــود را ازدســت داده باش ــا مصــداق خ فقه

»موضــوع حکــم عــوض شــده اســت.«
ــر از دوران  ــرش متأث ــت و نگ ــوز ذهنی ــر هن ــع اگ در واق
قبــل از انقــاب در فضــای امــروزی موســیقی حاکــم 
اســت جــای تأســف بســیاری وجــود دارد و ایــن مطلــب، 
ــع،  ــرات جوام ــه تغیی ــن اســام و توجــه ب ــا موازی خــود ب
در تضــاد اســت و چنانچــه حکــم ممنوعیــت ســاز، بــا ایــن 
ــج  ــث تروی ــش آن باع ــه نمای ــتدالل مطــرح اســت، ک اس
موســیقی بــه عنــوان امــری مخــدر می شــود بــاز هــم بــه 
آن ایــراد وارد اســت، چراکــه بنابــه فرمــوده  امــام راحــل 
ــف اســت و  ــرد مکل ــده  خــود ف تشــخیص موســیقی برعه
ــرای  ــدود ب ــده ای مح ــلیقه  ع ــر س ــی ب ــری مبتن تصمیم گی
ــا  ــه نیســت. در انته ــوان پذیرفت ــچ عن ــه هی ــه ب کل جامع
ــام و  ــی اس ــه پویای ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــادآور ش ــد ی بای
انطبــاق و تحــرك مقــررات آن، پیچیــدن یــک نســخه کلی 
ــلیم  ــل س ــق عق ــه دور از منط ــع ب ــر به واق ــن ام ــرای ای ب
ــی  ــرات و دگرگونی های ــن تغیی ــر گرفت ــا درنظ ــت. ب اس
ــدن آن  ــر ش ــرا و فراگی ــیوه های اج ــرد و ش ــه در کارب ک
ــر  ــن هن ــورد ای ــری در م ــرورت بازنگ ــود دارد، ض وج
ــردی  ــلیقه های ف ــلطه  س ــی آن از س ــش و رهای تعالی بخ

ــود. ــاس می ش ــًا احس کام

کافه تریا
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ــان  ــادی از زب ــه هفت ــک ده ــد ی ــوب از دی ــده مطل ــای نماین معیاره
نشــریه چلچــراغ. چلچــراغ در اینســتاگرام 12 هــزار فالــور دارد.

حســن آقامیــری خطیــب جــوان و پرطرفــدار ایــن روزهــا بــا بــاز 
نشــر تصویــری از راهپیمایــی 22 بهمــن کــه صحنــه دســتگیری 
ملوانــان آمریکایــی در آن بازســازی شــده بــود ضمــن دفــاع از 
اصــل دســتگیری آمریکایــی ها از این بازســازی و تحقیر دشــمنان 
انتقــاد کــرد. آقــا میــری در اینســتاگرام 19 هــزار هــوادار دارد.

پیمــان معــادی و ســعید روســتایی کارگــردان فیلــم موفــق ابــد و یــک 
ــازی درخشــان خــود در اولیــن فیلــم  ــا ب روز در یــک قــاب. معــادی ب
ایــن کارگــردان جــوان توانســت نــگاه هــا را بــار دیگــر بــه خــود جلــب 
کنــد. 318 هــزار نفــر نظــاره گــر تصاویر معادی در اینســتاگرام هســتند.

ــگاه  ــرش در دانش ــرای پذی ــر ب ــده از هیتل ــه ش ــی ارائ ــر نقاش بازنش
ویــن توســط صــادق خــرازی. خــرازی توضیــح داده بعدهــا 
ــا  ــی ه ــختی از اتریش ــام س ــن انتق ــغال وی ــا اش ــت ب ــر توانس هیتل
ــتند. ــر هس ــزار نف ــتاگرام 11 ه ــرازی در اینس ــواداران خ ــرد. ه بگی

