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ــه  ــه آن ب ــه ریش ــت ک ــی اس ــی« اصطالح ــکار عموم »اف
انقــالب کبیــر فرانســه بازمی گــردد. ایــن مفهــوم در 
ــورژوا در  ــه ب ــح طبق ــاب مصال ــر و بازت ــر بیانگ ــدو ام ب
ــان در  ــای آن ــت و آزادی ه ــت از مالکی ــتای صیان راس
ــج  ــه تدری ــن ب ــود لیک ــت ب ــاد دول ــات نه ــر تعدی براب
ــا و  ــترش جنبش ه ــی، گس ــق رأی همگان ــعه ح ــا توس ب
گســترش  بــا  علی الخصــوص  و  تــوده ای  پویش هــای 
بــه  تــازه ای  ابعــاد  و  شــکل  همگانــی  رســانه های 
خــود گرفــت؛ بــه گونــه ای کــه یورگــن هابرمــاس، 
بیســتم  قــرن  دوم  نیمــه  در  آلمانــی،  جامعه شــناس 
افــکار  نســبی  اســتقالل  ملموس تــر شــدن،  از  ســخن 
بازیگــری مســتقل  بــه  تبدیــل شــدن آن  و  عمومــی 
ــه  ــه ب ــدرت در جامع ــان ق ــبات و جری ــه مناس در عرص

میــان آورد. 
ــده  ــاب دهن ــویی بازت ــی از س ــانه های عموم ــروزه رس ام
افــکار عمومــی و از ســویی دیگــر خــود شــکل دهنده 
ضمــن  ترتیــب  بدیــن  هســتند.  عمومــی  افــکار 
نقشــی  عمــوم،   جهت گیری هــای  بــه  شــکل دهی 
ــی  ــات عموم ــکار و مطالب ــاب دادن اف ــل در بازت بی بدی
ــناس  ــه، جامعه ش ــر ژرژ باالندی ــه تعبی ــد. ب ــا می نماین ایف
کارویژه هـــای  مهم تریـــن  از  یکــی  فرانســوی، 
بشــر  فعلــی حیــات  رســـانه های عمومـــی در دوران 
ــات  ــر ادبی ــه تعبی ــا ب ــی ی ــکام سیاس ــه ح ــت ک آن اس
سیاســی  جامعه شناســی  و  سیاســت  علــم  تخصصــی 
ــرض  ــابقه در مع ــه ای بی س ــه گون ــی« را ب ــت سیاس »الی
ــه  ــد. ب ــرار می ده ــوندگان ق ــارت حکومت ش ــگاه و نظ ن
ــت  ــدرن از سیاس ــه در دوره م ــت ک ــب اس ــن ترتی ای
افســون زدایی  کهــن  اعصــار  برخــالف  قــدرت  و 
سیاســت ورزی  و  سیاســت  دیگــر  و  گرفتــه  صــورت 
و  شــئون  طبقــه،  انحصــار  در  و  فرازمینــی  امــری 
ــدرت  ــتوهای ق ــس پس ــه در پ ــت ک ــاص نیس ــی خ طیف
تصمیم گیــری،  بــه  اســرارآمیزی  تاریکخانه هــای  و 
از  منفــک  عمومــی  امــور  اداره  و  منابــع  تخصیــص 
ــی  ــالت عموم ــت و تمای ــث از خواس ــارت و غیرمنبع نظ
و  کــردار  پاســخگوی  بایــد  بلکــه  بپردازنــد  جامعــه 
ــده  ــاد ش ــوارد ی ــم م ــند. علی رغ ــود باش ــات خ تصمیم
ــای  ــترده ای از نظام ه ــف گس ــواره طی ــروز هم ــه ام ــا ب ت
ــا  ــد ب ــالش نموده ان ــان ت ــاط جه ــی نق ــی در اقص سیاس
ــرق  ــه ط ــی ب ــانه های عموم ــر رس ــت ب ــال محدودی اعم
ــی  ــکار عموم ــاب اف ــع از بازت ــف مان ــکال مختل و در اش
تهدیــدی  کــه  گونــه ای  بــه  آن  بــه  شــکل دهی  و 
فراهــم  هیئت حاکمــه  دیدگاه هــای  و  مصالــح  بــرای 
ــه  ــت ب ــات ممانع ــادل آزاد اطالع ــوند و از تب آورد ش
ــن  ــان داده ای ــه نش ــال تجرب ــن ح ــد. در عی ــل آورن عم
ــه  ــرانجام ب ــز س ــود نی ــی خ ــای سیاس ــت از رژیم ه دس
ــکار عمومــی  ــان اطالعــات و فشــار اف محــض آنکــه جری
روزنه هایــی بــرای بــروز و ظهــور یابــد منتهــی بــه 
ایــن  بــرای  کنتــرل  قابــل  غیــر  بعضــًا  بحران هایــی 

دســت از حکومت هــا شــده اســت.
ــن  ــش گرفت ــت در پی ــد گف ــوق بای ــوارد ف ــه م ــر ب نظ
علیــه  مجــازات  اعمــال  خبــری،  سانســور  رویــه ی 
ــان  ــد جری ــه اخــالل در رون ــن رســانه ای و فی الجمل فعالی
ــازه ای  ــد در ب ــح و کارآم ــات، سیاســتی صحی آزاد اطالع
بلندمــدت بــرای حفــظ ثبــات سیاســی و صیانــت از یــک 
ــه  ــا توج ــروزه ب ــه ام ــه ک ــت. خاص ــی نیس ــام سیاس نظ
فراگیــر  و  متنــوع  اجتماعــی  شــبکه های  مقولــه  بــه 
ــر مجــاری رســمی و آشــکار دیگــر  اعمــال محدودیــت ب
ــس  ــود و بالعک ــات نمی ش ــردش اطالع ــد گ ــع از رون مان
و  می توانــد در خــأ وجــود مجــاری رســمی معتبــر 
ــاس  ــایعات بی اس ــازار ش ــور، ب ــال سانس ــک از اعم منف
ــه  ــوده و ب ــز را داغ  نم ــات مبالغه آمی ــر اطالع ــا نش و ی
ــرای اعمال کننــدگان  ایــن ترتیــب نوعــی نقــض غــرض ب

ــد. ــته باش ــی داش ــت هایی را در پ ــن سیاس چنی
ــی از  ــادی دارای میزان ــال اقتص ــک فع ــه ی ــه ک همانگون
ــادی  ــت اقتص ــک فعالی ــه ی ــرای ورود ب ــی ب ــع مال مناب
ــد  ــش نیازمن ــس خوی ــت در بیزین ــتای موفقی و در راس
ــد  ــا بتوان ــت ت ــازار اس ــود ب ــرایط موج ــی از ش اطالعات
ــک  ــد، ی ــه بزن ــول و بهین ــی معق ــه رجحان های ــت ب دس
ــرای  ــی ب ــاد سیاس ــک نه ــتقر در ی ــی مس ــال سیاس فع
میزانــی  نیازمنــد  ترجیحــًا  خویــش  کار  در  موفقیــت 
مطالبــات  و  افــکار  وضعیــت  پیرامــون  اطالعــات  از 
ــش  ــف خوی ــه وظای ــد ب ــر بتوان ــا بهت ــت ت ــی اس عموم

ــد. ــل نمای عم
ــاع... ــا امتن ــه صــالح یــک نظــام سیاســی اســت کــه ب ب
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حجت االســالم والمســلمین دکتــر حســن روحانــی روز شــنبه در مراســم آغــاز بــکار بیســت و دومیــن نمایشــگاه مطبوعــات 
ــاط  ــرای ارتب ــیله ای ب ــگ و وس ــاب فرهن ــاب آن، اصح ــات و  اصح ــانه ها، مطبوع ــد رس ــت: بی تردی ــا گف  و خبرگزاری ه
افــکار مــردم بــا حاکمیــت و انتقــال نظــر حاکمیــت بــه مــردم  و  فراهــم آوردن زمینــه بــرای توســعه جامعــه در کشــور 
ــم،  ــا را ببندی ــته و دهان ه ــا را شکس ــی، قلم ه ــای واه ــا بهانه ه ــد ب ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــوری ب ــس  جمه ــتند.  ریی هس
گفــت: بایــد در جامعــه بــا صــدای بلنــد آزادی مســؤوالنه را فریــاد بزنیــم. امنیــت بــرای مــا اصــل اســت،  امــا تنهــا بــا 
ــالب و نهضــت  ــگ، اســاس انق ــه فرهن ــان اینک ــا بی ــوری ب ــس  جمه ــظ نمی شــود. ریی ــت ســاخته و حف ــن امنی ــگ ای تفن
اســالمی بــود، ادامــه داد: بــا وجــود اینکــه در مقاطعــی قیــام مســلحانه الزم بــود، امــا هیچــگاه امــام خمینــی)ره( در دوران 

نهضــت اســالمی، ایــن راه را نپســندید چــرا کــه خــط امــام تحــول در افــکار مــردم و فرهنــگ جامعــه بــود.

ــاری برجســته قــرآن در هفته هــای  ــه یــک ق اتهــام ســنگین ب
گذشــته بازتاب گســترده ای در افکار عمومی داشــته اســت. س. ط 
کــه از اســاتید تــالوت قــرآن و از شــاخص ترین قاریــان بین المللی 
ــه عمــل خــالف عفــت  ــد متهــم ب ــه حســاب می آی کشــور ب
عمومــی و تشــویق به فســاد شــده اســت. اتهام هایــی کــه در اولی، 
قــرار منــع تعقیب بــرای او صــادر شده اســت و در دومی )تشــویق 

بــه فســاد( پرونــده هم چنــان بــاز اســت. 
شایســته اســت بــرای روشــن تــر شــدن ماجــرای اتهــام، آن 
ــه  ــرار اســت ک ــن ق ــتان از ای ــم. داس ــی کنی ــدا بررس را از ابت
بــرای اولیــن بــار در خــرداد مــاه امســال برخــی رســانه هــا از 
وجــود پرونــده ای علیــه وی بــه دلیــل اعمــال منافــی عفــت 
ــی  ــای صوت ــناد و فایل ه ــه اس ــالم کردندک ــد و اع ــر دادن خب
ــل گذشــت ۵ ســال از  ــه دلی ــد و ب ــار دارن ــده را در اختی پرون
طــرح شــکایت مدعــی شــدند در صــورت عــدم رســیدگی قوه 

قضائیــه، مــدارک را منتشــر خواهنــد کــرد.   
ــوه  از چهــار شــاکی کــه از ســوی محســنی اژه ای معــاون اول ق
قضاییــه نیــز متعاقبــا اعالم شــده بــود دو تــن در گفتگو با شــبکه 
بی بی ســی فارســی شــواهد را کافــی دانســته و بــه دو توبــه نامــه 
یکــی بــه دســتخط س.ط و دیگــری بــه خط شــخصی دیگــر، هر 
دو بــا امضــای وی و ۹ حلقــه لــوح فشــرده مشــتمل بر اعتــراف و 
ندامــت او اشــاره کردنــد. هــر دو شــاکی علــت رســانه ای کــردن 
ایــن شــکایت را عــدم رســیدگی درســت پس از ســپری شــدن ۵ 

ســال از اعــالم شــکایت عنــوان کردنــد.
 اخبــار منتشــر شــده در خردادمــاه آن چنــان مــورد توجــه قــرار 
نگرفــت تــا اینکــه اوایــل مهــر ماه یکــی از رســانه هــای خــارج از 
ایــران اتهامــات ســنگینی علیــه او مطرح کــرد. همزمان با انتشــار 
خبــر ایــن پرونــده توســط VOA مــدارک و فایل هــای صوتــی 
ایــن پرونــده نیــز از جملــه تصویــر توبه نامه هایــی کــه شــاکیان 
ــط  ــد، توس ــاره کردن ــا اش ــه آنه ــی ب ــا بی بی س ــه ب در مصاحب
رســانه های داخلــی منتشــر شــدند. اکنــون چندین ســوال بســیار 
مهــم پیــش مــی آیــد. اولــی این اســت کــه چرا شــکایاتی کــه در 
بــاب ایــن پرونده در ۵ ســال گذشــته اتفاق افتــاده اکنون بایــد وارد 
مرحلــه رســیدگی جــدی شــود؟ آن هــم بــه دلیــل افشــا شــدن 
اخبــار مربــوط بــه آن. دوم اینکــه آیا موقعیت اجتماعی فــرد مورد 
اتهــام باعــث این پنهــان کاری و رســیدگی نکــردن به ایــن پرونده 
شــده بــود؟ و ســومی آیــا عــده ای بــا ایــن تفکــر کــه افشــای این 
موضــوع موجب تضعیــف جامعه قرآنــی و به دنبــال آن تضعیف 
نظــام جمهــوری اســالمی کــه مبتنــی بر قــرآن اســت، مانع افشــا 
شــدن آن می شــدند؟ پیــش از پاســخ بــه این ســواالت شایســته 

اســت بــه ماجــرای شــکایات کشــاورزان در اوایــل انقــالب اشــاره 
کنیــم تــا ابهامــی بــه وجــود نیایــد. ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه 
کشــاورزان بــه مراجــع قضائــی،  مســئولین و مطبوعات شــکایت 
می بردنــد و مطبوعــات بــا چــاپ گزارش هایــی در ایــن زمینــه، 
خطــر بازگشــت خان هــای غاصــب و قلــدر را گوشــزد می کردند. 
عــده ای کــه واقعــاً دلســوز انقــالب و نظام و کشــور بودنــد به آنها 
می گفتنــد ایــن کار شــما رزمنــدگان را کــه در جبهه هــا بایــد بــا 
دلگرمــی مشــغول دفــاع از کشــور و نظام باشــند دلســرد می کند 
و آنهــا را بــا ایــن ســئوال مواجــه می کنــد کــه آیــا درســت اســت 
مــا در جبهه هــا  از جــان خــود مایــه بگذاریــم و خان هــا به کشــور 
برگردنــد و زمین هایــی را کــه ســال های متمــادی توســط پــدران 
ــد؟  ــد و بخورن ــش را ببرن ــد، محصول ــت و زرع می ش ــا کش م
ــا  ــت ام ــه داش ــان ادام ــزارش هم چن ــع گ ــرای قط ــارها ب فش
مطبوعــات بــا ایــن منطــق کــه وقتــی مطبوعــات از حقــوق مردم 
دفــاع کننــد، رزمنــدگان هــم بــا دلگرمــی در جبهه هــا می ماننــد 
ــه کســانی  ــه در پشــت جبه ــد ک ــدا می کنن ــان پی ــرا اطمین زی
هســتند کــه نمی گذارنــد حقوقشــان ضایــع شــود و ضدانقــالب 
ــن  ــد. خالصــه ای ــه چــاپ گزارش هــا ادامــه می دادن برگــردد، ب
جــدال هــا ادامــه داشــت تا اینکــه معترضــان، موضــوع را از طریق 
ــه ســمع امام خمینــی)ره( رســاندند و نظــر  بعضــی مســئولین ب
ایشــان را جویــا شــدند. امــام، نظــر روزنامــه هــا را تاییــد فرمودند 
و آنهــا بــا پشــتوانه ی بیشــتری بــه چــاپ آن گزارش هــا ادامــه 
دادنــد و خوشــبختانه در آن مقطــع تــا حــدود زیــادی جلوی خطر 
بازگشــت خان هــای غاصــب گرفتــه شــد و همــه دیدند کــه این 

کار بــه مصلحــت نظــام بود.
ــی  ــه ضمــن پاســخ ده ــه ســوال ســوم ک حــال در پاســخ ب
ــد  ــود بای ــی ش ــن م ــز روش ــوال اول نی ــخ دو س ــه آن پاس ب
گفــت کــه بطــالن ایــن ادعــا بــا توجــه ســیره امــام خمینــی و 
عملکــرد ایشــان بعــد از انقــالب در زمینــه عدم پنهــان کاری 

ــر ایــن،  شــکایت کشــاورزان کامــاًل روشــن اســت. عــالوه ب
ــه  ــود و ب ــاهده می ش ــه مش ــا در جامع ــن روزه ــه ای آنچ
ــد.  ــد می کن ــا را تایی ــن ادع ــز بطــالن ای ــوش می رســد نی گ
ایــن پنهــان کاری حتــی بــه ضــرر خــود متهــم نیــز هســت، 
زیــرا تــا زمانــی کــه تکلیــف ایــن پرونــده روشــن نشــود، او 
هــم بالتکلیــف اســت ولــی اگــر حکــم روشــن و مســتندی 
دربــاره ایــن پرونــده صــادر شــود، عــالوه بــر اینکــه تکلیــف 
متهــم روشــن خواهــد شــد، بســاط شــایعه و شــیطنت هایی 
کــه توســط بدخواهــان در جریــان اســت نیــز جمــع می شــود. 
ایــن واقعیــت را انــکار نکنیــم کــه اگــر در نظــام جمهــوری 
اســالمی بــا افــراد متهــم، از هــر طبقــه و قشــری کــه باشــند، 
بــه صــورت شــفاف و بــدون مالحظــه برخــورد قانونی شــود، 
بــه نفــع ایــن نظــام خواهــد بــود. حکــم متهــم اگــر تبرئــه 
ــر  ــد شــد و اگ ــردم داده خواه ــئوال های م باشــد، جــواب س
مجــازات باشــد، مــردم از اینکــه نظــام جمهــوری اســالمی بــا 
هیچکــس تعــارف نــدارد بــه ایــن نظــام خوشــبین تر خواهنــد 
شــد. بدین ترتیــب، نبایــد تردیــد کــرد که رســیدگی شــفاف، 
ســریع و قاطــع بــه اتهامــات و اعــالم نتیجــه و اجــرای بــدون 
مالحظــه آن همــواره بــه نفــع و موجــب تقویــت نظــام خواهد 
بــود و ایــن تفکــر کــه در مــواردی بایــد پنهــان کاری شــود تا 

نظــام تضعیــف نشــود، توهمــی بیــش نیســت. 
در نهایــت بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه قوه ی قضاییــه طبق 
خواســته ی مــردم کــه از طریق فضاهــای مجــازی  و همچنین 
شــاکیان کــه بــا اعــالن برائــت از رســانه هــای معانــد ضمــن 
درخواســت کتبــی از رئیــس قوه ی قضاییــه مبنی بــر پرداختن 
بــه پرونــده خواســتار رســیدگی ســریع و خــارج از نوبــت بــه 
ــه  ــری خــود ب ــم گی ــا تصمی ــان شــدند ب ــده ی در جری پرون
ــر  ــا موجــب مثبــت ت ــه خواهــد زد ی اعتمــاد عمومــی ضرب

شــدن نــگاه مــردم بــه نظــام می شــود.
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عمل خالف عفت عمومی، نه! تشويق به فساد، آری؟!
درباره ی پرونده ی جنجالی قاری قرآن

وزيری که ديرتر آمد، زودتر رفت 
سیــر تا پیــاز وزارت ورزش

وزارت ورزش و جوانــان در تاریــخ 8 دی مــاه 138۹ پــس از ادغــام 
ســازمان تربیت بدنــی و ســازمان ملــی جوانــان در مجلس هشــتم 
تشــکیل شــد کــه در روزهــای اخیــر ایــن وزارت با خبر اســتعفای 
وزیــر ورزش خبر ســاز شــد و شــوک بزرگــی را به جامعــه ورزش 
وارد کــرد. محمــود گــودرزی کــه از مــدت هــا پیش بحــث هایی 
دربــاره ی اســتعفا، اســتیضاح و برکنــاری او مطــرح شــده بــود در 
فاصلــه کمتــر از 10 مــاه تــا پایــان کار دولــت یازدهــم با اســتعفا از 

