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ــت،  ــل و جیرف ــهر آم ــه دو ش ــژاد ب ــود احمدی ن ــفر محم ــا دو س ب
زمزمه هــا مبنــی بــر بازگشــت وی بــه قــدرت بــه گــوش می رســد. 
زمزمــه هایــی مبنــی بــر اینکــه او بــرای کاندیــدا شــدن در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری در ســال 1396، آمــاده می شــود. جریــان 
احمدی نژادیســم بــا ورود شــخص رئیــس دولت هــای نهــم و دهــم 
بــه ســاختمان شــهرداری تهــران در ســال 1382، در ســپهر سیاســت 
ایــران، ظهــور کــرد. ایــن جریــان به خوبــی بــر شــکاف های عمیــق 
اجتماعــی فعــال در ایــران ســوار شــده و همچنــان هــم حضــور دارنــد.

بحث شــکاف ها یکــی از مهمترین مباحث در جامعه شناســی خصوصًا 
جامعه شناســی سیاســی اســت کــه در تبییــن و توضیــح واقعیت هــا، 
پدیده هــا و رخدادهــای یــک جامعــه کاربرد زیــادی دارد. شــکاف های 
اجتماعــی در واقــع تعریف کننــده »نقــاط تفــاوت و افتــراق« افــراد و 
گروه هــای گوناگــون یــک جامعــه دربــاره » ارزش هــا«، »ایدئولوژی ها«، 
» دیدگاه هــای سیاســی«، » خواســته ها و مطالبــات« در اولویــت، » طبقه  
اجتماعــی« و جایگاهــی کــه افــراد در » قشــربندی اجتماعــی« دارنــد 
می باشــد. روابــط اجتماعــی و تعامــل بخش هــای گوناگــون جامعــه 
بــا یکدیگــر، به میــزان قابــل توجهــی براســاس ایــن شــکاف ها تنظیم 
و تعریــف می شــود. هم خوانی هــا در ایــن متغیرهــای اجتماعــی، بــه 
همبســتگی های نظــری و عملی افــراد و گروه هــا و تفاوت هــا و تمایزها، 
بــه انفــکاک از یکدیگــر و در شــرایطی ســخت تر بــه تعــارض و حتــی 
خصومــت بیــن گروه هــا منجــر می شــود. به طورمثــال »جنســیت« یــا 
»ســن« متغیرهــای اجتماعی هســتند که در شــکل گیری شــکاف های 
اجتماعــی مؤثرنــد و جامعــه را بــه دو گــروه زنــان در برابر مــردان و دو 
گــروه جوانــان در برابــر میانســاالن و کهن ســاالن تقســیم می کننــد. 
به دلیــل همیــن تفاوت هــا در ســن و جنســیت، ســطحی از تعــارض 
ــته ها و  ــد و خواس ــه دارن ــی ک ــا و ارزش های ــای آن ه در انتخاب ه
ــکاف های  ــود می آید.ش ــد، به وج ــت می دانن ــه در اولوی ــی ک مطالبات
»طبقاتــی« کــه جامعــه را بــه گروه هــای برخــوردار و غیربرخــوردار و 
نیز طبقه متوســط تقســیم می کنــد، گوناگونــی در »اقشــار« که جامعه 
را بــه معلــم، کارگــر، روحانــی، اســتاد و دانشــجو و... تفکیــک می کنــد 
ــه  ــن، ب ــب دی ــه برحس ــاد جامع ــه آح ــی« ک ــای »مذهب و تفاوت ه
مســلمان و غیرمســلمان )مسیحی، زرتشــتی و...( و شیعه و سنی تقسیم 
می کنــد، شــکاف های » قومــی« کــه گروه هــای اجتماعــی و افــراد را 
بــه یک قومیــت )کرد، عــرب، لر،تــرک و...( وابســته کند؛ شــکاف های 
سیاســی کــه در جامعــه ما افــراد را بــه اصالح طلب و اصولگرا تقســیم 
کنــد؛ ازجملــه مــوارد دیگــری می باشــند کــه در بحــث شــکاف های 
اجتماعــی مــورد توجــه اســت.وجود شــکاف های اجتماعــی، طبیعــت 
جوامــع محســوب می شــود و گریــزی از آن نیســت. ایــن شــکاف ها 
ــدت و  ــا ش ــز ب ــورها نی ــه کش ــه در هم ــتند ک ــی هس واقعیت های
ــاره  ــی درب ــه شناس ــای جامع ــد و در تحلیل ه ــود دارن ــف وج ضع
پدیده هــای یــک جامعــه خــاص نیــز، غیــر از ارزش توصیفــی چندان 
ــد. آنچــه در بحــث شــکاف ها مهــم اســت،  ــی ندارن ــرد تحلیل کارب
ــی  ــای اصل ــه صف بندی ه ــت ک ــع اس ــال در جوام ــکاف های فع ش
ــایه  ــکاف ها در س ــایر ش ــرد و س ــکل می گی ــا ش ــوش آن ه حول وح
ــا قــدرت ظهــور  ایــن شــکاف های اصلــی بــه حاشــیه می رونــد و ی
و بــروز پیــدا می کننــد. خطرناک تریــن شــکاف ها اقتصــادی هســتند 
کــه می تواننــد ســیل ویرانگر ایجــاد کننــد.در کشــورهای اروپایــی و تا 
حــد زیــادی در آمریــکا علی رغــم تفاوت هــای مذهبــی ایــن شــکاف 
ــی  ــی یعن ــدارد. شــکاف اصل ــن کشــورها ن ــات ای ــری در انتخاب تأثی
شــکاف فعــال در انتخابــات آمریکا، شــکاف سیاســی اســت که جامعه 
را بــه دو گــروه جمهوری خــواه و دموکــرات تقســیم می کنــد. جوامــع 
برحســب تعــداد شــکاف های فعــال بــه تک شــکافی و باالتــر قابــل 
تقســیم می باشــند. در ایــن جوامــع تعارض هــا و تفاوت هــا حــول یــک 
شــکاف و یا چنــد شــکاف صورت بندی می شــود. جوامع چندشــکافی 
نســبت بــه جوامــع تک شــکافی، از تکثــر و وضعیــت پلورالیســتی تری 
برخوردارنــد و البتــه براســاس همپوشــانی کــه شــکاف های فعــال در 
برابــر یکدیگــر پیــدا می کننــد بــر تعارض هــا می افزاینــد و یــا ایــن 
تعارض هــا را کاهــش می دهنــد. به طورمثــال جوامعــی چــون فرانســه 
و آلمــان، چندشــکافی هســتند و به همیــن دلیــل احــزاب و گروه هــای 
سیاســی نمی تواننــد اکثریتــی مطلــق به دســت آورنــد و ناچــار دولــت 
ائتالفــی شــکل می دهنــد.در جامعــه ای کــه چنــد شــکاف فعــال دارد 
یــا چنــد شــکاف در بســتر شــکل گیری یــک پدیــده اجتماعــی فعال 
اســت، نــوع آرایــش ایــن شــکاف های فعــال نیــز، فضاهــای متفاوتــی 
ایجــاد می کنــد. در برخــی مواقــع ایــن شــکاف ها یکدیگــر را تقویــت 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــد ک ــر را دارن ــر یکدیگ ــی ب ــر هم افزای ــد و اث می کنن
شــکاف های »متراکــم« گوینــد. در ایــران کنونــی شــکاف هایی نظیــر 
ســنت-مدرنیته و فقیر-غنــی درحــال هم افزایــی هــم هســتند. جریان 
ــی  ــن هم افزای ــوج ای ــر م ــی ب ــد به راحت ــم، می توان احمدی نژادیس
ــد. مگــر اینکــه در یکســال  ــادی کســب کن ســوار شــده و آرای زی
باقی مانــده، دولــت روحانــی، قدم هــای اساســی بــرای بهبــود نســبی 
اوضــاع اقتصــادی و کســب وکار در ایــران بردارد. شــاید خود شــخص 
محمــود احمدی نــژاد نخواهــد یــا نتوانــد یــا نگذارنــد وارد عرصــه 
قــدرت شــود. امــا بــا گســل های فعــال اجتماعــی کنونــی در ایــران، 
امــکان پیــروزی ایــن جریــان در انتخابــات ســال 1396 وجــود دارد.
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ــه ســوالی در مــورد لغــو مجــوز کنســرت ها در شــهرهای  ــگاران در پاســخ ب ــا خبرن ســخنگوی دولــت در دیدارهفتگــی خــود ب
مختلــف، بــه ســخنرانی های رئیــس جمهــور و تأکیــد او بــر نارضایتــی از چنیــن رفتارهایــی اشــاره کــرد و گفــت: رئیــس جمهــور 
در برخــی ســخنرانی های خــود بــه صراحــت مراتــب نارضایتــی خــود را از لغــو مجوزهــای قانونــی کنســرت ها بیــان کرده انــد 
.نوبخــت افــزود: انتظــار داریــم در خصــوص کنســرت هایی کــه بــا مجــوز انجــام می شــود، شــاهد لغــو آنهــا نباشــیم چــرا کــه 

آثــار اجتماعــی و فرهنگــی ســویی دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گاهــی لغــو مجــوز کنســرت ها در مــورد هنرمندانــی مثــل اســتاد ناظــری کــه شــخصیت هنری برجســته 
کشــور هســتند، اتفــاق می افتــد، گفــت: اصالــت و متانــت برنامه هــای اســتاد ناظــری بــرای همــه روشــن اســت و قطعــاً مواضــع 

رئیــس جمهــور در ایــن مــوارد قابــل تســری بــه همــه کنســرت هایی اســت کــه مجــوز دارنــد.

ــا هیجانــی جهانــی«، ایــن جملــه خالصــه  »لیــگ ایرانــی ب
ــی در  ــور اتفاق ــه همه ج ــابقاتی ک ــود. مس ــال ب ــگ امس لی
دل خــود داشــت و تــا لحظــات پایانــی آن هــم هیچکــس 

قهرمــان را نمی شــناخت.
روز آخــری کــه پــر از اشــک و حســرت بــرای هــواداران 
پرسپولیســی بــود کــه 7 ســال  از آخریــن قهرمانــی شــان 
در لیــگ می گذشــت امــا شــاید از دســت دادن قهرمانــی 
بــرای پرســپولیس در ایــن هفــت ســال گذشــته بــه تلخــی 
ــرای پرسپولیســی ها  ــز ب ــار همــه چی ــن ب ــود، ای امســال نب
ــل  ــا اوای ــن رخ داد. آنه ــت ممک ــن حال در دراماتیک تری
ــدول  ــن ج ــه  پایی ــه و در نیم ــی گرفت ــج ضعیف ــل نتای فص
ــد  ــازی آن هــا رون ــا نحــوه ب ــد ام جــا خــوش کــرده بودن
روبه رشــدی داشــت. در همــان اوایــل فصــل یــک شــوک 
ــپولیس  ــاد و پرس ــاق افت ــران اتف ــال ای ــرای فوتب ــزرگ ب ب
کاپیتــان 30 ســاله خــود را بــر اثــر ایســت قلبــی از دســت 
ــم  ــپولیس ه ــان پرس ــخ بازیکن ــاق تل ــن اتف ــد از ای داد. بع
ــا امســال قهرمــان شــوند و جــام را  ــد ت قســم شــده بودن
بــه کاپیتــان نــوروزی و پســرش هانــی تقدیــم کننــد. ایــن 
ــم،  ــن تی ــتنی ای ــت داش ــای دوس ــار بازی ه ــاق در کن اتف
همــه طرفــداران را امیدوارتــر از همیشــه نگــه داشــته بود. 
ــن  ــاندن 50 گل هجومی تری ــر رس ــه ثم ــا ب ــپولیس ب پرس

ــم  ــدازه تی ــه ان ــق شــد ب ــن موف ــم لیــگ شــد و همچنی تی
ــان  ــم قهرم ــاز ه ــی ب ــد ول ــع کن ــاز جم ــان امتی قهرم
نشــد چــون فرمــول قهرمانــی امســال حملــه کــردن 
ــود.  ــرا ب ــال اج ــتان در ح ــول در خوزس ــن فرم ــود و ای نب
ــی  ــداهلل ویس ــاز عب ــگفتی س ــم ش ــتان، تی ــتقالل خوزس اس
ــگ  ــای لی ــع تیم ه ــا در جم ــرای بق ــته ب ــل گذش ــه فص ک
ــدار  ــی آف و دی ــازی پل ــور در ب ــه حض ــور ب ــری مجب برت

ــا مــس کرمــان شــد امســال در پانزدهمیــن دوره لیــگ  ب
برتــر مجموعــا 33 گل بــه ثمــر رســاند. تعــداد گلــی کــه 
معــدل گل 1.1 گل بــرای هــر بــازی را نشــان مــی دهــد. 
بــه عبــارت دیگــر اســتقالل خوزســتان در ایــن فصــل هــر 
ــن در  ــت. ای ــانده اس ــر رس ــه ثم ــک گل ب ــه ی 81 دقیق
حالــی اســت کــه در فوتبــال روز دنیــا ســبک بــازی تیــم 
ــان  ــم قهرم ــدل گل تی ــت و مع ــر اس ــان تهاجمی ت قهرم

ــرای  ــش از 2.5 گل اســت و تماشــاگر ب ــازی بی ــر ب در ه
ــاعت  ــم س ــش از نی ــان بی ــم قهرم ــک گل از تی ــدن ی دی
ــتان در  ــتقالل خوزس ــرد اس ــا عملک ــد. ام ــار نمی کش انتظ
دفــاع فوق العــاده و بــه نوعــی شــاهکار بــود. ایــن تیــم در 
ــازی  ــر ب ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــورد. ب ــازی 14 گل خ 30 ب
ــر 192  ــتان ه ــتقالل خوزس ــی اس ــم گل. یعن ــر از نی کمت
دقیقــه یــک گل خــورده اســت. هــر ســه بــازی یــک گل! 
ــا  ــن فصــل از رقابت ه عملکــرد اســتقالل خوزســتان در ای
ــر  ــی ب ــم تدافعــی مبتن ــک تی ــم ی ــن تی نشــان می دهــد ای
ــن  ــته ای ــی توانس ــوده و به خوب ــالت ب ــتفاده از ضدحم اس
ــر  ــًا اگ ــد مطمئن ــذارد. هرچن ــش بگ ــه نمای ــک را ب تاکتی
ــه  ــه ب ــا توج ــوص ب ــد به خص ــان می ش ــپولیس قهرم پرس
اتفاقاتــی کــه بــر ایــن تیــم گذشــت، بــرای هــواداران 30 
ــا اســتقالل  ــود ام ــوش نشــدنی ب ــم فرام ــن تی ــی ای میلیون
ــود  ــگ خ ــان لی ــا روز پای ــه اول ت ــه از هفت ــتان ک خوزس
را در زمــره مدعیــان لیــگ قــرار داد و تمــام فصــل 
ــر  ــه ه ــی ک ــد و منتقدان ــی جنگی ــرای قهرمان ــا ب بی ادع
ــتنی را  ــت داش ــم دوس ــن تی ــت ای ــی اف ــه پیش بین هفت
ــته تر  ــی شایس ــرای قهرمان ــت، ب ــاکام گذاش ــد ن می کردن
ــم  ــم تی ــتان ه ــر انگلس ــگ برت ــه در لی ــود. همانطورک ب
ــان  ــد و قهرم ــگفتی آفری ــتر ش ــای لس ــیه و بی ادع بی حاش
شــد، در لیــگ ایــران هــم عبــداهلل ویســی و تیمــش 
شــگفتی آفرین شــدند و ثابــت کردنــد کــه هیــچ عنصــری 

ــاز نیســت. ــان شــدن نی ــرای قهرم ــالش ب جــز ت
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کمتــر از دو ســال پیــش بــود کــه بــا پایــان ریاســت 8ســاله 
ــه  ــرافراز ک ــد س ــالب، محم ــم رهبرانق ــا حک ــی ب ضرغام
ســابقه معاونــت صداوســیما را برعهــده داشــت و از مدیران 
ــت  ــه ریاس ــد ب ــاب می آم ــازمان به حس ــن س ــی ای قدیم

ایــن ســازمان منصــوب شــد.
از او کــه ســابقه جهت گیــری و سیاســی کاری در پرونــده اش 
مشــاهده نمی شــد انتظــار می رفــت رونــد بهتــری در رادیــو 
و تلویزیــون پیــش بگیــرد و اوضــاع را بهبــود ببخشــد. اما با 
انتصــاب پیمــان جبلــی به عنــوان معاونــت خبــر صداوســیما 
اوضــاع به گونــه دیگــری پیــش رفــت. انتصــاب جبلــی کــه 
در کارنامــه خــود ســابقه معاونــت مطبوعاتــی ســعید جلیلی 
دبیــر اســبق شــورای عالــی امنیــت ملــی را در کارنامــه دارد 
ــابق  ــه روال س ــیما ب ــای صداوس ــان داد جهت گیری ه نش

ادامــه خواهــد داشــت.
ــای  ــش بایکوت ه ــا افزای ــدا ب ــان ابت ــرات از هم ــن تغیی ای
صداوســیما و پخــش اخبــار جهــت دار پدیــدار شــد و 
ــد  ــالح رون ــد اص ــا قص ــیما نه تنه ــد صداوس ــخص ش مش
گذشــته خــود را نــدارد بلکــه شــیب انجــام رونــد تخریبــی 

ــود. ــال می ش ــری دنب ــورت تندت ــل به ص قب
پخــش اغــراق آمیــز برنامه هــای نقد دولــت و میــدان دادن 
بــه مخالفیــن و تخریب کننــدگان دولــت و عدم حضــور 
موافقــان دولــت و حتــی در برخــی مــوارد سانســور ســخنان 
رئیــس جمهــور و عــدم پخش آنهــا ازجملــه اقدامــات بدیع 
صداوســیمای ســرافراز بــود کــه واکنــش بــزرگان کشــور و 
دولتمــردان را برانگیخــت و در مواردی روحانــی در اعتراض 

بــه ایــن رویــه بــا صداوســیما مصاحبــه نکــرد.
درهنــگام انتخابــات و مذاکــرت هســته ای هــم صداوســیما 
عملکــرد منفعالنــه ای داشــت. در بحــث مذاکــرات فقــط به 
مخالفیــن، منتقدیــن و تخریب کننــدگان زمــان داده می شــد 
و حتــی از حضــور نماینــده دولــت هــم جلوگیــری می شــد. 
در هنــگام انتخابــات مجلــس دهــم هــم برنامه هــای 
ــه در دور دوم  ــوی ک ــه نح ــد ب ــده می ش ــت داری دی جه
انتخابــات پــس از اســتقبال مــردم بــه لیســت امیــد در دور 
ــردم  ــای تشــویقی حضــور م ــات، عمــال برنامه ه اول انتخاب

در انتخابــات از کنداکتــور صــدا و ســیما خــارج شــد.
ضعــف و انتقــادات بــه صداوســیما فقط در مســائل سیاســی 
ــد تولیــدات صداوســیما  و خبــری خالصــه نمــی شــد. رون
ــود. هــم از لحــاظ کیفــی و هــم کمــی  ــه افــول ب هــم رو ب
ســریال ها و فیلم هــای اندکــی تولیــد می شــد کــه از 
بیــن همیــن محصــوالت کــم نیــز اکثــر آنهــا مــورد انتقــاد 
ــای  ــه ه ــد مجموع ــت. مانن ــی گرف ــرار م ــان ق کارشناس
تلویزیونــی نظیــر معمــای شــاه، هفــت ســنگ و ... کــه اغلب 
ــا واکنــش منفــی مخاطبــان همــراه بودنــد و طبــق آمــار  ب
ــزش  ــدت ری ــیما به ش ــان صداوس ــدت مخاطب ــن م در ای
ــبکه های  ــوالت ش ــتفاده از محص ــه اس ــل ب ــت و تمای داش
ماهــواره ای باالتــر رفــت چنانکــه نمــود آن را در مهاجــرت 

»مســلما در ایــن میــان مســئله آراء مــردم بــه عنــوان 
ــری  ــام معظــم رهب ــد مق ــاس کــه مــورد تاکی حــق الن
)مــد ظلــه العالــی( اســت و حــق اینجانــب بــه عنــوان 
ــع  ــراء مــورد هجمــه واق ــواع افت ــا ان شــهروندی کــه ب
شــده اســت، مطــرح بــوده و دقــت نظــر مســئوالن امــر 
ــی از  ــرعیه و قانون ــه ش ــه قطعی ــن ادل ــر گرفت و در نظ
ــر پیکــره نظــام مقــدس  ــا ب ــی کــه بن نهادهــای نظارت
ــورد  ــد م ــه ان ــکل گرفت ــی ش ــون اساس ــامی و قان اس
انتظــار است.«)بخشــی از نامــه مینــو خالقــی بــه 

ــور(  ــس جمه رئی
همانطــور کــه رهبــر انقــالب بارهــا در سخنرانی هایشــان 
ــودن  ــاس ب ــق الن ــد ح ــاره کردن ــوع اش ــن موض ــه ای ب
ــن  ــی باشــد. م ــی م ــی و حقیق ــری بدیه ــردم ام آرای م
بــاب شــرح و توضیــح حــق النــاس همیــن بــس کــه بــر 
مبنــای اعتقــادات اســالم حــق النــاس از حــق اهلل مهــم 
ــت  ــاس در روز قیام ــق الن ــخ دادن ح ــت و پاس ــر اس ت
دقیــق تــر از پاســخ دادن بــه حــق اهلل اســت. چــرا کــه 
ــردم را  ــی حــق م ــد حــق خــود را می بخشــد  ول خداون