کافه تریا
عکاســی انــواع مختلفــی دارد. ایــن نــوع هنــر هــم 
به عنــوان ســرگرمی و هــم به عنــوان شــغل مــورد 
ــت  ــش واقعی ــا نمای ــس تنه ــت. عک ــه اس ــه و توج عاق
ــه  ــت ک ــزی اس ــش چی ــه نمای ــادر ب ــه ق ــت بلک نیس
توســط یــک ناظــر معمولــی دیــده نمی شــود. یــک 
ــرای  ــی ب ــه و قدرت ــزاران کلم ــر ه ــی براب ــس، ارزش عک
ــاص دارد.  ــای خ ــاوت از وضعیت ه ــی متف ــان مفاهیم بی
ــه  ــاز ب ــی نی ــک عکــس جــذاب و دیدن ــن ی ــرای گرفت ب
تجهیــزات گران قیمــت نیســت بلکــه بــه تخصــص 
ــان  ــن زم ــات را در بهتری ــه لحظ ــمی ک ــه چش ماهران
ممکــن ثبــت می کنــد نیــاز اســت. اگرچــه عکــس رنگــی 
محبوبیــت بســیار زیــادی دارد امــا عکاســان از پتانســیل 
ــر ســیاه و ســفید کامــًا آگاه هســتند. موجــود در تصاوی

عکاسی مد
ــواع عکاســی اســت.  ایــن ســبک یکــی از پرســودترین ان
در اینجــا بــرای جلــب توجــه بیشــتر بــه لبــاس و لــوازم 
ــی از عکاســی اســتفاده می شــود رســالت عکاســان  تزئین

مــد روز ایجــاد نگاهــی خــاص بــه محصــوالت اســت.
عکاسی تبلیغات

ــرای  ــب ب ــای مناس ــاد فض ــن راه ایج ــبک بهتری ــن س ای

ــه مخاطــب  ــزی ک ــن چی ــاق می شــود. اولی ــن وارد ات دوربی
را درگیــر می کنــد، تصویــر دختــری اســت کــه روی تختــی 
ــد  ــت می خواه ــاره گف ــه یک ب ــه ب ــری ک ــه. دخت آرام گرفت
ــه خوابــی عمیــق  ــد و حــاال دو ماهــی می شــود کــه ب بخواب
فــرو رفتــه اســت. ایــن اتفاق بــرای خواهــِر نــوزده ســاله اش، 
مــاری، بســیار ســخت آمــد. مــاری خســته از خــواِب طوالنِی 
خواهــرش، یــک شــب ســفر کوتاهــش را بــه خیابــان آغــاز 
می کنــد. او تــا صبــح در خیابان هــای توکیــو پرســه می زنــد 
و بــا انســان های عجیبــی مواجــه می شــود. برخــورد بــا یــک 
زِن چینــِی کتک خــورده در هتــِل عشــق، برخــورد بــا یکــی 
از هم مدرســه ای های قدیمــی کــه ترومپــت می نــوازد و 
ــود  ــی می ش ــی طوالن ــات گاه ــد و ... مکالم ــوق می خوان حق
ــر از آن اســت کــه مخاطــب حتــی یــک  امــا تفکربرانگیزت
لحظــه احســاِس مــال را تجربــه کنــد. همــه  ایــن اتفاقــات 
در یــک شــب تــا صبــح رخ می دهــد و مــاری وقتــی صبــح 
ــل، خــودش  ــاوت از قب ــگاه و اندیشــه ای متف ــا ن ــود ب می ش
را در کنــار خواهــرش بازمی یابــد کــه ایــن قطعــاً دســتاورِد 

مواجهــات او بــا افــراِد متفــاوت اســت.
مهدی غبرائی، مترجم کتاب های موراکامی، می گوید:

»بــرای موراکامــی آدم هــای معمولــی کــه زندگــی روزمــره 
ــادی  ــای غیرع ــراغ آدم ه ــد و او س ــی ندارن ــد، جذابیت دارن
ــرگ ،  ــق،  م ــون عش ــی چ ــم ازل ــار او مفاهی ــي رود. در آث م
فقــدان و ... وجــود دارد. امــا آن چیــزی کــه مــن را بیش تــر 
از همــه بــه آثــار ایــن نویســنده جلــب می کنــد، ایــن اســت 
کــه زیــر همــه ناکامی هــای زندگــی، نــوای شــادی و زندگــی 
ــار او  ــرای همیــن فکــر می کنــم آث ــار او غلبــه دارد؛ ب در آث