وزارت ورزش و جوانــان ایــن وزارتخانــه را تــرک کــرد .
ــت  ــه دول ــن گزین ــوان چهارمی ــه عن ــان ب ــه 26 آب ــودرزی ک گ
روحانــی بــه عنــوان وزیــر ورزش از ســوی مجلــس رای اعتمــاد 
گرفــت در 3 ســال گذشــته روزهــای پــر تالطمــی را تجربــه کرد. 
پــس از آنکــه مجلــس شــورای اســالمی به مســعود ســلطانی فر، 
رضــا صالحــی امیــری و نصــراهلل ســجادی به عنــوان وزیــر ورزش 
ــان 13۹2  ــور در ۹ آب ــس جمه ــداد، رئی ــاد ن ــان رای اعتم و جوان
محمــود گــودرزی را به عنــوان چهارمیــن وزیر پیشــنهادی وزارت 
ورزش دولــت یازدهــم بــه مجلس شــورای اســالمی معرفــی کرد. 
پیــش از جلســه رای اعتمــاد بــه وی تعــدادی از نمایندگان مجلس 
از نقــش گــودرزی در حــوادث پــس از انتخابــات 1388 ســخن 
گفتنــد و احتمــال رای آوری وی را پاییــن دانســتند بــا این حــال در 
26 آبــان 13۹2 صالحیــت گــودرزی در مجلــس مــورد بررســی 
قــرار گرفــت و وی توانســت بــه عنــوان وزیــر ورزش و جوانــان از 

ســوی مجلــس رای اعتمــاد بگیرد.
ــود در وزارت ورزش  ــمت خ ــی از س ــودرزی در حال ــود گ محم
ــت  ــرد وزارت  تح ــد عملک ــر نمی رس ــه نظ ــه ب ــتعفا داد ک اس
اختیــار او دلیل این مســئله باشــد. بنابر شــاخصه ها نتایــج در دوره 
محمــود گــودرزی در رشــته های مختلــف قابــل قبول بوده اســت 
کــه از جملــه آن می تــوان بــه عملکــرد والیبــال بــه عنــوان یکــی 

از رشــته های محبــوب ایــن ســال ها اشــاره کــرد کــه توانســت 
عــالوه بــر عملکــرد مناســب در لیــگ جهانــی بــرای اولیــن بــار 
جــواز حضــور در المپیــک را دریافــت کنــد. فوتســال ایــران نیــز 
توانســت بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان ســوم جــام جهانــی دســت 
یابــد و ایــن موفقیــت را در بســکتبال و کشــتی نیز بــه نوعی دیگر 
شــاهد بودیــم. از ســوی دیگــر تیــم فوتبــال ایــران نیــز در شــرایط 
مناســب و فــوق العــاده ای بــرای صعود بــه جام جهانــی قــرار دارد، 
تمــام ایــن اتفاقــات باعــث می شــود تــا کارنامــه ی وزارت تحــت 

کنتــرل او مثبــت ارزیابــی شــود .
برخــی عقیــده دارنــد گــودرزی بــا میــل خــودش اســتعفا نــداده 
اســت و مجبــور بــه ایــن کارشــده، آنچــه کــه در روزهــای اخیــر 
ــت  ــن عل ــودرزی مشــخص نشــده همی ــری گ ــد از کناره گی بع
کنــار رفتــن او اســت، هیچ کــس تاکنــون بــه ایــن پرســش پاســخ 
نــداده اســت کــه اشــتباه وزیــر ورزش چــه بــود کــه از کارش کنار 
رفــت یــا بــه تعبیــری دیگــر مجبــور بــه رفتــن شــد. وزیــری که 
نزدیــک بــه 3 ســال در کابینــه حضــور داشــت به چــه دلیلی تنها 
8 مــاه مانــده بــه پایــان دولــت یازدهم بایــد از ایــن دولت بــرود. با 
توجــه بــه انــدک زمــان باقــی مانــده تــا پایــان ایــن دولت، شــاید 
ایــن موضــوع بــه ذهــن برســد کــه مشــکل مهمــی در مدیریــت 
گــودرزی وجــود داشــته بــه طــوری که امــکان بــه پایان رســیدن 

ــت . ــود نداشته اس دوران وزارت او وج
ــا کارلــوس  مشــکالت وزیــر    ورزش در واقــع از درگیری هــای او ب
کــی روش شــروع شــد و در نهایــت بــه اختالفــات او با قســمتی از 
کابینــه رســید. پــروژه ی کنــار رفتن گــودرزی که پیــش از المپیک 
بســیار جــدی شــد، ریشــه ای عیــان در روابــط او بــا فدراســیون 
فوتبــال داشــت، ریشــه ای کــه بــه خاطــر مشــکالت گــودرزی بــا 
رئیــس فدراســیون فوتبــال و برخورد هایــش با کارلــوس کی روش 

ــد. ایجاد ش
ــال  ــاع، اقب ــل دف ــی قاب ــه ی عموم ــم کارنام ــودرزی علی رغ گ

عمومــی الزم را نداشــت امــا ایــن تنهــا دلیــل جدایــی وی نبود. 
شــاید یکــی از مهم تریــن دالیــل برکنــاری وزیــر     ورزش اتفاقاتی 
بــود کــه در صفحــه ی اینســتاگرام رئیــس جمهــور رخ مــی داد، 
صفحــه ی رئیــس جمهــور چندیــن و چند بــار به دلیــل عملکرد 
وزیــر  ورزش تحــت حملــه ی کامنتــی هــواداران قــرار گرفــت به 
طــوری کــه در همــان دوره ی مشــابه دولــت حســن روحانــی 
درگیــر مســئله ی برجــام بــود و برخــالف مخالفت هایــی کــه با 
برجــام وجــود داشــت هیــچ وقت گســتره هجــوم کامنت هــا در 
ماجــرای برجــام نزدیــک بــه ماجــرای کــی روش هــم نشــد. به 
عبــارت دیگــر رئیس جمهــور بــه قــدری کــه بــه دلیــل رفتــار 
ــام  ــت در مســئله ی برج ــرار گرف ــاب ق ــورد خط ــودرزی م گ
مــورد خطــاب قــرار نگرفــت و همیــن موضوع بــرای گــودرزی 

گــران تمــام شــد.
حــال بــه هــر دلیلــی صندلــی وزارت خالــی مانــده بــود تــا زمانی 
کــه مســعود ســلطانی فــر در تاریــخ 11 آبــان بــه عنــوان وزیــر 
ورزش و جوانــان از ســوی مجلــس معرفــی شــد. ســلطانی فر که 
یــک بــار از طــرف نماینــدگان مجلــس ســابق بــرای حضــور در 
مجلــس رای اعتمــاد نگرفــت بــاری دیگــر بــه عنــوان گزینــه ی 
نهایــی دولــت بــه مجلــس معرفــی شــد و ایــن بــار توانســت از 

ســد مجلــس بگــذرد و بــه ســاختمان ســئول برســد.
ســلطانی فر در اصــل ژنرالــی اســت کــه در ایــن چنــد مــاه باقــی 
مانــده تــا انتخابــات، وظیفــه خواهــد داشــت تــا از امــواج منفــی 
کــه ممکــن اســت از ســوی ورزش بــه ریاســت جمهــوری بــرود 
جلوگیــری کنــد. بــا اینکــه هنــوز مشــخص نشــده  برنامه هــای 
ــزل و  ــا در ع ــا او حتم ــلطانی فر چیســت ام ــط س ــی توس اجرای
ــه خــودی  نصــب و انتصاب هــا دقــت خواهــد کــرد کــه گل ب
نزنــد. وزیــری کــه یکــی از مهره هــای کلیــدی دولت اســت حاال 
بــه ورزش آمــده تــا شــرایط ماه هــای باقــی مانــده را کنتــرل کند 
و بعیــد اســت که دســت به تغییــرات گســترده بزنــد. در واقع او 

ــام باشــد. ــت در بحــث ورزش خوش ن ــا دول آمده اســت ت

پريسا علیزاده
کارشناسی اقتصاد نظری 93

ــه  ــی ک ــرف و حدیث های ــا و ح ــه ه ــس از زمزم ــره پ باالخ
در چنــد مــاه گذشــته پیرامــون تغییــر در کابینــه بــه گــوش 
می رســید در نهایــت طــی دو هفتــه گذشــته ایــن تغییــرات 
ــازه  ــر ت ــر و روی کار آمــدن ســه وزی ــا اســتعفای ســه وزی ب
نفــس )ولــی نــه از لحــاظ ســن! ( کابینــه جانــی دوبــاره گرفت 
البتــه کــه بــه گفتــه ی کارشناســان کابینــه نیــاز بــه تغییــرات 
ــدای  ــدا ن ــه از ابت ــه ای ک ــه گون ــری داشــت ب بیشــتر و بهت
تغییــر در بیــش از ســه وزارتخانــه بــه گــوش می رســید کــه 

عبارتنــد از:
ــان  ــان و موافق ــش فشــار مخالف ــه افزای ــه ب ــا توج ــاد: ب ارش
ــینی از  ــب نش ــون عق ــی هم چ ــه دالیل ــر ب ــر وزی ــت ب دول
ــداف  ــا اه ــویی ب ــود، ناهمس ــق خ ــر ح ــع ب ــیاری مواض بس
ــت و  ــا دول ــی مواضــع ب ــی در برخ ــر، ناهماهنگ ــت تدبی دول
ــه  وجــود ضعف هــای اساســی در بســیاری از معاونــت هــا ب

ــری. ــینمایی و هن ــوص س خص
صنعــت معــدن و تجــارت نیــز بــه دالیلــی ماننــد کهولــت 
ــادی و  ــای اقتص ــدادی از بنگاه ه ــی تع ــر!، تعطیل ــن وزی س
ــدات  ــه تولی ــبت ب ــردم نس ــی م ــش نارضایت ــی، افزای صنعت
ــت از  ــه وزارت صنع ــداری مغرضان ــازان و طرف ــودرو س خ
ــرکت های  ــی ش ــه برخ ــی ب ــازات مهم ــای امتی ــا، اعط آنه
ــای  ــذاری برخــی واحــد ه ــده در واگ ــرادات عم خــاص و ای

ــی. صنعت
ــیاری از  ــت در بس ــوء مدیری ــت س ــه عل وزارت ورزش ب
ــی از  ــن جهان ــه آوری در میادی ــدم نتیج ــیون ها و ع فدراس
جملــه المپیــک و همچنیــن کم توجهــی بــه موضــوع جوانــان 
در ایــن وزارت خانــه کــه عمــال شــاهد اتفاقــات تــازه و مهمی 
در ایــن زمینــه بــا توجــه بــه شــعار هــای انتخاباتــی دولــت 

نبودیــم.
ــایل  ــر مس ــدا درگی ــان ابت ــه از هم ــرورش ک ــوزش و پ آم
فراوانــی از جملــه اوضــاع نابه ســامان مــدارس دولتــی از لحاظ 
دریافــت هزینــه و بــه خصــوص دریافــت شــهریه در مــدارس 
خــاص کــه عــده ای معتقدنــد بــر خــالف ایــن رویــه بایــد از 
ایــن دانش آمــوزان حمایــت نیــز بشــود. موضــوع اختــالس و 
ســوء مدیریت در صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان، ســوء مدیریــت 
ــا  در ادارات آمــوزش و پــرورش و آمــدن روســای ناهمســو ب
سیاســت های دولــت و رفتــن افــرادی متخصــص و کاردان بــه 

علــت کوتــاه آمــدن وزیــر در مقابــل فشــارها. 
وزارت علــوم بــه دلیــل انفعــال در بعضی مواضــع و موضوعات 
ماننــد بالتکلیفــی بورســیه ها و افزایــش هزینه هــای تحصیلــی 
ــه ی  ــدون روی ــش ب ــی، افزای ــگاه های دولت ــجویان دانش دانش
دانشــجویان در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و در بعضــی موارد 
بــدون شــرکت در آزمــون سراســری، اعمــال قانــون آموزشــی 
ظالمانــه جدیــد بــرای ورودی هــای قدیــم و دریافت شــهریه از 
دانشــجویان ســنواتی و دادن حــق اخــراج آنهــا بــه دانشــگاه که 
بــا اصــل تحصیــل رایــگان قانــون اساســی در تضــاد اســت و 

موضوعاتــی دیگــر کــه وزیــر را تــا اســتیضاح پیــش بــرد.
ــوزش و  ــان و آم ــاد، ورزش و جوان ــت وزرای ارش ــا در نهای ام
ــه اختیــار و برخــی باالجبــار از  پــرورش بودنــد کــه برخــی ب
قطــار دولــت پیــاده شــدند و جای خــود را بــه صالحــی امیری، 
ســلطانی و دانــش آشــتیانی دادنــد. وزرایــی کــه هیــچ کــدام 
نتوانســته بودنــد اعتمــاد مجلــس قبــل را بدســت آورنــد ولــی 
بــا حرکــت مــردم در اســفند ۹4 و اصالح مجلــس و تبدیل آن 
بــه مجلســی اعتدالــی و مردمی تــر،  مــورد اعتمــاد نماینــدگان 
مجلــس دهــم واقــع شــدند. البتــه گزینــه وزارت آمــوزش و 
ــه  ــی در دقیق ــه دالیل ــا ب ــه بن ــود ک ــی ب ــر نجف ــرورش دکت پ
ــم  ــه علی رغ ــتیانی داد ک ــر آش ــه دکت ــود را ب ــای خ ــود ج ن
حاشــیه های پیــش آمــده در مــورد ایشــان در روز رای گیــری 
ایشــان هــم ماننــد آقایــان ســلطانی و صالحــی امیــری مــورد 
اعتمــاد نماینــدگان مــردم قــرار گرفتنــد کــه برایشــان آرزوی 

موفقیــت داریــم.
ــری و  ــم خب ــم تی ــت، ترمی ــه دول ــم کابین ــتای ترمی در راس
مطبوعاتــی دولــت از انتظــارات بــه حــق حامیــان دولــت اســت 
زیــرا تیــم فعلــی به شــدت منفعــل بــوده و اعضــای آن عمدتا از 
نزدیــکان رقبــای رئیــس جمهور مــی باشــند و یکــی از عللی که 
باعــث انتقاد هــای فــراوان بــه عملکــرد دولــت می شــود انفعــال 
ــت  ــای دول ــات و فعالیت ه ــانی خدم ــم در اطــالع رس ــن تی ای
بــه نحــو صحیــح می باشــد کــه آگاهــی مــردم را نســبت بــه 
اقدامــات موثــر دولــت بســیار کاهش داده اســت و تغییــر در این 
تیــم هم چــون کابینــه دولــت از خواســته های طرفــداران دولــت 
بــه خصــوص در دوران نزدیــک بــه انتخابــات اســت. تیمــی که 

نقــش اساســی در تمدیــد دولــت خواهــد داشــت
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بــه گــزارش منابــع خبــري خارجــي، ایــران در میــان 1۷۹ کشــور جهــان، پایین تــر از ازبکســتان، ســومالی و گینــه اســتوایی، در 
رتبــه 16۹ قــرار دارد. در همیــن حــال ایســنا، در گزارشــي مفصــل و بــا حــذف نــام ایــران در ایــن رتبه بنــدي نوشــت: وضعیــت 
آزادی مطبوعــات و رســانه ها در جهــان در ســال 201۵ بــه مراتــب بدتــر شــده اســت. چیــن، ســوریه، ترکمنســتان، کــره شــمالی 
و اریتــره در رده بنــدی ســازمان گزارشــگران بــدون مــرز، آخریــن رتبه هــا را در بیــن 180 کشــور بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از شــبکه خبــری دویچــه ولــه، ســازمان گزارشــگران بــدون مــرز تازه تریــن گــزارش خــود در مــورد 
وضعیــت آزادی مطبوعــات و رســانه ها در جهــان را منتشــر کــرد. در گــزارش ایــن ســازمان از فشــار روزافــزون بــر رســانه های 
مســتقل در سراســر جهــان ســخن رفتــه اســت. تهیه کننــدگان ایــن گــزارش 180 کشــور جهــان را در ایــن راســتا بررســی و در 
ــد.  ــزان آزادی برخوردارن ــد از بیشــترین می ــن گــزارش مطبوعــات و رســانه ها در فنالن ــق ای ــد. طب فهرســتی رتبه بنــدی کرده ان
کشــورهای هلنــد و نــروژ نیــز رتبه هــای دوم و ســوم را بــه خــود اختصــاص داده انــد. کشــورهای چیــن، ســوریه، ترکمنســتان، 

کــره شــمالی و اریتــره بــه ترتیــب در رتبه هــای 1۷6 تــا 180 ایــن فهرســت جــای گرفته انــد. نگاه ویژه

هیس!

در مذمت سانسور خبری

هیــس!
ــن ادامه از صفحه 1 ــازوکارهای تأمی ــا س ــود ت ــم نم ــتقر فراه ــم مس نظ

ــه  ــع آن مجموع ــه تب ــی و ب ــام سیاس ــت در نظ عدال
ســاخت سیاســی را بــه چالــش بکشــند. نبایــد بــه 
ــه  ــک نخب ــی، ی ــاد عموم ــدن اعتم ــدوش ش ــای مخ به
سیاســی خــاص را از پیگــرد مصــون نــگاه داشــت. 
بــه  آینده نگــر  و  حزم اندیشــانه  هزینه-فایــده  یــک 
ــری خــالف مصلحــت  ــن ام ــد چنی ــم می کن ــق حک تحقی
نهــاد دولــت و در تنافــر بــا حفاظــت از امنیــت و 

ــت. ــتقر اس ــی مس ــامان سیاس ــدت س ــات بلندم ثب
بایــد  سیاســی  نخبــگان  جمع بنــدی،  عنــوان  بــه 
ــه در  ــانه هایی ک ــانه ای و رس ــن رس ــه فعالی ــبت ب نس

چارچــوب ضوابــط قانونــی کالن کشــور )منبعــث از 
چشــم  بــه  می نماینــد  فعالیــت  موضوعــه(  قوانیــن 
یــک فرصــت نــگاه کــرده و از آن هــا بــه عنــوان 
ابــزاری بــرای بســط اطالعــات خــود نســبت بــه 
ــی،  ــرمایه اجتماع ــطح س ــش س ــی، افزای ــوزه عموم ح
ــردن  ــی و بیشــینه ک ــردن ســطح فســاد درون ــه ک کمین
ــرداری  ــه نحــو احســن بهره ب ــود ب ــدی خ ســطح کارآم
نماینــد. نــگاه امنیتــی حداکثــری و بســیط و عــدم 
بهره بــرداری از چنیــن ظرفیتــی کــه بــدان اشــاره 
شــد از ســوی برخــی مســئوالن قضایــی و اجرایــی 

ــت.     ــام اس ــا نظ ــواب ب ــتی ناص دوس

ــن  ــه ای ــرار داده و ب ــکار عمومــی ق معــرض نظــارت اف
ــی  ــدرت دولت ــاخت ق ــاد در س ــوخ فس ــب از رس ترتی
جلوگیــری نمایــد. فســادی کــه یکــی از مهم تریــن 
ســرمایه  برنــده  بیــن  از  و  مشــروعیت زدا  عوامــل 
اجتماعــی و اعتمــاد عمومــی بــرای یــک نظــام سیاســی 
اســت. برخوردهــای شــعاری و عوام فریبانــه بــرای 
ــاکننده  ــد افش ــت. نبای ــاز نیس ــاد کارس ــا فس ــارزه ب مب
یــک فســاد را بــه زنــدان افکنــد و رســانه وی را 
ــه را  ــئول مربوط ــن مس ــرد لیک ــف ب ــاق توقی ــه مح ب
ــت  ــه وی آزاد گذاش ــات وارده ب ــی اتهام ــدون بررس ب
ــن  ــرای مخالفی ــی ب ــی تبلیغات ــب فرصت ــن ترتی ــه ای و ب