ــردم( ببخشــند.  ــان آن )م ــد صاحب بای
محســوب  جــرم  نوعــی  حقوقــی  نظــر  از  »افتــرا« 
ــا قصــد اضــرار بــه غیــر  می شــود؛ یعنــی اگــر فــردی ب
و بــه صــورت صریــح، عمــل مجرمانــه ای را بــه شــخصی 
نســبت دهــد مرتکــب جــرم شــده و در صــورت عــدم 

اثبــات آن، مجــازات می گــردد.
بــه نظــر مــی رســد کــه مســاله منتخــب ســوم اصفهــان 
ــرد و  ــدان نب ــی و می ــده سیاس ــادالت پیچی ــر مع درگی
ــی در  ــف سیاس ــای مختل ــه ه ــن جبه ــی بی ــدرت نمای ق
ــد در  ــت امی ــدام لیس ــرض ان ــت. ع ــده اس ــور ش کش
ــه  ــن الی ــاد و انســجام بی ــدم اتح ــا و ع ــتان ه ــر اس اکث
ــی کار  ــه اصول گرای ــان موســوم ب ــر جری ــن ت ــای پایی ه
ــات  ــی کشــاند کــه پــس از باخــت در انتخاب ــه جای را ب
دســت بــه دامــن بزرگترهــا شــدند و آنهــا را وارد 
ــرد  ــا در نب ــن بزرگ تره ــه همی ــه البت ــه کردند)ک معرک
ــل  ــت قاب ــز شکس ــات نی ــاالن اصالح ــم بزرگس ــا تی ب
ــی  ــای قانون ــه روال ه ــوری ک ــه ط ــد( ب ــی خوردن توجه
ــکل  ــه ش ــون ب ــف از قان ــای مختل ــیر ه ــی تفس و حت
ــه  ــدا ب ــد از ابت ــد. بیایی ــته ش ــا گذاش ــر پ ــی زی بدیه
ــس  ــم. پ ــی کنی ــرایط را بررس ــم و ش ــگاه کنی ــرا ن ماج
از ثبــت نــام جهــت شــرکت در انتخابــات مجلــس 
ــت نظــارت  ــدا، هیئ ــوان کاندی ــه عن شــورای اســالمی ب
ــان  ــورای نگهب ــده ش ــک نماین ــا ی ــتان ب ــطح اس در س
ــه  ــردازد ک ــی پ ــراد م ــه اف ــوابق و عقب ــی س ــه بررس ب
ــه  ــل توج ــناخت قاب ــودن و ش ــی ب ــه محل ــه ب ــا توج ب
ــن  ــق و درســتی در ای ــراد، معمــوال تصمیمــات دقی از اف
ــراد  ــت اف ــپس صالحی ــود، س ــی ش ــه م ــت گرفت هیئ
ــا  ــان ب ــورای نگهب ــر در ش ــن فیلت ــرده از ای ــور ک عب

ــم. ــا می بینی ــوی آبه ــه آنس ــران ب بازیگ
ســوءمدیریت  هــم  بازرگانــی  و  مالــی  بخــش  در 
نــرم  دســت وپنجه  می خــورد.  چشــم  بــه  به شــدت 
ــهود  ــاًل مش ــی کام ــکالت مال ــا مش ــیما ب ــردن صداوس ک
تبلیغاتــی،  برنامه هــای  کســل کننده  افزایــش  بــود. 
تعدیــل نیروهــا، ادغــام شــبکه ها و عــدم پای بنــدی 
ــه و  ــابقات هم ــش مس ــق پخ ــل ح ــی مث ــه قراردادهای ب
ــود  ــیما ب ــی صداوس ــکالت مال ــده مش ــان دهن ــه نش هم
ــن ســازمان از طــرف  ــش بودجــه ای ــم افزای ــه علی رغ ک

ــت. ــی گرف ــورت م ــت ص دول
در اواخــر ســال پیــش هــم خبــری نقــل شــد که ســرافراز 
ــل  ــه در مح ــت ک ــری دارد و 10 روز اس ــد کناره گی قص
کار خــود حاضــر نشــده کــه بعــد از مدتــی بــا تکذیبیــه 
ــود  ــه ب ــد. هرچ ــه رو ش ــیما روب ــی صداوس ــط عموم رواب
باالخــره بعــد از شــایعات بســیار، او هفتــه گذشــته کنــار 
ــتعفا داد، آن  ــروف اس ــول مع ــه ق ــا ب ــد ی ــته ش گذاش
ــکری  ــی علی عس ــر! و عبدالعل ــک کم ــل دیس ــم به دلی ه
ــن  ــال جایگزی ــدت یکس ــی به م ــین ضرغام ــاون پیش مع
ــل  ــان دوران قب ــد به هم ــل رون ــاید حداق ــا ش ــد ت او ش
ــودن اوضــاع کمــی کاســته شــود. ــی ب برگــردد و از میل

البتــه دربــاره رفتــن ســرافراز دو ســناریو مطــرح هســت 
ــی( و دیگــری  ــل مذکــور) ضعــف مدیریت ــه دالی یکــی ب
بــه دلیــل برنامه هــای اصالحاتــی و تعویــض افــراد 
در دوران ســرافراز کــه او به دنبــال اجــرای آن بــود 
ــود و  ــده ب ــده ای ش ــع ع ــادن مناف ــر افت ــث به خط و باع
ــای او باعــث حذفــش  ــر پ ــا خالی کــردن زی ــن عــده ب ای
ــی  ــت ول ــر اس ــی قوی ت ــال اول ــه احتم ــه البت ــدند ک ش
ــدرت  ــرا ارکان ق ــرد زی ــوان ردک ــم نمی ت ــی را ه دوم

ــند. ــود نمی کش ــع خ ــت از مناف ــع دس ــچ موق هی
به هرحــال امیــد اســت بــا حضــور ریاســت جدیــد 
ــن  ــی در ای ــاهد اصالحات ــا ش ــد و م ــود یاب ــاع بهب اوض

ــیم. ــی باش ــازمان مل س

همــکاری نهــاد هــای امنیتــی و انتظامــی مــورد بررســی 
مجــدد قــرار مــی گیــرد کــه مینــو خالقــی مجــددا از این 
ــی  ــد. خالق ــور کن ــالمت عب ــه س ــت ب ــز توانس ــر نی فیلت
ــه  ــته ب ــال گذش ــاه س ــفند م ــری در اس ــس از رای گی پ
عنــوان منتخــب ســوم مــردم اصفهــان معرفــی شــد. تــا 
ــار  ــس از انتش ــا پ ــود، ام ــکلی نب ــچ مش ــای کار هی اینج
ــه او، شــورای نگهبــان مجــددا  عکــس هایــی منتســب ب
ــت کــه در  ــه بررســی صالحیــت ایشــان گرف ــم ب تصمی
هیــچ کجــای قانــون اساســی و قانــون انتخابــات مجلــس 
ــت.  ــده اس ــان نش ــوع بی ــن موض ــالمی ای ــورای اس ش
ــات تاییــد  ــان پــس از انتخاب تنهــا وظیفــه شــورای نگهب
ــوذه  ــات و آرای ماخ ــت انتخاب ــدم صح ــا ع ــت ی صح
ــات  ــون انتخاب ــاده 8 قان ــی باشــد)طبق تبصــره 2 از م م
در صورتــی کــه انتخابــات یــک یــا چنــد حــوزه متوقــف 
ــزاری  ــه برگ ــود، وزارت کشــور موظــف ب ــل ش ــا باط ی

ــد.( ــی باش ــد م ــاه بع ــر 7 م ــا حداکث ــات ت انتخاب
شــورای نگهبــان بــا توجــه بــه اشــراف کامــل بــر قوانیــن، 
موضــوع خانــم خالقــی را تحــت عنــوان بررســی صالحیــت 
مجــدد پیــش نکشــید و بــه یــک بــاره ضربــه آخــر را زد 
و اعــالم ابطــال رای کــرد. غافــل از ایــن موضــوع کــه رای 
هــای یــک حــوزه یــا یــک صنــدوق بــه طــور کلــی باطــل 
ــورای  ــن ش ــر. بنابرای ــک نف ــای ی ــه رای ه ــوند ن ــی ش م
نگهبــان بــا اســتفاده از مشــکالت در عــدم شــفافیت قانــون 
ــردم و  ــات م ــا اعتراض ــه ب ــت و در گام دوم ک ــش رف پی
ــوا  ــالف ق ــل اخت ــورای ح ــه ش ــد کار ب ــرو ش ــت روب دول

کشــید.
ســوال اصلــی مــا اینجاســت: چــرا شــورای حــل اختــالف 
قــوا؟ مگــر ایــن اختــالف بیــن شــورای نگهبــان و دولــت 

شــکل نگرفتــه اســت؟ 
ــت  ــن دس ــی از ای ــم اختالفات ــته ه ــبختانه در گذش خوش
بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان، دولــت و شــورای 
نگهبــان وجــود داشــته و قوانینــی بــرای حــل و فصــل ایــن 
اختالفــات وجــود دارد. در ســال 1366 عمــال جنگ هــای 
ــه  ــت ک ــکل گرف ــور ش ــی در کش ــی و حزب ــدرت درون ق
بــدون توجــه بــه منافــع ملــی و حقــوق ملــت، هــر جبهــه 
بــر مواضــع خــود پــا فشــاری مــی کــرد تــا اینکــه امــام 
ــع  ــام »مجم ــه ن ــورایی ب ــکیل ش ــه تش ــتور ب ــل دس راح

ــد.  ــام« دادن ــت نظ ــخیص مصلح تش
مجمعــی کــه افــراد سیاســی و مذهبــی کارکشــته، مصالــح 
ــران  ــردم ای ــح م ــتای مصال ــا در راس ــه قطع ــام را ک نظ
ــان  ــی پای ــادالت حزب ــه مج ــخیص داده و ب ــت تش اس

می دهــد.
ــک  ــی ی ــم خالق ــاله خان ــه مس ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــازی  ــر ب ــه درگی ــی اســت ک ــی و مردم ــاله فراجناح مس
هــای افــرادی صاحــب قــدرت و منســب شــده و عاملــی 
بــرای گــرو کشــی از طــرف مقابــل دســت بــه هیاهــوی 
ــده اســت کــه  ــن عقی ــر ای ــد، نویســنده ب سیاســی زده ان
ــوا و در  ــط ق ــارج از ضواب ــاله خ ــن مس ــت ای ــی بایس م
ــود. ــل و فصــل ش ــام ح ــع تشــخیص مصلحــت نظ مجم
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بــه گــزارش وقایــع اتفاقیــه حجت الســالم غالمرضــا مصباحــی مقــدم نماینــده تهــران در گفت و گــو بــا »انتخــاب«، در پاســخ بــه 
ایــن ســوال کــه احمدی نــژاد بعــد از عیــد بــه شــهرهای مختلــف تــردد داشــته اســت و برخــی معتقدنــد او کاندیــدای ریاســت 
ــی  ــم اقدامات ــش ه ــود، علت ــات ش ــود انتخاب ــد وارد گ ــژاد بخواه ــم احمدی ن ــت: تصــور نمی کن ــد، گف ــد ش ــوری 96 خواه جمه
اســت کــه او در دوره دوم ریاســت جمهوری خــود، انجــام داد .وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه »احمدی نــژاد لیاقــت اینکــه یکبــار 
ــدارد«، افــزود: او چهــره خــود در قبــال خیلــی از افــراد و چهــره هــای موجــه را خــراب  ــه صحنــه قــدرت بیایــد را ن دیگــر ب
کــرد کــه همیــن موضــوع باعــث شــد بــه خواســت خــود بــه حاشــیه بــرود. حجت الســالم مصباحــی مقــدم بــا اشــاره بــه ســتاد 
ــژاد  ــد »احمدی ن ــا را دور بزنن ــات ســتاد کــه مــی خواســتند تحریم ه ــن اقدام ــه ای ــا توجــه ب ــت: ب ــژه اقتصــادی گف ــر وی تدابی
ــرژی  ــاره ان ــت درب ــورای امنی ــای ش ــه قطعنامه ه ــه ب ــا توج ــیدیم و ب ــط رس ــر خ ــه آخ ــا ب ــه م ــری داد ک ــه رهب ــی ب گزارش
هســته ایی بایــد ، آن را امضــا کنیــم«، ولــی رهبــری بــا ایــن گــزارش مخالفــت کردنــد کــه بعــد از ایــن مخالفــت احمدی نــژاد 
بــا رهبــری دیــدار کردنــد و گفــت اگــر شــما ایــن دیــدگاه را قبــول نداریــد، مــن دیگــر مســئول ایــن پرونــده نیســتم و رهبــری 
بــا صراحــت و قاطعانــه فرمودنــد خــودم ایــن مســئولیت را قبــول می کنــم .وی بــا اشــاره بــه واکنــش شــورای نگهبــان دربــاره 

ــد. ــت نمی کن ــد صالحی ــان تایی ــه شــورای نگهب ــم ک ــم بگوی ــن می توان ــه طــور یقی ــت: ب ــژاد گف ورود احمدی ن

ــن روز  ــداد چهارمی ــی در بام ــژاد درحال ــود احمدی ن محم
ــور و  ــت رئیس جمه ــود را در قام ــال 1384 خ ــاه س تیرم
ــک  ــا ی ــه ت ــت ک ــران یاف ــی ای ــام سیاس ــخص دوم نظ ش
ــان  ــناخته در می ــبتًا ناش ــره ای نس ــش از آن چه ــاه پی م
بخــش عمــده ای از ایرانیــان بــود. او در زمــره کاندیداهــای 
ــران در ســال  ــی ای ــات پارلمان ــاکام ششــمین دوره انتخاب ن
1379 بــود کــه بــه مــدد شکســت ســنگین اصالح طلبــان 
ــال 1381، از  ــران در س ــهر ته ــورای ش ــات ش در انتخاب
ــوان شــهردار تهــران  ســوی شــورای شــهر منتخــب به عن
ــور  ــه کش ــی ک ــد و در زمان ــال بع ــد. دو س ــده ش برگزی
ــت  ــروش نف ــل از ف ــای حاص ــور درآمده در اوج دوره وف
بــود به لطــف متغیرهایــی نظیــر فضــای ســرخوردگی 
ــط،  ــه متوس ــی طبق ــارکت سیاس ــه مش ــل ب ــش می و کاه
ــه  ــوم ب ــی موس ــان سیاس ــی جری ــدم انســجام و همگرای ع
اصالحــات، حمایــت تعیین کننــده پــاره ای از الیه هــای 
آخریــن  در  سیاســی  متنفذیــن  از  برخــی  و  قــدرت 
روزهــای منتهــی بــه انتخابــات، بســتر مســاعد موجــود در 
ــه شــعارهای پوپولیســتی ناشــی از  ــال ب ــرای اقب ــه ب جامع
ــاال و کم توجهــی بــه مطالبــات اقشــار  درآمدهــای نفتــی ب
فرودســت در دوره ســازندگی و اصالحــات و واریــز شــدن 
ــی چــون  ــه کار لیکــن نامحبوب ــی سیاســتمدار کهن رأی منف
اکبــر هاشــمی رفســنجانی بــه حســاب او )نامحبــوب در آن 
ــران  ــام سیاســی ای ــر ب ــاگاه خــود را ب ــه ن ــی( ب ــازه زمان ب

ــد. ــی مان ــت باق ــن موقعی ــد و هشــت ســال در ای دی
ــژاد از دســتگاه  عقالنیت زدایــی گســترده محمــود احمدی ن
دولتــی و تبعــات داخلــی و خارجــی آن امــری نبــود کــه 
پــس از رســیدن ســطح تحریم هــا بــه نقطــه ای کمرشــکن 
و تقلیــل جــدی ســطح درآمدهــای نفتــی قابلیــت دوام را 
ــه را  ــذا ایــن امــر نه تنهــا کنتــرل قــوه مجری دارا باشــد. ل
از دســت او و حلقــه نخبــگان سیاســی پیرامونــی اش بلکــه 
به طــور کل از کنتــرل جریــان موســوم بــه اصولگــرا 
یعنــی جبهــه سیاســی و جریانــی کــه حداقــل شــش ســال 
ــاع از  ــه دف ــد ب ــار ســاله او تمام ق از مجمــوع دو دوره چه
او و عملکــردش پرداختــه بودنــد نیــز خــارج کــرد. خاصــه 
ــای کالن  ــری از درآمده ــر خب ــی، دیگ ــال پایان در دو س
ــدی  ــف و ناکارآم ــد ضع ــک آن بتوان ــه کم ــه ب ــی ک نفت
دولتــش را پوشــش داده و بــا سیاســت های اقتصــادی 
توزیعــی و پوپولیســتی بــه کســب رأی و محبوبیــت بــرای 
ــه در دوره دوم  ــود. از آن رو ک ــری نب ــردازد خب ــود بپ خ
ــی  ریاســت جمهوری خــود و به خصــوص در دو ســال پایان
ــدرت  ــر و ق ــل افزون ت ــتقالل عم ــب اس ــدف کس ــا ه ب
ــای  ــود در الیه ه ــد خ ــان قدرتمن ــت حامی ــف، دس مضاع
ــا  ــود و پ ــه ب ــری گاز گرفت ــه تعبی ــز ب ــدرت نی ــی ق فوقان
ــت  ــاز حمای ــر از امتی ــود دیگ ــاده ب ــان نه ــر روی دم آن ب

از بــاال نیــز برخــوردار نبــود و حتــی خطــر ســقوط پیــش 
او و دولتــش را تهدیــد می کــرد  نیــز  اتمــام دوره  از 
ــه در  ــود ک ــده ای ب ــه پدی ــزل(. او گرچ ــتیضاح و ع )اس
ــور  ــا ظه ــرا ب ــه اصولگ ــوم ب ــان موس ــدی جری اوج ناامی
ــه را  ــوه مجری ــر ق ــرل ب ــرارج کنت ــه پ ــی خــود تحف ناگهان
ــن  ــود لیک ــان آورده ب ــه ارمغ ــان ب ــرای آن ــتین بار ب نخس
ــت  ــود ظرفی ــوءمدیریت خ ــا س ــویی ب ــز از س ــود او نی خ
تــداوم ایــن کنتــرل را تــا حــد زیــادی از میــان بــرده بــود 
و از ســوی دیگــر بــا سرکشــی، نافرمانــی و تبدیــل شــدن 
ــان  ــرای حامی ــب ب ــوس و جاه طل ــده ای ل ــه فرزندخوان ب
ــن  قدرتمنــدش در دومیــن دوره ریاســت جمهــوری اش ای
شــیرینی را بــه کام آنــان تلــخ نمــوده بــود و نهایتــًا بــاری 
ــه  ــن ب ــس زری ــه را در دی ــوه مجری ــر ق ــرل ب ــر کنت دیگ
ــور  ــش از ظه ــاله پی ــانزده س ــی دوره ش ــگان سیاس نخب
ــکار،  ــه اف ــدا ب ــن کاندی ــود. نزدیک تری ــم نم ــود تقدی خ
ــه  ــک ب ــی نزدی ــا رقم ــوگیری های او تنه ــات و س گرایش
ده درصــد از آرا ماخــوذه را در خــرداد ســال 92 کســب 

نمــود.
ایــن سیاســتمدار بخت برگشــته طــی ماه هــای اخیــر 
ــه  ــاله ب ــه س ــدود س ــنگین ح ــکوت س ــک س ــس از ی پ
ــدرت  ــه ق ــت ب ــه بازگش ــر ب ــاری دیگ ــد ب ــر می رس نظ
می اندیشــد و بــا ســفر بــه نقــاط مختلــف کشــور و 
ــا در  ــوک پ ــف ن ــات مختل ــا و جلس ــزاری میتینگ ه برگ
ــا  ــد فض ــه ح ــا چ ــه ت ــد ک ــی نمای ــا ارزیاب ــد ت آب می زن
ــی را  ــتباه بزرگ ــت. او اش ــم اس ــری فراه ــن ام ــرای چنی ب

در حــال مرتکــب شــدن اســت. اگــر وضعیــت فعلــی او را 
یــک کمــای سیاســی بدانیــم قطــع بــر یقیــن بایــد گفــت 
کاندیداتــوری او در اردیبهشــت ســال 96 مــرگ سیاســی 
ــه مشــابه خــرداد 84  ــر ن ــد زد. او دیگ ــم خواه وی را رق
ــروزی در  ــس از پی ــاال )کــه پ ــت نســبی از ب ــاز حمای امتی
ــد( را در  ــدل گردی ــار ب ــام عی ــی تم ــه حمایت ــات ب انتخاب
ــده آن  ــی فزاین ــای نفت ــور از درآمده ــه کش ــه داد، ن چنت
ــی  ــه بوروکراس ــزی را ب ــال عقالنیت گری ــه مج دوران ک
ــی  ــتر اجتماع ــز بس ــًا نی ــت و نهایت ــد داراس ــت ده دول
ــه  ــدرت ب ــه ق ــت او ب ــرای بازگش ــی ب ــرد عموم و رویک
ــاالی  ــال بســیار ب ــر از احتم ــم نیســت. اگ ــچ روی فراه هی
ــبب  ــه س ــوری ب ــورت کاندیدات ــت وی در ص ردصالحی
ــز  ــدرت از او نی ــاخت ق ــی س ــای فوقان ــندی الیه ه ناخرس
ــال  ــت س ــخ هش ــم تل ــه طع ــی ک ــت اجتماع ــم، باف بگذری
حضــور او در رأس قــوه مجریــه را چشــیده ابــداً فرصــت 
ــد  ــیار بعی ــرض بس ــا ف ــد داد. ب ــه وی نخواه ــددی ب مج
تأییــد صالحیــت او از ســوی شــورای نگهبــان ایــن امــر 
ــی از اقشــار فرودســت  ــی بخش های ــه متوســط و حت طبق
را بــه اوج بســیج پذیری از ســوی نخبــگان سیاســی 
میانــه رو حاکــم بــر قــوه مجریــه و مقننــه علیــه او 
خواهــد رســاند و هــراس از بازگشــت او بــه قــدرت بــه 
ــر از 70  ــه )فرات ــوی جامع ــاال از س ــارکتی ب ــطح مش س
ــرای  ــر ب ــا کم نظی ــه بس ــی چ ــده و رأی ــد( انجامی درص
دکتــر حســن روحانــی بــه ارمغــان خواهــد آورد. دولــت 
انتخابــات  در  او  حضــور  از  بی شــک  اصالح طلبــان  و 