محصولــی اســت کــه تبلیــغ می شــود عکاســان ایــن رشــته، 
ــات  ــی اوق ــد. برخ ــاوت دارن ــای متف ــر از ایده ه ــی پ ذهن
ــی  ــه نتایج ــیدن ب ــور رس ــی به منظ ــرکت های تبلیغات ش
ایــن  می کننــد.  راهنمایــی  را  عکاســان  مشــخص تر 
ــی  ــرکت های تبلیغات ــی ش ــا هماهنگ ــواره ب ــا هم عکس ه

می شــود. برنامه ریــزی 
عکاسی عروسی

لحظــات  ثبــت  مختــص  عکاســی  از  ســبک  ایــن 
خاطره انگیــز عروســی بــه انــواع و اقســام روش هــای 
ــح  ــان ترجی ــی از عکاس ــت برخ ــه اس ــف و خاقان مختل
می دهنــد از فیگورهــای ســنتی اســتفاده کننــد برخــی هــم 
ــات  ــه و اتفاق ــه لحظ ــوف ب ــود را معط ــس خ ــای عک مبن
ــی های  ــد عروس ــیاری مانن ــوارد بس ــد. در م ــی می کنن آن
ــا به طــور اختصاصــی در اســتودیو  ــرق عکس ه ــر زرق وب پ

گرفتــه می شــود.
عکاسی پرتره

ایــن گرایــش از عکاســی بــه ثبــت حالــت هــای متفــاوت 
از چهــره یــک فــرد مــی پــردازد بــا تاکیــد بــر حــاالت او 
در ایــن ســبک نیــازی بــه مــدل هــای حرفــه ای نیســت 
بلکــه مــی توانــد عکاســی از افــراد عــادی باشــد راه هــای 
خاقانــه زیــادی بــرای ایجــاد پرتــره هــای خیــره کننــده 
ــا  ــد از آنه ــی توان ــکاس م ــه ع ــود دارد ک ــذاب وج و ج

اســتفاده کنــد.

مــرا بــه شــکلی اســیر کــرده کــه نمی توانــم از آن دل بکنــم و 
تــا آن جــا کــه بتوانــم آثــار ایــن نویســنده را ترجمه و منتشــر 

می کنــم.«
عنوان: پس از تاریکی

نویسنده: هاروکی موراکامی
مترجم: مهدی غبرائی
تعداد صفحات: 190

   PL  86۲ /و 4  5 پ * شماره راهنمای کنگره: 
* شــماره راهنمای کنگــره همان آدرس کتــاب در کتابخانه 
ی مرکــزی دانشــگاهمان اســت کــه اگــر خواســتید کتــاب 

را امانــت بگیرید شــماره اش دم دســتتان باشــد!

آقــاي خــاص همین چندوقــت پیش دوبــاره روي صفحــه اول 
اومــد. تیتــر شــده بــود و از ایــن قضیــه مثــه همیشــه خیلــي 
خوشــحال بــود، همــون قدیم هــا هــم همینطــور بــود کاً تیتر 
شــدن و دوســت داشــت. ولــي این دفعــه دیگــه مثــل قدیم ها 
نبــود دیگــه تــوي زمســتون و لباس هــاش گیــر نکــرده بــود 
و باالخــره بیخیــال کاپشــنش شــده بــود مثــل شــب ســال نو 
ــکي  ــلوار مش ــود. کت وش ــید ب ــنگ هاش و پوش ــاس قش لب
ــا کارشــناس  ــراي خــودش یک پ ــي... اصــاً ب ــک طب و عین
ــه  ــود، دیگ ــده ب ــوض ش ــم ع ــاش ه ــود. دغدغه ه ــده ب ش
بــه مشــکات جوون هــا و موهاشــون کاري نداشــت، جهــان 
رو هــم ول کــرده بــود آخــه بــا ایــن درخواســت خواســتگاري 
دومــي حســابي در راســتاي جهاني شــدن هــم قدم برداشــته 
بــود. ولــي همــون موقــع هــم زیــر لــب مي گفتیــم: بابــا دیگه 
ــن  ــه همی ــا رو بچســب ب ــا اون دور دوره ــون م ــن ج ول ک
یــه وجــب خاکمــون، کــم کــن ســفرهاتو... بچســب بــه کار ... 