ــمی  ــاری رس ــر مج ــت ب ــور و محدودی ــال سانس از اعم
عمومــی  افــکار  از  تأثیرپذیــری  بــرای  را  شــرایط 
ــت  ــد از انباش ــب بتوان ــن ترتی ــا بدی ــوده ت ــم نم فراه
پدیــدار شــدن  و  مطالبــات عمومــی  و  نارضایتی هــا 
ــگان  ــای نخب ــله رویکرده ــان سلس ــم می ــکافی عظی ش
ــی و  ــکار عموم ــر اف ــم ب ــوگیری های حاک ــا س ــم ب حاک
ــای  ــد و دوام و بق ــری نمای ــی جلوگی ــای اجتماع نیروه
نظــام  یــک  همچنیــن  نمایــد.  تضمیــن  را  خویــش 
ــانه ای  ــن رس ــه فعالی ــس دادن ب ــا مجــال تنف سیاســی ب
در  را  خــــود  ســـازمانی  سلســـله مراتب  می توانـــد 

دکتر عباس شیخ االسالمی در گفتگوی اختصاصی با وقایع اتفاقیه:
بايد فضای آزادی رسانه در جامعه پذيرفته شود

منتشــر شــود ولــی متاســفانه در عمــل دیــده نمی شــود کــه قــوه 
قضاییــه بــه این قانــون عمل کنــد. از طــرف دیگر در کشــورهایی 
مثــل فرانســه به خاطــر ایــن کــه لفــظ متهــم دارای بــار معنایــی 
منفــی در بیــن مــردم اســت و متهــم هــم از فــرض بی گناهــی 
برخــوردار اســت، اســم متهــم را بــه »شــخص تحــت بررســی« 
تغییــر داده انــد. در جرائــم اخالقــی نیــز بــه همیــن منــوال، نباید 
آبــروی افــراد در زمانــی کــه متهــم هســتند بــرده شــود و حتــی 
زمانــی کــه مجــرم شــناخته می شــود بــردن آبــروی مســلمان 
ــتم های  ــت. سیس ــندیده ای نیس ــترده کار پس ــور گس ــه ط ب
ــرایط را  ــی ش ــع قوانین ــا وض ــد ب ــعی می کنن ــا س ــری دنی کیف
بــرای اعــاده ی حیثیــت مجــرم فراهــم کننــد و حیثیــت فــرد را 
بازگرداننــد. بــه خصــوص در مســائل اخالقــی و مســائل خــالف 
عفــت کــه در اســالم هــم گفتــه شــده اشــاعه ی فحشــا، خــود 
ــه شــود.  ــاه ریخت ــح گن ــرا باعــث می شــود قب ــاه اســت. زی گن
بنابرایــن سیاســت اســالم بزه پوشــی و منــع اشــاعه فحشاســت. 
امــا بحــث دیگــر ایــن اســت کــه خدایــی نکــرده قــوه ی قضاییه 
پارتــی بــازی کــرده باشــد و بــا برخــی از افــراد تعامــل خــالف 
قانــون کنــد. اینجــا مطبوعــات بایــد وارد عمل شــوند و بپرســند 
چــرا شــما بــرای یــک شــخص خــاص رانــت قائــل می شــوید؟ 
در جمع بنــدی پاســخ ایــن ســوال بایــد متذکــر شــوم  شــفافیت 
در عملکــرد قــوه ی قضاییــه و تبعیــض قائــل نشــدن میــان افراد 
گوناگــون از مطالبــات بــه حقــی اســت کــه بایــد از ســوی مردم 
و رســانه های خبــری بــه رســمیت شــناخته شــود. حــاال اگرچــه 
ممکــن اســت شــبکه هــای خارجی نیز این وســط ســوء اســتفاده 
کننــد ولــی مــا نبایــد همیشــه تــوپ را در میــدان آنهــا بیاندازیم 
و هیچــگاه از خودمــان ســوال نکنیــم که چــرا  قوه قضاییــه کاری 

ــات سانســور و  ــی شــده که خــود موجب برداشــت های ناصواب
حتــی خودسانســوری را فراهــم کــرده اســت. تحلیل شــما در 

مــورد قانــون مطبوعــات کشــور چیســت؟
- در ابتــدا بایــد بــر نوشــتن قانــون مطبوعاتــی شــفاف و روشــن 
اهتمــام ورزیــد. از ســوی دیگــر بایــد فضــای آزادی رســانه در 
جامعــه پذیرفتــه شــود و ایــن امــر تنهــا بــا قانون گــذاری میســر 
نمی شــود بلکــه نیازمنــد بســترهای سیاســی و فرهنگــی اســت 
کــه جــای کار بســیار دارد. همانطــور کــه اشــاره کردیــد قانــون 
مطبوعــات مــا هنــوز مبهــم اســت. یــک ســری جرائمــی وجــود 
دارد کــه بــه طــور کلــی اعمالــی مثــل انتشــار اکاذیــب، پراکندن 
شــایعات، تشــویش اذهــان عمومــی و .. را جــرم می شــمارد در 
ــا مشــخص  ــن مــوارد دقیق ــف ای ــق و تعاری ــی کــه مصادی حال
ــت  ــن اس ــودن ممک ــی ب ــل کل ــن دلی ــه همی ــه ب ــت ک نیس
برداشــت های گوناگونــی از ایــن هــا صــورت گیــرد و در اجــرا 
ممکــن اســت بــه درســتی اجــرا نشــود. حتــی در ایــن قانــون 
ــون  ــود، قان ــده می ش ــم دی ــی ه ــون اساس ــالف قان ــب خ مطال
اساســی کــه امــام در آن زمــان دســتور دادنــد این قانــون اصالح 
شــود. بنابرایــن قانــون مطبوعــات مــا کــه از ســال 64 موجــود 
اســت و از آن زمــان تــا بــه حــال تغییــرات و اضافاتــی نیــز کــه 
در آن صــورت گرفتــه، موجــب بدتــر شــدن و مبهم تر شــدنش 
شــده نیازمنــد بازنگــری جــدی اســت. نکتــه جالــب این جاســت 
کــه در ایــران و تنهــا دو کشــور دیگــر مطبوعــات  بایــد مجــوز 
بگیرنــد در حالی کــه در تمــام دنیــا، مطبوعــات بــرای فعالیــت 
نیــازی بــه مجــوز ندارنــد و تنهــا ثبــت می شــوند. مســئوالن مــا 
بــرای خــروج از ایــن وضعیــت بایــدآزادی مطبوعــات را قبــول 
کننــد و بــه لحــاظ فرهنگــی نیــز روی ایــن موضــوع کار کننــد. 
البتــه در ایــن میــان مــا یــک قانــون خــوب متروکــه نیــز داریــم 
ــه  ــون دسترســی آزاد ب کــه از آن اســتفاده نمی شــود و آن »قان
اطالعــات و انتشــار آزاد اطالعــات« اســت کــه در ســال 88 بــه 
تصویــب رســید. ایــن قانــون داده نشــدن اطالعاتــی که دانســتن 
آن هــا حــق مــردم اســت را از جانــب مســئولین جــرم تلقــی می 
ــرار  ــاد مــورد اســتفاده ق ــون زی ــن قان ــی متاســفانه ای ــد ول کن
نمی گیــرد.  در جمــع بنــدی ایــن ســوال دوبــاره متذکــر مــی 
ــام و اشــکال  ــا دارای ابه ــات م ــون مطبوع ــم قان ــه ه شــوم ک
اســت و هــم فضــای جامعــه. فضــای بســته ای کــه فقــط بــه 
مطبوعــات لطمــه نمی زنــد بلکــه گاهــی در ایــن فضــا بــه دلیل 
مبهــم بــودن بــه مــردم و بــه مســئولین نیــز لطمــه می خــورد.
ــد  ــود تاکی ــای خ ــای صحبت ه ــما در اثن ــر ش ــای دکت - آق
ویــژه ای بــر مقایســه تطبیقــی داشــتید. بایســته های مقایســه 

تطبیقــی چیســت؟
- طبیعتــا مطالعــات بایــد بــا در نظر گرفتن شــرایط، حساســیت ها 
و اقتضائــات کشــور مــا صــورت گیــرد کــه از ایــن بحــث تحــت 
ــرده  ــام ب عنــوان بومــی کــردن نظریــه هــا و داده هــا و قوانیــن ن
می شــود. مــن هــم نمــی گویم کــه برویــم و هرچــه کشــور دیگری 
گفــت ترجمــه کنیــم و با چشــم هــای بســته آن هــا را اجــرا کنیم. 
یــک زمانــی مــا واقعــا حقــوق دان در کشــور نداشــتیم و مثــال اگــر 
می خواســتیم قانونــی بنویســیم بایــد می رفتیــم و دقیقــا از بلژیــک 
مــی آوردیــم امــا امــروزه خوشــبختانه بــه انــدازه کافــی در کشــور 
حقــوق دان هــای بــزرگ و برجســته داریــم کــه در ایــران بــزرگ 
شــده اند و از اقتضائــات کشــور مطلعنــد و دیــن اســالم و قوانیــن 
ــه  ــا مســئله این جاســت ک ــد. ام ــز می دانن فقهــی و شــرعی را نی
چنیــن فرصتــی داده نمــی شــود یعنــی مثــال مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس یــا دولــت چنیــن اجــازه ای را نمــی دهــد کــه یــک عــده 
افــراد نخبــه و بی طــرف کــه در عیــن حــال از اقتضائــات خــاص 
کشــور مطلعنــد لوایح و قوانینــی را تنظیم کننــد. بنابراین مــا باید از 
چنیــن افــراد نخبه ای اســتفاده کنیــم و ایــن کار را انجــام دهیم. البته 
ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه مــا در قوانیــن اســالمی مان نــکات 
حقوقــی قــوی کــم داریــم امــا باالخــره دیــدن اینکــه کشــورهای 
دیگــر چــه راهــی را رفته انــد و بومی ســازی بــا قوانین داخلــی کاری 
پیچیــده و بســیار تخصصــی اســت که الزمــه اش اعتمــاد بــه افراد 
متخصــص در ایــن حــوزه اســت تــا بتوانیم انشــااهلل قوانینی داشــته 

باشــیم کــه متناســب بــا جامعــه ی ایرانــی اســالمی ما باشــد.

حسین محمددوست
فارغ التحصیل اندیشه سیاسی و حقوق

ــا اســتاد حقــوق جــزای دانشــگاه  ــه: قــرار مــا ب پیــش مصاحب
آزاد در دفتــر کارش واقــع در بلــوار میثــاق بــود؛ دفتــر ریاســت 
دانشــگاه آزاد مشــهد. دفتــری پــر از اربــاب رجــوع کــه دکتــر 
ــه آن هــا را مالقــات می کــرد. نوبــت  ــا حوصل شیخ االســالمی ب
ــا  ــت و ب ــت بس ــتاد رخ ــره اس ــتگی از چه ــد خس ــه ش ــا ک م
ــای  ــا از جنبه ه ــا م ــس در کالس، ب ــوق و ذوق تدری ــان ش هم
حقوقــی سانســور خبــری گفــت. در انتهــا از خانــم زهــرا کرمــی 
کــه در آماده ســازی ایــن گفتگــو مــرا یــاری کرد سپاســگزاری 

می کنــم.
ــا  ــوان ب ــروز را می ت ــران ام ــی ای ــر شــرایط فعل ــای دکت - آق
ــدی  ــت. رون ــی دانس ــاگری های تلگرام ــر افش ــامح عص تس
کــه از افشــای اســناد و مــدارک حقــوق هــای نجومــی آغــاز 
شــد، ســپس بــه موضــوع امــالک نجومــی رســید و هــم اکنون 
نیــز در ایســتگاه قــاری متهــم بــه جرائــم اخالقــی اســت. اگر 
نگاهــی عمیق تــر بــه قضیــه داشــته باشــیم، می تــوان یکــی از 
علــل ایــن افشــاگری ها در فضــای مجــازی را در نامــه ی یکی 
از خانــواده هــای شــکات از قــاری سرشــناس قــرآن بیابیــم، 
آنجــا که ایشــان گفتنــد تعلــل و اطاعــه ی دادرســی در صدور 
ــت(  ــوح اس ــال 90 مفت ــده از س ــی دادگاه )پرون ــم نهای حک
موجــب ایجــاد ایــن قائلــه و افشــاگری خانواده هــای قربانی در 
فضــای مجــازی شــده اســت. آیــا شــما میــان اطالــه دادرســی 
کــه منجــر بــه سانســور خبــری و متعافــب آن افشــاگری های 

ــدی می بینیــد؟ افســار گســیخته می شــود پیون
- خــب بــه نظــر می رســد کــه مــا بایــد دو حــوزه مســائل مالــی 
و مســائل کیفــری را از یکدیگــر تفکیــک کنیم. دنیــا امــروزه روی 
ــانه ها  ــدود ورود رس ــات و ح ــون آزادی اطالع ــی هم چ موضوعات
بــه حریــم خصوصــی افــراد کار کرده اســت و بــه نتایج مشــخصی 
هــم رسیده اســت. مثــال در بــاب فیش هــای حقوقــی در کشــور 
آمریــکا می گوینــد اگــر در ســال کســی بــاالی ایکــس هــزار دالر 
حقــوق داشــته باشــد ایــن موضــوع بایــد روی ســایت های خبری 
بیایــد ولــی مــا چــون روی ایــن موضوعات چــه از نظــر تحقیقات 
علمــی و چــه از لحــاظ تطبیقــی کار نکــرده ایــم این گونــه دچــار 
چالــش شــده ایم. بنابرایــن بــه نظــر مــن در حــوزه مالــی اصــل بر 
آزادی اطالعــات اســت. اطالعــات بایــد بــه صــورت شــفاف در 
اختیــار مــردم قــرار بگیــرد چــرا   که دانســتن حــق مردم اســت و 
بهتــر اســت کــه ما نیــز در ایــن قالب کمــی به مطالعــات تطبیقی 
بپردازیــم و مــواردی کــه دولت اصوال مکلف اســت، اطالع رســانی 
کنــد و یــا مــواردی کــه اتفاقــا محرمانــه هســتند )مثــل حســاب 
بانکــی( این هــا را مشــخص کنــد. مثــال در وزارت اقتصــاد و دارایی 
کشــور ســوئد، زیرزمینی مخصوص استقرار کارشناســان اقتصادی 
از مطبوعــات مختلــف وجــود دارد کــه بــه یــک نســخه از تمــام 
فیش هــای حقوقــی کارمندان دسترســی دارنــد. ایــن موضوع یکی 
از عوامــل پیشــگیری کننــده ی فســاد اقتصــادی در نظــام اداری 
کشــور ســوئد اســت. بنابرایــن منطقــی اســت کــه در رده بنــدی 
شــفافیت اقتصادی مــا رتبه ی 130 را کســب کنیم و کشــورهایی 
مثــل ســوئد و نــروژ دررتبه هــای نخســت قــرار بگیرنــد. البتــه 
مــن خــودم بــه عنــوان فــردی کــه حقــوق می خوانــم خوشــحالم 
کــه باالخــره ایــن گونــه مباحــث در حــال بــاز شــدن هســتند اما 
در بــاب پرونده هــای قضایــی در دنیــا اصــل ایــن اســت کــه تــا 
فــردی متهــم اســت، »اصــل برائــت« بــرای او اســتفاده می شــود. 
چــرا کــه متهــم، یعنــی کســی کــه هنــوز جرمــش اثبــات نشــده 
و مــا حــق نداریــم آبــروی فــرد را ببریــم و زمانــی جــرم فــرد 
اثبــات و حکــم قطعــی الزم االجــرا بــرای فــرد صــادر شــد فــرد 
مجــرم شــناخته مــی شــود. بــا ایــن حــال در بــاب برخــی جرائــم 
در دنیــا بــه قانون گــذار ایــن اجــازه داده می شــود کــه بعضــی از 
تخلفــات مانند اختــالس را بــه علــت بازدارندگی اجتماعــی اعالم 
کنــد. در مــاده ی 36 قانــون مجــازات اســالمی در مورد فســادهای 
باالتــر از صــد میلیون تومــان الزام شــده که مشــخصات مختلس 

- در وزارت اقتصــاد و دارایــي کشــور ســوئد، زیرزمینــي مخصوص اســتقرار کارشناســان اقتصادي از 
مطبوعــات مختلــف وجــود دارد کــه بــه یک نســخه از تمــام فیشــهاي حقوقــي کارمندان دسترســي 
دارنــد. ایــن موضــوع یکــي از عوامــل پیشــگیري کننــده ي فســاد اقتصــادي در نظــام اداري کشــور 
ســوئد اســت. بنابرایــن منطقــي اســت کــه در رده بنــدي شــفافیت اقتصــادي مــا رتبــه ي 130 را 

کســب کنیــم و کشــورهایي مثــل ســوئد و نــروژ در ردیــف هــاي نخســت قــرار بگیرنــد.
- مســئوالن مــا بــراي خــروج از ایــن وضعیــت بایــدآزادي مطبوعــات را قبــول کننــد و بــه لحــاظ 
فرهنگــي نیــز روي ایــن موضــوع کار کننــد. البتــه در ایــن میــان مــا یــک قانــون خــوب متروکــه 
نیــز داریــم کــه از آن اســتفاده نمیشــود و آن »قانــون دسترســي آزاد بــه اطالعــات و انتشــار آزاد 
اطالعــات« اســت کــه در ســال 88 بــه تصویــب رســید. ایــن قانــون داده نشــدن اطالعاتــي کــه 
دانســتن آنهــا حــق مــردم اســت را از جانــب مســئولین جــرم تلقــي مــي کنــد ولــي متاســفانه ایــن 

قانــون زیــاد مــورد اســتفاده قــرار نمیگیــرد.