ــن  ــه در ای ــود؛ چراک ــد نم ــتقبال خواهن ــده اس ــال آین س
صــورت ایــن فرصــت را خواهنــد یافــت کــه بقایــای ایــن 
پوپولیســم نفتــی و رانتــی را در یــک رویارویــی مســتقیم 
ــا او دفــن نمــوده، انتقــام شکســت انتخاباتــی  و مجــدد ب
ــرس  ــه و از ت ــختی گرفت ــه س ــل را ب ــال قب ــت س هف
افــکار عمومــی از بازگشــت محمــود احمدی نــژاد در 
ــر  راســتای افزایــش پشــتیبانی اجتماعــی از خــود حداکث
ــان  ــاالی او در می ــت ب ــانه محبوبی ــد. افس ــره را ببرن به
اقشــار فرودســت نیــز بــا حضــور او در انتخابــات ســال 
ــن  ــالن آن روش ــت و بط ــد رف ــان خواه ــده از می آین
ــور  ــن دو فاکت ــده گرفت ــا نادی ــی ب ــت. حت ــد گش خواه
ــاخت  ــاال )س ــی از او در ب ــتیبانی کاف ــود پش ــدم وج ع
ــات  ــزاب، طبق ــن )اح ــم( و پایی ــگان حاک ــدرت و نخب ق
و نیروهــای اجتماعــی(، بــا فــرض محــال کــه ســد 
شــورای نگهبــان و صندوق هــای رأی را نیــز پشــت 
ــران  ــت در ای ــی کــه نهــاد دول ســر بگــذارد، در وضعیت
ــع ارزی  ــارات و مناب ــوزه اعتب ــدی در ح ــود ج ــا کمب ب
ــت و  ــه رو اس ــی رو ب ــی و عمران ــور عموم ــرای اداره ام ب
ــدی  ــای نق ــت یارانه ه ــس پرداخ ــختی از پ ــه س ــی ب حت
و دســتمزدهای عوامــل اجرایــی و بوروکرات هــای خــود 
ــزی  ــت و خردگری ــه ناعقالنی ــا توجــه ب ــد، وی ب برمی آی
ذاتــی و غیرقابــل انفــکاک خــود چگونــه می خواهــد 
کشــور را اداره نمایــد؟! لــذا اینجاســت کــه بایــد گفــت 
»آن قفــس بشکســت و آن طوطــی گریخــت / آن ســبو 

ــت«! ــه ریخ ــت و آن پیمان بشکس

فرنام شکیبافر
کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی 90

نگاه ویژه

باز گشت؟!

آیا احمدی نژاد به قدرت برمی گردد؟

آن سبو بشکسـت

و آن پیمانه ریخت

ماننــد توکلــی، والیتــی و حتــی ســعید جلیلــی. نقطــه اصلــی 
ــه«  ــژاد »کارنام ــرد احمدی ن ــرای ط ــده ب ــن ع ــز ای تمرک
ــه شــاخص های الزم  ــد کمین ــن گــروه وی را فاق اوســت. ای
ــوری دانســته و حضــور او را موجــب  ــرای ریاســت جمه ب
ــود  ــداف خ ــالب از اه ــدن انق ــکالت و دورش ــدید مش تش
ــد  ــد بای ــروه معتقدن ــن گ ــراد ای ــدادی از اف ــد. تع می دانن
مهــر حمایــت جریــان اصولگــرا از احمــدی نــژاد از پیشــانی 
ــدی  ــای بع ــه در انتخابات ه ــود وگرن ــاک ش ــاح پ ــن جن ای
ازجملــه ســال 96 بــا مشــکل جــدی مواجــه خواهیــم بــود. 
دســته ســوم قشــر البی گــر و ســیال اصولگــرا هســتند کــه 
ــان را در  ــه اصولگرای ــود ب ــاز خ ــژاد نی ــد احمدی ن معتقدن
ــه  ــوان ب ــن می ت ــت. بنابرای ــرده اس ــی درک ک ــع فعل مقط
ــا وی وارد  ــرا ب ــان اصولگ ــی جری ــدای حزب ــوان کاندی عن
مذاکــره شــد، اگــر شــروط و امتیازهــای مدنظــر ایــن دســته 
توســط رئیــس دولــت ســابق مــورد پذیــرش واقــع شــود، 
احمدی نــژاد نامــزد ایــن دســته خواهــد شــد. در رأس ایــن 

تفکــر باهنــر نائــب رئیــس مجلــس فعلــی اســت.
ــا پیش فــرض گرفتــن حضــور احمدی نــژاد در انتخابــات  ب
ســال آینــده و بــا توجــه بــه خصیصــه احمدی نــژاد 
فــوق  دیــدگاه   3 جمع بنــدی  به عنــوان  تــک روی،  در 
می تــوان ادعــا کــرد رویکردهــای دوم و ســوم طــی 
ــا  ــید و ب ــد رس ــر خواهن ــدت نظ ــه وح ــده ب ــای آین ماهه
عبــور از احمدی نــژاد و توجــه بــه تجربــه شکســت نســبی 
در انتخابــات مجلــس بــه ســراغ معرفــی کاندیــدای واحــد 
ــاذ  ــورت اتخ ــد درص ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــد رف خواهن
ــار  ــی در کن ــه واقع بین ــه ب ــمندانه و توج ــای هوش گام ه
ــم  ــه ه ــرد ک ــی ک ــزدی معرف ــوان نام ــی، می ت آرمان گرای
ــاد  ــم نم ــد و ه ــته باش ــی الزم را داش ــاخصه های انقالب ش

ــود. ــرا ش ــان اصولگ ــدی در جری کارآم

علی امیدنیا
روزنامه نگار اصولگرا

ــق بــه  ــود را متعل ــه خ ــیونی ک ــت سیاس ــوالً فعالی اص
نمی داننــد،  غیررســمی ای  و  رســمی  حــزب  هیــچ 
موجــب ایجــاد شــکاف در بیــن گروه هــای سیاســی 
ــوده  ــا ب ــرد دارای کاریزم ــن ف ــر ای ــال اگ ــود. ح می ش
ــن  ــد، ای ــته باش ــم داش ــا را ه ــذب توده ه ــدرت ج و ق
شــکاف عمیق تــر خواهــد شــد. ایــن قاعــده دربــاره 
ــت.  ــادق اس ــم ص ــم ه ــم و ده ــای نه ــس دولت ه رئی
تابلــوی  بــا   83 ســال  در  ابتــدا  کــه  احمدی نــژاد 
ــهرداری  ــهر و ش ــورای ش ــتگاه ش ــران« و از خاس »آبادگ
تهــران بــه عرصــه انتخابــات آمــد، خیلــی زود راه خــود را 
از اردوگاه اصولگرایــان جــدا کــرد؛ عبــور از ائتالفــی کــه 
ــا  ــه )کــه ب ــوان نیروهــای انقــالب شــکل گرفت تحــت عن
ــانه های  ــن نش ــود( اولی ــراه ب ــم هم ــکنی ه ــی عهدش نوع
ــی  ــروه سیاس ــک گ ــای ی ــن نیروه ــکاف در بی ــاد ش ایج
ــد  ــر احم ــط دکت ــا توس ــداً باره ــه بع ــود ک ــه دار ب ریش
ــه  ــاد گرفت ــورد انتق ــالف م ــای ائت ــی از اعض ــی، یک توکل
شــد. احمدی نــژاد در طــول زعامتــش نیــز هیــچ گاه 
ــز  ــون نی ــه اکن ــت )چنانک ــرا نداس ــک اصولگ ــود را ی خ
ــد(  ــب نمی دان ــک اصالح طل ــود را ی ــچ گاه خ ــی هی روحان
ــا  ــرد و آنه ــک ک ــان کم ــه اصولگرای ــروزی او ب ــه پی البت
ــانید.  ــدرت رس ــی ق ــه کرس ــطوح ب ــن س را در عالی تری
ــت  ــان در دول ــرای اصالح طلب ــاق ب ــن اتف ــه همی )چنانک
ــان  ــان اصولگرای ــالف می ــت.( اخت ــاده اس ــی افت روحان
و احمدی نــژاد خیلــی زود آغــاز شــد؛ ســال 85 و در 
ــه  ــات در ادام ــن اختالف ــر کار، ای ــر وزی ــرای تغیی ماج

ــال 88  ــات س ــس از انتخاب ــه پ ــد و در بره ــدید ش تش
بــا انتخــاب مشــائی به عنــوان معــاون اول بــه اوج و 
ــف  ــه عط ــه نقط ــینی( ب ــرای خانه نش ــال 90 )ماج در س
ــژاد  ــه احمدی ن ــان ب ــگاه اصولگرای ــرای درک ن ــید. ب رس
ــر اینهــا کارنامــه بعضــًا غیرقابــل دفــاع وی  بایــد عالوه ب
ــرار داد. ــر ق ــادی را مدنظ ــوزه اقتص ــوص در ح به خص

ــه  ــک ب ــرادی نزدی ــی اف ــه برخ ــق ب ــرد اول متعل رویک
»خانه نشــینی  افــراد  ایــن  اســت.  پایــداری  جبهــه 
را  رهبــری«  دســتور  از  عدم تمکیــن  و  احمدی نــژاد 
ایــن  معتقدنــد  امــا  می داننــد،  ایــراد وی  مهمتریــن 
ــیار  ــی بس ــت روحان ــری( در دول ــا رهب ــل ب ــاق )تقاب اتف
ــرای  ــل ب ــن دلی ــابق رخ داده، به همی ــت س بیشــتر از دول
ــاه  ــی پن ــن کس ــه دام ــم ب ــی مجبوری ــن دولت ــرار چنی تک
ــم را دارد.  ــان حاک ــا جری ــه ب ــدرت مقابل ــه ق ــم ک ببری

ــاط  ــه نق ــود ب ــتدالل خ ــت اس ــرای تقوی ــراد ب ــن اف ای
ــز اشــاره  ــر انقــالب نی ــژاد در لســان رهب ــوت احمدی ن ق
ــراد  ــدادی از اف ــداری تع ــه پای ــر جبه ــد. عالوه ب می کنن
ــد  ــر را دارن ــن نظ ــز همی ــارز نی ــت مب ــه روحانی جامع
ــد.  ــد ش ــی خواه ــم علن ــده کم ک ــای آین ــه در ماهه ک
اصلی تریــن راهبــرد ایــن افــراد در ماههــای آینــده 
ــم در  ــت یازده ــه دول ــتباهات و کارنام ــر اش ــز ب تمرک
ــه استکبارســتیز نبــودن ایــن  حــوزه اقتصــادی و اشــاره ب
ــی و ...  ــزت مل ــد ع ــی مانن ــه مفاهیم ــه ب ــت و توج دول

ــود. ــد ب خواه
ــدا  ــه از ابت ــت ک ــی اس ــه اصولگرایان ــق ب ــگاه دوم متعل ن
مخالــف احمدی نــژاد بــوده و درطــول دولتــش هــم 
انتقــادات تیزوتنــدی حوالــه او کرده انــد. ایــن طیــف وســیع 
از ریاســت مجلــس و شــهردار تهــران گرفتــه تــا چهره هایی 



بــوده اســت. 
 - شــما در ســال 91 طــی گفتگویــی بــا روزنامــه 
ــه  ــتید ک ــی دانس ــژاد را محفل ــدی ن ــان احم ــاد جری اعتم
ــی  ــد از: بنیادگرای ــارت ان ــی اش عب ــاخصه اصل ــه ش س
ــتن  ــی و نداش ــاد زیرزمین ــه اقتص ــتگی ب ــرا، وابس موعودگ
ــش  ــد و نقیض ــع ض ــه مواض ــاص ک ــی خ ــگاه اجتماع پای
ــرای  ــاش ب ــت ت ــه عل ــوری ب ــت جمه در دوره دوم ریاس
ــه  ــا توجــه ب بقــا در ســاختار جمهــوری اســامی اســت. ب
تحــرکات اخیــر احمــدی نــژاد نظیــر ســفرهای اســتانی و 
مواضــع سیاســی جنجالــی اش آیــا اوال امــروز بــر ایــن باور 
هســتید کــه احمــدی نــژاد توانســته جــواز حضــور مجــدد 
در قــدرت را کســب کنــد و ثانیــا آیــا هنــوز معتقدیــد وی 

ــدارد؟ ــی ن ــی خاص ــگاه اجتماع پای
ــد  ــی ض ــر جریان ــود ب ــی ب ــا متک ــژاد عمدت ــدی ن -  احم
سیاســی کــه در ایــران بــه آن راســت رادیــکال یــا راســت 
ــدود ده  ــه ح ــت ک ــی اس ــن جریان ــد. ای ــی گوین ــدرو  م تن
ــران را  ــزده درصــد نیروهــای اجتماعــی و سیاســی ای ــا پان ت
ــر نهــاد هــای  ــا هــم متکــی ب همــراه خــود دارد کــه عمدت
نظامی-امنیتــی هســتند و ایــن نهادهــا بودنــد کــه اولیــن بــار 
آقــای احمــدی نــژاد را بــاال آوردنــد و چــون در زدن رقبــا 
ــی  ــج و در مقطع ــه تدری ــت ب ــرد  توانس ــل ک ــد عم کارآم
ــت آورد  ــم بدس ــه کار را ه ــت محافظ ــروه راس ــت گ حمای

احمدی نژاد دوباره آفتابی می شود.
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رویتــرز نوشــت: محمــود احمــدی نــژاد در پشــت تریبونــی کــه بــه شــکل ســنگر جنــگ ایــران و عــراق تزئیــن شــده بــرای جمعیت 
چنــد صــد نفــری ابــراز احساســات مــی کنــد و بــا ســخنرانی غــرب ســتیزانه اش نطــق هــای آتشــین دوران ریاســتش بــر دولــت 
ــرام  ــرای ادای احت ــن مراســم کــه از ســویی ب ــان ای ــن خبرگــزاری در ادامــه آورده اســت: در پای ــادآور مــی شــود. ای ــران را ی ای
ــرده، احمــدی  ــی داد : ... هرچــی م ــت شــعار م ــود، جمعی ــزار شــده ب ــت برگ ــران در جیرف ــگ هشــت ســاله ای ــه شــهدای جن ب
برمی گــرده! احمــدی نــژاد پــس از نزدیــک بــه ســه ســال دوری از انظــار عمومــی، در چنــد هفتــه گذشــته در چنــد مراســم حضــور 
پیــدا کــرده، کــه یکــی از آن هــا ســخنرانی هفتــه گذشــته او در جیرفــت بــود کــه باعــث تقویــت گمانــه زنــی بازگشــت سیاســی او 
شــد. ایــن محافظــه کار و پوپولیســت 59 ســاله تــا کنــون اظهارنظــری دربــاره قصــدش بــرای حضــور در انتخابــات آتــی ریاســت 
جمهــوری در 2017 نداشــته اســت. امــا در صــورت ورود او بــه ایــن کارزار، مــی توانــد مشــکالتی بــرای جانشــین عملگــرای خــود، 

حســن روحانــی، ایجــاد کنــد کــه پــس از توافــق هســته ای محبوبیــت زیــادی در ایــران بــه دســت آورد.

باز گشت؟!

آیا احمدی نژاد به قدرت برمی گردد؟

نگاه ویژه
توانــد حمایــت افــراد راســت محافظــه کار را بدســت آورد 
ــد و از او  ــده ان ــژاد بری ــدی ن ــال از احم ــان کام ــه آن چراک
ــژاد محفلــی کوچــک  فاصلــه گرفتــه انــد. آقــای احمــدی ن
ــا  در راســت تنــدرو دارد کــه البتــه راســت هــای تنــدرو ب
ــا  ــی ب ــاط پیوندهای راســت هــای محافظــه کار در برخــی نق
یکدیگــر دارنــد کــه همیــن پیوندهــا هــم در انتخابــات اخیــر 

مجلــس بســیار تضعیــف شــده بــود.
- امــا مگــر در تهــران شــاهد لیســت مشــترک اصولگرایان 

نبودیم؟
ــد و  ــق نبودن ــن لیســت مشــترک هــم موف ــه همی - در ارائ
ــن لیســت جــدا  برخــی از محافظــه کاران خودشــان را از ای
کردنــد کــه در نهایــت هــم چینــش ایــن گونــه لیســت منجر 
بــه شکســت شــد. بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت محافظــه 
کاران اصولگــرا در تهــران دارای پایــگاه اجتماعــی نســبتا قابل 
ــگاه اجتماعــی  ــدرو پای ــا راســت هــای تن ــی هســتند ام قبول
ــه نظــر می رســد  ــه ب ــد ک ــا ده درصــدی دارن ــج ت ــا پن تنه
ــه  ــا ب ــان تنه ــم متحــد نیســتند. االن اصولگرای ــا ه ــر ب دیگ
اجــرای نمایــش هایــی علیــه دولت مشــغول هســتند و ســعی 
ــا بــه دولــت اعــالم خطــر کننــد. از طــرف دیگــر  دارنــد ت
ــزده  ــا پان ــش از ده ت ــژاد بی ــدی ن ــی احم ــت طبیع در حال
درصــد از آراء را نخواهــد داشــت. البتــه بایــد متذکــر شــد 
ــژاد در عرصــه سیاســت  ــکان حضــور مجــدد احمــدی ن ام
ــی و  ــده هــای قضای ــن پرون ــه ســامان یافت ــه چگون ــوط ب من
ــی  ــه در برخ ــت ک ــان اس ــتگان ایش ــی وابس ــادهای مال فس

مــوارد اتهاماتــی هــم متوجــه خــود وی اســت. 
- بــا توجــه بــه تــوده ای بــودن جامعــه ایــران، بــه نظــر 
ــتر از  ــی بیش ــژاد کم ــدی ن ــی احم ــگاه اجتماع ــما پای ش
ــل  ــم کــه بخــش قاب ــی دانی ــزده درصــد نیســت؟ م پان
ــز  ــاده نی ــادی س ــعار اقتص ــد ش ــا چن ــردم ب ــی از م تامل

ــد. ــت جــذب شــدن را دارن قابلی
- امــروزه حتــی پاییــن تریــن اقشــار مــردم نیــز فهمیده اند 
ــوده  ــه ای کــه داده مــی شــده دچــار معضــل ب ــه یاران ک
ــت و  ــن اس ــه روش ــرای هم ــر ب ــکن مه ــران مس ــا بح و ی
ایــن آزمــون خوبــی بــرای جامعــه ایــران اســت. اگــر بــه 
ــاه  ــان در م ــزار توم ــد 250 ه ــه ای بگوین ــای جامع اعض
ــن  ــد ای ــوال نکن ــس س ــم و هیچک ــول می دهی ــما پ ــه ش ب
پــول را از کجــا می آوریــد، ایــن نشــان دهنــده مشــکالت 
اساســی اســت. بنابرایــن مــن بعیــد می دانــم چنیــن 
ــوان  ــت بت ــدر راح ــی را اینق ــر ملت ــی اگ ــد ول ــی بیفت اتفاق

ــد! ــازی بدهن ــد ب ــازی داد، بگذاری ب
ــت  ــی از مل ــفانه بخش ــان داده متاس ــه نش ــا تجرب - ام
ایــران در طــول تاریــخ بــه کــرات بــازی خــورده اســت. 
ــی  ــط بطان ــی خ ــوام فریب ــن ع ــر ای ــوان ب ــی ت ــا نم آی

ــید؟ کش
- نــه! ببینیــد! دموکراســی، عیــوب زیــادی دارد امــا 
تنهــا راه درمانــش دموکراســی بیشــتر اســت. در شــرایط 
رقابتــی واقعــا اوضــاع اینگونــه نیســت. البتــه وقتــی طــرف 
ــتی  ــه درس ــد ب ــی نمی توان ــره سیاس ــما در مناظ ــل ش مقاب
ــائل را  ــی مس ــه برخ ــد ک ــا می کن ــد و حی ــت کن صحب
مطــرح نکنــد، در آن شــرایط بلــه، می تــوان عــوام را 
ــی  ــل کس ــردا در مقاب ــت ف ــن اس ــا ممک ــب داد. ام فری
قــرار بگیــرد کــه از او ســوال کنــد. مثــال ســوال کنــد 250 
ــول  ــه را از کجــا تامیــن می کنــی؟ از پ هــزار تومــان یاران
ــک  ــا از بان ــی ی ــل دالر می ده ــکه ای صدوچه ــت بش نف
ــه  ــی ک ــام ده ــن کار را انج ــی؟ ای ــرض می کن ــزی ق مرک
ــه  45 هــزار  ــاال مــی رود کــه امــروز یاران ــورم طــوری ب ت
ــدرت  ــردم ق ــه م ــان ب ــزار توم ــدازه 15 ه ــه ان ــی ب تومان
خریــد می دهــد! اگــر چنیــن مــواردی عنــوان شــود قطعــا 
نتیجــه انتخابــات همانطــور کــه صحبــت شــد بســیار قابــل 

ــد.  ــد ش ــی خواه پیش بین
- یعنــی معتقدیــد نگرانــی هایــی از جنــس نگرانی هــای 

ســال88 بــی مــورد اســت؟
- ســال 88 اوضــاع بــه گونــه ای دیگــر بــود. ایــران در آن 
ســال یــک رانــت در سیاســت خارجــی پیــدا کــرده بــود، 
آمریــکا بــه عــراق و افغانســتان مشــغول بــود لــذا مــا بــا 
تمــام قــوا ســعی می کردیــم نفــوذ خودمــان را در منطقــه 
ــف  ــق مختل ــان را در مناط ــای پایم ــم و ج ــترش دهی گس
محکــم کنیــم. از طــرف دیگــر یــک رانــت درآمــد نفتــی 
پیــدا کــرده بودیــم و نفــت را بــه باالتریــن قیمــت ممکــن 
ــه  ــی ک ــت داخل ــک ران ــود ی ــده ب ــط مان ــم، فق می فروختی
ــا  ــد. ام ــذف کن ــه ح ــرای همیش ــی را ب ــن داخل منتقدی
ــه ســال 92، رانــت منطقــه  نتیجــه چــه شــد؟ رســیدیم ب
ــم و  ــت دادی ــت را از دس ــت نف ــم، ران ــت دادی را از دس

ــد. ــه فعالیــت کردن ــاره منتقدیــن داخلــی شــروع ب دوب

دکتر علوی تبار در گفتگوی اختصاصی با وقایع اتفاقیه:
از حضور مجدد احمدی نژاد در عرصه سیاست استقبال می کنیم!