باالخــره گــوش داد ...ولــي بعــد رفتنــش.
امــا االنــم فراجناحــي شــده و بــا ایــن زمیني هــا ارتبــاط 
نمي گیــره. بــا اون نــگاه نافــذ کارشناســانه اش مي گفــت 
ــم و  ــم تعجــب کردی ــم یک ــا ه راســت چــپ شــده! م
ــاص  ــه خ ــم :واات؟! ک ــب گفتی ــگاه عاقل اندرعجی ــا ن ب
ــده و  ــه ش ــه راســت چّپ ــه ک ــورم این ــواب داد: منظ ج
ــان  ــه، جری ــري ازشــون نمي مون ــه اث ــا زود دیگ ــر ی دی
ــف و  ــي و نص ــاي زخم ــن چپي ه ــرده... همی ــت م راس

ــن مي زننشــون. ــا زود زمی ــر ی ــه دی نیم
مــا کــه از صراحــت بیــان و صداقــت کامشــون بــه وجــد 

اومــده بودیــم گفتیــم :باریکا،»پیلیز کانتینیــو«...
از نبــود »چهره هــاي کاریزماتیــک« بیــن راســتي ها و 
ــن  ــاً از ای ــما قب ــون ش ــرد! ج ــت مي ک ــه« صبح »برنام
ــلمبه  ــه س ــاي قلمب ــن کلمه ه ــت و از ای ــا نداش عادت ه
ــرد و  ــو مي ک ــه آب بازیش ــک گوش ــرد!! ی ــتفاده نمي ک اس
بــه کســي کاري نداشــت، ولــي همیشــه معتــرض بــود کــه 
چــرا هم بازیــاش آبــو اشــتباهي جــاي دیگــه مي ریــزن، البته 
ناگفتــه نمانــد تــوي اســم فامیــل هم خیلــي کارش درســت 
بــود. آقــاي خــاص بــود دیگــه ...بازي هاي خودشــو داشــت.

مي گفــت لیســت فقــط یکــي، اونــم هموني کــه تــوي جیبمه! 
باقیــه لیســت ها هــم مهــم نیســت، شــماها بایــد حواســتون 
باشــه تــوي لیســت مــن نیاین. بــا هیچ کــس ام نیســتم و توي 
ایــن شــب و روزهــا پرچــم ســینگل ها باالســت. )ولــي حــاال 

خودمونیــم مشــتي... هیــچ کــس هــم باهات نیســت(
ــراي خــودش شــده،  ــره  فرهنگــي ب ــا چه ــه یه پ ــم ک االن
ــراً  ــن اخی ــه و ای ــته مي نویس ــه، دلنوش ــگاه مي زن دانش
هــم گفتــه: »تنهــا مســئولي هســتم کــه نگــران نیســتم و 

ــي روم« ... ــردم م ــوي دل م همیشــه ت
ــم: مــردم مــا دل ســوخته ان  ــا خــودم گفت ــم ب ــوي دل ت
و  داره  حــرف  کلــي  نگاهشــون  لب دوختــه...  و 

درد... کلــي  خنده هاشــون 
ــه  ــوش نمي ش ــاال خام ــاال ح ــم ح ــون ه ــش دلش آتی
ــاد  ــوز داره ب ــون هن ــا سرفه هاش ــترش ب ــون خاکس چ

ــرخ... ــون، چ ــش بیارش ــوره و آتی مي خ
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پــل   30007650005743 ســامانه 
طبــان  مخا شــما  بــا  مــا  طــی  تبا ر ا
ســت. در صــورت تمایــل بــه  ا مــی  ا گر
ــه  ــد کلم ــریه، می توانی ــا نش ــکاری ب هم
»همــکاری« را بــه ســامانه ارســال کنید.

باشــــــــــــگاه

مخـــــــــاطبان

شماره مجوز: 94763

آدرس  کانال تلگرام سازمان دانشجویان:
telegram.me/sdjdir

آدرس  کانال تلگرام وقایع اتفاقیه:
telegram.me/vaghayemag
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چشمـــــان زخمـــــی

معرفی کتاب

داستانک

آقــاي خــاص
طنـــز

»در زندگــی زخم هایــی هســت کــه مثــل خــوره روح را 
ــا  ــن درده ــد. ای ــورد و می تراش ــزوا می خ ــته در ان آهس

ــه کســی اظهــار کــرد، چــون...« را نمی شــود ب
طاقــت نیــاوردم و کتــاب را ســریع بســتم. بــاورم 
نمی شــد نویســنده در یکــی دو جملــه اول کتابــش 
ــف  ــنی وص ــرا به روش ــی م ــام زندگ ــود تم ــته ب توانس