ــتفاده  ــوء اس ــام س ــه نظ ــد علی ــبکه های معان ــه ش ــد ک نمی کن
ــی  ــه رســانه های داخل ــد ب ــازه نق ــا دادن اج ــن ب ــد. بنابرای نکنن
ضمــن رعایــت مقــررات می تــوان بــه جریــان رســیدگی شــفاف 

ایــن گونــه پرونده هــا کمــک شــایانی کــرد. 
- در مــورد ایــن پرونــده جنجالــی آیــا بــازه زمانــی 5 ســاله 
بــرای اعــالم رای نهایــی دادگاه کــه هنــوز هــم اعــالم نشــده، 

ــه نظــر نمی رســد؟ ــی ب کمــی طوالن
- طبــق قانــون آییــن دادرســی کیفــری، رســیدگی بایــد طــی 
فرصتــی معقــول انجــام گیرد. متاســفانه در مــواد بعد قانــون هم، 
مشــخص نشــده کــه منظــور از فرصــت معقــول دقیقــا چقــدر 
اســت. بنابرایــن مــا متاســفانه بعضــی از پرونــده هــا را داریــم 
کــه حتــی تــا ده الــی پانــزده ســال درحــال رســیدگی اســت و 
هنــوز بــه حکــم قطعــی الزم االجــرا نرســیده اســت. در حقیقــت 
ایــن اشــکال بــه سیســتم آییــن دادرســی کیفری مــا وارد اســت 
ــی شــده  ــه نظــر مــن بی جهــت طوالن ــده مذکــور ب ــی پرون ول
اســت.  هرچنــد  مــن بــرای اعــالم نظــر دقیــق بایــد پرونــده 
را بطــور کامــل مطالعــه کنــم ولــی باتوجــه بــه اطالعــات کلــی 
ــی  ــی ابتدای ــرای بررس ــال ب ــج س ــده، پن ــده از پرون ــر ش منتش
ادعــای مطــرح شــده از جانــب شــکات زمــان زیــادی اســت و 
بــا مــدت زمــان معقولــی کــه در آییــن دادرســی عادالنــه ذکــر 

شــده همخوانــی نــدارد. 
- اگــر بخواهیــم بــر روی موضــوع نــگاه ویــژه کــه سانســور 
ــم  ــیم نمی توانی ــته باش ــتری داش ــز بیش ــت تمرک ــری اس خب
نســبت بــه قانــون مطبوعــات کشــور بی توجــه باشــیم. بخــش 
گســترده ای از روزنامه نــگاران معتقدنــد گنــگ بــودن و 
عبــارات غیردقیقــی نظیــر مصالــح نظــام و کشــور منجــر بــه 

تیتــرهـــای برگزيــــده



دانستن حق مردم است؟!
تاریخچه سانسور خبری

چرا جنابعالی در قبال اين برخورد ها ساکت و بی تفاوت هستید؟!
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بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی ایلنــا، ســوال علیرضــا محجــوب، قاســم میرزایــی، محمدجــواد فتحــی، محمدباقر ســعادت، بهمــن طاهرخانــی، طیبه 
سیاوشــی شــاه عنایتی، زهــرا ســاعی، ســهیال جلــودارزاده، فریــده اوالد قباد، فاطمه ســعیدی، ســیده فاطمــه ذوالقــدر، پروانه مافی، محمدصادق حســنی، 
ابوالفضــل موســوی، بهــروز بنیــادی، احمــد مازنــی، مهــدی شــیخ و محمدعلــی وکیلــی از حجت االســالم پورمحمــدی اعــالم وصــول شــد. در ســوال 

نماینــدگان از وزیــر دادگســتری آمده اســت:
در یــک ســال اخیــر برخوردهــای غیرقانونــی و غیرمنطبــق بــا قوانیــن، از جملــه اصــول 32، 23، 3۵، 36 و 3۷ قانــون اساســی و مصوبات شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی و آیین نامه هــا و دســتورالعمل قانونــی ناظــر بــه نشــریات دانشــجویی را در صالحیــت کمیته ناظر بر نشــریات و کمیتــه انضباطی 
دانشــجویی قــرار داده اســت. بــا دانشــجویان بــه دلیــل اظهــار نظــر آن هــا از جملــه در مــوارد مکــرر صرفــا بــه دلیــل ذکــر نــام و چــاپ عکــس 

رییس جمهــوری محتــرم ســابق توســط دادســراهای عمومــی و انقــالب صــورت گرفتــه اســت.
از جنابعالــی بــه عنــوان وزیــر دادگســتری و نیــز از ریاســت محتــرم جمهــوری بــه عنــوان مســئول اجرایــی قانــون اساســی انتظــار مــی رود از حقوق 
دانشــجویان دفــاع کنیــد و در قبــال تعدیــات مکــرر بــه حقــوق آن هــا بی تفــاوت نباشــید.بر ایــن اســاس خواهشــمند اســت پاســخ دهیــد علــت 
برخوردهــای قضایــی خــالف ضوابــط قانونــی با نشــریات دانشــجویی چیســت و چــرا جنابعالی در قبــال ایــن برخورد ها ســاکت و بی تفاوت هســتید.

هیس!

در مذمت سانسور خبری

نگاه ویژه

نیســت. مثــالً هــر کســی وارد حیطــه تعلیمــات حــوزوی شــد، 
آیــا ایــن فــرد مبــرا از تمامــی خطاهــا و هــر نــوع بیمــاری و 
آســیب اســت؟ خیــر. نــه چنیــن چیــزی تــا بــه حــال وجــود 
ــا  ــه م ــن ک ــل ای ــت. مث ــده ای هس ــن قاع ــه چنی ــته و ن داش
انتظــار داشــته باشــیم هرکــس بســکتبال بــازی بکنــد قد   بلنــد 
می شــود حتــی اگــر هــم اکنــون هــم قــد کوتاهی داشــته باشــد. 
ــن  ــی ای ــد ول ــه فکــر می کنن ــان این گون ــراد هم چن ــی از اف خیل
غلــط اســت، بنابرایــن مــن معتقــدم کــه در ایــن گونــه مــوارد، 
دولــت بایــد کامــالً رســانه ها را آزاد بگــذارد کــه بــا صداقــت 
و بــا حداقــل ســوگیری محــدوده مشــکل را مشــخص بکننــد و 
ــرد را از حســاب یــک رویکــرد و از حســاب  حســاب یــک ف
یــک شــغل یــا ایدئولــوژی جــدا بکننــد. اتفاقــأ ایــن امــر بــه 
ــا  ــاز، ب ــم ب ــا چش ــد ب ــن بع ــه ِم ــد ک ــی می ده ــردم آگاه م
ــن  ــد. ضم ــری کنن ــری تصمیم گی ــیاری بهت ــی و هوش آگاه
ــادآور  ــم ی ــت گذاران ه ــردان و سیاس ــه دولت م ــه ب ــن ک ای
می شــود بــرای مــواردی از ایــن دســت، چهارچــوب، مقــررات 
و قوانیــن وضــع کننــد. چندیــن دهه در بســیاری از کشــورهای 
ــل  ــیب پذیر مث ــرهای آس ــا قش ــه ب ــرادی ک ــی اف ــا تمام دنی
کــودکان، بیمــاران و ســالمندان ســر و کار دارند، باید سوابقشــان 
توســط پلیــس چک شــود و بخصــوص در مــورد کســانی که با 
کــودکان ســر و کار دارنــد، حتمــأ و اکیــدأ بایــد مصاحبه هــای 
ــدود  ــن کار مح ــوند. ای ــم بش ــکی ه ــی و روانپزش روانشناس
ــن  ــر ذره بی ــالً زی ــر کام ــن قش ــود، ای ــار نمی ش ــک ب ــه ی ب
ــا  ــا بچه ه ــن و ی ــن مشــکلی توســط والدی هســتند و کوچکتری
 sex education ــورد ــی در م ــد، وقت ــزارش می شــود. ببینی گ
صحبــت می کنیــم، آن چیــزی کــه در غــرب حتــی در دوران 
پیش دبســتانی و دبســتانی مطــرح می شــود، ایــن اســت کــه به 
کــودک همیــن نــکات گفتــه می شــود کــه ایــن بــدِن توســت، 
ــدن مخصــوص  ــی از ب ــک مناطق ــاِی توســت و ی ــن اندام ه ای
خــود تــو هســت و هیچکــس حــق نــدارد به آنهــا دســت بزند 

ــوالً  ــرم، اص ــر را می ب ــت نف ــروی دویس ــم و آب ــن می ِکش پایی
جــزء یکــی از نشــانه های اختــالل شــخصیت اســت. شــما در 
دوران کودکــی مشــاهده می کنیــد کــه بعضــی از کــودکان بــه 
علــت شــیوه های خــاص تربیتــی پــدر و مــادر خــود وقتــی کــه 
بــه مهمانــی می رونــد، کامــالً درک می کننــد کــه اگــر آنجــا 
شــروع بــه ســر و صــدا کــردن و یــا آبروریــزی کــردن بکننــد، 
ــن کار را  ــد و ای ــاز بگیرن ــدر و مــادر خــود امتی ــد از پ می توانن
ــد و از  ــاز می دهن ــه آنهــا امتی ــدر و مــادر هــم ب ــد و پ می کنن
ــرورش  ــن جــا زمینه هــای اختــالل شــخصیت، رشــد و پ همی

می یابــد.
-آیــا بازتــاب خبــری از مجــاری غیر قانونــی و حجــم زیادی 
از اخبــار ناموثــق، منجــر بــه هجمه و فشــار بیشــتری نســبت 
بــه فــرد خاطــی )در مقایســه بــا خــود جــرم( نخواهد شــد؟

ــی و سیســتم  ــف سیســتم قانون ــن جــزء وظای ــد اوالً ای - ببینی
قضایــی هســت کــه بــه وظیفــه خــود عمــل کنــد اگــر مــوردی 
هســت کــه حالــت محرمانــه دارد تــا زمانــی کــه اثبــات جــرم 
نشــده بایــد کامــالً در حالــت محرمانــه باقــی بمانــد. بــه دلیــل 
ایــن کــه اوالً آبــروی یــک فــرد، آبــروی یــک خانــواده و یــک 
قشــر در میــان اســت و ممکــن اســت عــده ای هــم سوء اســتفاده 
کننــد. تــا زمانــی کــه چیزی ثابــت نشــده کامــالً بایــد محرمانه 
باقــی بمانــد. امــا زمانــی کــه هنــوز جرمــی مشــخص نیســت 
اطالعــات منتشــر می شــود، اوالً بایــد نقــص سیســتم در زمینــه 
انتشــار اطالعــات رفــع شــود و ایــن کــه بــه چــه نیتــی و چــه 
ــر در  ــا اگ ــد. ام ــر می کنن ــی را منتش ــن اطالعات ــرادی چنی اف
مرحلــه بررســی اطالعات منتشــر شــد بالفاصلــه بایــد نماینده و 
ســخنگوی رســمی ســازمان مجــری قانــون بــا رســانه ها صحبت 
ــد کــه مســاله در حــال پیگیــری اســت و هنــوز  کــرده و بگوی
چیــزی مشــخص نیســت و یــا در ایــن حــد مشــخص اســت و 
بــه عبارتــی یــک سیاســت روشــن و صریحــی را در قبــال ایــن 
مســاله اتخــاذ بکننــد و از آنجــا بــه بعــد یــک شــکاف اطالعاتی 
طوالنــی مدتــی را بــرای جامعــه بــه وجــود نیاورنــد. یعنــی اگــر 
مســاله حســاس اســت همیــن ســخنگو هفتــه ای یــک بــار در 
ــده داشــته اســت نشســت  خصــوص پیشــرفت هایی کــه پرون
خبــری داشــته باشــد و یــا خــودش اطالعــات را بــه رســانه ها 
بدهــد و وقتــی کــه مــردم احســاس می کننــد کــه قانونگــذار، 
مجــری قانــون و یــا سیســتم قضایــی بــه وظیفــه خــودش کاماًل 
شــفاف و کامــالً متعهدانــه عمــل می کنــد و اتفاقــاً مــوارد مربوط 
بــه شــایعات را هــم مشــخص می کننــد و تکذیــب کــرده و رد 
ــا و  ــب و آبروریزی ه ــوی بســیاری از نشــر اکاذی ــد، جل می کنن
همچنیــن فشــار روانــی غیــر ضــروری بــر فــرد گرفته می شــود 
ــع نشــده و  ــتم واق ــورد س ــه م ــد ک ــل احســاس می کن و حداق
ــازات  ــق مج ــه ح ــود، ب ــازات ش ــت مج ــرار اس ــم ق ــر ه اگ
می شــود و قانــون بــه وظیفــه خــود در قبــال او عمــل می کنــد 
و بنابرایــن ایــن نــوع سیاســت یعنــی شــفافیت در اطالعــات و 
برخــورد بــا ایــن نــوع مســائل بایــد در سیســتم وجــود داشــته 
باشــد، البتــه مشــروط بــر ایــن کــه قضیــه یــک بــام و دو هــوا 
نباشــد، یعنــی همــه در برابــر قانــون و در برابــر مقــررات کاماًل 
یکســان باشــند و بــدون مالحظات سیاســی و بــدون مالحظات 
ــن طــرف و آن  ــه اجــرا شــود و از ای ــون در جامع خــاص، قان
طــرف پیامــی نیایــد و اگــر هــم آمــد بــه آن توجهــی نشــود 
مگــر ایــن کــه مربــوط بــه قشــری باشــد کــه متخصــص ایــن 
حــوزه باشــند، مثــالً فرض کنیــد متخصصــان جامعه شناســی و 
روان شناســی اجتماعــی مــورد مشــورت قــرار بگیرنــد کــه مثاًل 
در ایــن مــورد چگونــه عمــل کنیــم. امــا سفارشــات شــخصی و 
ســفارش از ســمت کســانی کــه تخصصــی در حــوزه رســانه، 
ــط  ــد توس ــی و ... ندارن ــی اجتماع ــی، روان شناس جامعه شناس
مجریــان قانــون و قــوه قضاییــه بــه هیــچ وجــه نبایــد وارد کار 

ــرار دهــد. ــر ق کارشناسی شــان شــده و آنهــا را تحــت تأثی
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پیــش مصاحبــه: پیــرو موضــوع نــگاه ویــژه ایــن شــماره، طی 
مصاحبــه ای بــا دکتــر صالحــی بحــث سانســور خبــری را از 
منظــر روانشــناختی مــورد بررســی قــرار دادیــم. دکتــر جواد 
صالحــی فارغ التحصیــل دکتــرای روانشناســی از انگلســتان و 
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا وجــود ایــن کــه بــرای فرصت 
مطالعاتــی در آمریــکا بــه ســر مــی برد، طبــق معمول بــا روی 
گشــاده و ســعه صــدر فــراوان دعــوت مــا را بــرای مصاحبــه 
تلگرامــی پذیرفــت. در ادامــه خالصــه ای از مصاحبــه بــا وی 

را می خوانیــد: 
- گاهــاً دیــده می شــود مقامــات کشــور، بــه منظــور حفــظ 
امنیــت و ســالمت روانــی کشــور از انتشــار اخبــار و رویدادها 
ممانعــت بــه عمــل می آورنــد، بــه نظــر شــما بــا توجــه بــه 
وجــود فضاهــای مجــازی و تأثیــر آنهــا در گــردش اطالعات، 
ایــن شــیوه در حصــول بــه ایــن هــدف تــا چــه حــد مؤثــر 

بــوده اســت؟
- بنــده فکــر نمیکنــم کــه هیــچ کســی در کشــور بتوانــد بــه 
ایــن ســوال پاســخ دهــد مگــر ایــن کــه مطالعــه سیســتماتیک 
انجــام شــده باشــد، یعنــی ایــن کــه اوالً در یــک جاهایــی حفــظ 
امنیــت و ســالمت روانــی کشــور مدنظــر حاکمــان بــوده، نــه 
ــت و  ــه حکوم ــبت ب ــردم نس ــر م ــای نظ ــظ چارچوب ه حف
عملکــرد حکومــت، دوم ایــن کــه بحــث ســالمت روانــی مردم 
را نــه بنــده در ایــن فضــا ســنجیده ام و نــه شــخص دیگــری تــا 
بــه حــال ایــن متغیــر را ســنجیده اســت. لــذا نمی تــوان بــه این 
ســوال جــواب داد کــه ایــن کار تــا چــه حــد مؤثــر بوده اســت، 
ولــی ایــن کــه ایــن عمــل از نظــر علمــی تأییــد می شــود یــا 
خیــر، ســوال دیگــری اســت کــه شــاید منظــور دوســتان ایــن 
ســوال بــوده کــه اصــوالً بهانــه و دلیلــی بــرای ایــن کــه مــردم 
را سانســور اطالعاتــی کنیــم و از خبرهــا مطلــع نکنیــم درســت 
اســت یــا خیــر. ببینیــد وقتــی مســأله امنیــت و ســالمت روانی 
ــا  ــند ی ــوص س ــن خص ــد و در ای ــرح باش ــاً مط ــور واقع کش
مدرکــی وجــود داشــته باشــد، علی القاعــده بهتر اســت ایــن کار 
انجــام نشــود، بــا تأکیــد بــر ایــن کــه اگر مســاله امنیت کشــور 
مطــرح باشــد. امــا اگــر یــک ســری شــائبه ها و یــا مالحظــات 
خاصــی هســت کــه قشــر بخصوصــی آســیب نبیننــد، بــه نظر 
بنــده ایــن کار غلط اســت. ببینیــد اوالً ســوال را مســتقیم مطرح 
بکنیــد، مثــالً اگــر بحــث یــک قــاری قــرآن مطــرح شــده کــه 
ــا متعلمــان را داشــته،  احتمــال ســابقه  ارتباطــات نامشــروع ب
بایــد یــک صاحــب رســانه ایــن مســاله را بــه صورت مســتقیم 
ــدارد.  ــا ن ــأ معن ــات اص ــا مالحظ ــن ج ــد، در ای ــرح بکن مط
ببینیــد ایــن نــوع مخفی کاری هــا غلــط اســت، مــردم را نبایــد 
جاهــل فــرض کنیــم، مــردم شــعور دارنــد، مــردم میفهمنــد 
کــه در بیــن قضــات هــم قاضــی هســت کــه رشــوه می گیــرد، 
در بیــن پزشــکان هــم کــم نیســتند پزشــکانی کــه کار خــالف 
می کننــد، در قشــر معلمــان هــم هســتند، در بیــن روانشناســان 
هــم ایــن افــراد وجــود دارنــد. آیــا مــردم بــه سیســتم قضایــی 
ــد؟ در  ــه پزشــک نمی رون ــردم ب ــا م ــد؟ آی ــه نمی کنن مراجع
غــرب شــاهد ایــن هســتیم کــه بحــث ارتباطــات خاصــی در 
کلیســاهای بــزرگ مطــرح می شــود کــه خــوب ایــن مســاله 
ــک قشــر  ــردی در ی ــک ف ــه ی ــن ک ــد. ای را رســانه ای می کنن
خاصــی دچــار انحــراف شــخصیتی یــا روانــی باشــد و یــا بــه 
ــًا  ــی نیســت، اتفاق ــی عجیب ــد بحــث خیل ــی بکن ــد خطای تعم
باعــث می شــود کــه مــردم از کلیشــه های ذهنــی خــود خــارج 
ــای  ــردم را در قالب ه ــم م ــا بخواهی ــه م ــن ک ــر ای شــوند، مگ
ذهنــی غیرواقعــی و کلیشــه ای نگــه داریم کــه این کار درســتی 

و یــا محــدوده ی شــما بــا آدم هــای اطــراف از جملــه معلــم، در 
چــه حــدی هســت و هیــچ تاچینــگ یــا لمــس نبایــد وجــود 
داشــته باشــد و ممنــوع اســت. در مــواردی کــه ایــن امــکان 
ــرض  ــالً ف ــده اســت. مث ــون مشــخص ش ــود دارد، در قان وج
کنیــد کــه مربــی ورزش ژیمناســتیک کــه آمــوزش می دهــد و 
در آن صــورت محــدوده لمــس کامــالً مشــخص اســت وگرنه 
در مــوارد دیگــر قانــون کامــاًل صراحــت دارد و بــه هیــچ وجــه 
من الوجــوه ارتبــاط از یــک حــد خاصــی نبایــد فراتــر رود و ایــن 
حقــوق را هــم کــودک، هــم والدین، هــم جامعه و هــم آن مربی 
ــاًل  ــا را کام ــت، آن ه ــوارد درس گرف ــن م ــد از ای ــد. بای می دان
روشــن مطــرح کــرد و اجــازه ندهیــم یــک خطــا چندیــن بــار 
تکــرار شــود. اگــر مــا یــک بــار گزیده شــدیم ایــن یک اشــتباه 
اســت امــا اگــر در قبــال ایــن اشــتباه واکنــش عقالنــی انجــام 
ندهیــم و یــک اشــتباه مکــرر تکــرار شــود ایــن نشــانه حماقــت 
اســت و ایــن حماقــت می توانــد در ســطح فــردی باشــد و یــا 
در ســطح جمعــی باشــد. بنابرایــن بایــد بــه صــورت کامــالً باز، 
آزاد، روشــن و منطقــی بــا ایــن مســائل برخــورد کــرد و بــرای 