زهرا کرمی
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پیــش مصاحبــه: دکتــر علــوی تبــار اهل شــیراز اســت. اهل 
دیــار تســامح و تســاهل. شــاید شــیرازی بــودن در دیدگاه 
وی مبنــی بــر اســتقبال از حضــور مجــدد احمدی نــژاد در 
ــی تاثیــر نباشــد. صبــح یــک روز بهــاری کــه  سیاســت ب
گــرم بــود ســاعتی بــا وی کــه از فعالیــن باســابقه و موثــر 
جریــان اصاحــات اســت پیرامــون تحــوالت سیاســی روز 
ــه  ــل کار در ادام ــه حاص ــتیم ک ــث نشس ــه بح ــور ب کش

می آیــد:
-  جنــاب دکتــر علــوی تبــار شــما در ابتــدای دولــت آقای 
روحانــی در مقالــه ای نگاشــتید کــه  روی کار آمدن دولت 
جدیــد گامــی در جهــت »بهبودخواهــی حکومتــی« تلقــی 
ــی« در  ــش اجتماع ــت جنب ــل »تقوی ــه مکم ــود ک ــی ش م
راه گــذار بــه مــردم ســاالری اســت. بــه نظــر شــما امــروز 
در آســتانه 3 ســالگی دولــت یازدهــم، عملکــرد روحانــی 
ــی و تقویــت جنبــش  ــود حکمران و یارانــش در جهــت بهب

اجتماعــی تــا چــه حــدی موفــق بــوده اســت؟ 
-  ببینیــد در ایــران، قــدرت گیــری جنبــش هــای اجتماعــی 
فقــط بــه دولــت بســتگی نــدارد. نهــاد هــای مختلفی هســتند 
کــه در ایــن مــورد تاثیرگذارنــد و خیلــی از آنهــا هــم اصــال 
خــود را موظــف بــه هماهنگــی بــا دولــت نمــی بیننــد. بــه 
ــدر  ــه چق ــم ک ــی کنی ــد بررس ــدا بای ــل در ابت ــن دلی همی
ــد  ــرض کنی ــت. ف ــاز اس ــه ب ــن زمین ــت در ای ــت دول دس
دولتــی کــه نیــروی انتظامــی و چنــد دســتگاه امنیتــی دیگــر 
ــد  ــی توان ــی نم ــا خیل ــش نیســت طبع کشــور تحــت کنترل
ــن  ــژه در ای ــه وی ــا یشــاء باشــد. ب ــال م ــه فع ــن زمین در ای
زمینــه قــوه قضاییــه خیلــی اهمیــت دارد کــه آن هــم اصــوال 
مســتقل از دولــت اســت و مســولیتی در جهــت هماهنگــی بــا 
دولــت بــرای خــودش احســاس نمــی کنــد. فلــذا دولــت در 
ایــن زمینــه بــا محدودیــت مواجــه اســت ولــی در مجمــوع 
ــه نظــر مــی رســد کــه دوســتانی کــه در دولــت حضــور  ب
دارنــد هنــوز هــم کمــی نســبت بــه جنبــش هــای اجتماعــی 
ــه  ــن اســت ک ــوز ای ــال تصــور هن ــه هرح ــد. ب ــه دارن واهم
جنبــش اجتماعــی یعنــی حرکتــی کــه لزومــا مخالــف خوانــی 
مــی کنــد و تحــت کنتــرل نیســت. درحالــی کــه ایــن مفهوم 
جنبــش اجتماعــی نیســت. جنبــش اجتماعــی یــک حرکــت 
جمعــی نســبتا ســازمان دهــی شــده اســت کــه معمــوال هــم 
دنبــال تصــرف قــدرت نیســت یعنــی نمی خواهــد کاندیــدا 
ــن  ــس تعیی ــده در مجل ــد نماین ــی خواه ــد و نم ــی کن معرف
کنــد. بلکــه بیشــتر آمــوزش ضمــن فعالیــت و ضمــن مبارزه 
ــی  ــای اجتماع ــش ه ــاید جنب ــی ش ــد. حت ــی کن ــال م را دنب
ــان  ــنی از کار خودش ــق و روش ــر دقی ــم تصوی ــا ه ــود م خ
نداشــته باشــند و تصــور کننــد مــی تواننــد بــا یــک جنبــش 
اجتماعــی، نظــام اجتماعــی را کامــال تغییــر دهنــد. در حالــی 
کــه جنبــش هــای اجتماعــی معمــوال هــدف هــای کوچــک و 
مشــخصی را بــرای خودشــان تعریــف مــی کننــد و بیــش از 
هرچیــزی هــم بــه دنبــال ایــن هســتند کــه ضمــن فعالیتــی 
کــه در زمینــه مشــخصی مــی کننــد نگــرش مــردم را تغییــر 
دهنــد و اصــالح کننــد. بنابرایــن عامــل مهــم دیگــری کــه 
مــی توانــد مانــع گســترش جنبــش هــای اجتماعــی در ایران 
ــه خودشــان  ــا نســبت ب ــح جنبــش ه باشــد، تصــور ناصحی
ــز  ــی را نی ــت اجتماع ــوان وضعی ــی ت ــت م ــت. در نهای اس
مزیــد بــر ایــن علــل دانســت. بــه ایــن صــورت کــه امــروزه 
مــا شــاهد نوعــی سرگشــتگی اجتماعــی هســتیم درحالــی که 
ــا هســتند و  ــده ه ــع ای جنبــش هــای اجتماعــی معمــوال تاب
ــده  ــد ای ــد و تولی ــدوش باش ــده مخ ــد ای ــه تولی ــی ک مادام
ــد و  ــردم نرس ــوش م ــه گ ــرد و ب ــورت نگی ــی ص ــه خوب ب
متعاقــب آن مــردم را پیرامــون خــود بســیج نکنــد، جنبــش 
ــن  ــوع ای ــد. در مجم ــی آین ــود نم ــه وج ــی ب ــای اجتماع ه
ســه عامــل باعــث شــده تــا جنبــش هــای اجتماعــی مطابــق 
انتظــار در ایــران رشــد نکننــد. ولــی بــه هــر روی نمــی تــوان 
انــکار کــرد اخیــرا فضــا نســبت بــه گذشــته کمــی بهتــر و 
ــر شــده اســت امــا هنــوز کامــال ایــده آل نیســت.  آمــاده ت
بایــد بدانیــم دولــت روحانــی مشــخصا بــرای مهــار کــردن 
ــران  ــد. اول بح ــران روی کار آم ــه بح ــردن س ــن ب و از بی
روابــط خارجــی بــا غــرب کــه در دوران احمدی نــژاد 
ــود. دوم  ــه ب ــش رفت ــرد پی ــگ س ــتانه جن ــا آس ــور ت کش
بحــران اقتصــادی و ســوم بحــران اداره کشــور. یعنــی اصالح 
ــن ســه حــوزه  ــع ای گســترده سیســتم اداری کشــور. در واق
محــدوده فعالیــت هــای دولــت اعتدالــی اســت کــه از ســوی 
نظــام برایــش بــه رســمیت شــناخته شــد و مــی تــوان گفــت 
ــه طــور نســبی موفــق  دولــت در تمامــی ایــن بخــش هــا ب

- در ایــران، قــدرت گیــری جنبــش هــای اجتماعــی فقــط بــه دولــت بســتگی نــدارد. نهــاد های مختلفــی هســتند که در 
ایــن مــورد تاثیرگذارانــد و خیلــی از آنهــا هــم اصــا خــود را موظــف بــه هماهنگــی بــا دولت نمــی بینند.

- بدانیــم دولــت روحانــی مشــخصا بــرای مهــار کــردن و از بیــن بــردن ســه بحــران روی کار آمــد. اول بحــران روابــط 
خارجــی بــا غــرب کــه در دوران احمــدی نــژاد کشــور تــا آســتانه جنــگ ســرد پیــش رفتــه بــود. دوم بحــران اقتصادی 

و ســوم بحــران اداره کشــور.
- بــه دالیــل زیــر از آمــدن احمــدی نــژاد اســتقبال می کنــم: دلیــل اول، حضــور او باعث می شــود بتــوان حــرف هایی را 
بیــان کــرد کــه در نبــود او نمــی تــوان گفــت. دلیــل دوم، مــا جریانــی را در کشــور داریــم کــه نبایــد از انتخابــات ناامید 
شــود چــرا کــه اگــر ناامیــد شــود بــه ســراغ جریــان هــای دیگــر مــی رود. تــرور مــی کنــد، یــا حتــی خدایــی نکــرده 
دســت بــه کودتــا مــی زنــد. دلیــل ســوم، رقابتــی شــدن انتخابــات خیلــی خــوب اســت. همیــن کــه افــراد،  مــردم را به 

حــرف هــای متضــاد و قطبــی دعــوت کننــد در ضمن خــود افزایــش آگاهــی عمومــی و پیشــرفت را دارد.
- در حالــت طبیعــی احمــدی نــژاد بیــش از ده تــا پانــزده درصــد از آراء را نخواهــد داشــت. البتــه بایــد متذکــر شــد 
امــکان حضــور مجــدد احمــدی نــژاد در عرصــه سیاســت منــوط بــه چگونــه ســامان یافتــن پرونــده هــای قضایــی و 

فســادهای مالــی وابســتگان ایشــان اســت کــه در برخــی مــوارد اتهاماتــی هــم متوجــه خــود وی اســت.
- دموکراســی، عیــوب زیــادی دارد امــا تنهــا راه درمانــش دموکراســی بیشــتر اســت. در شــرایط رقابتــی واقعــا اوضــاع 
ــه درســتی صحبــت کنــد و حیــا  ــد ب ــه نیســت. البتــه وقتــی طــرف مقابــل شــما در مناظــره سیاســی نمی توان اینگون
می کنــد کــه برخــی مســائل را مطــرح نکنــد، در آن شــرایط بلــه، می تــوان عــوام را فریــب داد. امــا ممکــن اســت فــردا 

در مقابــل کســی قــرار بگیــرد کــه از او ســوال کنــد.

کــه البتــه  بعــدا  ایــن حمایــت را تــا حــدودی از دســت داد. 
اتفاقــات اخیــر باعــث شــده تــا دوبــاره ایــن جریــان بــه فکــر 
بیفتنــد و بــرای حضــور فــردی کارآمــد از جانــب خودشــان 
احســاس نیــاز کننــد تــا جریــان اصولگرایــی را پیــش ببــرد 
کــه ایــن جریــان در نهایــت نتیجــه ای نخواهــد داشــت. ولی 
بــا ایــن حــال آمــدن احمــدی نــژاد خیلــی خــوب اســت و 
مــا بایــد از حضــور مجــدد او در عرصــه سیاســت اســتقبال 
کنیــم بــه چنــد دلیــل؛ دلیــل اول، حضــور او باعــث می شــود 
بتــوان حــرف هایــی را بیــان کــرد کــه در نبــود او نمــی توان 
گفــت. یعنــی مــا مــی توانیــم طــی گفــت و گــو بــا ایشــان به 
نقــد مســائلی بپردازیــم کــه در حالــت دیگــری نمــی تــوان 
ایــن کار را کــرد. دلیــل دوم، مــا جریانــی را در کشــور داریــم 
کــه نبایــد از انتخابــات ناامیــد شــود چــرا کــه اگــر ناامیــد 
شــود بــه ســراغ جریــان هــای دیگــر مــی رود. تــرور مــی 
کنــد، یــا حتــی خدایــی نکــرده دســت بــه کودتــا مــی زنــد 
پــس مــا بایــد ایــن گــروه را بــه عرصــه سیاســت امیــدوار 
نگــه داریــم و حضــور احمــدی نــژاد ایــن گــروه را بــه عرصه 
سیاســت امیــدوار نگــه مــی دارد. دلیــل ســوم، رقابتی شــدن 
انتخابــات خیلــی خــوب اســت. همیــن کــه افــراد مــردم را 
بــه حــرف هــای متضــاد و قطبــی دعــوت کننــد در ضمــن 
خــود افزایــش آگاهــی عمومــی و پیشــرفت را دارد. هرچنــد 
مــن معتقــدم ایــن بــار احمــدی نــژاد بــه هیــچ وجــه نمــی 

گفتگــــــو خالصـــــه 



اعتراض به لغو کنسرت برادر شهید

ــراض  ــئله اعت ــن مس ــه ای ــی ب ــبکه های اجتماع ــران ش ــیاری از کارب ــابور بس ــر در نیش ــان کله ــرت کیه ــو کنس ــس از لغ پ
ــران  ــواده شــهدا و ایثارگ ــژه خان ــه وی ــردم ب ــی م ــان کلهــر را نارضایت ــو کنســرت کیه ــت لغ ــد. دادســتان نیشــابور عل کردن
اعــالم کرده بــود. کاربــران شــبکه های اجتماعــی هــم بــا پرداختــن بــه ایــن موضــوع کــه کلهــر خــود از خانــواده شهداســت و 
بــرادرش کامــران کلهــر از شــهدای دفــاع مقــدس اســت بــه لغــو کنســرت اســتاد برجســته موســیقی ســنتی ایــران اعتــراض 

کردنــد. حســین علیــزاده در ســریال زیــر تیــغ، قطعــه ســوگ را بــه شــهید کامــران کلهــر تقدیــم کــرده بــود.
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ــی اســت، معاصــر  ــان کلهــر موزیســین معاصــر ایران کیه
بــر ایــن اســاس کــه ایشــان بــا حفــظ شــخصیت و 
شــاخصه های اصلــی موســیقی ایرانــی دســت بــه خوانــش 
مختــص  زیبایی شناســانه  شــاخصه های  بــا  معاصــر 
کلهــر  کیهــان  می زنــد.  موســیقی  خلــق  در  به خــود 
ــت  ــیقی فعالی ــد موس ــای جدی ــق آواه ــت در خل سال هاس
امــروزش  کار  اســت  نخواســته  هیچ وقــت  و  می کنــد 
شــبیه بــه کار دیــروز باشــد. شــاید به همیــن دلیــل اســت 
ــه اجــرای  کــه دائمــًا در ســفر اســت و در ایــن ســفرها ب
کنســرت می پــردازد. وی به دلیــل همیــن ســفرهایش 
ــی  ــوان موســیقی دان جهان ــاط مختلــف جهــان به عن ــه نق ب
ــدگان و  ــا نوازن ــفرها ب ــن س ــود. او در همی ــناخته می ش ش
موســیقی دانان ســایر کشــورها آشــنا شــده و بــا بعضــی از 
ــه اجــرای کنســرت پرداختــه اســت. »در بیکــران  آنهــا ب
دور دســت« آلبــوم نخســتین همــکاری او بــا »اردال 
ــی  ــای بیادماندن ــه آلبوم ه ــه ازجمل ــت ک ــان« اس ارزنج
ارزنجــان«  »اردال  می شــود.  محســوب  موســیقی 
برجســته ترین شــاگرد اســتاد »عــارف ســاء« اســت. 
ــیقی  ــی موس ــای اصل ــده مقام ه ــعی ش ــوم س ــن آلب در ای
علویــه ترکیــه در کنــار مقام هــای موســیقی کــردی 
ــرح  ــده مط ــین خان« نوازن ــجاعت حس ــود. »ش ــه ش نواخت
ــا  ــر« ب ــان کله ــه »کیه ــرادی اســت ک ــه اف ســه تار ازجمل
ــزل  ــون »غ ــاری همچ ــق آث ــه خل ــت ب ــکاری او دس هم
1،2،3،4« زده اســت کــه جــز آثــار فاخــر کلهــر محســوب 
ــای  ــه فعالیت ه ــال ک ــن ح ــر درعی ــان کله ــود. کیه می ش
ــته  ــان داش ــف جه ــورهای مختل ــادی در کش ــیقی زی موس
اســت به دلیــل یک ســری مشــکالت در وطــن خــود 
ــن  ــود همی ــا وج ــی ب ــد ول ــت کن ــته فعالی ــر توانس کمت
ــوان  ــا آن به عن ــه ب ــی ک ــار معروف ــی از آث ــکالت یک مش
شــب،  آلبــوم»  شــد،  شــناخته  چیره دســت  نوازنــده 
ــت  ــجریان« اس ــتاد ش ــدای »اس ــا ص ــر« ب ــکوت، کوی س
کــه می تــوان در آن توانایــی بــاالی وی را در نوازندگــی 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــد ب ــال های بع ــر در س ــت. کله دریاف
ــز پرداخــت  ــون شــجریان« نی ــزاده« و »همای »اســتاد علی
ــکا،  ــادی را در آمری ــرت های زی ــا کنس ــراه آنه و به هم
اروپــا، و کشــورهای مختلــف جهــان اجــرا کــرد. در ســال 
ــراه  ــاد وی به هم ــم افت ــه در ب ــی ک ــد از اتفاق 1382 بع
ــردم  ــه م ــک ب ــرای کم ــش ب ــجریان و گروه ــتاد ش اس
ــا  ــوا ب ــت و »هم ن ــه رف ــه روی صحن ــم ب ــه زده ب زلزل
ــن  ــل ای ــرد و ماحص ــرا ک ــه اج ــر روی صحن ــم« را ب ب
به ســر  تــو  »بــی  »زمســتان«،  آلبوم هــای  تالش هــا 
نمی شــود« و »فریــاد« بــود کــه همگــی در موســیقی 
ــه  ــده ای اســت ک ــی می درخشــند.کلهر نوازن ــل ایران اصی
نشــان داده هــم در تکنــوازی و هــم در کارهــای گروهــی 
ــراه  ــرت هایش هم ــا و کنس ــی دارد، آلبوم ه ــی باالی توانای
بــا نوازنــدگان معــروف جهــان گــواه ایــن موضــوع 
اســت و نشــان می دهــد وی به خوبــی قــادر اســت 
در کارهــای گروهــی خــود را وفــق دهــد کــه ایــن 
ــیقی  ــورد موس ــد وی در م ــه عقای ــز ازجمل ــوع نی موض
اســت. آلبــوم »بــاران« یــا همــان غــزل 4 کــه به همــراه 
میــالدی   2007 ســال  در  حســین خان«  »شــجاعت 
نامــزد جایــزه  معتبر»گرمــی« شــد، همچنیــن »جــان 
آدامــز« وی را بــرای نوازندگــی در جشــنواره ایی در 
نیویــورک برگزیــد، او همچنیــن بــه اجــرای موســیقی در 
ســازمان ملــل پرداختــه اســت. مجلــه »ســانگالینز« کــه 
ــوم  ــت، آلب ــان اس ــیقی در جه ــه موس ــهورترین مجل مش
شــهر خامــوش کیهــان کلهــر را به عنــوان بهتریــن 
آلبــوم بــی کالم ســال 2008 انتخــاب کــرد. یکــی دیگــر 
از نقــاط عطــف کارنامــه کلهــر عضویــت در گــروه 
ــط  ــه توس ــیقی ک ــروه موس ــت. گ ــم« اس ــاده ابریش »ج
دنیــا  ویلن ســل نواز  موفق تریــن  و  بهتریــن  »یویومــا« 
ــروه  ــن گ ــداف ای ــن اه ــی از مهمتری ــد. یک ــیس ش تأس
گــرد هــم آوردن موســیقی دانان کشــورهای مختلــف 
جــاده ابریشــم کنــار هــم و ایجــاد همســایگی موســیقایی 
ــه اغلــب کشــورهای جهــان  ــود. ایــن گــروه ب ــا آنهــا ب ب
ــیقی  ــرای موس ــه اج ــا ب ــت و در آنه ــرده اس ــفر ک س
ــده  ــه ش ــردم مواج ــتقبال م ــا اس ــه ب ــت ک ــه اس پرداخت
و  جهانگیــری«  »ســیامک  کلهــر«،  »کیهــان  اســت. 
ــن  ــی ای ــین های ایران ــه موزیس ــی« ازجمل ــیامک آقای »س
گــروه هســتند کــه متأســفانه تــا بــه حــال ایــن گــروه در 
ایــران نتوانســته بــه اجــرای موســیقی بپــردازد. بنابرایــن 
ــن  ــده تری ــناخته ش ــر ش ــان کله ــت کیه ــوان گف ــی ت م
ــی  ــن الملل ــن در عرصــه بی ــران زمی چهــره موســیقایی ای
ــا  ــه امــروز در کشــور خــود ب ــا ب اســت کــه متاســفانه ت

ــت. ــده اس ــه ش ــیاری مواج ــای بس جفاه
* نام آخرین آلبوم منتشــر شده کیهان کلهر
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ماند



کنسرت شهرام ناظری هم در نیشابور لغو شد. 