ــد. کن
ــاك  ــدم. تیک ت ــاق چرخان ــقف ات ــمت س ــرم را به س س
ســاعت دیــواری به قــدری آزاردهنــده بــود کــه تصمیــم 
گرفتــم آن روز در خانــه نمانــم و برخــاف همیشــه کــه 
در کنــج اتاقــم خاطراتــم را تصویــر می کــردم، ایــن بــار 
ــد  ــی باش ــاید کمک ــا ش ــرم ت ــاه بب ــری پن ــج دیگ ــه کن ب
بــرای چیــدن پــازل خاطراتــم. پازلــی کــه شــاید درانتهــا 

بــه مــن نشــان دهــد کــه چــرا دیگــر نمی توانــم 
آدم هــای ایــن شــهر را دوســت داشــته باشــم.

کافــه  به ســمت  قدم زنــان  و  زدم  بیــرون  خانــه  از 
»ســاغر« بــه راه افتــادم. بــا صــدای تیــک تــاك ســاعت 
ســپری  را  لحظاتــی  کفش هایــم،  کلــوزآپ  و  مچــی 
ــرا  ــه چ ــردم ک ــوش می ک ــتم فرام ــگار داش ــردم. ان ک
ــدم.  ــودم آم ــه خ ــی ب ــده ام. کم ــه نمان ــروز در خان ام
ــای  ــه تماش ــس ب ــم، پ ــل کن ــم را تکمی ــود پازل ــرار ب ق
ــه  ــن هرگوش ــرای م ــد ب ــه باش ــتادم. هرچ ــهر ایس ش
شــهر تکه ایســت بــرای یــادآوری ریتــم نفس هایــم. 
نفس هایــی کــه ریختــه می شــد به پــای چشــم هایی 
نقــش  نیــز  کلــوزآپ کفش هایــم  در  همیشــه  کــه 

. می بســتند
ــدم  ــده ای را دی ــرد خمی ــه »ســاغر« پیرم ــوی در کاف جل
کــه آهســته قــدم برمی داشــت و هرچنــد ثانیــه لبانــش 
را تــر می کــرد و بــا چشــمان درشــت و نقــره ای رنگــش 
ــرش را  ــپس س ــت و س ــم می دوخ ــذران چش ــه رهگ ب
ــم  ــی زد. نمی دان ــک م ــد پل ــت و تندتن ــن می انداخ پایی
ــود.  ــی آشــنا ب ــم خیل ــرد برای ــن منظــره از پیرم چــرا ای

ــه در  ــره ای ک ــاد آوردم. خاط ــم را به ی ــره ای مبه خاط
ــی کــه چشــمانم از  آن جلــوی آینــه ایســتاده ام و درحال
ــا دســتان چروکیــده ام اشــک های  ــد ب ــه بــرق می زن گری

خــودم را پــاك مــی کنــم.
»کافی شاپ ساغر با مدیریت جلیلی«

»ساغر«، چه قدر آشناست این اسم.
ــم.  ــل را ببین ــتم داخ ــه می توانس ــه کاف ــت شیش از پش

ــت. ــتن نداش ــرای نشس ــی ب ــود. جای ــر ب ــه پ کاف
از پشــت شیشــه چهــره آشــنای دخترکــی را دیــدم کــه 
تنهــا نشســته بــود و بــه ســاعت مچــی اش چشــم دوختــه 
ــگار  ــنیدم. ان ــاعتش را می ش ــاك س ــدای تیک ت ــود. ص ب
منتظــر کســی بــود. از پشــت شیشــه چشــمم بــه تصویــر 
ــت از  ــمانم داش ــه چش ــاد ک ــودم افت ــده خ ــس ش منعک
گریــه بــرق مــی زد. دختــرك آشــنای آن ســمت شیشــه 
ســرش را بــاال آورد، بــا دیــدن چشــمانش تــه دلــم خالی 
شــد. دیگــر طاقــت نیــاوردم، بــه ســمت در کافــه رفتــم 
و دســت در دســتگیره انداختــم تــا داخــل شــوم. هرچــه 
ــاز کنــم. چشــمم  ــه را ب تــاش کــردم نتوانســتم در کاف

بــه نوشــته روی در افتــاد: »بســته اســت«

تاریکی...
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