پیشــگیری از آنهــا کامــاًل فکــر کــرد و عمــل کــرد.
- سانســور خبــری چــه تأثیــری بــر امنیــت روانــی شــخص 
خاطــی دارد و آیــا منجــر بــه قانون شــکنی بیشــتر نمی شــود؟ 
- فکــر می کنــم پاســخ ایــن ســوال روشــن اســت، بخصــوص 
اگــر فــرد احســاس کنــد کــه دیگــران از ایــن داســتان ترســی 
دارنــد و حاشــیه امنــی برایــش فراهــم اســت، مســلماً و صــد 
در صــد ایــن اثــر را نــه تنهــا بــر فــرد خاطــی بلکــه بر کســانی 
ــا  ــن موقعیت ه ــتند و در ای ــرم را دارا هس ــای ج ــه زمینه ه ک
قــرار دارنــد ایجــاد خواهــد کــرد و ایــن محــدوده و حاشــیه امن 
محــدود بــه فــرد خاطــی نخواهــد شــد و تأثیــری بــه صــورت 
الگوســازی بــرای خاطیــان و مجرمــان احتمالــی خواهد داشــت. 
ببینیــد ایــن کــه بگوینــد اگــر شــما بخواهیــد روی ایــن پرونده 
کار بکنیــد و آبــروی مــرا ببریــد، مــن صــد نفــر را بــا خــودم 

در ایــن مطلــب برآنــم تــا به پدیــده سانســور خبــری از منظر 
ــزی  ــی ممی ــد تاریخ ــی رون ــدازم. بررس ــی بین ــی نگاه تاریخ
اخبــار نمی توانــد از تاریــخ خــود اخبــار جــدا باشــد و دخالــت 
در گــردش آزادانــه اخبــار و اطالعــات همیشــه وجــود داشــته 
ــش آن  ــرای پیدای ــی ب ــخ دقیق ــوان تاری ــی ت ــذا نم ــت ل اس
تعییــن نمــود. ایــن کنتــرل خبــری در بعضــی دوران ها شــدید 
و در بعضــی ادوار بــا کمــک وضــع قوانیــن آزادی بیــان بــاز 
هــم تشــدید شده اســت! شــاید بتــوان گفــت کــه بنــای اصلــی 
سانســور خبــری در ایــران، زمــان ناصرالدیــن شــاه با تأســیس 
ــاپ  ــریات چ ــات و نش ــرل مطبوع ــرای کنت ــور ب اداره سانس

شــده بــه طــور رســمی پــی ریــزی شــد امــا مبــدا زمانــی اوج 
گیــری ایــن پدیــده بعــد از کودتــای 28 مــرداد 1332 اســت، 
زمانــی کــه شــاه بــرای کنتــرل امور ســعی داشــت اخبــار را از 
یــک فیلتــر جــدا کننــده عبــور دهــد تــا بتوانــد از اعتراضــات 
مردمــی جلوگیــری کنــد. پــس از تأســیس ســازمان امنیــت 
در ســال 1334 سانســور شــدت بیشــتری بــه خــود گرفــت 
ــی  ــات جمع ــایل ارتباط ــورداری از وس ــدم برخ ــه ع ــرا ک چ
ــه  ــر نگ ــی در بی خب ــش مهم ــت نق ــردم می توانس ــرای م ب
داشــتن آن هــا ایفــا کنــد. پــس از انقــالب، خفقــان بــه شــکل 
ــوق  ــر حق ــی ب ــی مبن ــی رود و قوانین ــن م ــته اش از بی گذش
آزادی بیــان در چهارچــوب قانــون اساســی جــای مــی گیــرد 
ولــی بــه عقیــده برخــی از منتقدیــن سیاســی سانســور همچنان 
نقــش پررنگــی را ایفــا می کنــد و در عمــل حــق آزادی بیــان 

ــی  ــری ط ــور خب ــود. سانس ــناخته نمی ش ــمیت ش ــه رس ب
ــا  ــد. ت ــدا می کن ــه پی ــال ۷6 ادام ــا س ــت ت ــد ثاب ــک رون ی
ــد  ــاری مانن ــردن اخب ــات پنهان ک ــوع اصالح ــش از طل پی
مجــازات ســنگین متهمــان یکــی از مصادیــق بــارز آن 
ــوع  ــس از وق ــه ی ۷0 پ ــه دوم ده دوران بوده اســت. در نیم
سلســله حــوادث مربــوط بــه حــوزه نشــریات و روزنامــه هــا 
ــرل  ــن کنت ــات، ای ــت اصالح ــات دول ــه اقدام ــش ب در واکن
شــدیدتر مــی شــود و برخــی از نشــریات بــه دلیــل چــاپ 
اخبــار محرمانــه )بــه گفتــه شــاکیان( توقیــف شــدند. پس از 
عبــور از رخــداد هــا و وقایــع ســال 88 نیــز حــوزه مداخلــه 
ایــن پدیــده بــه اوج خــودش رســید و کنتــرل بــر نشــریات 
و وب ســایت های خبــری شــدت یافــت کــه می تــوان 
ــه  ــا )چ ــایت ه ــدن وبس ــدود ش ــریه و مس ــف 46 نش توقی

خبــری چــه اجتماعــی( در دولــت دهــم را از دســتاورد های 
ــی  ــله حوادث ــم سلس ــت یازده ــمرد. در دول آن دوران برش
ــر ســایت معمــاری  ــد دســتگیری یاشــار ســلطانی مدی مانن
ــه  ــالک ب ــذاری ام ــا انتشــار لیســت واگ ــه ب ــوز در رابط نی
ــور  ــته سانس ــون نانوش ــت از قان ــدم تبعی ــهرداری و ع ش
کــردن و عــدم اطــالع رســانی بــه عموم)کــه خــود مغایــر با 
اصــل 24 قانــون اساســی اســت( و هم چنیــن بازخــورد کــم 
پرونــده قــاری متخلــف و اخبــار حقوقــی وابســته بــه آن نیــز 
از مصادیــق سانســورخبری اســت . شــایان ذکــر اســت رتبــه 
ــگاه 16۹  ــان 1۷۹ کشــور، جای ــران از می ــان در ای آزادی بی
ــن ســخت گیرانه  ــان قوانی ــل هم ــه دلی ــن ب ــی باشــد و ای م
ــی  ــوق مل ــر حق ــه مغای ــت ک ــی اس ــورهای مصلحت و سانس
می باشــد بــا علــم بــه ایــن کــه دانســتن حــق تمامــی افــراد 

ــه مســئولین اســت . ــانی وظیف ــه و آگاهی رس ــک جامع ی
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دکتـر صـالحی در مصـاحبه اختصـاصی با وقایـع اتفاقیه:

همـه در برابر قانون يکسانند



گزارشی از نشست تحلیل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دانشگاه فردوسی

کافه کالس تعطیل شد!

ــود در  ــا مدیریــت مرتضــی بلوکــی کــه توانســته ب اولیــن بار گــرم در دانشــکده مهندســی دانشــگاه فردوســی ب
دل بســیاری از دانشــجویان علــی الخصــوص دانشــجویان مهندســی جــا بــاز کنــد بــه علــل نامشــخصی تعطیــل 
ــراض خــود  ــا 600 امضــا اعت شــد. شــنیده هــا حاکــی اســت دانشــجویان دانشــکده مهندســی طــی نامــه ای ب
ــد. وقایــع اتفاقیــه در راســتای رســالت  ــه ایــن اقــدام مســئوالن دانشــکده مهندســی اعــالم کرده ان را نســبت ب

صنفــی خــود ایــن اتفــاق را پیگیــری مــی کنــد.

نیمه اول آبان 595 دارالفنون

و  اساســی  قانــون  دربــاره ی  آمریکایــی  بنیان گــذاران 
ــه  ــکا دو دغدغــه داشــتند؛ یکــی این کــه حکومــت ب آمری
ــس  ــدرت رئی ــه ق ــر آن  ک ــود و دیگ ــر نش ــزم منج پوپولی
ــای  ــی بخش ه ــه توانای ــرود ک ــاال ن ــان ب ــور آن چن جمه

ــرد. ــن بب ــی را از بی ــاختار سیاس ــر در س دیگ
بــر همیــن اســاس در قانــون اساســی آمریــکا ســه شــرط 

آمــده کــه بــه شــکل زیــر اســت: 
ــی  ــد یعن ــی باش ــا آمریکای ــد فطرت ــور بای ــس جمه 1. رئی
ــکا  ــواده او در آمری ــون خان ــن قان ــش ای ــان پیدای در زم

ــند. ــوده باش ب
2. تبعه امریکا باشد.

3. حداقــل بــه مــدت 14 ســال در آمریــکا زندگــی کــرده 
باشــد.

علنــا  را  خــود  کــه  اســت  کشــوری  تنهــا  آمریــکا 
ــوع  ــی از ن ــم مصحلت گرای ــد. آن ه ــرا می دان مصلحت گ

دموکــرات. نخبه گــرای 
در ریاســت جمهــوری آمریــکا چنــد فرآینــد بــرای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری وجــود دارد و ایــن کار تنهــا 

ــود. ــپرده نمی ش ــع س ــک مرج ــه ی ب
جایگاه دانشگاه در نقد کاندیداتورها

در ادامــه دکتــر محســن خلیلــی عنــوان کــرد: مکانــی کــه 
ــود  ــده می ش ــکا برگزی ــی آمری ــرات انتخابات ــرای مناظ ب
ــناس  ــان سرش ــه مجری ــی ک ــی جای ــت؛ یعن ــگاه  اس دانش
خبــری و دانشــجویان هســتند. ایــن مســاله نشــان دهنده ی 
ــد.  ــا می باش ــد کاندیداتوره ــام نق ــگاه در مق ــگاه دانش جای
ــا  ــد دموکرات ه ــد می بینی ــت کنی ــر دق ــرات اگ در مناظ
ــا  ــتر از جمهوری خواه ه ــت بیش ــی دول ــت حداقل ــه دخال ب
بــر  کلینتــون  دیدگاه هــای  می دهنــد.  نشــان  تمایــل 
افزایــش مالیــات تمرکــز دارد و ترامــپ بــر کاهــش 

ــود  ــل خ ــز دالی ــدام  نی ــر ک ــه ه ــد دارد ک ــات تاکی مالی
ــه  ــرده ک ــار ک ــپ اظه ــر ترام ــوی دیگ ــد. از س را دارن
مالیات هــا را از 23 درصــد بــه 1۵ درصــد کاهــش 
خواهــد داد در حالــی کــه کلینتــون عنــوان کــرده کاهــش 
مالیــات موفــق نخواهــد بــود و خواهــان ســرمایه گــذاری 

ــت.  ــط اس ــه متوس ــر روی طبق ب
لیبــرال  فمنیســم  ردپــای  کلینتــون  صحبت هــای  در 
کــه مبنــای آن تســاوی حقــوق زن و مــرد اســت 
موســم  بــا  کنیــد  مقایســه  را  ایــن  دیده می شــود. 
کاندیداتــوری در ایــران کــه واژه ای بــه نــام رجــل 
ایــن  بــه  سیاســی بحــث روز می شــود. در آمریــکا 
گــزاره نقــد وارد کرده انــد کــه زنانــی کــه ســابقه 
ــد  ــودن نمی توانن ــطه زن ب ــه واس ــد ب ــی دارن کار سیاس
ــان  ــون رای آورد نش ــر کلینت ــوند اگ ــور ش ــس جمه رئی

می شــود. تابــو شکســته  ایــن  کــه  می دهــد 
کلینتــون همچــون دیگــر دموکرات هــا بــر طبقــه متوســط، 
خــرده ســرمایه گذار و ســیاه پوســتان توجــه دارد از 
طــرف دیگــر ترامــپ ماننــد دیگــر جمهوری خوا هــان بــر 

ــز دارد. ــتان تمرک ــفید پوس ــرمایه داران و س س
آیا ترامپ رئیس جمهور می شود؟

مــن  کــرد:  تصریــح  فاطمی نــژاد  ســیداحمد  دکتــر 
می خواهــم در رابطــه بــا ایــن موضــوع صحبــت کنــم کــه 
چــرا ممکــن اســت ترامــپ رای بیــاورد. در حــال حاضــر 
قریــب بــه اتفــاق نظرســنجی ها حاکــی از ایــن اســت کــه 
ــن نظرســنجی ها  ــا ای ــون رای خواهــد آورد ام ــم کلینت خان
ــون  ــده شــدن کلینت ــان از برگزی ــرای اطمین ــی ب ــه تنهای ب
ــه  ــزی ک ــود چی ــا وج ــت ب ــن اس ــت و ممک ــی نیس کاف
ــاب  ــپ انتخ ــد ترام ــان می ده ــا نش ــه م ــنجی ها ب نظرس

ــل دارد:  ــد دلی شــود کــه چن
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ــت  ــرار اس ــاه ق ــان م ــنبه 18 آب ــزارش: سه ش ــش گ پی
ــود.  ــزار ش ــکا برگ ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ایــن انتخابــات پــس از گــذر از چنــد مرحلــه دو 
ــون  ــالری کلینت ــخت دارد؛ هی ــدی و سرس ــب ج داوطل
زن  داوطلــب  کلینتــون  هیــالری  ترامــپ.  دونالــد  و 
دموکــرات ایــن انتخابــات دارای ســابقه فعالیــت در 
ــابقه ای  ــن س ــپ چنی ــا ترام ــت ام ــت اس ــوزه سیاس ح
نــدارد. ایــن مســاله در کنــار زن بــودن کلینتــون و مــرد 
ــداران  ــدام طرف ــه هرک ــده ک ــث ش ــپ باع ــودن ترام ب
ــره  ــش مناظ ــدی پی ــند. چن ــته باش ــود را داش ــاص خ خ
ایــن دو کاندیــدا در دانشــگاه نــوادای آمریــکا صــورت 
گرفــت و ایــن امــر نشــان داد کــه آمریکایی هــا تــا چــه 
ــدی  ــات کلی ــگاه را در انتخاب ــاد دانش ــش نه ــدازه نق ان
می داننــد. امــا فرســنگ ها آن ســوتر در دانشــکده علــوم 
ــه ی  ــهد، هفت ــی مش ــگاه فردوس ــاد دانش اداری و اقتص
گذشــته بــه همــت انجمــن علمــی علــوم سیاســی تحلیــل 
ایــن انتخابــات صــورت گرفــت کــه در ادامــه خالصــه  
ــد: ــه را می خوانی ــن جلس ــخنران ای ــه س ــای س صحبت ه

فدرالیسم طبیعی در آمریکا
دکتــر محمد جواد رنجکــش ســخنران اول ایــن جلســه 
گفــت: یکــی از نظریــات مربــوط بــه دولــت نظریــه  
ــه  ــک نظری ــه ی ــن نظری ــت. ای ــی اس ــرار داد اجتماع ق
ــن  ــت. ای ــی نیس ــال تاریخ ــا اص ــت ام ــی اس ــوی عقالن ق
ــی  ــراد وظایف ــه اف ــه هم ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــه ب نظری
را بــرای یــک قــدرت بزرگ تــر انجــام می دهنــد. در 
ــا آن را در  ــا م ــدارد ام ــود ن ــن مســاله ای وج ــخ چنی تاری
ــرارداد اجتماعــی  ــه ق ــم. نظری ــی می بینی سیاســت آمریکای
ــن  ــه ای ــت. ب ــوردار اس ــاده ای برخ ــت فوق الع از عقالنی
ــد  ــر می دهن ــک نف ــه ی ــدرت را ب ــر ق ــد نف ــه چن ــا ک معن
ــا  ــر تنه ــوی دیگ ــد. از س ــت می کنن ــپس از آن تبعی و س
ــی  ــق واقع ــون اساســی اش تطاب ــه سیســتم قان کشــوری ک
ــن  ــاز ای ــت و آغ ــکا اس ــی دارد آمری ــرارداد اجتماع ــا ق ب
حرکــت از قــرن هجدهــم میــالدی بــوده اســت. فدرالیســم 
ــا  ــا فدرالیســمی اســت کــه طبیعــی اســت. م ــکا تنه آمری
ــی  ــم مکانیک ــی فدرالیس ــم؛ یک ــم داری ــوع فدرالیس دو ن
ــردد  ــاد می گ ــور ایج ــای کش ــاس نیازه ــه براس ــت ک اس
ــکا  ــم آمری ــت. فدرالیس ــی اس ــم طبیع ــری فدرالیس و دیگ
طبیعــی اســت بــه ایــن شــکل کــه دولــت آمریــکا بــه ایــن 
ــرای  نتیجــه رســید کــه فدرالیســم از گزینه هــای دیگــر ب
ــی  ــام حزب ــا نظ ــا در هیچ کج ــت. م ــر اس ــور بهت آن کش
ــن  ــم. همچنی ــم نداری ــکا می بینی ــه در آمری ــی ک ــه معنای ب
کالــج انتخاباتــی در نظــام آمریــکا در دنیــا بی ســابقه 
ــت  ــه را گرف ــن نتیج ــود ای ــا می ش ــه این ه ــت. از هم اس

ــت. ــاص اس ــکا خ ــات آمری ــه انتخاب ک

ــند.  ــق نباش ــنجی ها دقی ــت نظرس ــن اس ــه ممک اول آن ک
ــار او  ــای نابهنج ــپ و رفتاره ــخصیت ترام ــه ش دوم آن ک
کاری کــرده کــه مــردم خیلــی راغــب نباشــند کــه عالقــه 
ــل او را  ــا در عم ــد ام ــالم کنن ــه انتخــاب او را اع ــود ب خ

ــد. ــد گزی برخواهن
ــد  ــون اســت. خصوصــا در چن ــل ســوم بیمــاری کلینت دلی
ــا  هفتــه اخیــر کــه خیلــی روی آن بحــث شــد و بحــث ت
جایــی پیــش رفــت کــه جلســه ای تشــکیل شــد تــا فــردی 
جایگزیــن کلینتــون شــود. مســاله دیگــر، مســائل حقوقــی 
کلینتــون اســت کــه ممکــن اســت بــرای او ایجــاد مشــکل 
کنــد. یکــی دیگــر از اتفاقاتــی کــه ممکــن اســت بــر روی 
رای گیــری تاثیــر بگــذارد حمــالت تروریســتی اســت کــه 
ــا در  ــر دموکرات ه ــال حاض ــه در ح ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــه  ــالت ب ــن حم ــد از ای ــپ می توان ــتند ترام ــدرت هس ق
ــن  ــد. همچنی ــتفاده کن ــت اس ــف دول ــه ضع ــوان نقط عن
مســاله بالیــای طبیعــی نیــز می توانــد در رونــد رای دهــی 

تاثیــر بگــذارد.
همــه ی ایــن مســائل را می تــوان در کنــار زن بــودن 
کلینتــون گذاشــت کــه ممکــن اســت عــده ای را بــه 
ســمت مخالفــت بــا او ســوق دهــد. البتــه ایــن زن بــودن 
ــی شــود  ــوت تلق ــد از طــرف فمنیســت ها نقطــه ق می توان
ــاری  ــار بیم ــف در کن ــودن را از نظــر ضع ــر زن ب ــا اگ ام
ببینیــم ممکــن اســت از طــرف گروه هــای مردگــرا باعــث 
ــی گــردد.  ــک نقطــه ضعــف تلق ــوان ی ــه عن شــود کــه ب
ــن دوره  ــات ای ــرات انتخاب ــه در مناظ ــری ک ــث دیگ بح
وجــود دارد ایــن اســت کــه ترامــپ بــا اینکــه شــخصیت 
ــی  ــابقه ی سیاس ــون س ــد کلینت ــا مانن ــت ام ــهوری اس مش
ــرای  ــوت ب ــک نقطــه ی ق ــد ی ــی توان ــه م ــه البت ــدارد ک ن