نیمه دوم اردیبهشت 695 نیم نگاه ویژه

بــه گــزارش  وقایــع اتفاقیــه از خبرگــزاری خبرآنالین،اجــازه اجــرای کنســرت ناظری هــا ســاعاتی قبل از شــروع فروش بلیط در شــهر 
نیشــابور بازهــم داده نشــد.این در حالــی اســت کــه پیشــتر تمــام مراحــل دریافــت مجــوز از طریــق مراجــع ذی ربــط انجام شــده بود 
و انتظــار می رفــت کنســرت »ناگفتــه« کــه توســط شــهرام ناظــری و حافــظ ناظــری اجــرا می شــود، بــا توجه به ســبک کالســیک اش 
و اســتقبالی کــه از آن در دنیــا بــه عمــل آمــده در کشــوری کــه خواســتگاهش اســت بــرای برگــزاری کنســرت بــرای دومیــن بــار، با 
در بســته مواجــه نشــود. ایــن دومیــن بــار در طــول دو هفتــه اخیــر اســت کــه از اجــرای »ناگفتــه« جلوگیــری به عمــل می آید. پیشــتر 
کنســرت چنــد هنرمنــد دیگــر هــم بــه دالیــل نامعلــوم در این شــهر کنســل شــده بــود، امــا عــدم اجــازه برگــزاری چنیــن برنامه ای 
آن هــم در شــرایطی کــه مــدام دم از مبــارزه بــا  تهاجــم فرهنگــی در ایــران زده می شــود غیرمنتظــره بــه نظــر می رســد. بی شــک 
اجــازه اجــرا نــدادن بــه هنرمنــدی نظیــر شــهرام ناظــری کــه ســابقه خوانــدن آثــار ملــی و حماســی را در طــول جنــگ هــم داشــته 
اســت، امــا و اگرهــا را در جهــت نگرش هــا و تصمیم گیری هــای فرهنگــی زیــاد می کند.گــروه »ناگفتــه« قــرار بــود بالفاصلــه بعــد از 
اجــرای کنســرت در ســی  ام و ســی و یکــم اردیبهشــت مــاه از شــهر اصفهــان بــه درخواســت مــردم هنردوســت و فهیــم مردم اســتان 
خراســان، بــدون همراهــی اعضــای بانــوان ارکســتر کــه پیشــتر از حضورشــان جلوگیــری به عمــل آمــده بــود راهــی شــهر شــاندیز 

مشــهد شــوند کــه ایــن اتفــاق به دلیــل عــدم اجــازه برگــزاری برنامــه رخ نــداد.

تنها نخواهم ماند...

درباره جهانی ترین مرد موسیقی ایران

و کنســرت کیهــان کلهــر، نامــزد چهــاردوره جایــزه ی گرمــی، 
در تهــران به دلیلــی کــه از آن تحــت عنــوان مســائل امنیتــی 
ــرت  ــو کنس ــس از لغ ــد. وی پ ــزار نش ــد، برگ ــرده ش ــام ب ن
ــران،  ــر ای ــگ و هن ــه فرهن ــا زمانی  ک ــرد: » ت ــالم ک ــود اع خ
ــای سیاســی اســت  ــی جناح ه ــری و زورآزمای ــروگاِن زورگی گ
ــف  ــا تعری ــه فعالیت ه ــرای این گون ــخصی  ب ــی  مش و خط مش
ــران  ــت در ای ــه فعالی ــام هرگون ــده از انج ــده، بن ــرا نش و اج

ــرد.« ــم ک ــودداری خواه خ
بنــا بــه تشــخیص برخــی از مجتهدین، مــالک و معیارحــالل یا 
حــرام بــودن موســیقی، تنهــا شــخص شــنونده اســت و بنــا بــه 
رأی برخــی دیگــر از مجتهدیــن، موســیقی بــه کل حرام اســت. 
حــال مشــکل از آنجــا آغــاز می شــود کــه پیــروان گــروه دوم 
ــاوا می داننــد، بلکــه  ــه انجــام ایــن فت نه تنهــا خــود را مقیــد ب
بــه اصــرار، دیگــران را نیــز بــه پیــروی از ایــن فتــاوا ترغیــب 
و گاهــا – بــا تحصــن در مقابــل ســالن های کنســرت- مجبــور 

ــد. می کنن
ــگ  ــه فرهن ــری نســبت ب ــن حجــم از هنرســتیزی و بی مه ای
اصیــل ایرانــی به راســتی باعــث شــگفتی اســت، لغــو 
ــا اجــرای  ــان ب ــر همزم ــزاده و کله ــاتید علی کنســرت های اس
و  مختلــف  شــهرهای  در  ســخیف  کنســرت های  انــواع 
ــا پخــش  ــان ب ــتاد شــجریان همزم ــودن اس ــر ب ممنوع التصوی
از  بی محتــوا  موســیقی های  زیرزمینــی  خواننــده  تصویــر 

ــت. ــب روزگار ماس ــی، از عجای ــانه ی مل رس
ــگاه بــه موســیقی در برهــه  کنونــی،  ــا تأســف بایــد گفــت ن ب
بیــش از آنکــه به عنــوان نــگاه بــه هنــری متعالــی باشــد، بــه 
ــرای قدرت نمایــی و زیرســوال بــردن اقتــدار  اهــرم فشــاری ب

دولــت و اعتبــار مجــوز نهادهــای دولتــی بــدل شــده اســت.
حــال بایــد دیــد ایــن برخــورد ســلیقه ای بــا ایــن هنــر متعالــی 
تــا کجــا ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و چــه زمــان هنرمنــدان و 
هنردوســتان بــا خاطــری آســوده می تواننــد از آن لــذت ببرنــد.

ــن  ــه در ای ــوه قضایی ــی از ســوی ق ــه موضع ــه هیچگون داد ک
خصــوص گرفتــه نشــد.

23اردیبهشــت مــاه روزنامــه اعتماد نیــز نامه ای از تعــدادی از 
فرزنــدان شــاهد و ایثارگــر نیشــابور را منتشــر کرد کــه در آن 
نســبت بــه لغــو ایــن کنســرت اعتــراض شــده بــود. بــا ایــن 
حــال تــور کیهــان کلهــر هنــوز ادامــه داشــته و در شــهرهای 
ــرد. او 24 اردیبهشــت ماه در  ــد ک ــرا خواه ــه اج ــر برنام دیگ
یــزد برنامــه داشــت و 25 و 26 اردیبهشــت ماه نیــز در ســالن 
»انتظــار« کرمانشــاه کنســرت اجــرا کــرده بــود. کلهــر قــرار 
ــاد دیــدار  ــا مــردم خرم آب اســت 27 اردیبهشــت  مــاه هــم ب
ــدت 7  ــه م ــاه ب ــت در خردادم ــرار اس ــن ق ــد. او همچنی کن

شــب در تــاالر وحــدت اجــرای برنامــه داشــته باشــد.
ــه   ــوای کمانچ ــروه »راح روح« ن ــرت، گ ــور کنس ــن ت در ای
کیهــان کلهــر را همراهــی می کننــد کــه نویــد افقــه 
ــرا  ــادی آذرپی ــنتور( و ه ــرد )س ــی بهرامی ف ــک(، عل )تنب

)تــار( در آن ســاز می نوازنــد.
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اینکــه یــک گــروه موســیقی تصمیــم بــه برگــزاری کنســرت 
ــس از پشــت ســر گذاشــتن تمامــی مراحــل الزم  ــرد و پ بگی
و کســب تمامــی مجوزهــای قانونــی و مشــخص شــدن زمــان 
ــا،  ــی بلیط ه ــن تمام ــروش رفت ــس از ف ــزار=ی و بعضــا پ برگ
عــده ای خــارج از چهارچــوب قانــون اقــدام بــه لغــو کنســرت 
کننــد اتفــاق تــازه ای نیســت. امــا ایــن نادیــده گرفتــن قانــون 
ــی  ــا جای ــت ت ــار مجــوز دول ــن اعتب ــده گرفت ــن نادی و همچنی
ــط در  ــده فق ــرت های لغوش ــداد کنس ــه تع ــه ک ــش رفت پی
یک ســال ونیم نخســت دوره ریاســت جمهــوری دکتــر روحانــی 
بیــش از ایــن تعــداد در تمــام دوره  هشت ســاله  رئیــس جمهــور 

پیشــین اســت.
ــی اســت کــه ایــن کارشــکنی ها توســط نهادهــای  ایــن درحال
ــام  ــر انج ــای خودس ــا نیروه ــتان ها ی ــی اس ــی و مذهب سیاس
می شــود، یعنــی نهادهــای غیرهنــری کــه هیچگونــه تخصصــی 
ــای  ــواره ضرره ــا هم ــن اقدام ه ــد. ای ــه ندارن ــن زمین در ای
هنگفــت مالــی را بــرای حامیــان مالــی ایــن برنامــه و دلســردی 
ــتان  ــدان و هنردوس ــرای هنرمن ــغلی را ب ــت ش ــدم امنی و ع

دارد. به دنبــال 
ــتاد  ــرت اس ــو کنس ــکنی ها، لغ ــن کارش ــه  ای ــن نمون تازه تری
کیهــان کلهــر، یکــی از مفاخر موســیقی ســنتی کشــور و نوازنده  
چیره دســت کمانچــه، در شــهر نیشــابور طــی هفتــه  گذشــته 
ــی مراحــل الزم و دارا  ــا وجــود طــی تمام ــه ب ــی ک ــود. اتفاق ب
بــودن همــه  مجوزهــای قانونــی اعــم از شــورای تأمین اســتان و 

ــاد رخ داد. ــن و وزارت ارش اداره اماک
ایــن برنامــه درســت لحظاتــی قبــل از عزیمــت گــروه از تهران 

دو هفتــه پیــش خبــری منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه کیهان 
کلهــر در نیشــابور اجــرا خواهــد داشــت. خبــر بــرای همــه 
ــیقی  ــوزه موس ــر در ح ــود. کله ــز ب ــتان هیجان انگی هنردوس
ســنتی و اصیــل ایرانــی کــم شــخصیتی نیســت. بــا ایــن حــال 
ــو آن در همه جــا  ــر لغ ــزاری کنســرت خب درســت روز برگ
پیچیــد. کنســرت نیشــابور کیهــان کلهــر آهنگســاز و نوازنده 
برجســته کمانچــه بــه  دســتور دادســتان ایــن شهرســتان لغــو 

شــد.
ــرت از  ــتین کنس ــود نخس ــرار ب ــده ق ــو ش ــه لغ ــن برنام ای
مجموعــه  کنســرت های تــور کیهــان کلهــر همــراه گروهــش 
باشــد؛ کلهــر قــرار بــود دو شــب در ایــن شهرســتان بنــوازد 
ــروه از  ــای گ ــه اعض ــی ک ــق، درحال ــن دقای ــا در آخری ام

بــه نیشــابور، توســط دادســتان ایــن شــهر لغــو شــد. اقدامی که 
دلیــل یــا شــاید بهانــه  آن »نارضایتــی مــردم، به ویــژه خانــواده 

شــهدا و ایثارگــران« اعــالم شــد.
ــون  ــر کان ــن خب ــالم ای ــس از اع ــه پ ــت ک ــب اینجاس جال
ــو کنســرت  ــاره لغ ــدان شــاهد نیشــابور درب همبســتگي فرزن
ــواده شــهداي ایــن شــهر بیانیــه    ــا درخواســت خان موســیقي ب
زیــر را صــادر کــرد:» بــه اســتحضار مي رســانیم مــا فرزنــدان 
ــي کــه موجــب شــادي و نشــاط  ــا اجــراي برنامه های شــهدا ب
مــردم عزیــز در چارچــوب قانــون و اصــول فقهــي مقــام معظم 
رهبــري باشــد مخالفتــي نداشــته و هیــج درخواســتي از طــرف 

ــی  ــی تماس ــد، ط ــهر بودن ــن ش ــازم ای ــران ع ــرودگاه ته ف
ــو شــده اســت.  ــه کنسرتشــان لغ ــردار شــدند ک ــاه خب کوت
ــرت  ــن کنس ــه ای ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــا درحال ــه این ه هم
ــورای  ــوز ش ــد مج ــزاری مانن ــرای برگ ــای الزم ب مجوزه
ــار  ــاد را دراختی ــن و وزارت ارش ــتان، اداره  اماک ــن اس تأمی
داشــت و صورت جلســه  شــورای تأمیــن مبنــی بــر موافقــت 
ــروه  ــای گ ــت اعض ــه روی ــرت ب ــن کنس ــزاری ای ــا برگ ب
رســیده بــود. پــس از لغــو کنســرت کلهــر واکنش هــا آغــاز 
شــد. مهم تریــن واکنــش از ســوی وزیــر ارشــاد اعــالم شــد. 
جنتــی از مکاتبــه خــود بــا رئیــس قــوه قضاییــه خبــر داد. او 
گفــت:» پیرامــون لغــو کنســرت کیهــان کلهــر در نیشــابور، 
بنــده درحــد بضاعــت خــود بــا رئیــس قــوه قضاییــه مکاتبــه 
ــت  ــی اس ــر دخالت های ــرت کله ــو کنس ــت لغ ــرده ام؛ عل ک
ــان  ــخیص خودش ــا تش ــا ب ــد و آن ه ــتانی می کن ــه دادس ک

ــد«. ــام می دهن ــی را انج اقدامات
پــس از آن هــم درپــی لغــو سلســله وار کنســرت ها در مشــهد 

خانــواده شــهدا در اعتــراض بــه برگــزاري کنســرت فوق الذکــر 
ــور  ــن منظ ــته ایم. به همی ــون نداش ــن کان ــه ای ــابور ب در نیش
ــن  ــه مســئول محترمــي کــه ای ــم ب ــون مي دانی ــن کان حــق ای
مطلــب را بیــان داشــته اند اعــالم کنیــم تــا از شــأن و جایــگاه 
خانــواده شــهدا در بیــان تصمیمات شــان اســتفاده نکــرده و نگاه 
مثبــت مــردم شــریف را نســبت بــه خادمیــن والیــت و ملــت 
منفــي نکننــد.« و جالب تــر اینکــه اســتاد کلهــر، خــود عضــوی 
ــود را در راه  ــان خ ــان، ج ــرادر ایش ــت و ب ــواده شهداس از خان

پاســداری از همیــن کشــور تقدیــم کــرده اســت.
البتــه نظیــر ایــن اتفــاق تلــخ، چنــدی پیــش نیــز افتــاده بــود 

و اطــراف آن و محدودیت هــای حضــور بانــوان نوازنــده 
ــا  ــه موســیقی ب ــه و دیگــر مــوارد مشــابه، خان ــرروی صحن ب
ارســال نامــه ای اعتراضــی جهــت احقــاق حقــوق هنرمنــدان و 
جلوگیــری از ایــن رویــه غیرقانونــی، بــه رئیــس قــوه قضاییــه 
گالیــه کــرد. در بخشــی از ایــن نامــه آمــده بــود: »بــا دســتور 
ــه  ــر ک ــان کله ــرت کیه ــابور، کنس ــتان نیش ــتقیم دادس مس
تمامــی مجوزهــای الزم از مراجــع قانونــی ازجملــه فرمانداری، 
شــورای تأمیــن اســتان و وزارت ارشــاد را دریافــت نمــوده بود، 
ــت.  ــده اس ــو ش ــان لغ ــمگیر مخاطب ــتقبال چش ــم اس علی رغ
نکتــه قابــل تأســف آن اســت کــه ظاهــراً دادســتان نیشــابور 
در توجیــه ایــن اعمــال ســلیقه شــخصی، ناخرســندی جمعی از 
خانواده هــای معظــم شــهدا و ایثارگــران را علــت صــدور ایــن 
دســتور دانســته اســت. جامعــه ایرانــی از کــدام مجــرا و معبر 
بایــد دل بــه موســیقی ارزشــمند ســرزمین خــود کــه میراثــی 
مانــدگار از مدنیــت و تاریــخ و ادبیــات و فرهنــگ غنــی ایــن 
ــی رخ  ــا درحال ــن واکنش ه ــام ای کشــور اســت، بســپرد.« تم

شیب تند هنرستیزی

ترمز قطار لغو کنسرت ها بریده است... 
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بهنــام غامــی: دوشــنبه 20 اردیبهشــت، دانشــگاه فرهنگیان)پردیــس شهیدبهشــتی مشــهد( میزبــان پروفســور ناصــر کنعانــی 
ــار پروفســور  ــود. خاصــه ای از گفت ــر خوارزمــی در جهــان ب ــاره تأثی ــوان جلســه درب ــود. عن ــن ب ــی برلی اســتاد دانشــگاه صنعت

ــم: ــم می خوانی ــا ه ــد ب ــی می دان ــرب از خوارزم ــان غ ــه جه ــه را ک ــون آنچ ــی پیرام کنعان
ــوم  ــن همایــش عل ــل ســال 2014 در شــهر واشــنگتن بزرگ تری ــات اســت./ در آوری ــران پیشــگام همــه در ریاضی خوارزمــی در ای
ــد  ــاح می کن ــا آن را افتت ــت کار( کــه شــخص اوبام ــاالت ارائه شــده و کیفی مهندســی )از لحــاظ تعــداد شــرکت کنندگان، تعــداد مق
برگــزار مــی شــود و دو تــن از دانشــمندان بــا چــاپ پوســتر خوارزمــی می گوینــد اگــر خوارزمــی نبــود مــا اکنــون علــوم مهندســی 
نداشــتیم./ دولــت آلمــان نشــریه ای رســمی بــه نــام بهداشــت فــدرال آلمــان دارد و در مــاه جــوالی ســال 2013 شــماره مخصوصــی 
ــاره  ــه مبســوط درب ــک مقال ــا چــاپ عکــس خوارزمــی و ی ــرون می دهــد و ب ــاره چگونگــی بهینه ســازی بهداشــت در آلمــان بی درب
خوارزمــی روش بهینه  ســازی بهداشــت را توضیــح می دهــد./ آمریــکا از ســال 1962 تــا 2012 فهرســتی را جمــع آوری و نــام بهتریــن 
ــه  ــه 74 و ســپس در رتب ــدا رتب ــن لیســت خوارزمــی ابت ــد و در ای ــان را از قبــل از میــالد مســیح تاکنــون منتشــر می کن ریاضی دان
24 قــرار می گیــرد. ایــن درحالــی اســت کــه نامــی از اینشــتین و گاوس دیــده نمی شــود. در ســال 1977 ناســا پــس از تعییــن نقشــه 
مــاه نــام دو قســمت از ایــن نقشــه را بــه نــام خوارزمــی می گــذارد کــه نــام هیــچ دانشــمندی دوبــار در ایــن نقشــه نیامــده اســت. دارالفنون

شـش روِز پـرتپـش
گزارشی از مرحله استانی پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

دیـن در پیـاله زمــان
گزارشی از نشست »دین و تحوالت زمانه« 

ــابقات و  ــارم مس ــت، روز چه ــنبه21 اردیبهش ــه ش س
مرحلــه یــک چهــارم نهایــی در حالــی شــروع شــد کــه 
ــان کمــی کــه  ــده در مــدت زم ــم هــای صعــود کنن تی
ــا  ــه ب ــاعات اولی ــتند از س ــل داش ــل قب ــون مراح همچ
شــرکت در مناظــرات دیگــر گــروه هــا آمادگــی خــود 
ــن و ســومین مناظــره  ــس از آخری ــد. پ را اعــالم کردن
ــز  ــی نی ــج جالب ــه نتای ــی ک ــارم نهای ــک چه ــه ی مرحل
ــده  ــم هــای صعــود کنن ــال داشــت، ترکیــب تی ــه دنب ب
بــه مرحلــه نیمــه نهایــی بدیــن صــورت مشــخص شــد 
ــی  ــن تیم ــره و همچنی ــده در 3 مناظ ــم برن ــه 3 تی ک
ــده  ــاز ش ــن امتی ــز باالتری ــدگان حائ ــان بازن ــه از می ک
ــن  ــه ای ــد. ب ــی راه یافتن ــه نهای ــه نیم ــه مرحل ــود ب ب
ــود شکســت  ــا وج ــی ب ــاد زندگ ــم فری ــه تی صــورت ک
ــاط  ــح من ــم تنقی ــی از تی ــارم نهای ــک چه ــه ی در مرحل
ــده  ــم بازن ــن تی ــاز تری ــوان پرامتی ــه عن ــده، ب ترافرازن
ــه از  ــب اینک ــه جال ــت. نکت ــابقات بازگش ــه دور مس ب
ــه  ــی ک ــی، تیم ــه نهای ــه نیم ــود در مرحل ــرار ب ــدا ق ابت
ــک  ــه ی ــدگان مرحل ــان برن ــاز را در می ــترین امتی بیش
ــه بیشــترین  ــی ک ــا تیم ــرده ب ــی کســب ک ــارم نهای چه
ــابقه  ــرده مس ــب ک ــدگان کس ــان بازن ــاز را در می امتی
ــا توجــه بــه ایــن نکتــه، در مرحلــه نیمــه  دهنــد کــه ب
نهایــی دو تیــم تنقیــح منــاط ترافرازنــده و فریــاد 
ــی  ــم م ــاف ه ــه مص ــاره ب ــت دوب ــی بایس ــی م زندگ
ــنبه 22  ــی روز چهارش ــه نهای ــه نیم ــد. در مرحل رفتن