ــود.  ــوب ش ــپ محس ترام

ترامپ و کلینتون در دانشکده علوم اداری

نیم ساعت با تمدن غرب
نخستین رویارویی اندیشه گران ایران با دو رویه بورژوازی غرب

جنــس بی فايده؟!
معرفی کتاب »جنس ضعیف«

بهاره ابراهیمی
 کارشناسی اقتصاد نظری 94

سودا باقری
کارشناسی ادبیات فارسی 94

جلســه ســوم »نیــم ســاعت بــا کتــاب«  جهــاد دانشــگاهی در 
دانشــکده علــوم توســط خانــم فاطمــه آصفــی روز دوشــنبه 10 
آبــان مــاه برگــزار شــد. آصفــی چنیــن گفــت: شــروع عصــر 
رنســانس در اروپــا نتایجــی را بــا خــودش بــه دنبــال داشــت 
کــه از جملــه آن خــروج اروپایــی هــا از قــاره خــود بــه ســایر 
قــاره هــا بــرای بــه دســت آوردن مــواد اولیــه موردنیــاز بــرای 
ــا دو  ــاق ب ــن اتف ــود. ای ــزرگ صنعتی شــان ب ــای ب ــه ه کارخان

رویکــرد اســتعمار و اســتثمار انجــام گرفــت.
نحــوه مواجــه ی کشــورهای جهــان ســوم به ویــژه جهان اســالم 
و بــه طــور خــاص کشــور ایــران همیشــه جــزو دغدغه هــا و 
چالش هــای علمــا و روشــنفکران از ســده ی 16 تــا کنــون بــوده 
اســت. حــال ســوال هایــی کــه مطــرح هســت ایــن اســت کــه 
واژه ی تمــدن غــرب و غــرب زدگــی از چــه دوره ای وارد دایــره 
لغــات مــا شــد؟ عصــر رنســانس چــه دســتاوردهایی را بــرای 
جامعــه بشــری بــه دنبــال داشــته اســت؟ تمــدن غــرب دارای 
چــه زیربناهــا و شــاخه هایــی بــوده اســت؟ پاســخ تمــام ایــن 
ــی  ــه صــورت کامــل در کتــاب »نخســتین رویاروی ســوال ها ب
ــورژوازی غــرب« بررســی  ــه ب ــا دو روی ــران ب اندیشــه گران ای
ــه نویســندگی دکتــر عبدالهــادی  می شــود کــه ایــن کتــاب ب
ــان  ــل هم ــت و در 12 فص ــه هس ــری، دارای 636 صفح حائ
ــور  ــه ط ــت ب ــخص اس ــی آن مش ــم طوالن ــه از اس ــور ک ط
ــران را بعــد از اســتیالی مغــول در  ــخ ای ــع، تاری کامــل و جام
دوره ســلطنت صفــوی و عصــر رنســانس در اروپــای مســیحی 
ــزود:  ــر اف ــنده اث ــون نویس ــی پیرام ــد. آصف ــی می کن بررس
دکترعبدالهــادی حائــری متولــد ســال 1314 در قــم کــه دوره 
ــران و  ــات در دانشــگاه ته کارشناســی خــود را در رشــته الهی

ــودم  ــه دنبــال برگــزاری برنامــه ای در دانشــگاه ب همیشــه ب
ــی را  ــم کتابهای ــم دانشــگاهی هایم باه ــه خــودم و ســایر ه ک
بشناســیم، بخوانیــم و از آنهــا لــذت ببریــم کــه متوجــه شــدم 
ــته ام  ــه خواس ــرا ب ــگاهی م ــجویان جهاددانش ــازمان دانش س
ــاب«  ــا کت ــاعت ب ــم س ــوان »نی ــا عن ــاتی ب ــانده و جلس رس
برگــزار می کنــد. در ایــن جلســات چهــار زمــان, چهــار کتــاب 
ــازه ی  ــان ب ــی هم ــوند و ط ــی ش ــخص م ــرد مش ــار ف و چه
ــاب  ــی و صحبــت پیرامــون آن کت ــه معرف ــوط ب ــی مرب زمان
ــف«  ــس ضعی ــردم »جن ــگاه ک ــه ن ــه را ک ــد. برنام می پردازن
ــنبه  ــاعت 12 روز سه ش ــرد. س ــب ک ــرا ترغی ــه م ــود ک ب
درب ورودی دانشــکده شــیمی، کالس 4 کــه البتــه بــه دلیــل 
ناهماهنگی هــای ایجــاد شــده اســتادان حــل تمریــن در آمفــی 
تئاتــر مجــاور برگــزار شــد. همــه در کنــار هــم ۵ نفــر بودیم و 
جــوی کامــال صمیمــی و بــدون تشــریفات رســمی. نــام اصلــی 
کتــاب »جنــس بــی مصــرف« یــا »جنــس بــی فایــده« بــود. 
مگــر زن هــا از بقیــه جــدا هســتند؟ آن هــا از ســیاره ای غریبه 
آمده انــد کــه همیشــه بایــد جداگانــه در مــورد آن هــا مطلــب 
نوشــت؟ معرفــی کننــده  ایــن کتــاب هانیــه بافکــر بعــد از 
قرائــت قســمتی تامل برانگیــز از کتــاب، مختصــری از زندگــی 
ــم  ــرح داد و از مترج ــی را ش ــا فاالچ ــی اوریان ــنده یعن نویس
اولیــه کتــاب ویــدا مشــفق و ســپس یغمــا گلرویــی نــام بــرد. 
تعــداد زیــادی از کتاب هــای چــاپ شــده و منتخــب فاالچــی 
را نیــز ذکــر کــرد.  ایــن کتــاب ســفرنامه و مســتندی اســت 
از ســفرهای نویســنده به کشــورهای پاکســتان، اندونــزی،  هند،  
چین)هنــگ کنــگ(، ژاپــن و هاوایــی و وضعیــت زنــان در ایــن 
کشــور هــا را بررســی می کنــد. معــرف مســلط ایــن کتــاب 

کارشناســی ارشــد و دکتــرای خــود را دریکــی از دانشــگاه هــای 
کانــادا در رشــته اســالم شناســی گذرانــده اســت و بعــد از آن 
ــخ  ــته تاری ــس در رش ــه تدری ــا ب ــک دوره در کالیفرنی ــز  ی نی
ــال  ــرانجام س ــه اســت. وی س ــه پرداخت ــات خاورمیان و مطالع
13۵۷ بــه ایــران برگشــت و در گــروه تاریــخ دانشــکده ادبیات 
ــه  ــوان دانشــیار ب ــه عن ــوم انســانی دانشــگاه فردوســی ب و عل
تدریــس مشــغول  شــد. ایــن کتــاب در ســال 136۵در مشــهد 
بــه چــاپ می رســد. عبدالهــادی حائــری در 23 تیرمــاه ســال 
ــز  ــه نی ــت. در ادام ــرو بس ــان ف ــم از جه ــهد چش ۷2 در مش
گفــت: در واقــع در ایــن کتــاب قــرار اســت نحــوه ی برخــورد 
ــالمی و  ــرزمین های اس ــر س ــم ب ــان حاک ــگ فرمانروای فرهن
ســپس اندیشــمندان و اصالح گرانشــان بــه خصــوص در ایــران 
و در جلــد دوم ایــن کتــاب در ســایر ســرزمین هــای اســالمی 
بررســی شــود. ســپس  به صــورت اجمالــی و مختصــر راجع به 

هرکــدام از ایــن12  فصــل توضیحاتــی ارائــه شــد. 
ــر  ــه اث ــد وارده ب ــن نق ــز وی در اولی ــر نی ــد اث ــش نق در بخ
اظهــار داشــتند کــه بــه لحــاظ محتوایــی چینــش فصل هــای 
ــه  ــن اســت ک ــه آن ای ــد وارده دوم ب آن درســت نیســت. نق
نویســنده در سراســر کتــاب تــالش کــرده اســت کــه از واژه 
هــای پارســی نــه غربــی و نــه حتــی عربــی اســتفاده کنــد کــه 
گاهــی باعــث نامانوســی در متــن شــده اســت ولــی بــاز هــم 
ــه تمــدن  ــاب از دو کلمــه بیگان ــوان کت ــن وجــود در عن ــا ای ب
کــه عربــی اســت و واژه ی بــورژوازی کــه واژه ای غربــی اســت 
اســتفاده می کنــد. نقــد مثبــت و ســوم ایــن کتــاب ایــن اســت 
کــه در پایــان هــر فصــل منبــع هــای التیــن آن را ذکــر کــرده 
اســت و نکتــه ی آخــر و مثبــت اینکــه نویســنده ســعی کــرده 
ــل  ــی کام ــا آزاد اندیش ــرض ورزی و ب ــه غ ــه دور از هرگون ب
حــول موضــوع کتــاب بحــث کنــد. در پایــان جلســه نیــز خانم 

آصفــی بــه ســوال هــای حضــار پاســخ دادنــد.

مهم تریــن فایــده ایــن کتــاب را بیــان آداب و رســوم دیگــر 
کشــورها دانســت و روشــن تریــن اثــر ایــن کتــاب بــر ذهــن 
مخاطــب را بــه چالــش کشــیدن آن )کــه اگــر ایــن نویســنده 
بــه ایــران می آمــد چــه مــی نوشــت؟ وضــع ایــران در رابطــه 

ــد. ــی داد؟( می خوان ــه شــرح م ــان را چگون ــا زن ب
ایــن معــرف در انتهــا نتیجه گیــری نویســنده در پایــان کتــاب 
ــر اســت  ــه بهت ــرد ک ــار ک ــف دانســت و اظه ــی ضع را نوع

نتیجــه را نویســنده بــه مخاطــب واگــذار کنــد.



به نـام کمپانی ها، به کـام بیننده ها

بازيگري که روحش را به شیطان فروخت!
به بهانه حضور حامد بهداد در مشهد

»دودوِک عاشق«
بررسی و معرفی ساز دودوک

حرف های عجیب فراسـتی در برنامه هفت

نیمه اول آبان 695

»ســوته دالن« هــم از فیلــم هــای منتخــب مــن از حاتمــی بــود امــا دوبــاره االن کــه آن را دیــدم ایــن اداهــای فیلــم مــن را 
اذیــت کــرد. مخصوصــا بهــروز وثوقــی.

عالقــه علــی حاتمــی نوســتالژی اســت و بدتریــن نوســتالژی علــی حاتمــی »مــادر« اســت. »مــادر« ضدمــادر اســت و انتقــام 
ــت!  ــادرش اس ــاز از م فیلم س

ــک شــی  ــه در آن ی ــی روان شــناختی اســت ک ــه »فتیشیســم اشــیاء« )یادگارپرســتی وضعیت ــی حاتمــی را ب ــت عل او در نهای
)fetish( یــا بخشــی از یــک انســان ســبب برانگیختگــی جنســی و حتــی در مــوارِد خــاص، ارضــای جنســی مــی شــود( متهــم 

کــرد کــه بــه نوعــی اختــالل روانــی جنســی محســوب مــی شــود.

کافه تریا
به نام پروردگار مستضعفین

َممیرو؛ در تمنای چشیدن طعم مردن و نمردن
می فهمانــد کــه ایــن فیلــم بــا ســایر فیلــم هــا متفــاوت اســت 
پــس بایــد صبــور بــود. بــه طــور کلــی فیلــم بــه جــز 3 یــا 4 
ــات را  ــذرد و احساس ــل می گ ــکوت کام ــی در س ــه، مابق دقیق
بــدون دیالــوگ تجلــی مــی بخشــد. عامــل اصلــی ایــن ســکوت، 
ایــاز نقــش اصلــی داســتان اســت. او بــه خاطــر حادثــه تلخــی 
ــت او  ــت داده اس ــش را از دس ــدرت تکلم ــته اش ق در گذش
چــون خــودش را مســبب ســانحه و از دســت دادن خانــواده اش 
می دانــد، از غــم و تنهایــی بــه جنــون می رســد و همــواره تمــام 
تــوان جســم زارش را بــه کار می گیــرد تــا او هــم  دیگــر نباشــد. 
مــا تــا انتهــای داســتان شــاهد اضمحــالل تدریجــی و دردنــاک 
پیرمــرد هســتیم در واقــع محقــق اســتیصال و درماندگــی ایــاز 
را بــه طــرز بــی رحمانــه ای بــه حــد اعــال می رســاند کــه بــه 
ــن  ــد. و ای ــگ می زن ــده چن ــه احساســات بینن ــی ب نحــو عجیب
دقیقــاً همــان اولیــن نقطــه عطــف داســتان محقق اســت. امــا در 
مقابــل نقــش  ایــاز، نــوه اش)ابــرام( نوجوانــی یتیــم و کارگــر  بود 
کــه مــدام ایــاز را بــه ســختی از انجــام کارهــای احماقانــه منــع 
میکــرد. و دقیقــاً بــه همیــن علــت ایــاز از ابــرام بیــزار بــود! فیلم 
پیونــد امیــد و شــعف دو نســل را بــه خوبــی بــه تصویر کشــیده 
بــود. نقــش آفرینــی ایــاز و ابــرام واقعــاً بی نظیــر و ســخت بــود 
تــا جایــی کــه »شــادمانی« بازیگــر کرمانــی نقــش ایــاز، بعــد از 
ســاخت فیلــم گفتــه بود کــه اگــر از ایــن حجــم  دشــواری کار و 
گریــم هــای ســنگین مطلع بــود، شــاید پیشــنهاد نقــش را هرگز 

ــرد. ــول نمی ک قب

بــا همــه اینهــا بــه نظــر مــن تنهــا نقطه ضعــف بــارزی کــه در 
شــخصیت پــردازی ایــاز بــود، ایــن بــود کــه هــادی محقــق بــه 
نشــان دادن عــذاب هــا و جنــون ظاهــری اکتفــا می کنــد و نقاط 
عمیــق دردهــای درونــی ایــاز بــرای مخاطــب تــا انتهــا همچنان 
ــردازی  ــت پ ــی در روای ــود خالی ــن خ ــه ای ــد ک ــان می مان پنه

ــود. ــوب می ش محس
امــا دومیــن نقطــه عطــف داســتان  پیونــد ماهرانــه طبیعــت بکر 
بــا ایــن  ســیاهی و تلخــی هــا و رابطــه انســان و طبیعــت بــود. 
تصویــر بــرداری و کادر های ممیرو بســیار دل انگیز اســت و  روح 
مخاطــب را نــوازش می کنــد. تمــام ســکانس هــای فیلــم  طــی 
چهــل روز در در روســتای دژکــوه شــهر ســوق از منطقه کهگیلویه 
و بویراحمــد، محــل زادگاه کارگــردان فیلمبــرداری شــد. که همین 
احســاس تعلــق و شــناختی کــه او  از آن مناطــق داشــت قطعــًا  
در بــی همتــا کــردن تصویربــرداری از طبیعــت بــی تاثیــر نبــوده 
اســت. نکتــه جالــب دیگــر این اســت کــه خانــه اصلی کــه در آن 

فیلمبــرداری می شــد، خانــه مرحــوم حســین پناهــی اســت. 
ــم  ــرو فیل ــدون کالم اســت. ممی ــی احساســات ب ــرو تجل ممی
باارزشــی بــا دیــد تــازه و خــاص اســت کــه از فضای ســینمای 
ــی  ــکل از جای ــا مش ــت. ام ــم دور نیس ــتمی ه ــاس کیارس عب
شــروع می شــود کــه دانســتن قــدر اینگونــه فیلــم هــا در ایران 
پروســه ای زمان بــر اســت. و درآخــر اینکــه مشــخصاً ممیــرو 
ــخت  ــش س ــم دیدن ــاختنش ه ــم س ــختی اســت ه ــم س فیل
اســت. اگــر بــی حوصلــه هســتید و طاقــت ســکوت و رونــد 
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عشــق های نامتعــارف همــواره دســت آویزی مطلــوب بــرای 
کارگردانــان جهــان بــوده اســت کــه در یک بســتر مناســب، 
داســتانی پــر کشــش را روایــت کننــد؛ »نیمــه شــب اتفــاق 
ــا  ــود ب ــرار ب ــه ق ــت ک ــی اس ــه فیلم های ــاد« از آن گون افت
دنبــال کــردن ســوژه نســبتا قدیمــی عشــق پســر جــوان بــه 
ــاره شــور و حــال و خاطــرات  ــر از خــودش دوب ــی بزرگت زن
فیلم هایــی بــا ایــن تــم را در ذهــن مخاطــب زنــده کنــد. بــه 
ــردان و  ــک کارگ ــت حضــور ی ــه انتظــار می رف خصــوص ک
نویســنده زن در جــوار همدیگــر نتیجــه ای مطلــوب از واکاوی 
ــم  ــه را در فیل ــت از قص ــی بی لکن ــه و روایت ــات زنان احساس

بــه مخاطــب عرضــه کنــد. 
ــتن در  ــابقه نوش ــم س ــروان ه ــا پاک ــم تین ــردان فیل کارگ
ــینمایی در  ــالت س ــم تحصی ــینمایی دارد و ه ــریات س نش
ــا  ــش، »اینج ــم کوتاه ــن فیل ــی ال ای؛ اولی ــو س ــگاه ی دانش
ــود و در  ــراه ب ــی هم ــتقبال جهان ــا اس ــود« ب ــن ب ــهر م ش
نخســتین تجربــه بلنــد ســینمایی اش یعنــی »خانــوم« 
ــار را  ــه انتظ ــا هم ــن ه ــد؛ ای ــر ش ــد ظاه ــیار قدرتمن بس
ــا  ــرد. ام ــاال می ب ــور ب ــوان و نوظه ــردان ج ــن کارگ از ای
خــالف انتظــار فیلــم در روایــت قصــه ای کــه تمــی جــذاب 
ــر  ــش ظاه ــدت پرکش ــه ش ــت ب ــده و می توانس را برگزی
شــود بــا گسســت های مکــرر و خللــی کــه ناشــی از عــدم 
ــت  ــم اس ــخصیت ها در فیل ــب ش ــخصیت پردازی مناس ش
ــه  ــر ب ــق پس ــه عش ــان ن ــا پای ــود و ت ــت می ش ــار لکن دچ
زن باور پذیــر اســت و نــه فرجــام غــم انگیــز فیلــم موثــر...

ــم را  ــندگی، فیل ــی و نویس ــان کارگردان ــدای از جری ــا ج ام
می شــود از جهــت هدایــت خــوب بازیگــران بــه خصــوص 
ــازی  ــی ب ــبب بررس ــه س ــتود. و آن را ب ــداد س ــد به حام

دودوک یــک ســاز باســتانی متعلــق بــه خانــواده ســازهای بادی 
ــت  ــن آل ــل تری ــاز اصی ــن س ــت. ای ــه ای اس ــی و دوزبان چوب
ــه اســت کــه از  ــی ارامن ــن دیگــر ســازهای مل موســیقی در بی
ــر  ــاالی آن در براب ــدرت ب ــت وق ــه اصال ــوان ب ــل آن می ت دالی
ــن ملــت اشــاره کــرد. قدمــت  ــراز احساســات و عواطــف ای اب
ســاز دودوک بــه 1۵00 ســال پیــش برمــی گــردد و گونــه های 
مختلــف آن در کشــورهای مختلــف نواختــه مــی شــود. در هــر 
منطقــه بســته بــه تفــاوت هــای ظاهــری و نواهــا، صدادهــی و 
شــخصیت موســیقایی ســاز نــام هــای متفاوتــی نیــز دارنــد. در 
ــده  ــای« نامی ــه ن ــتان »نرم ــان« و در کردس ــان »باالب آذربایج
ــی اســت  می شــود. دودوک، ســازی اســتوانه ای شــکل و توخال
کــه عمدتــا از چــوب درخــت زرد آلــو ســاخته مــی شــود؛ 28 تا 
40 ســانتی متــر طــول دارد و دارای 8 یــا ۹ حفــره در ســمت باال 
و یــک حفــره درپاییــن یا پشــت نی مخصوص انگشــت شــصت 
ــام  ــه ن ــی کوچــک اســت ب ــک ن ــی باشــد. دودوک دارای ی م
قمیــش کــه وظیفــه تولیــد صــدا را بــه عهــده دارد. قمیــش ۹ تا 
14 ســانتی متــر طــول دارد؛ ایــن نــی کوچــک به وســیله بســت 
چوبــی انعطــاف پذیــری احاطــه شــده کــه در طول نــی متحرک 
اســت. ایــن بســت بــرای کــوک کــردن دودوک مــی باشــد و 
بــاز و بســته کــردن دهانــه نــی را کنتــرل مــی کنــد. طریقــه بــه 
دهــان گذاشــتن قمیــش، اولیــن و مهــم تریــن امــر در نواختــن 
دودوک مــی باشــد. تنهــا بخــش بســیار کوچکــی از قمیــش را 
بــه دهــان مــی گذارنــد و لــب هــا بایــد بــه طــور آزادانــه روی 
دنــدان هــا قــرار گیرنــد و ســپس بــر روی قمیــش پیاده شــوند، 
دنــدان هــا نبایــد هیچگونــه تماســی بــا قمیــش داشــته باشــند.

مکانیــزم تولیــد صــدا در دودوک بــه وســیله فشــار لــب هــا بــر 
روی نــی و پوشــش حفــره هــا بــه وســیله انگشــتان مــی باشــد 

ــه تماشــا نشســت. ــن بازیگــر ب خــوب ای
ســینما هویــزه مشــهد پنــج شــنبه شــب بــه بهانــه اکــران 
مردمــی فیلــم »نیمــه شــب اتفــاق افتــاد« میزبــان بازیگــر 
اصلــی فیلــم، حامــد بهــداد بــود. کســی کــه اگــر فیلمــی بــه 
ــرای  ــی ب ــن و رغبت ــرای رفت ــم کششــی ب خــودی خــود ه
ــب را  ــا مخاط ــم حتم ــور او در فیل ــزد، حض ــتن نیانگی نوش
ــه  ــداد را ن ــد به ــه حام ــانی ک ــرد. کس ــد ک ــکاو خواه کنج
ــازی کــرده بلکــه بیــش از آن از  ــه ب ــی ک از روی نقش های
روی مصاحبه هــا و شــخصیتی کــه پشــت دوربیــن از خــود 
ــر  ــار دیگ ــا و ب ــند. قطع ــته، می شناس ــش گذاش ــه نمای ب
اســتعداد او را در ایفــای نقشــی کامــال متضــاد بــا خــودش 
خواهنــد ســتود. پســری گوشــه گیر و خجالتــی کــه خواننــده 
اســت و عاشــق زنــی بزرگتــر از خــودش شــده! تمــام ایــن 
خصوصیــات بــه شــدت از شــخصیت اصلــی بهــداد فاصلــه 
دارد و تنهــا چیــزی کــه می توانــد ایــن حفــره عمیــق میــان 
شــخصیت خــود بهــداد و آنچــه در فیلــم شــاهدش هســتیم 
ــر  ــنده زب ــک نویس ــر، ی ــردان ماه ــک کارگ ــد ی ــر کن را پ
دســت و البتــه یــک بازیگــر فــوق العــاده اســت؛ کــه مــورد 
ســوم در ایــن فیلــم بیــش از ســایر عوامــل در شــکل گیری 

شــخصیت نقــش داشــته اســت. 
کســانی کــه از نزدیــک بــا او گفت وگــو داشــتند یــا 
مثــل برخــی ترجیــح دادنــد از دور رفتــارش را زیــر نظــر 
ــد  ــود بقبوالنن ــه خ ــی ب ــتدالل های منطق ــا اس ــد و ب بگیرن
ــه اطرافــش  ــا آرامــش ب ــد لحظــه ای ب کــه او هــم می توان
ــی«  ــب تنهای ــر ش ــه در »ه ــی ک ــل زمان ــد مث ــگاه کن ن
همســر بیمــارش را از دور نظــاره می کــرد؛ قطعــًا بــر ســر 
ــد داشــت کــه وقــت آن  ــاق نظــر خواهن ــن موضــع اتف ای
ــه  ــه ب رســیده کــه بازیگــران را دوســت داشــته باشــیم ن
خاطــر آنچــه هســتند بلکــه بــه خاطــر رویاهایــی کــه در 

ــاختند. ــان س ــم برایم فیل

و گســتره صدایــی آن حــدود یــک  و نیــم اکتــاو اســت. دودوک 
معمــوال بــه صــورت دو یــا چنــد نفره، بــه منظــور نوایــی غنی تر و 
زیباتــر نواختــه مــی شــود. معمــوال یــک نفر ملــودی اصلــی را می 
نــوازد و نوازنــده دیگــر گام خاصــی را بــه طــور متوالــی نگــه مــی 
دارد کــه بــه آن »دم« گفتــه مــی شــود. دودوک عشــق، عالقــه، 
مقدســات و درد و رنــج هــای ارامنــه را در طــول تاریــخ بــه خوبی 
بیــان مــی کنــد و صــدای گــرم و دلنشــین آن ســبب شــده تــا 
نــوای آن عــالوه بــر زندگــی روزمــره، در تمامــی مراســم و جشــن 
هــا شــنیده شــود. باالبــان نیــز هماننــد دودوک ارمنی از ســاز های 
مخصــوص عشــاق آذربایجانــی اســت؛ نقــش باالبانچی در دســته 

عشــاق همچــون نقــش بــال هــای پرنده اســت.
در معرفــی اثرهایــی کــه در آن هــا از دودوک و باالبــان اســتفاده 
شــده مــی تــوان بــه موزیــک متن فیلــم »گالدیاتــور« ســاخته ی 
»هانــس زیمر«اشــاره کــرد کــه نوازندگــی دودوک در ایــن اثــر 
بــر عهــده  »ژیــوان گاســپاریان« نوازنــده ی سرشــناس ارمنــی 
بــوده اســت.در آلبــوم »گذر از اردیبهشــت« ســاخته گــروه »دال« 
ــان اســتفاده شــده کــه توســط آرش آذر  نیــز از دودوک و باالب
ــه  ــوط  ب ــاد« مرب ــوم »در چشــم ب ــوند. در آلب ــی ش ــه م نواخت
ــگرزاده«  ــا عس ــط »رض ــان توس ــام ،باالب ــن ن ــا همی ــریالی ب س

نواختــه شــده اســت.

گاهــی فیلــم هــای هنــرو تجربــه نماینــده خوبــی بــرای نشــان 
ــرده  ــت پ ــیرین پش ــال ش ــن ح ــق و در عی ــای عمی دادن دنی
نمایــش نیســتند. امــا یــک ســری فیلــم هــا مانند ممیرو ســمبل 
هــای قابــل تاملــی هســتند.ممیرو فیلمــی بــه کارگردانــی هادی 
محقــق و تهیــه کنندگــی مجید برزگــر و همچنین نقــش آفرینی 
یــداهلل شــادمانی، میثــم فرهومنــد و فاطمــه بهــادر اســت کــه 
همچنیــن  دومیــن اثــر هــادی محقــق پــس از »او خــوب ســنگ 
مــی زنــد« بــوده کــه توانســته در جشــنواره های مختلــف جهانی 
بــه نمایــش درآیــد و موفق به کســب جایــزه شــود.ممیرو برنده 
جایــزه بــزرگ بخــش »جریان هــای نــو« جشــنواره فیلــم بوســان 
کــره جنوبــی شــد و در جشــنواره های بســیاری مثــل کــراال هند، 
ــن،  ــنواره پک ــخ، جش ــن و زوری ــی کل ــای ایران ــنواره فیلم ه جش
ویلینیــوس لیتوانــی و پونــا هنــد شــرکت کــرده اســت. ایــن فیلم 
ــت  ــای دریاف ــر از نامزده ــم فج ــی و چهارم فیل ــنواره س در جش

جایــزه در بخــش هنروتجربــه بــود.
ــقت  ــی پرمش ــتان زندگ ــرا« داس ــای »نامی ــه معن ــرو« ب »ممی
پیرمرد)بــه نــام ایــاز( روســتایی اســت کــه قربانــی  تقدیــرش 

ــچ... ــر هی ــت و دیگ ــده اس ش
ــاز  ــتانی  آغ ــر کوهس ــت بک ــدی در طبیع ــد کن ــا رون ــم ب فیل
ــا  ــه م ــم ب ــدا فیل ــان ابت ــق« در هم ــادی محق ــود و  »ه می ش

کنــد داســتان را نداریــد، ســراغ ممیــرو نرویــد امــا اگــر فــردی 
هســتید کــه تصــورات و انتظــارات دور از کلیشــه داریــد مــن 

توصیــه اکیــد دارم ممیــرو را از دســت ندهنــد.

همــه مــا دنیــای ابرقهرمانــان را مــی شناســیم. دنیایــی کــه از 
هالیــوود آغــاز و امــروز کل دنیــا را فــرا گرفتــه اســت. شــاید 
ــن  ــه همی ــوط ب ــی مرب ــای حماس ــتان ه ــن داس ــروزی تری ام
قهرمانــان کمیــک بوکــی اســت کــه حــال بــر پــرده نقــره ای 
جــان گرفتــه انــد. اصلــی ترین شــاخصه ایــن قهرمانــان، امروزی 
بــودن اســت؛ ویژگــی کــه شــاید قهرمانــان دیگــر فرهنگ هــا از 

آن برخــوردار نباشــد.
در واقــع هالیــوود بــه ســمت بــه روز کــردن قهرمانان خــود گام 
برداشــته و انعطــاف زیــادی در معرفــی آنــان نشــان می دهــد. 
ــی«  ــی »دی س ــان دو کمپان ــان ابرقهرمان ــن معرف ــی تری اصل
ــی  ــه معرف ــاز ب ــه از دیرب ــی ک ــتند. دو کمپان ــارول« هس و »م
قهرمانــان در قالــب هــای روز مــی پردازنــد. امــا در بیــن ایــن 
دو مجموعــه شــاید مــارول کمــی حســاب شــده تــر کار را آغــاز 
کــرد. آن هــا یــک پــروژه 20 ســاله را کلیــد زدنــد که تقریبــا از 

ــا 2020 ادامــه خواهــد یافــت. ســال 2000 آغــاز و ت
آن هــا پیشــگامان معرفــی قهرمانــان به ســبک امروزی هســتند. 

»هالــک« از نخســتین آثــاری بود کــه مــارول آن را طراحی و تولید 
کــرد. غولــی کــه در نتیجــه آزمایشــات پرتــوی بــه وجــود آمــد. 
پــس از آن »مــرد آهنــی«، ســپس »کاپیتــان امریــکا« و... معرفــی 
ــر  ــارول خب ــرح م ــتی از ط ــه درس ــاید کســی ب ــا ش ــدند. ام ش
نداشــت. طرحــی کــه برای نخســتین بار در فیلــم »انتقــام جویان« 
بــه روی پــرده رفــت. همــه قهرمانــان یــک جا جمــع شــدند و در 

برابــر خطــری بــزرگ کــه دنیــا را تهدیــد مــی کــرد، ایســتادند.
ــه  ــود کــه توانســت ب ــم آن ب ــن فیل ــن شــاخصه ای ــی تری اصل
جــای یــک ابــر قهرمــان، یــک تیــم از قهرمانــان را تصویــر کند. 
کاری کــه عــالوه بــر عظمــت بخشــی بــه اثــر، نیازمنــد دقــت و 
ظرافــت زیــادی بــود. مــارول بــا ایــن فیلــم ســود کالنــی را بــه 
دســت آورد و قــرار اســت پــروژه خــود را تــا 4 قســمت دیگــر 

هــم ادامــه دهــد.
امــا حســاب شــدگی ایــن آثــار بــه همیــن جــا ختــم نمــی شــود. 
آن هــا شــروع بــه ســاخت آثــاری مــوازی کردنــد. بــه عنــوان 
نمونــه »محافظــان کهکشــان« نیــز یکــی دیگــر از آثــاری بــود که 
از کمیــک هــا الهــام گرفتــه شــده بــود و در عیــن حــال ربطــی به 
تیــم انتقــام جویــان نداشــت. امــا ایــن فقــط ظاهــر ماجراســت و 
قــرار اســت ایــن دو داســتان در یــک جــا بــه هــم برســند. پــس 

مــی تــوان انتظار یــک حادثــه بــزرگ در تاریخ ســینما را داشــت. 
ظرافتــی کــه مــارول در انعطــاف بخشــی به شــخصیت هــای خود 
نشــان داده آن هــا را مانــدگار کــرده اســت. داســتان قهرمــان های 
مــارول همیشــه جــدی نیســت و در آن موجی از طنز نیز به چشــم 
مــی خــورد. کاری کــه مــی توانــد در نشــان دادن چهره انســانی این 
قهرمانــان موثرتر باشــد. آن ها در عیــن ابرموجود بودن، انســان هم 

هســتند و معمولــی. ایــن داســتان را باورپذیرتــر می کند.
از دیگــر ســو رقیــب مــارول یعنــی دی ســی نیــز کمــی دیرتــر 
ــه نظــر مــی رســد آن هــا پــس از  کار خــود را آغــاز کــرد. ب
مشــاهده موفقیــت هــای مــارول تصمیــم گرفتنــد در این مســیر 
گام بردارنــد کــه البتــه قــدم هــای ابتداییشــان خیلــی محکــم 
ــه »شــوالیه  ــد دقــت داشــت کــه ســه گان ــود. بای و اســتوار نب
ــن  ــوالن« در ای ــتوفر ن ــروف »کریس ــردان مع ــی« کارگ تاریک
مجموعــه بــه حســاب نمــی آیــد. بــا ایــن حــال شــوالیه تاریکــی 
شــاید الگــوی خوبــی بــرای شــروع ایــن حرکــت باشــد. امــا بــه 

نظــر مــی رســد ایــن الگوبــرداری موفــق نبــود.
»ســوپرمن« و »بتمــن« اصلــی تریــن کاراکترهــای ایــن کمپانــی 
هســتند. ایــن کمپانــی نتوانســت در فیلــم »مــردی از فــوالد« 
کــه داســتان ســوپرمن بــود خیلــی موفــق عمــل کنــد. پــس از 

آن کار بدتــر شــد. آن هــا تصمیــم گرفتنــد ایــن دو شــخصیت 
را مقابــل یکدیگــر قــرار دهنــد و حاصــل آن یــک فیلــم تاریک 
بــا تولیــدی نامتــوازن بــود. درگیــری بتمــن و ســوپرمن؛ شــاید 
تنهــا جنبــه هالیــوودی و اکشــن کار لــذت بخــش بــود. در واقع 
دی ســی تصمیــم گرفــت کار بــزرگ آخــر را اول شــروع کند. 
در حــال حاضــر هــم آن هــا در حــال ســاخت فیلمــی بــا عنوان 
»لیــگ عدالــت« هســتند کــه نســخه دی ســی وار انتقام جویان 

مــارول اســت. 
ــدان  ــت چن ــم نتوانس ــرگ« ه ــه م ــاخت »جوخ ــن س همچنی
ــا را  ــتان ه ــد داس ــش از ح ــا بی ــد. آن ه ــل کن ــق عم موف
فانتــزی کــرده انــد و چهــره انســانی قهرمانــان را بــه فراموشــی 
ــده  ــاب ش ــه حس ــن را دارد ک ــن حس ــارول ای ــپرده اند. م س
تــر و بــه روزتــر حرکــت مــی کنــد ولــی دی ســی ، بــه نظــر 
می رســد، هنــوز نتوانســته الگویــی بــرای ارائــه آثــار خــود پیدا 
کنــد. شــوالیه تاریکــی تنهــا الگــوی آن هاســت و ایــن باعــث 
شــده آثارشــان بیــش از حــد تاریــک و مبهم باشــد. البتــه باید 

در نظــر داشــت، آن هــا هنــوز اول راه هســتند.
بــه نظــر مــی رســد تنهــا کســانی کــه از ایــن رقابــت ســود 
خواهنــد کــرد، بینندگانــی باشــند کــه مــی توانند فانتــزی های 

خــود را بــه زیباتریــن شــکل روی پــرده ســینماها ببیننــد.

سعید کريم پور
فارغ التحصیل حقوق
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شــرکت هاســلبالد عکــس هــای برگزیــده ســال 2016 را معرفــی کــرد. هــزاران نفــر در مســابقه عکاســی 
ــات داوران  ــاس رای هی ــدگان براس ــت برن ــه در نهای ــد ک ــرده بودن ــرکت ک ــلبالد ش Masters Awards 2016 هاس

متشــکل از عکاســان و کارشناســان سرشــناس حــوزه عکاســی و رای عمومــی، انتخــاب شــدند.
برنــدگان دوربیــن مدیــوم فرمــت جدیــد هاســلبالد بــه ارزش ده هــزار دالر دریافــت خواهنــد کــرد. در میــان عکس هــای 
ــی  ــده عل ــه رو عکــس برگزی ــر روب ــی شــود. تصوی ــده م ــز دی ــران نی ــی از ای ــی رجب ــام عل ــده 2016 هاســلبالد ن برگزی

رجبــی در ایــن مســابقات اســت.

کافه تریا
ما نخواســتیم که پاییز تنهایي خود را بیشتر حس کند.

ســخت تریــن انتخــاب هــا در ایــن شــماره انجــام شــد و بــه دلیــل کثــرت زیــاد عکــس هــا بــا موضــوع پاییــز مجبــور شــدیم تعــداد کمــي از آن هــا را بــه دلیــل محدودیــت صفحــه چــاپ کنیــم و البتــه تمامــي عکــس هــا در اینســتاگرام 
نشــریه قــرار داده خواهــد شــد.

ما را در پیج اینســتاگرام نشــریه )vaghaye.mag( و کانال تلگرام) vaghayemagz@( دنبال کنید.
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ايران به ياد خواهد داشت
نگاهی بر کارنامه ی آهنگساز مطرح ایرانی؛ رامین جوادی

همچنیــن در جدیدتریــن آثــار رامیــن جوادی موســیقی ســریال 
»Westworld« بــه چشــم مــی خــورد کــه در بــدو شــروع 
طرفــداران زیــادی را بــه ســمت و ســوی خــود جــذب کــرده 

اســت.
ــن جــوادی  ــا رامی ــی ب ــار زمان ــن ب ــا شــاید اولی ــی ه ــا ایران م
آشــنا شــدیم کــه نــام او در تیتــراژ ابتدایــی ســریال »فــرار از 
ــک  ــه ی ــان نمــی شــد ک ــی بســت و باورم ــش م ــدان« نق زن
ایرانــی موســیقی ایــن ســریال تحســین شــده را ســاخته باشــد 
و شــاید اندکــی هــم بــه خــود مغــرور مــی شــدیم که ناشــی از 

افتخارمــان بــه ایــن آهنگســاز خــوش ذوق بــود.
امــا شــاید عنــوان بهتریــن و بــا عظمــت تریــن اثر موســیقیایی 

ــن  ــیقی مت ــه موس ــوان ب ــوادی را بت ــده توســط ج ــاخته ش س
بی نظیــر و روحانــی ســریال »بــازی تــاج و تخــت« نســبت داد.