اردیبهشــت، در مناظــره اول بــا موضــوع »حجــاب 
امــری اجتماعــی نیســت کــه نیــاز بــه مجــازات کیفــری 
ترافرازنــده  منــاط  تنقیــح  تیــم  دو  باشــد«  داشــته 
ــه  ــی ب ــاد زندگ ــم فری ــق و تی ــروه مواف ــوان گ ــه عن ب
ــه  ــد ک ــت پرداختن ــه رقاب ــف، ب ــروه مخال ــوان گ عن
ــع  ــا و جم ــه ه ــئله، دفاعی ــرح مس ــان ط ــول بی در ط
ــث و  ــه بح ــزاره ب ــر گ ــر س ــروه ب ــر دو گ ــدی ه بن
ــم،  ــد و پــس از اتمــام وقــت هــر دو تی جــدل پرداختن
ــه  ــوی داوران، ب ــازات از س ــالم امتی ــرای اع ــار ب حض
ــس از  ــت پ ــت شــدند و در نهای ــاالر هدای ــرون از ت بی
وقفــه ای تقریبــا طوالنــی،  بــا برنــده اعــالم شــدن تیــم 
ــن رقیــب  ــل همی ــاد زندگــی کــه روز گذشــته مقاب فری
ــن فینالیســت  ــره اولی ــود، چه متحمــل شکســت شــده ب
ــه  ــی مشــخص شــد. در مناظــره بعــدی ک ــه نهای مرحل
ــه دلیــل وقفــه در اعــالم نتایــج مناظــره قبلــی کمــی  ب
ــر از حــد معمــول شــروع شــد، دو تیــم ســاتراپ  دیرت
ــه جمهــوری اســالمی  ــق گــزاره »تجرب ــوان مواف ــه عن ب
ــت،  ــن و سیاس ــتگی دی ــد پیوس ــی ده ــان م ــران نش ای
مطلــوب و ســودمند اســت« و تیــم »ارشــتاد« بــه 
عنــوان مخالــف گــزاره، کــه روز قبــل بــه قیــد قرعــه،  
ــود،  ــده ب ــخص ش ــزاره مش ــف گ ــق و مخال ــم مواف تی
ــت  ــه رقاب ــن فینالیســت ب ــرای مشــخص شــدن دومی ب
ــج،  ــان مناظــره و پــس از اعــالم نتای پرداختنــد. در پای
ــه  ــه عنــوان دومیــن فینالیســت مرحل گــروه ســاتراپ ب
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ملــی  مســابقات  دوره  پنجمیــن  اســتانی  مرحلــه 
ــن  ــه نصیرالدی ــان خواج ــجویان ایران)نش ــره دانش مناظ
ــان  ــتان خراس ــای اس ــگاه ه ــطح دانش ــی(، در س طوس
رضــوی، در نیمــه دوم اردیبهشــت مــاه 1395 بــه 
در  دانشــگاهی  جهــاد  دانشــجویان  ســازمان  همــت 
ــابقات  ــن دوره از مس ــد. ای ــاز ش ــوی آغ ــان رض خراس
کــه در تــاالر دکتــر ســعادت، واقــع در دانشــکده 
ــدا  ــد، ابت ــزار ش ــهد برگ ــی مش ــگاه فردوس ــوم دانش عل
ــه  ــزاری جلس ــا برگ ــابقات، ب ــه مس ــن نام ــق  آئی طب
ــدگان در روز یکشــنبه 12  ــژه شــرکت کنن ــی وی توجیه
ــور  ــا حض ــه ب ــن جلس ــد. ای ــاز ش ــاه آغ ــت م اردیبهش
ــورای  ــالن ش ــده، در س ــرکت کنن ــم ش ــای 24 تی اعض
ــرور  ــا م ــوی ب ــان رض ــگاهی خراس ــزی جهاددانش مرک
ــزاری و  ــه برگ ــن نام ــون آئی ــی پیرام ــه توضیحات و ارائ
ــابقات  ــدول مس ــه ج ــا ارائ ــاز و ب ــابقات آغ داوری مس
مقدماتــی  مرحلــه  روز  اولیــن  رســید.  پایــان  بــه 
از ظهــر روز شــنبه 18 اردیبهشــت بــا حضــور 12 
ــق  ــه طب ــتاقان و داوران ک ــده، مش ــرکت کنن ــم ش تی
دانشــگاه  علمــی  هیــات  اعضــای  از  نامــه  آئیــن 
رضــوی  خراســان  جهاددانشــگاهی  یــا  و  فردوســی 
ــد و  ــاز ش ــابقات آغ ــزاری مس ــل برگ ــد در مح بودن
ــب  ــی در قال ــاعت پیاپ ــروه در 6 س ــن روز 12 گ در ای
ــی  ــات انتخاب ــف، موضوع ــق و مخال ــای مواف ــروه ه گ
ــه  ــن روز از مرحل ــد. دومی ــرار دادن ــث ق ــورد بح را م
ــون  ــت همچ ــنبه 19 اردیبهش ــز روز یکش ــی نی مقدمات
ــود  ــم صع ــف 12 تی ــت و تکلی ــورت گرف روز اول ص
ــن  ــد. دور اول ای ــخص ش ــه، مش ــن مرحل ــرده از ای ک
ــت  ــی و طاق ــه زمان ــن فشــردگی برنام مســابقات در عی
فرســابودن، بســیار حســاس پیگیــری شــد و تیــم هــای 
پرطرفــداری همچــون ســاتراپ، فیلوســوفیا و تنقیــح 
ــان  ــور طرفدارانش ــتند در حض ــده توانس ــاط ترافرازن من
بــه مرحلــه بعــد راه یابنــد. مرحلــه یــک هشــتم پایانــی 
20  اردیبهشــت،  در روز ســوم مســابقات، دوشــنبه 
ــم   ــداران 12 تی ــورتر طرف ــور پرش ــا حض ــار ب ــن ب ای
ــوق  ــور و ش ــا ش ــتاقان و ب ــر مش ــده و دیگ ــود کنن صع
ــالم   ــرای اع ــار ب ــگام انتظ ــوص در هن ــه خص ــی ب خاص
امتیــازات از ســوی داوران، دنبــال شــد. در اواخــر روز 
ــی ترکیــب  ســوم نیــز بعــد از ســاعت هــا مناظــره پیاپ
ــه مرحلــه بعــد مشــخص شــد.  6 تیــم صعــود کننــده ب

ــم راه  ــب، دو تی ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــاب ش ــی انتخ نهای
ــم ســوم  ــی مشــخص شــوند. تی ــه پایان ــه مرحل ــه ب یافت
رقابــت هــا نیــز در همیــن روز مشــخص شــد بــه ایــن 
ــاط  ــح من ــم تنقی ــه تی ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــورت ک ص
ــی  ــه نهای ــه نیم ــتاد در مرحل ــم ارش ــده از تی ترافرازن
ــه  ــذا ایــن تیــم ب ــود ل امتیــاز بیشــتری کســب کــرده ب
ــه  ــز ب ــا نی ــد. در انته ــی ش ــوم معرف ــم س ــوان تی عن
ــزاره  ــق گ ــوان مواف ــه عن ــاتراپ ب ــم س ــه تی ــد قرع قی
ــی و  ــای دین ــت ه ــزاره »اقلی ــا گ ــره ب ــن مناظ آخری
ــد«  ــی برخوردارن ــت مطلوب ــران از وضعی ــی در ای مذهب
و گــروه فریــاد زندگــی بــه عنــوان مخالــف ایــن 

ــدند . ــخص ش ــزاره مش گ
در مرحلــه نهایــی روز یکشــنبه 26 اردیبهشــت، دو تیــم 
راه یافتــه بــه ایــن مرحلــه، مناظــره خود را از ســاعت13  
ــاز  ــوان شــده آغ ــزاره عن ــا طــرح مســئله گ ــی ب در حال
ــم  ــر دو تی ــداران ه ــو از طرف ــاالر ممل ــه ت ــد ک کردن
شــده بــود. در ایــن مناظــره همچــون مناظــرات مرحلــه 
ــود.  ــاد ب ــر ســر تفســیر گــزاره بســیار زی قبــل، بحــث ب
ــاد  ــم فری ــق و تی ــروه مواف ــوان گ ــه عن ــاتراپ ب ــم س تی
زندگــی بــه عنــوان گــروه مخالــف، موافقــت و مخالفــت 
خــود را بــا توجــه بــه ادلــه خــاص خــود مطــرح کردنــد 
ــم همــراه  ــر دو تی ــواداران ه ــراوان ه ــا تشــویق ف ــه ب ک
ــرای  ــار ب ــه، حض ــن نام ــق آئی ــد از آن، طب ــود  و بع ب
ــالن  ــرون از س ــه بی ــم داوری ب ــط تی ــالم رای توس اع
راهنمایــی شــدند. پــس از وقفــه ای 15 دقیقــه ای بــرای 
اعــالم نتایــج، حضــار بــه داخــل ســالن هدایــت شــدند 
ــگان را  ــه هم ــری برنام ــج، مج ــالم نتای ــل از اع و قب
ــن دوره  ــابقات ای ــدای مس ــری از ابت ــدن تصاوی ــه دی ب
ــد و  ــرو ش ــادی روب ــتقبال زی ــا اس ــه ب ــرد ک ــوت ک دع
ــج  ــالم نتای ــار اع ــی از انتظ ــای ناش ــترس ه ــی اس کم
کاهــش یافــت. پــس از آن نیــز بــا ارائــه جمــع بنــدی 
آقــای  توســط  برگــزاری مســابقات  نحــوه  دربــاره 
ــکر از کادر  ــجویان( و تش ــازمان دانش ــفی)مدیر س یوس
ــم  ــر تی ــوح تقدی ــز و ل ــدا جوای ــابقات،  ابت ــی مس اجرای
ــه  ــوم ب ــم س ــوان تی ــه عن ــده ب ــاط ترافرازن ــح من تنفی
ــم  ــازات، تی ــالم امتی ــا اع ــپس ب ــد و س ــدا ش ــا اه آنه
فریــاد زندگــی بــا کســب 461 امتیــاز از مجمــوع 600 
ــا کســب  ــوان نخســت و تیــم ســاتراپ ب ــه عن ــاز ب امتی
ــت  ــابقات دس ــن مس ــوان دوم ای ــه عن ــاز ب 446 امتی
ــم  ــر دو تی ــر از اعضــای ه ــا تقدی ــان ب ــد و در پای یافتن
ــابقات  ــه مس ــم ب ــر دو تی ــه ه ــح ک ــن توضی ــا ای و ب
ــد  ــزار خواه ــاری برگ ــال ج ــاه س ــه مهرم ــه ای ک منطق

ــد. ــالم ش ــرات اع ــن مناظ ــم ای ــد، خت ــد راه یافتن ش

مــاه  اردیبهشــت   19 یکشــنبه  گــزارش:  پیــش 
ســاعت13. آمفــی تئاتــر دانشــکده الهیــات دانشــگاه 
ــگاهی  ــوزوی و دانش ــتاد ح ــرای دو اس ــی پذی فردوس
بــود. حجــت االســام رهــدار از قــم آمــده بــود تــا در 
ــهد  ــه مش ــران ب ــه از ته ــار ک ــوی تب ــر عل ــر دکت براب
عزیمــت کــرده بــود، بــه بحــث دربــاره چالــش هــای 
ــه ای از  ــیند. خاص ــر بنش ــر معاص ــداری در عص دین
ــد: ــی آی ــه م ــز در ادام ــان عزی ــن دو مهم ــار ای گفت

آنچه حجت االســام رهدار گفت:
- قدیمی تریــن بیــان روشــن فکــری دینــی بیانــی 
اســت کــه ســروش مطــرح کــرده اســت. وی بــر ایــن 
ــاس در دوران  ــک لب ــد ی ــن مانن ــه دی ــود ک ــاور ب ب
ــزرگ شــدن کــودک آن لبــاس  ــا ب کودکــی اســت و ب
ــت  ــا می بایس ــن ی ــود، بنابرای ــد ب ــته وی نخواه شایس
برهنــه شــود و یــا ایــن کــه لباســش را گســترش دهــد.

ــر  ــی ب ــه گفتمان ــن جبه ــراد ای ــر اف ــروش و دیگ - س
ایــن باورنــد کــه بایــد تحــوالت زمانــه را اصــل و دیــن 
را بــه عنــوان متغیــر وابســته مــورد مطالعــه قــرار داد، 
ــد  ــن بای ــی رود. بنابرای ــو م ــه جل ــه رو ب ــه زمان چراک

ــه کــرد. ــا زمان ــن را همــراه ب دی
- همــان دغدغــه ای کــه در جریــان روشــنفکری ایجــاد 
شــد در میــان برخــی از عالمــان حــوزه نیــز بــه وجــود 
آمــد کــه البتــه نــوع ادبیــات آنــان بــا ادبیــات روشــن 
ــروز  ــال ام ــوان مث ــه عن ــود ب ــاوت ب ــی متف ــران دین فک
ــان  ــرآن گرای ــان ق ــام جری ــه ن ــی ب ــوزه جریان در ح
ــر خــالف  ــد ب ــن بارون ــر ای سیاســی وجــود دارد کــه ب
ــد  ــه ش ــه گفت ــای علمی ــخ حوزه ه ــه در تاری ــه ک آن چ
کــه قــرآن یــک آیــات محکمــه و یــک آیــات متشــابه 
دارد ایــن گونــه نیســت. اساســًا قــرآن آیــات متشــابه 
نــدارد و چنانچــه آیاتــی بــه عنــوان آیــات متشــابه در 

آن وجــود دارد، بســیار کــم اســت.

ــاه در  ــت م ــت اردیبهش ــنبه، هش ــزارش: چهارش پیش گ
دانشــکده ادبیــات دانشــگاه فردوســی جلســه  تحلیلــی نقد 
و بررســی فیلــم »زنــدان زنــان« برگــزار شــد. ابتــدا تصور 
کــردم دریافــت اجــازه نقــد و نمایــش ایــن فیلم تنهــا برای 
مــن جــای شــگفتی دارد امــا کمــی کــه گذشــت متوجــه 
شــدم بــرای مســئوالن متولــی برنامــه یعنی انجمن اســامی 
دانشــجویان نواندیــش نیــز ایــن اتفــاق جالــب توجــه بوده 
اســت و آنهــا نیــز انتظــار انجــام آن را نداشــته اند. بررســی 
ایــن فیلــم توســط فاطمــه ایــازی، پژوهشــگر حوزه رســانه 
و علوم اجتماعــی صــورت گرفــت کــه در ادامــه خاصــه ای 

از ســخنان ایشــان را در جلســه می خوانیــم.
ــی  ــان« محصــول ســال 1379 اســت. یعن ــدان زن ــم »زن فیل
ــه تازگــی اصالحــات وارد شــده و تاحــدودی  ــه ب دوره ای ک
آزادی هــای اجتماعــی بیشــترگردیده اســت. زمــان در ایــن 
ــرای آن  ــی ب ــازه  زمان ــه ب ــت دارد و س ــی اهمی ــم خیل فیل
مشــخص شــده اســت کــه دو بخــش اول هرکدام هفت ســال 
ــال ها  ــن س ــد. در ای ــول می کش ــال ط ــوم ده س ــش س و بخ
اتفاقاتــی در جامعــه روی می دهــد کــه تأثیــر آن را در 
زنــدان هــم می بینیــم و در واقــع اگرچــه نــام زنــدان زنــان 
مــا را بــه ســمت زنــان ســوق می دهــد امــا می تــوان آن را 
نمــادی از جامعــه دانســت و ایــن فیلــم مســائل جامعــه را 
ــا دوره  ســاخت آن مطــرح می ســازد. در  از آغــاز انقــالب ت
ایــن داســتان مــا چنــد شــخصیت کلیــدی داریــم کــه یکــی 
ــا  از آنهــا خواهــر طاهــره، میتــرا و ســه شــخصیت دیگــر ب
نــام هــای ســحر، ســپیده و پــگاه کــه نقــش هــر ســه  آن هــا 
را پــگاه آهنگرانــی دختــر کارگــردان ایــن فیلــم یعنــی منیــژه 
ــه  ــره ک ــر طاه ــخصیت خواه ــد. ش ــازی می کن ــت ب حکم
ــت حاکــم  ــوان نمــادی از دول ــدان اســت را می ت رئیــس زن
ــر روی  ــدا بســیار ب ــف دانســت کــه ابت در دوره هــای مختل
موازینــش پافشــاری می کنــد و روحیــه انقالبــی در آن دیــده 

ــه در  ــگ زمان ــه رن ــن خــودش را ب ــرار نیســت دی - ق
ــان  ــن اســت کــه زم ــن ای ــت دی ــاورد، بلکــه ماموری بی
ــته  ــر وابس ــن را متغی ــیاری دی ــا بس ــد؛ ام ــی کن را قطب
ــکان  ــان و م ــا زم ــد ب ــن بای ــد دی ــد و معتقدن می دانن

ــد. ــگ باش هماهن
آنچه دکتــر علوی تبار گفت:

می گوییــم،  زمانــه ســخن  تحــول  از  کــه  زمانــی   -
می تــوان آن را در ســه زمینــه اندیشــه ها، فنــاوری  
در  تحــول  کــرد.  تقســیم  اجتماعــی  نظام هــای  و 
ــول  ــر، تح ــای معتب ــول در دانش ه ــی تح ــه ها یعن اندیش
ــاد؛  ــول در نم ــول و تح ــای مقب ــا و هنجاره در ارزش ه
امــا تحــول در نظــام اجتماعــی شــامل اجــرای فرهنــگ، 

ــت. ــی اس ــای اجتماع ــی و نهاده ــاختار اجتماع س
ــروژه روشــن فکــری دینــی یــک برنامــه پژوهشــی  - پ
اســت کــه یــک هســته ســخت دارد و فــرد تــا زمانــی 
جــزء آن برنامــه پژوهشــی اســت کــه آن هســته 
ــردی  ــه ف ــه ک ــد. چنانچ ــته باش ــول داش ــخت را قب س
بشــر  دیــن شــرط الزم خوشــبختی  باشــد  معتقــد 
ــی  ــری دین ــن فک ــروژه روش ــرد از پ ــن ف ــت، ای نیس

ــت. ــده اس ــارج ش خ
ــنت  ــه س ــد ب ــه بخواه ــی چنانچ ــری دین ــن فک - روش
ــه گفتگــوی انتقــادی  ــد ب دینــی خــود معتقــد باشــد بای
بپــردازد کــه در ایــن میــان هــم عصــری کــردن دیــن و 
ــه طورمثــال  ــد. ب هــم دینــی کــردن عصــر معنــا می یاب
ــی  ــه دین ــی جامع ــور اصل ــود مح ــد ب ــریعتی معتق ش
ــکان  ــری ام ــدون براب ــرادری ب ــه ب ــت ک ــرادری اس ب
ــت  ــه ســروش می گف ــن ک ــا ای ــود و ی ــد ب ــر نخواه پذی
ایمــان الزمــه جامعــه دینــی اســت؛ امــا تــا زمانــی کــه 
ــه وجــود نخواهــد آمــد. آزادی ایجــاد نشــود ایمــان ب

پیامبــر  کــه  اســت  معتقــد  دینــی  روشــنفکری   -
ــا آن چــه  ــرد؛ ام ــاط می گی ــد ارتب ــا خداون بی واســطه ب
ــی  ــن وحیان ــد مت ــا آن مواجهن ــان ها ب ــایر انس ــه س ک
دیــن اســت در ایــن میــان واقــع گرایــی حکــم می کنــد 

ــم. ــرق بگذاری ــن ف ــه دی ــم ب ــن و عل ــن دی ــه بی ک

ــر می گــردد و ســعی می کنــد  ــه مــرور نرم ت می شــود امــا ب
ــر  ــه مســائل حیاتی ت ــط ظاهــری ب ــه ضواب به جــای توجــه ب
ــان دهنده   ــم نش ــدای فیل ــرا در ابت ــخصیت میت ــردازد. ش بپ
ــأله  ــن مس ــوان ای ــه می ت ــت ک ــکال اس ــرد رادی ــک ف ی
ــر وی،  ــای دیگ ــت. از ویژگی ه ــی او دانس ــای جوان را اقتض
مخالفــت دائمــی او بــا خواهــر طاهــره اســت کــه البتــه بــه 
مــرور بهتــر می شــود. ســه شــخصیت دیگــر یعنــی ســپیده، 
ســحر و پــگاه کــه هــر کــدام بــه نوعــی مقهــور جامعــه خود 
هســتند. پــگاه جــرم سیاســی دارد و به خاطــر نقــد بــه زنــدان 
ــل و  ــی منتق ــل نامعلوم ــه مح ــز ب ــت نی ــد و درنهای می افت
احتمــاالً اعــدام می شــود. ســحر انســان زحمت کشــی اســت 
و تــالش می کنــد تــا بتوانــد بــرای خانــواده اش پولــی تهیــه 
کنــد و آنهــا را تأمیــن کنــد کــه درنهایــت در زنــدان مــورد 
تجــاوز قــرار می گیــرد و خــود را می کشــد و باالخــره ســپیده 
کــه در زنــدان به دنیــا آمــده اســت و به همیــن خاطــر از او 
انتظــاری جــز زندانــی بــودن نمــی رود کــه البتــه درنهایــت 