ســریالی کــه شــاید بــدون اغــراق آن را بتــوان محبــوب تریــن 
ســریال حــال حاضــر دنیــا دانســت و مــوج عظیــم اطالعــات و 
تحلیــل و تفســیر هایــی که از ایــن ســریال در محافــل )مجازی 

و غیــر مجــازی( بــه راه افتــاده گواهــی اســت بــر ایــن ادعــا.
حــال تصــور کنیــد این ســریال محبــوب بــدون موســیقی فاخر 

خــود بازهــم مــی توانســت تــا ایــن حــد محبوب شــود؟
اگــر قبــول کنیــم کــه یــک فیلــم و بــه طــور کلــی یــک اثــر 
ــدون  ــار، ب نمایشــی در شــکل و فــرم معمــول ایــن چنیــن آث
موســیقی متــن ماننــد جســمی هســتند فاقــد روح، آنوقــت بــه 

مهدی میالنی راد
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ــد ســال 1۹۷4 در شــهر دویســبورگ  ــن جــوادی« متول »رامی
کشــور آلمــان و بــزرگ شــده در غــرب اســت. پــدرش یــک 
ایرانــی مهاجــر بــوده و مــادرش آلمانــی اســت. او فارغ التحصیل 
ممتــاز کالــج موســیقی برکلِی بوســتون آمریــکا در ســال 1۹۹8 
و یکــی از اســتعداد های درخشــان ایــن حرفــه مــی باشــد کــه 
توســط »هانــس زیمــر« آهنگســاز مشــهور فیلــم هایــی چــون 
»گالدیاتــور«، »اینتراســتالر« و... کشــف شــده اســت. او حتــی 
ــب«  ــی کارائی ــن« و » دزدان دریای ــاز بتم ــای »آغ ــم ه در فیل
بــه عنــوان دســتیار زیمــر همــکاری کــرده و وظیفــه ســاخت 
موســیقی هــای مکمــل را در ایــن آثــار بــه عهده داشــته اســت.

وی در اولیــن تجربــه شــخصی اش در ایــن حیطــه بــرای فیلــم 
»Blade: Trinity«  موســیقی متــن  نوشــت کــه ایــن اولیــن 
همــکاری او بــا » دیویــد اس.گویــر« کارگــردان مشــهور هالیوود 
محســوب می شــود. در ادامــه ایــن همــکاری او موزیــک فیلــم 
»The Unborn« را بــرای گویــر نوشــت. البتــه اوج همــکاری 
ایــن دو بــه ســریال »Flash Forward« برمــی گــردد، 
جایی کــه دومیــن نامــزدی در قســمت موســیقی متــن »اِمــی« 
را بــرای او بــه ارمغــان آورد. او اولیــن بــار بــرای ســریال »فــرار 
ــت  ــر دس ــود. از دیگ ــده ب ــزه ش ــن جای ــزد ای ــدان« نام از زن
 »Mr.  Brooks« آورد هــای وی  موســیقی گــوش نــواز فیلــم
اســت کــه بــرای جــوادی نامــزدی »کشــف ســال« را در جایزه 

ــت. ــراه داش ــه هم »World Soundtracks Awards « ب
ازدیگــر آثــار ســینمایی مهمی کــه موســیقی آن توســط جوادی 
 Deception ,Iron« :ســاخته شــده مــی تــوان بــه فیلــم هــای

Man ,Open season و...« اشــاره کــرد.
ــای  ــازی ه ــرای ب ــه ســاخت موســیقی ب ــن در زمین او همچنی
کامپیوتــری هــم فعالیــت داشــته و موســیقی  بازی هایــی مانند: 
»Medal of Honor و Unleashed Shift2 و...« از آثــار 

اوســت.

عظمــت و اهمیــت هنــر هنرمندانــی ماننــد رامیــن جــوادی پی 
خواهیــم بــرد.

ــر  ــدا ب ــا ســریال ابت ــم ی ــک آهنگســاز فیل ــی ی ــور کل ــه ط ب
روی داســتان و فضــای اثــر و حتــی  جزییــات آن تســلط پیــدا 
می کنــد و ســپس بــه نوشــتن قطعــات موســیقی مــی پــردازد 
ــت و  ــم در ذهــن دارد خالقی ــه از فیل ــی ک ــا ســکانس های و ب
هنــر خــود را بــه رخ مــی کشــد. و ایــن موضــوع را مــی تــوان 
ــرد  ــاج و تخــت« مشــاهده ک ــازی ت ــه در ســریال »ب ــه عین ب
کــه چطــور موســیقی بــا داســتان هماهنگــی کامــل دارد. هنــر 
ــه اوج  ــه ســکانس هــا و ب ــرای جــان بخشــیدن ب آهنگســاز ب
رســاندن هیجانــی کــه تصاویــر در بیننــده ایجــاد مــی کنــد. 

بــه گفتــه خــود جــوادی: »مــن فیلمنامــه را خوانــدم، ولــی خود 
ــر و  ــیع ت ــن بیشــتر و در ســطحی وس ــه م ــه ب ــود ک ــم ب فیل
جدیدتــر الهــام مــی بخشــید. تصاویــر زیبــای تیتــراژ را نشــانم 
دادنــد و بــا تماشــای ایــن تصاویــر بــود کــه توانســتم موســیقی 

تیتــراژ را بنویســم«
ــا و  ــر ه ــریال کاراکت ــن س ــورد ای ــر در م ــب دیگ ــه جال نکت
ــود دارد و  ــه در آن وج ــماری اســت ک ــی ش ــای ب ــدان ه خان
موســیقی اثــر بــه شــکلی هوشــمندانه بــرای هرکــدام از آن هــا 
تــم منحصــر بــه فــردی را ارائــه مــی دهــد تــا بیننــده بهتــر و 
دقیــق تــر بــا ایــن شــخصیت هــا آشــنا شــده و بــا آن ارتبــاط 

برقــرار کنــد.
هنــر و نبــوغ اصلــی جــوادی در ایــن ســریال تســلط خارق العاده 
او بــر روی انــواع ســاز هــا و ترکیــب آن هــا بــا هــم مــی باشــد 
کــه نتیجــه کار اثــری مــی شــود کــه هــر انســانی را در هــر 

جــای ایــن کــره خاکــی بــه تحســین وا مــی دارد.
ــمان  ــوادی در آس ــن ج ــام رامی ــت ن ــد گف ــان بای در پای
ــر و  ــده و هن ــه شــدت درخشــان گردی صنعــت موســیقی ب
اســتعداد وی بــر کمتــر کســی پوشــیده اســت، امیــد اســت 
در کشــور خودمــان روزی را شــاهد باشــیم کــه هرکــس بــه 
ــد و  ــال کن ــود را دنب ــق خ ــا و عالی ــا ه ــد روی ــی بتوان راحت
بــا بســتری مواجــه شــود کــه اســتعداد هایــش بــه بهتریــن 

شــکل ممکــن شــکوفا شــود.
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در حـــــــوالی
Vaghaye.magاينســــتاگـرام

»ایشــان بــا ســوابق خانوادگی اش می توانســت جور دیگــری رفتار کند 
و زیــر فشــار نباشــد.« بخشــی از متــن محمدعلی ابطحــی اصالح طلب 
ــوادار دارد. ــزار ه ــتاگرام 110 ه ــی. وی در اینس ــرای جنت ــت ب اس

ســایه« در  انــگار  و  بــود  آرام  همیشــه  کــه  »مــردی 
بخشــی از متــن کوتاه مهــدی بزدانــی خــرم نویســنده و روزنامه نگار 
اســت در ســوگ منصور پور حیدری. یزدانی خرم 10 هزار فالور دارد.

ــود.«  ــی ش ــم م ــر روز ک ــت ه ــدد اس ــی ع ــت، آدم ــن نیس »ت
ــاال  ــر ب ــرای تصوی ــی ب ــب رضای ــه حبی ــز ک ــل برانگی ــی تام عبارت
درج کــرده اســت. رضایــی در اینســتاگرام 4۷ هــزار دوســتدار دارد.

رضــا کیانیــان چنــدی پیــش بــه نمایندگــی از 1 میلیــون و ۷00 هزار 
نفــر نامــه ای را بــه نمایندگــی ســازمان ملــل در ایــران تقدیــم کــرد. 
نامــه ای کــه در آن از ســازمان ملــل بــرای رفــع بــی آبــی در ایــران 
ــوادار دارد. ــزار ه ــان 38۷ ه ــت. کیانی ــده اس ــکاری ش ــای هم تقاض

کافه تریا

 30007650005743 ســامانه 
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ــه  ــد ک ــور کنی ــی را تص ــد. دنیای ــم هایتان را ببندی  چش
ــدن  ــاد و خوان ــان و اعتق ــوع اســت. ایم ــر ممن در آن هن
ــرِف  ــی ح ــه در آن حت ــی ک ــن! دنیای ــم قدغ ــتان ه داس
داشــتن پــدر و مــادر شــرم آور اســت! چــرا کــه 
ــای  ــک، درون لوله ه ــم ژنتی ــتفاده از عل ــا اس ــان ب انس
ــم  ــتفاده از عل ــا اس ــپس ب ــود. س ــاخته می ش ــفافی س ش
ــه  ــه او دیکت ــی ب ــات خاص ــکار و روحی ــی، اف رواشناس
ــه  ــود- ک ــته ی موج ــد دس ــی از چن ــه یک ــا ب ــود ت می ش
هــر دســته دارای ویژگی هــای متمایــزی اســت- اضافــه 
ــن  شــود؛ دســته ی آلفاهــا، بتاهــا، گاماهــا! شــهرونداِن ای
دنیــای قشــنِگ متمدن)معتقدنــد کــه متمدنــد.(، انســانی 
ــی«  ــت، »وحش ــی اس ــد طبیع ــل زاد  و   ول ــه حاص را ک

ــدا  ــد... سانســورچی از خ ــم منتشــر ش ــار ه ــن ب ــه ای روزنام
بی خبــر بــاز هــم نــام تــو را در تیتــر خبــری روز بــا حــروف 
مقطــع بــه چــاپ رســاند...»خانم الــف. ســین و آقــای ر. ســین 
پرونــده ی جدیــدی را مقابــل چشــم هــا گشــودند...« لعنــت به 
هــر کلمــه کــه از میــان چشم هایشــان ربــوده شــود و آن هــا 
ــک  ــون ی ــد... - گارس ــی بپذیرن ــر دو رنگ ــرع ب ــت را ف واقعی
اسپرســو تلــخ لطفــا! چراغ هــای کافــه را هــم کــم کــن... از راه 
مــی رســد خانــم الف.ســین. مبــادا ایــن بــار هــم خبرنــگاران 
ــد و آن  ــی کنن ــم هایش را عکاس ــان چش ــور و هیج ــر ش پ
سانســورچی پــر مدعــا هــم ایــن بــار تیتــر خبــری روز چشــم 
هایــش را بــه چــاپ برســاند و برخــالف حذفیــات همیشــه، 
ــن  ــع م ــد... آن موق ــو بیافزای ــگ ت ــر رن ــم ب ــه ه ــد کلم چن
می مانــم و یــک دل آواره کــه ســر بــر روزنامه هــای باطلــه ی 

ــده  ــا مان ــه ج ــت ب ــی اس ــی کده« جای ــد. »وحش می نامن
از زندگــی گذشــتگان، کــه آدم هــای متمــدن، بــه عنــوان 
ــی ها  ــدن وحش ــا دی ــد و ب ــا می رون ــه آن ج ــافرت ب مس

تفریــح می کننــد. 
 آن هــا در درجــه ی اول معتقدنــد کــه همیشــه و همه جــا، 
ــه  ــد حاکــم باشــد؛ عناصــری کــه ب نظــم و آرامــش بای
ــدارد. طــی یکــی  ایــده ی آن هــا در وحشــی کده وجــود ن
ــای  ــی از آدم ه ــی کده، یک ــه وحش ــرح ب ــفرهای مف از س
ــا خــود  ــام »جــان« را ب ــه ن ــو، یــک وحشــی ب قشــنِگ ن
ــد  ــان نمی توان ــا ج ــی آورد.  ام ــدن م ــای متم ــه دنی ب
طبیعــِت خــود را بــا ایــن دنیــای ماشــین وار وفــق دهــد، 
پــس... قســمتی از ذهنیتــی کــه آدم هــای دنیــای قشــنگ 

ــد: ــاره ی »وحشــی«ها )یعنــی مــا!( دارن ــو درب ن
ماقبــل  آن  کــه  نیســت  عجیــب  پــس   ....«
ــت  ــکار و بدبخ ــه و تبه ــوا دیوان ــای بین عصرجدیدی ه
ــور  ــه ام ــی داد ک ــازه نم ــا اج ــه آن ه ــان ب ــد. دنیاش بودن
ــا فضیلــت و  ــد، اجــازه نمــی داد عاقــل، ب را آســان بگیرن
ــا و عاشــق معشــوق ها،  ــا آن مادره ســعادتمند باشــند. ب
ــرد  ــم می ک ــان حک ــه تربیتش ــی ک ــا آن ممنوعیت های ب
ــای  ــه ها و ندامت ه ــا آن وسوس ــد، ب ــا نگردن ــرد آن ه گ
ــان  ــاری و درد بی درم ــه بیم ــا آن هم ــی، ب ــگام تنهای هن
تنهایــی، بــا آن بی تامینــی و فقــر- ناچــار از داشــتن 
ــازه آن هــم  ــد. احســاس قــوی هــم )ت حــس قــوی بودن
در گوشه نشــینی و انزوایــی کــه خیــری در آن نبــود( بــا 

ــد.« ــی آی ــور در نم ــات ج ثب

دهــه ی 30 می گــذارد... ســیگار پشــت ســیگار آتــش بزنــم و 
بــه دنبــال یــک کلمــه، خبرهــای روز را بــا فنجــان ســیاه رنگم 
کــه شــکلک دو نقطــه ی لبخنــدش بــه مــزه اسپرســو نشــان 
واژه هــای سانسور شــده دهن کجــی کنــد و نفهمنــد یــک نفــر 
ــه  ــا را ب ــا روزه ــا می گــذارد ت ــر پ ــی شــهر را زی ــن حوال همی
ــو  شــب برســاند... کافــه را معطــر می کنــی... چــه عجیــب ت
ــا ســر  ــح ب ــم کــه صب ــه ای می بین را هم شــکل همــان روزنام
ــاپ  ــه چ ــه« ب ــازی مارپل ــقانه در ب ــای عاش ــر خبری»ادع تیت
ــی آخــرش مــا می مانیــم و داســتان  رســید... راســتش می دان
ــگ  ــس رن ــان از پ ــا و نظرهایم ــالف گفته ه ــه خ ــزی ک طن
ــه  ــات عارفان ــر جلس ــدی ب ــای پیون ــت میوه ه ــد پوس جدی
ــادم  ــد... ی ــعر درمی آین ــه ش ــتالژیک ب ــعرهای نوس ــب ش ش
ــا از پــس  ــم میــان شــعرهایم واژه هــا را کشــتم ت رفــت بگوی
ــا  ــن ب ــوهای م ــدی... اسپرس ــو بخن ــا ت ــاد آن ه ــار فری ــر ب ه
ــه  ــن شــعر را ب ــو شــیرین می شــوند... بگــذار ای ــای ت خنده ه
ــو  ــورچی قصه گ ــم آن سانس ــم بدان ــانم... می خواه ــاپ رس چ
ایــن بــار چــه دارد کــه بگویــد البــد آنقــدر واژه کــم مــی آورد 
کــه وصــل می کنــد بــه نــرخ روز طــال... بگــذار میــان خــواب 
زمســتانی اش بمانــد... یــک روز کــه از خــواب بیــدار شــود تیتر 

 »دنیــای قشــنگ نــو« ترســیم کننــده ی یــک پادآرمــان 
ــای  ــس کتاب ه ــتید، پ ــر دوســتش داش ــهر اســت. اگ ش

زیــر را هــم از دســت ندهیــد:
ــن و  ــی زامیاتی ــر یوگن ــا اث ــورج اورول، م ــر ج 1۹84 اث

ــک ــتوفر فران ــرا اثرکریس می

خبــری جدیــدی میــان صفحــه ادبــی اش می گشــاید: »خانــم 
ــالی  ــه ط ــد ک ــا می کنن ــین ادع ــای ر. س ــین و آق ــف. س ال
نابــی را میــان کلمــات یافته انــد.« آن وقــت می خواهــم بدانــم 
مدعاگــران عشــق هــم، عاشــقی های آبکی شــان را بــه رمــز و 
راز عشــق  ســه روزه ی رومئــو و ژولیــت پیونــد می دهنــد یــا 
می خواهنــد خــود را هم بــزم لیلــی و مجنــون بداننــد... بیــدار 
ــه آن  ــد کلم ــون چن ــی و مجن ــا... لیل شــوید ای خواب دیده ه
ــا  ــار را بســتند ت ــه ب ــر از ســیاه رنگی هــای شــما کول طرف ت
ــدرن  ــقانه ی م ــش را عاش ــه نام ــی ک ــان دو رنگی های از می
ــا بــه فــرار بگذارنــد... سانســورچی پرمدعــا را  گذاشــته اید پ
ــه  ــوم... او همیش ــش می ش ــم ماجرای ــال از خت ــر بی خی دیگ
ــی اش  ــه و تخریب ــان ژســت های نقدان ــرای بی ــه ب ــد کلم چن
در جیــب دارد... میــان صفحــات ایــن روزنامــه، درســت در 
ــت گل  ــاپ رسیده اس ــه چ ــو ب ــعر ت ــه ش ــه ک ــان صفح هم
رزی کــه برایــم آورده ای خشــکیده وار نفــس می کشــد... 
ــری  ــر خب ــر تیت ــی دارم و ب ــیاه رنگم را برم ــس س روان نوی
خــط می کشــم... تیتــر جدیــدش بــه خواننــده ای کــه نــدارد 
چشــمک می زنــد:» مــن همــان سانســورچی ســابق، عاشــقانه 

ــروزم...!« ــب های ام ــق ش ــراینده مش س

بدان که سینه پر از حرف و گفت و گو مانده
بدان که خاطرهها بغض و بر گلو مانده

بدان زمین شده است آسمان ز دوری تو
بدان که بی تو نه روی و نه آبرو مانده

منم چو مرغ مهاجر که مانده از پرواز
و از پریدن او، شوق و آرزو مانده

شبیه شهر ستم دیده ای که بعد از جنگ
ز مردمان صبورش، ستیزه جو مانده

به قد کوه دماوند و رود کارون است
تمام حسرت و رنجی که پیش رو مانده

بدان خودت شده ای بهر گریه ات شانه
بدان دلت پره از گریه ی مگو مانده

پنهــون کن تمام حس و حالت  رو
پشت لبخند های گرم و صمیمانه

گرم بگیر با تمام آدم ها
این جا کسی، کسی رو نمی فهمه

پنهون کن تمام عشقت رو 
بــه بهوونه ی غرور و حفظ نجابت

خودت دســتت رو تویه دست بگیر
تویه سرما و سوز غربت
اینجا همه مشغول کارن

موش هایی با دندونای فرسوده
ریسمان های زندگی رو پاره می کنن

برای مشتی پول پاره
الل بــاش و از هیچی دم نزن
صدای تو داره ضبط می شه

آزادی بیان فقط شعاره اینجا
زندان آزادی پس از بیان می شه

به دستای خستت دست بند می زنن
راه پاییزو نشونت می دن
برای زندگی تو این دنیا

حکم حبس ابد بهت می دن
اینجا همه ی آدم ها خوشــحالن و شاد
فقط شــور زندگی نشون داده می شه

روزنامــه ها از آینده ای تیتر می زنن که
حالل اش یک کلید مشکل گشا می شه

تو گالیوری هســتی با پشتی خمیده
تویه دنیای لی لی پوت ها

کوتوله های چاق به میخ می کشنت
با طناب قانون و محدودیت ها

بغض تنهایی جلویم را گرفت
آمدش بیخ گلویم را گرفت

یاد معشــوق بر سرم انداخت و رفت
یاد او صبر و ســبویم را گرفت

عشــق آمد ، زیر و زبر کرد مرا
رفتنش خلق نکویم را گرفت

خواســتم نام او فریاد کنم اما نشد
دســت بغض بود ، او گلویم را گرفت

خواســتم در راه او حرکت کنم اما چه شد ؟
حیــف ، از آن غرورم کو جلویم را گرفت
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