ــد. ــدان فرارکن ــود از زن ــق می ش موف
ــترک  ــی مش ــه ویژگ ــپیده س ــحر و س ــگاه، س ــن پ همچنی
دارنــد: از اشــتراکات ایــن ســه نقــش عــالوه بــر یکســان 
بــودن بازیگــر نقش هــا، هــم معنایــی اســم آنهاســت کــه 
هــر ســه بــه معنــای صبــح هســتند و بــرای نشــان دادن 
ــدن  ــا ش ــتراک، ره ــر اش ــد و دیگ ــه کار رفته ان ــد ب امی
هرکــدام بــه شــکلی از زنــدان اســت. از مســائل دیگــری 
ــدان  ــدن زن ــلوغ تر ش ــود ش ــرح می ش ــم مط ــه در فیل ک
ــانگر  ــه نش ــت ک ــی اس ــای زمان ــن بازه ه ــو رفت ــن جل حی
ــدن آن  ــر ش ــه کم ت ــه و ن ــکالت جامع ــدن مش بیشترش
ــائل  ــه مس ــم ب ــن فیل ــه در ای ــورکل اگرچ ــت. به ط اس
اجتماعــی پرداختــه شــده اســت و فیلــم دیــدی اجتماعــی 
ــد  ــی باش ــم اجتماع ــن فیل ــه ای ــتر از آنک ــا بیش دارد ام
ــخصیت پردازی  ــر ش ــت. ازنظ ــی اس ــی سیاس ــک فیلم ی
ــن خاطــر  ــوی نیســت و شــاید به همی ــی ق ــم خیل ــز فیل نی
ــردان  ــدان م ــان،  زن ــدان زن ــای زن ــم به ج ــام فیل ــر ن اگ
ــه از  ــرد البت ــاد نمی ک ــم ایج ــت فیل ــری در کلی ــود تأثی ب
محاســن فیلــم می تــوان بــه ایجــاز در بیــان مطالــب مهــم 

ــل اســت. ــل تام ــه قاب ــرد ک ــاره ک ــاک اش و دردن

گزارش نشست نقد و بررسی فیلم »زندان زنان«

زنـان در زنـدان
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انتخابــات درون حزبــی امریــکا ایــن روزهــا بــه ایســتگاه پایانــی نزدیــک می شــود و دو نامــزد دموکــرات و تنهــا نامــزد جمهــوری خــواه 
بــا همــه ترفندهــا در حــال جمــع کــردن آخریــن آراء بــرای رســیدن بــه عنــوان نامــزد نهایــی حــزب هســتند. بــه تازگــی خبرگــزاری 
رویتــرز یکــی از ایــن ترفندهــای تبلیغاتــی را بــه عنــوان ســوژه گــزارش تصویــری خــود انتخــاب کــرده اســت. ایــن خبرگــزاری ســلفی 
گرفتــن نامزدهــای دو حــزب بــا طرفدارانشــان را در ایــن گــزارش بــه تصویــر کشــیده و نشــان داده در طــول تبلیغــات درون حزبــی 
مــاه هــای اخیــر در ایــن کشــور همــه نامزدهــا کــم و بیــش بــرای افزایــش محبوبیــت خــود هــوادران خــود را بــا ســلفی خوشــحال 

کرده انــد. تصویــر جالــب روبــه رو دختــری محجبــه را در حــال ســلفی گرفتــن بــا ترامــپ اســالم ســتیز نشــان مــی دهــد.

کافه تریا
در ایــن شــماره بــه پیشــنهاد اعضــای خــوب و فعــال ســرویس عکــس نشــریه »گــذر عمــر« را انتخــاب کردیــم و تاکیــد را برایــن داشــتیم کــه ایــن مقولــه در دانشــگاه باشــداما مطلقــا اصــراری برایــن نداشــتیم.بنابراین از عکــس هــای خــارج از 
دانشــگاه هــم بــرای نشــریه اســتفاده کردیــم... امیــدوار بــه ایــن هســتیم کــه در شــماره هــای آینــده فضــای بیشــتری بــه ایــن ســرویس اختصــاص پیــدا کنــد تــا بتوانیــم تمــام عکــس هــای خالقانــه ای کــه فرســتاده مــی شــود را چــاپ کنیــم! کلیــه 

عکس هــا در پیــج  اینســتاگرام نشــریه )vaghaye.mag( و کانــال تلگــرام) vaghayemag@( منتشــر خواهنــد شــد.
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عکاسخانه

ــت  ــت آزادی از روای ــا برداش ــیدی تنه ــا س ــال گوی به هرح
ســال ها پیــش داشــته نــه بیشــتر و نــه کمتــر. امــا موضــوع 
اقتبــاس اهمیــت چندانــی نــدارد بلکــه نکتــه اصلــی و 
کلیــدی فیلمنامــه، رمزآلــود بــودن و پنهــان بــودن حقیقــت 
درمثلث هــای عشــقی ایــن چنینــی و محمدخانی هاســت. 
درجایــی کــه هــر ســه نفــر مقصــر هســتند امــا دو زن قربانــی 
ــن و  ــتفاده از دی ــطه سوءاس ــه واس ــرد ب ــک م ــوند و ی می ش
بهره منــدی از احساســات مردانــه بــه زندگانــی خــود ادامــه 

می دهــد.
درانتهــا نیــک اســت اضافــه کنــم ایــن اثــر بــا وجــود تمــام 
ــران  ــرای ســیدی و ســینما ای ــو ب ــی روبه جل کاســتی ها حرکت
ــیر  ــاب در مس ــای ن ــردن ایده ه ــود. پیاده ک ــوب می ش محس
درســت در ایــن ســینمای کلیشــه مســتلزم حمایــت اســت. 
خشــم و هیاهــو حداقــل شایســته تفکــر و توجهــی بیشــتر از 

ــا آن اکــران شــدند. ــود کــه همزمــان ب ــی ب ســایر فیلم های

سارا شجاع
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قبــل از آغــاز جدیدتریــن اثــر »هومــن ســیدی«، بــر روی پــرده 
ســینما جملــه ای مبنــی بــر اینکــه هرگونــه تشــابه ایــن داســتان 
بــا داســتان دیگــر کامــالً اتفاقــی اســت، ظاهــر می شــود. امــا در 
اواســط فیلــم نمی تــوان منکــر دویــدن و کنــکاش ذهــن مخاطب 
در ماجــرای حداقــل 6ســال قبــل و یافتــن پرونــده عجیــب قتل 
ــت  ــر موق ــد« همس ــهال جاه ــط »ش ــحرخیزان« توس ــه س »الل

»ناصــر محمدخانــی« فوتبالســت معــروف شــد.
ــه  ــب را از هرگون ــن مخاط ــیدی ذه ــو«، س ــم و هیاه در »خش
ــه آشــفتگی ذهــن او هــر لحظــه  ــرا می ســازد. و ب قضــاوت مب
ــای  ــب در انته ــه مخاط ــه ای ک ــد. به گون ــن می زن ــتر دام بیش
ــری و  ــری فک ــه درگی ــپری کردن 100 دقیق ــد از س ــم بع فیل
تقــال در چینــش ســیر خطــی منطقــی، غــرق در انبــوه ســؤاالت 
و محکــوم بــه قضــاوت نکــردن، بــا نارضایتــی ســالن را تــرک 

می کنــد.
»خشــم و هیاهــو« بــه نویســندگی و کارگردانــی »هومــن 
ســیدی« جــوان، ســومین اثــر بلنــد اوســت و از ابعــاد گوناگــون 
بحث برانگیــز اســت. نــام ایــن فیلــم برگرفتــه از رمانــی نوشــته 

ــام فاکنــر« اســت. »ویلی
یکــی از شــخصیت های اصلــی ایــن درام جنایی »خســرو پارســا« 
ــرح و  ــده ای مط ــدزاده( خوانن ــد محم ــی نوی ــش آفرین ــا نق )ب
محبــوب اســت. نحــوه شــخصیت پردازی پیچیــده در فیلمنامــه 
دســت مــا را در توصیــف دقیــق کاراکتــر خســرو می بنــدد امــا 
ــوان  ــم می ت ــاد کنی ــم اعتم ــی فیل ــکانس های پایان ــه س ــر ب اگ
اینگونــه اســتنباط کــرد کــه خســرو فــردی جاه طلــب و شــیفته 
شــهرت اســت. حتــی ما شــاهد بودیــم هنگامی کــه او بازداشــت 
بــود و همســر موقتــش را نیــز بــه جــرم قتــل همســر دائمــش 
بازداشــت کــرده بودنــد دم از لکــه دار شــدن شــهرتش مــی زد. و 
زمــان خالصــی از بنــد بالفاصلــه بعد از ســوار شــدن در ماشــین 
کاله خــاص خــودش را کــه نمایانگــر هنــرش بــود را ســر کــرد.

شــخصیت همــراه محمــدزاده، »طنــاز طباطبایــی« )در نقــش حنا 

همســر صیغــه ای خســرو( بــود کــه هماننــد خســرو از تحلیــل 
شــخصیت او عاجزیــم. امــا عشــق نــاب و بی دریــغ حنــا نســبت 

بــه خســرو مبرهــن بــود.
خشــم و هیاهــو یــک شــخصیت شــدیداً تأثیرگــذار هم داشــت. 
ــه  ــود ک ــردی ب ــا ف ــا تنه ــر شــد ام ــم ظاه ــه ک شــخصیتی ک
نگرشــش نســبت بــه حنــا از جنــس نگــرش مــا بــود و مخاطب 
بــا او کامــالً همــراه بــود. فــردی کــه وظیفــه بازجویــی کــردن از 
حنــا و خســرو را داشــت تنهــا کســی بــود کــه تــا انتهــا نگاهش 
بــه حنــا و صــدای وجدانــش دل مخاطــب را در اجــرای عدالــت 

قــرص نگــه مــی داشــتو
»خشــم و هیاهــو« اثــری اســت کــه بــا نهایــت بی انصافــی 
مــورد خیــل عظیــم هجمــه منتقــدان قــرار گرفتــه اســت. 
ازجملــه ســناریو، دکوپــاژ،  فیلــم  تمــام بخش هــای  و 
فیلمبــرداری، شــخصیت پردازی و حتــی نقش آفرینی هــا 

ــد. ــؤال برده ان ــر س ــًا زی را اساس

ــم  ــن فیل ــه ای ــون ب ــا کن ــه ت ــی ک ــن نقدهای ــی از جدی تری یک
ــت،  ــول اس ــل قب ــم قاب ــدودی ه ــا ح ــه ت ــت ک ــده اس وارد ش
ــه  ــت ک ــک اس ــوآوری و تکنی ــی در ن ــودن و ولخرج فرمیک ب
ــد.  ــکل گرفته ان ــی ش ــتوانه منطق ــاس و پش ــدون اس ــاً ب بعض
به عبــارت دیگــر بــه فیلمبــرداری، موزیــک متــن، نورپــردازی، 
ــه  ــارف و خالقان ــی!، غیرمتع ــه ای افراط ــدی و... به گون کادربن
پرداختــه شــده اســت. یــک نمونــه از آن بهره گیــری از چهــره و 
عکس هــای »جــان لنــون« )خواننــده معــروف( آن هــم بــه وفــور 
در منــزل خســرو اســت. گویــا خســرو بــه آن نگاهــی الهام گونــه 
دارد امــا متأســفانه بیننــده نمــود عینــی الهــام بخشــی »لنــون« 
را در »خســرو« نمی یابــد. مــوارد این چنینــی و نــوآوری، در 
تصویربــرداری نمــود بیشــتری دارد. همــه اینها باعث القا شــدن 
ــکال کــردن فیلمــی  ــده می شــود کــه تکنی ــن حــس در بینن ای
ــر دشــواری هضــم و درک آن  ــا ب ــد، نه تنه کــه تماشــا می کنن

ــت! ــردان اس ــی کارگ ــزار قدرت نمای ــه اب ــد، بلک می افزای



حاتمی کیا: »وقتی روحانی به قالیباف گفت سرهنگ چسبیدم به سقف!«
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ــه  ــاره ب ــدون اش ــرا، ب ــانه اصولگ ــک رس ــا ی ــی ب ــار در گفتگوی ــن ب ــگارد، ای ــردان بادی ــا کارگ ــم حاتمی کی  ابراهی
ــتقاللش  ــروز، از اس ــا ام ــا ت ــل هزینه ه ــت کام ــدم برگش ــود ع ــا وج ــش ب ــاخت فیلم ــی س ــر خصوص ــع غی مناب
ــو  ــازد. او در گفتگ ــودش را می س ــم خ ــت و فیل ــه راس ــت و ن ــپ اس ــه چ ــه ن ــرد ک ــالم ک ــت. و اع ــخن گف س
ــت  ــاف گف ــه قالیب ــاب ب ــی خط ــی روحان ــه وقت ــت ک ــرد و گف ــاد ک ــت انتق ــار از دول ــن ب ــث، ای ــه مثل ــا مجل ب
ــا  ــروز از حاتمی کی ــن ام ــندگان وط ــی از نویس ــته یک ــای گذش ــت! در هفته ه ــبیده اس ــقف چس ــه س ــرهنگ«، ب »س

بــه دلیــل واکنش هــای متفــاوت اش در رســانه های اصالح طلــب و اصول گــرا، انتقــاد کــرده بــود.

کافه تریا

اولیــن نقطــه  اتصــال بیــن مخاطــب و هــر نمایشــی ســوژه  مدنظــر آن اســت، کــه 
در فنــز ایــن ســوژه در دو حالــت بــه نفــع و بــه ضــرر نمایــش تمــام شــده اســت. 
ــتفاده  ــه اس ــت ک ــان اس ــع جه ــن صنای ــازترین و جذاب تری ــی از پول س ــال یک فوتب
ــث  ــد باع ــر و... می توان ــون، تئات ــینما، تلوزی ــاب، س ــل کت ــام آن درعناصــری مث ازن
خوش اقبالــی دســت اندرکاران شــود امــا به شــرطی کــه ازایــن کلیــد طالیــی 
ــان«  ــریال »پژم ــوان از س ــای برجســته  آن می ت ــردد. ازنمونه ه ــتفاده گ ــی اس به خوب
ــه  ــریال »س ــا« و س ــع بارس ــه نف ــک ب ــر »دو ی ــورش تئات ــای مهج ــرای نمونه ه و ب
ــب و  ــذب مخاط ــغ و ج ــرای تبلی ــز ب ــودن فن ــی ب ــرد. فوتبال ــام ب ــج دو« را ن پن
ــی  ــیار خوب ــده  بس ــش ای ــن نمای ــه درحی ــدار دوآتیش ــک طرف ــا ی ــداری ب همزاد  پن
اســت، کــه طرفــداران فوتبــال به علــت پــردازش فکرشــده آن کمــال لــذت 
ــرد  ــد ک ــرق خواه ــه ف ــی قضی ــب غیرفوتبال ــرای مخاط ــا ب ــرد. ام ــد ب را خواهن
ــن  ــد ای ــی دارد بای ــوژه  فوتبال ــه س ــی ک ــرای نمایش ــی ب ــر جایگاه ــه در ه و همیش
مبحــث را مدنظــر داشــت. اصطالحــات تخصصــی فوتبــال به عــالوه  تاریخچــه  تیــم 
ــراد  ــرای اف ــا ب ــی دارد، ام ــی لذت بخش ــش تداع ــرای طرفداران ــتریونایتد، ب منچس
ــرد  ــز قرارگی ــل فن ــر درنمایشــی مث ــده می شــود، مخصوصــًا اگ ــی گیج کنن غیرفوتبال
ــاره   ــم درب ــت و ه ــی اس ــم غیربوم ــس« و... ه ــالی«، »اگن ــا »س ــام کاراکتره ــه ن ک
مکان هایــی مثــل رم و... صحبــت می شــود کــه هیــچ خاطــره ای را بــرای وی زنــده 
نمی کنــد. انبــوه ایــن کلمــات زمانــی کــه پشــت ســرهم بیاینــد باعــث فاصله گیــری 
و عــدم همزاد پنــداری می شــوند. البتــه ایــن فاصلــه بــا ایــده  پخــش فیلــم از دنیــای 
ــا حــدی جبــران می شــود. شــنیدن ســخنانی از کاراکتــر کــه در  درونــی کاراکتــر ت
ــه محــل کارش و  ــا »فرانکــی« ب ــن ب ــا رفت ــد ی ــی از آن نمی زن ــرون حرف ــای بی دنی
شــنیدن نحــوه  گــزارش و شــوق و ذوق وی بــرای شــنبه، همه وهمــه باعــث می شــود 
مــا بــه زندگــی درونــی آنهــا راه پیــدا کنیــم و حــس کنیــم جــزوی از خانــواده فنــز 
ــه  ــت بلک ــداری اس ــش همزاد پن ــث افزای ــا باع ــذاب، نه تنه ــده ج ــن ای ــتیم. ای هس
جریــان نمایــش را هــم از رکــود خــارج کــرده و حرکــت بخــش اســت. ســیری از 
زندگــی را می بینیــم کــه وســط آن برق هــا خامــوش می شــود و یــک فــرد در قالــب 
ــد، ایــن تغییــر در صحنــه باعــث تحــرک حــواس  ــا مخاطــب حــرف می زن فیلــم ب
ــش  ــک نمای ــرای ی ــز ب ــه در فن ــن اســت. طراحــی صحن و جــذب بیشــتر مخاطبی
ــی از تیــم و از همــه  ــب قرمــز، عکس های ــده آل اســت. رنــگ قال ــر کامــاًل ای تئات
ــداران دوآتیشــه  ــی طرف ــه ای از زندگ ــی نصــب شــده، هال ــر عکــس خانوادگ بهت
ــه  ــر بقی ــازی »فرانکــی« و »ســالی« ب ــاره اجــرا، ب ــا نشــان می دهــد. درب ــه م را ب
اجراهــا قالــب اســت. عصبی بــودن یــک مــرد مهربــان کامــاًل بــا حــرکات، زبــان 
ــث  ــالی« باع ــای »س ــود و طنازی ه ــال داده می ش ــوات انتق ــر اص ــدن و تغیی ب
ــا  ــود، ام ــداری ب ــذات پن ــث هم ــارش باع ــه و رفت ــده و لحــن کودکان ــاد خن ایج
ــف در  ــم، ضع ــای خان ــوب بازیگره ــبتًا خ ــای نس ــود بازی ه ــا وج ــفانه ب متأس
ــوات را از  ــانی از اص ــم یکس ــوالً ریت ــتند و معم ــدا را داش ــای ص ــم حالت ه تنظی
ــاد  ــرای ایج ــل ب ــدرت کام ــن ق ــر در لح ــود تغیی ــا وج ــه ب ــنیدیم ک ــا می ش آنه
ــا را  ــه م ــود ک ــینی ب ــش دلنش ــز نمای ــوع فن ــت. درمجم ــس در کالم را نداش ح
باســبک خاصــی از زندگــی آشــنا می کــرد و باعــث می شــد لحظاتــی مثــل یــک 

ــم. ــی کنی ــر و زندگ ــدار دوآتیشــه فک طرف

تلگــرام زاهــدی رســیده بــود. خبرنــگار جــوان آسوشــیتدپرس هیجــان زده بــه ســوی 
ــدق  ــد: »مص ــس را می خوان ــوءظن تلک ــا س ــا ب ــد. محمدرض ــا می دوی ــاه و ثری ش
ســقوط کــرد. تهــران در کنتــرل نظامیــان و طرفــداران شــاه اســت. زاهــدی 
ــو شــنید،  ــه از رادی ــر را ک ــز خب ــت نی ــت روزول نخســت وزیر شــده اســت.« کرومی

ــاند. ــنگتن برس ــدن و واش ــه لن ــر را ب ــا خب ــت ت ــخ درآورد؛ رف ــامپانی از ی ش
ســبیل کلفت ها، همان هــا کــه بعــد از 28 مــرداد اگــر تــوده ای می دیدنــد در 
گوشــه و کنــار خیابــان، آرایشــگر را صــدا می زدنــد تــا موهــاِی سرشــان را بتراشــد، 
ریختنــد و »باختــر امــروز« را کــه دکتــر فاطمــی چنــد روز قبــل در آن ســلطنت را 
ــد و ایــن آغــاز یــک روایــت تاریخــی  ــران کردن ــود، وی مــرده و مدفــون دانســته ب
ــر  ــی ای از منظ ــت تاریخ ــنبه. روای ــت دوش ــول بیست وهش ــه ط ــود ب ــقانه ب و عاش
ــود کــه »شــهرزاِد« حســن فتحــی  ــان روشــن فکر و پردغدغــه، کاری ب زندگــی جوان
ــر  ــه تصوی ــان توانســتند شــخصیت هایی را ب ــد. آن ــِس آن برآم ــی از پ ــه ثمین و نغم
ــی بیــرون  ــب ســریال های ساخته شــده ایران ــی وقــت اســت از قال بکشــانند کــه خیل
ــد  ــان ب ــًا انس ــات حتم ــت و ادبی ــتن از سیاس ــرم دانس ــه ج ــر ب ــود. دیگ ــده ب نیام
ــلیم  ــته ای تس ــر خواس ــر ه ــه در براب ــد ک ــا بودن ــس همین ه ــد. و برعک ــه  نبودن قص
ــر  ــان تأثی ــور آن ــش از حض ــط و آدم های ــتند محی ــا گذاش ــه پ ــا ک ــدند و هرج نش
پذیرفــت. تحلیــل سیاســی تنهــا در دســتان مــردان نمی چرخیــد، دختــران دانشــجو 
ــه اش  ــد ناعادالن ــس و تبعی ــت وزیر و حب ــرد نخس ــکده از پیرم ــای دانش در راهروه
ــم  ــی از مری ــا غــم جدای ــک ب ــود. باب ــد نشــدن ب ــت ناامی ــد. شــهرزاد حکای می گفتن
نتوانســت کنــار بیایــد و زود همــه چیــز را باخــت. امــا شــهرزاد بــا حســرت جدایــی 
ــاد از جنــس شــهرزاد،  ــه تشــکیل زندگــی داد. فره ــم ب ــار دیگــر تصمی ــد ب از فرزن
ایســتاد و در برابــر آن همــه بالیــی کــه بــه ســرش آمــد خــم نشــد. شــهرزاد چــه 
بــه لحــاظ روایــت عاطفــی و چــه تاریخــی و سیاســی اش از زندگــی مردمــان شــش 
ــا  ــه انتظاره ــرگ برنده ای ســت ک ــان ب ــن هم ــود و ای ــد از خــودش دور نب ــه بع ده

ــد. ــش را می طلب ــل دوم ــدن فص ــرای دی ب
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شــاید دو واژه  »شــوپنهاور«، »درمــان« و نیــز مفهومــی کــه پــس از 
پیونــد، بطــور ناخــودآگاه منتقــل می کننــد و دریچه هــای ذهــن را 
بــه موضوعاتــی چــون فلســفه و روانشناســی باز نمایــد، بی تردیــد 
انتظــاری نادرســت نیســت، امــا فقــط بــا کمی تفــاوت. ایــن خرق 
عــادت وابســته  به ایده  نویســنده برای ســبک نگارشــی خــاص از 
کتابــی در مــورد فلســفه و روانشناســی در قالــب یک رمان اســت. 
نهــادن مفاهیــم مورد نظــر به عنــوان محــور و نمــود و جلــوه دادن 
آن در میــان گفتگو هــا، روابــط و روزمرگی هــای اشــخاص داســتان 
بــرای انتقالــی بهتــر. می تــوان گفــت کتــاب »درمــان شــوپنهاور«، 
ــع  ــی، در واق ــناس آمریکای ــوم، روانش ــن یال ــر اروی ــته  دکت نوش
ــت.  ــم روانشناسی اس ــوزه  عل ــدگاه در ح ــل دو دی ــر تقاب نمایان گ
ــل  ــه تعام ــناس ب ــه روانش ــت ک ــی« فرایندی اس ــروه درمان »گ
کامــل بــا افــراد عضــو پرداختــه و از درون همــان صحبت هــای 
ــه  ــر اعضــاء ، ب ــکاری دیگ ــا هم ــراه ب ــروه هم ــادی داخــل گ ع
ــه  ــوم ک ــرد. یال ــی می ب ــع آن پ مشــکالت اشــخاص و روش رف
خــود از حامیــان ایــن شــیوه  درمانــی بــرای بهبــود بیماران اســت، 
تعالیــم و نظراتــش را توســط شــخصی به نــام »دکتــر ژولیــوس 
هرتزفیلــد« بیــان می کنــد. روانشناســی باتجربــه و مشــهور کــه 
حــال، در دهــه 70 زندگــی بــا بیمــاری ســرطان روبه رو می شــود. 
او پــس از مدتــی کلنجــار، تصمیــم بــه ادامــه  زندگــی بــا دیــدی 
نویــن گرفتــه و بــرای اینکــه حاصل ســال ها فعالیتش را بســنجد، 
به ســراغ پرونده هــای بیمــاران قدیمــی مــی رود. در اینجاســت که 
بــا خاطراتــی تلــخ از شکســت در درمــان بیمــاری به نــام »فیلیپ 
اســلیت« مواجــه شــده و پــس از کنش هایــی، او را به گــروه تحت 
درمــان خــود دعــوت می کنــد. در حقیقــت فیلیــپ نقــش یــک 
ــا  ــد. شــخصی کــه ب ــا می کن ــده در داســتان را ایف شــوپنهاور زن
مطالعــه  آثــار ایــن فیلســوف و دیــدگاه او دربــاره  چرخــه  امیــال 
انســان، توانســته چالــش زندگــی خویــش را رفع نمایــد. علی رغم 
ــا بســیاری از گفته هــای آرتــور شــوپنهاور،  موافقــت نویســنده ب
فلســفه  او به عنــوان نابغــه ای تنهــا و منــزوی در عصــر خویــش 
کــه ارزشــمندی کالمــش در انتهــای عمــر و پــس از مرگــش 
کشــف شــد، رودر روی روش گــروه درمانــی قــرار گرفتــه اســت. 
فلســفه  شــوپنهاور، پایــه و اســاس نظریــه  فرویــد اســت. او کــه از 
دوســت داران و هم عصــران گوتــه بــود، بینشــی بــس شــگرف در 
مــورد نــگاه بــه مــرگ و اعمــال انســان ها داشــت کــه مهم تریــن 
آن در تبییــن دیــدگاه کانــت و نــگارش کتاب مشــهورش »جهان، 
همچــون اراده و تصــور« نمایــان شــد. کتاب متشــکل از 42 فصل 
ــه چیدمــان خــاص نویســنده، حــدود نیمــی  می باشــد کــه بناب
ــکار و حــاالت  ــی شــخصی، اف ــورد زندگ ــای آن در م از بخش ه
شــوپنهاور اســت. نابغه ای خردمند، خودپســند و تنها کــه برخی از 
نظراتــش وابســته به نــوع زندگــی او در دوران کودکی اســت. برای 
مطالعــه این کتــاب، گاهی بایــد از بیــرون به آن نگریســت. ضمنًا 
ــار شــوپنهاور  ــدن آث ــه خوان ــل ب ــر مای پیشــنهاد می شــود اگ
هســتید، کتــاب منظــور، بــا ترجمــه دکتــر حمیــد طوفانــی و 
زهــرا حســینیان، در کنــار بســیاری دیگــر از کاربردهــا بــرای 
ــارز  ــی کــه در خط به خــط آن ب ــکار درون ــه و تحلیــل اف تجزی
ــرای  ــب ب ــه ای مناس ــگاه پیش زمین ــد درجای ــت، می توان اس

آمادگــی ذهــن و مطالعــه قــرار گیــرد.
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ــر  ــالف تفک ــری برخ ــی هن ــه کثرت گرای ــیزم ب ــه  فاش عالق
نازیســمی در آلمــان، بــا ســاخت و تأمیــن و تجهیــز چندیــن 
اســتودیوی مجهــز در ایتالیــا، زمینه  ظهور ســینماگرانی را مهیا 
کــرد کــه در دل هیاهــوی ســاخت ملودرام هــای مضحــک و 
پــرزرق و بــرق، بــدون اینکــه بــه رژیــم حاکــم بــاج بدهنــد، 
هوشــمندانه دســت بــه ســاخت آثــاری زدنــد کــه پرداخــت 
مســائل روز در آنهــا موضوعیــت داشــت. ســینمای غنــی و 
دردمنــد جدیــد، جریانــی از روشــنفکری نــاب و متعهدانه بود 
کــه بــه نئورئالیســم معــروف شــد. حقیقت گرایــی حســاس و 
شــاعرانه ای کــه بــا تأثیر پذیرفتــن از رئالیســم متعهد روســی 
و زیبایــی شــناختی ســینماگران فرانســوی چــون »ژان رنــوآر« 
ــلینی« و  ــیکا«، »روس ــون »دس ــینماگرانی چ ــا کوشــش س و ب
»التــوآدا« هســتی پیــدا کــرده بــود، نهضتــی آزادی بخــش بود 
کــه توانســت پــی جهت گیری هــای چشــمگیر و معنــاداری را 
بریــزد کــه در آن مفاهیمــی چــون مقاومــت و آزادی برخالف 
آنچــه در ســینمای فرانســه می گذشــت، مفاهیمــی بــه تاریــخ 
پیوســته نبودنــد. برخالف ســینمای فرانســه که از هر بیســت 
فیلــم آن، نــوزده فیلــم ربطــی به مســائل دهــه  خود نداشــت، 
فیلم هــای ایتالیایــی بازتابنــده ی صــادق و منصــف رخدادهــای 
واقعــی جامعــه بودنــد. ســاختار مســتندگونه  آنهــا به گونــه ای 
ــی  ــای اجتماع ــا را از زمینه ه ــی فیلمنامه ه ــه جدای ــود ک ب
ــا غیرممکــن می کــرد. ســینمای  ــده ی فیلم ه ــق ای منشــأ خل
ــت  ــینمایی اس ــا س ــا، تنه ــز ایتالی ــتایش برانگی ــرم و س محت
ــد، نوعــی  ــه ترســیم می کن ــی ک ــه  همــان دوران ــه در میان ک
انســان گرایی انقالبــی را پــاس مــی دارد. وفــاداری فیلمنامه هــا 
بــه زندگــی روزمــره و صداقــت بازیگــران در قبــال نقــش، دو 
ــن  ــی ای ــای ایتالیای ــی در فیلم ه ــی زیبایی شناس ــر اساس عنص
دوره انــد. ازجملــه مهمتریــن امتیازهــای ســینمای ایتالیــا ایــن 
ــی  ــن انقــالب ادب ــرای مهمتری اســت کــه توانســته اســت ب
ــد.  ــاً ســینمایی بیاب ــی واقع ــدرن( معادل ــان م ــا )رم روزگار م
به عنــوان نکتــه  پایانــی ایــن مقدمــه قبــل از پرداختــن اجمالی 

ــادن  ــه افت ــت ک ــوان گف ــه« می ت ــم »دزد و دوچرخ ــه فیل ب
ــدان  ــک و فق ــه های آکادمی ــا در دام کلیش ــینمای ایتالی س
پختگــی فنــی ســینماگران نســل جدیــد در ترکیب خوشــایند 
ــی ســینمای  ــان کل ــار روی آوردن جری ــوا در کن ــرم و محت ف
ــی  ــمت مضامین ــه س ــاع ب ــر اوض ــار ناگزی ــر فش ــا زی ایتالی
ســنتی چــون داســتان های جنایــی و درام هــای روانشــناختی و 
بازگشــت بــه روایت هــای اجتماعــی شــیک و زرق و بــرق دار 
غیرمتعهدانــه، ازجملــه عوامــل اساســی افــول نئورئالیســم در 

ــد. ــمار می رون ــا به ش ایتالی
دزد دوچرخه، ویتوریو دسیکا

دزد دوچرخــه  دســیکا از بهتریــن نمونه هــای ســینمای 
نوواقع گرایــی ایتالیاســت. داســتان آن دربــاره  طبقــات پاییــن 
ــن جهــت شــدیداً  ــه ی کارگــر( اســت و بدی اجتمــاع )طبق
ــه  ــوودی ک ــای هالی ــالف فیلم ه ــت. برخ ــه اس مردم گرایان
ــد،  ــوع آور بودن ــتی ته ــی ستاره پرس ــی و نوع ــار فرم زدگ دچ
نــه شــرح یــک ماجراجویــی پرطــول و تفصیــل اســت و نــه 
ــک  ــار محتوازدگی هــای آبکــی و تصنعــی. کارگــری ی گرفت
ــوده  ــه ی رب ــال دوچرخ ــای رم را به دنب ــام، خیابان ه روز تم
ــیله ی  ــه وس ــه ای ک ــذارد. دوچرخ ــا می گ ــر پ ــده اش زی ش
ــد  ــکار خواه ــاز بی ــد، ب ــش نکن ــر پیدای ــت و اگ کارش اس
مانــد. در پایــان روز، پــس از ســاعت ها جســت وجوی 

بی حاصــل، او نیــز ســعی می کنــد کــه دوچرخــه ای را 
بــدزدد کــه دســتگیر می شــود ولــی آزادش می کننــد 
ــک  ــرمی ی ــدازه ی بی ش ــد و ان ــا ح ــودش را ت ــه خ چراک
ــگاه اول شــاید  ــه در ن ــن آورده اســت! داســتانی ک دزد پایی
ــی  ــای دراماتیک ــی از ظرفیت ه ــاده، خال ــه و پیش پاافت بی مای
و هیجانــات ژورنالیســتی کافی بــرای درج در ســتون حوادث 
روزنامه هــا به نظــر برســد، امــا آنچــه کــه ایــن بهتریــن فیلم 
کمونیســتی دهــه چهــل ســینما را تبدیــل بــه یــک شــاهکار 
ــه تصویرکشــیدن  ــرم در ب ــه خدمــت گرفتــن ف ــد، ب می کن
هنرمندانــه ی متنــی برآمــده از بطــن جامعه ایســت کــه در 
ــدن از یکدیگــر اســت. کســی  ــرا دزدی ــای فق آن شــرط بق
ــت  ــه فالک ــوم ب ــد محک ــم می کن ــه اش را گ ــه دوچرخ ک
اســت. چرخه ای فاســد از سیســتم غیرانســانی ســرمایه داری 
کــه جــز نگاهــی ابــزاری و شــی وار بــه انســان نــدارد. بعیــد 
اســت احســاس بهتــری پیــدا نکنــد، بعیــد اســت کــه نیــاز 
مبرمــی بــه تغییــر امــور در درونــش نجوشــد، انســانی کــه 
ــش را  ــت و خودخواهــی، نرمــی طبیعــی دل تعصــب و جهال
ــو  ــای ســینمای ن ــگام نشســتن پ ــه هن ــا ب ســنگ نکــرده ت
ــنود،  ــت بش ــد، درس ــت ببین ــی، درس ــان ایتالیای واقع گرای
ــه  ــج بی رحمان ــه ی رن ــت و منصفان ــاوت درس ــرای قض و ب
ــه کار گیــرد. ناشــی از نابرابری هــا، شــعور خــود را اساســاً ب

می گریزد شب؛ صبح می آید
به بهانه پایان فصل نخست سریال شهرزاد

یونایتد فنز
گزارشی از نمایش »فنز«
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ــی( و  ــن خمین ــد سیدحس ــد خمینی)فرزن ــب از احم ــری جال تصوی
صــادق زیبــا کالم فعــال اصالح طلب پرحاشــیه در حاشــیه نمایشــگاه 
کتــاب تهــران. احمــد خمینــی در اینســتاگرام 264 هــزار فالــور دارد.

ــدرش در  ــران و پ ــام آور ای ــر ن ــتی گی ــر، کش ــا دبی علیرض
ــدار دارد. ــزار طرف ــر در اینســتاگرام 75 ه ــاب. دبی ــک ق ی

ــتم  ــت داش ــه دوس ــتم ک ــرادی هس ــته اف ــز آن دس ــن ج »م
افشــار  مهنــاز  برســد.«  شــهرزاد  بــه  نهایــت  در  قبــاد 
بــا انتشــار عکــس اهــدای جایــزه بــه شــهاب حســینی 
در  را  جملــه  ایــن  شــهرزاد  ســریال  قرمــز  فــرش  در 
اســت. نگاشــته  خــود  میلیونــی   3/5 اینســتاگرام  پیــج 

شــده  رهــا  بنــد  از  تــازه  کارتونیســت  حیــدری  هــادی 
را  مصــدق  دکتــر  تولــد  کاریکاتــور  ایــن  طراحــی  بــا 
دارد. فالــوور  اینســتاگرام 27 هــزار  او در  گرامــی داشــت. 
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چقدر مقدس است این خلوت های ناگهانی با خودت
متن ادبی

عاشق می شوند... 
شاعر... 
تنها... و 

گاهی با خود خلوت می کنند 
ــا  ــی ب ــای ناگهان ــوت ه ــن خل ــت ای ــدس اس ــدر مق چق

ــودت خ ــوای  ــم در ه ــت ... آن ه ــی اس ــاری عجیب ــی بیم و دلتنگ
ســردرگم مشــهد کــه دلــش بخواهــد آدم را از بغــض خفه 
ــی... وقتــی اولیــن  ــارد... آن هــم ناگهان مــی کنــد و مــی ب
قطــره  بــاران را حــس کــردم در وســط خیابــان بــودم آن 
هــم بــدون چتــر... چقدر ســخت اســت کــه بغض ســنگینی 
بر روی دوشــت باشــد... دســت در گــردن افکارت باشــی... 
و آرام قــدم بزنــی و در کوچــه پــس کوچــه هــای شــهر بــه 

حــال و روز نامســاعدت فکــر کنــی...  
عجیــب تــر از همــه قصــه ایــن حــال و روزی اســت کــه 

مدتهــا گرفتــارت کــرده .. 
ــمان  ــارد و آس ــاران بب ــد، ب ــهد باش ــود مش ــی ش ــر م مگ
ــودش را  ــا خ ــوت ب ــوای خل ــش ه ــر... و آدم دل ــراپا اب س

ــد.  نکن
مگر می شود ساکت بمانی و با خودت حرف نزنی؟

ــب راه  ــت در جی ــی و دس ــان کن ــکت را پنه ــرات اش قط
ــتند  ــرت هس ــا منتظ ــگار آدم ه ــروی... ان ن

یا قرار است آدم مهمی را مالقات کنی
زیر آسمان این شهر آدم ها 

ــا  ــم ت ــاد دنبال ــوس دانشــگاه بی ــودم اتوب ــر ب ــروز منتظ ام
منــو از شــرق جهــان علــم، یعنــی دانشــگاه فردوســی ببــره 
ــی کــه  ــم، یعنــی غــرب همــون جای ــه غــرب جهــان عل ب

ــم. ــه شــرق اش حــرف زدی اآلن راجــع ب
همیــن طــوری  هدفــون در گــوش و کیــف بــر دوش و 
ــد ساســان  ــا آهنــگ جدی ــدم ب ــی تازی ــر جــوش م ســینه پ
ــت  ــن پش ــظ رو از ای ــت حاف ــه دس ــرده(!!  ک خوش اندام)َم
ــا  ــا ه ــره رو از اون رو و دســت دنی و دســت شــهرام شــب پ
دنیــای جهــان بخــت رو از رویــی دیگــر بســته! حســابی کیفور 
بــودم  کــه وانگهــی نگاهــم بــه بنــر ورودی افتــاد. البتــه از ایــن 
بنرهــا زیــاد بــه چشــمتون مــی خــوره امــا ایــن یکــی اشــتهای 
ــن  ــی کرد؛»دومی ــادآوری م ــا را ی ــئولین م ــف مس زایدالوص
همایــش راهبــردی کاربــری هــای نویــن اخالقــی، بــرای ادامه 
اداره جهــان«!!! جــان؟؟؟ کاربــری هــای نویــن اخالقی؟ادامــه 
ــش  ــن همای ــالً هــم ای ــی قب ــن همایش؟یعن اداره جهان؟دومی

ــه اون هســت اآلن؟ ــن در ادام ــده و ای ــزار ش برگ
اِاِ..اتوبوس..واســتا..ااا..جان مــادرت واســتا..اِاِ..این اتوبــوس 
خانومــا، ببخشــید، خواهــران اســت! مــا کــه نفهمیدیــم اســم 
اینــا از آخــر چیــه! آخــر ســرم فهمیــدم هیــچ کــدوم. مثــال 
یــه خواهــره بــود، ســر کالس فارســی  اســمش صغــری فرد 
اعــال بــود. بعــد تــو اینســتاگرام دیــدم یکــی خیلــی شــبیه 
شــه، ولــی بــه خــودش مــی گفــت پانتــه آ  نــات ایــن ِرل. 
هنــوزم دارم بــه معنــی فامیلــی اش فکــر مــی کنــم. پــس 
ــم.  ــه کنی ــر رو مطالع ــم  بن ــت داری ــم و وق ــی کاری ــال ب فع

داشــتم مــی گفتــم.
بعــد کــی اداره جهــان رو به ایناهــا داده کــه اآلن دارن ادامه اش 
مــی دن ؟ شــاید دیــدن بعــد از مینــو خالقــی، حــاال کــه تنــور 
گرمــه یــه مدیریــت جهان رو هــم بزنیم بــه بــدن. هان؟کی به 
کیــه؟ واال ایــن دوســتان اگــه هنرمنــد بــودن اول اتوبوس هــای 
ســطح دانشــگاه رو ســامان دهــی مــی کــردن بعــد همــه جهان 
رو.. نــه. داره میــاد. اومــد. ااااومــد. ای وای.. اینــم کــه مــال پانتــه 
آ نــات ایــن ِرل هاســت. االن دوازده و هفتــاد و پنــج صــدم تــا 
پســر منتظــر اتوبوس هســتن)یکی شــون بیســت و پنــج صدم 

اینجــا در متــرو، خانــواده اي نشســته کــه بــه انــدازه نصــف 
خانــواده مــا طــال دارد؛از کل حــرف هایــش فقــط »متــرو« 

را فهمیــدم...
لهجــه دارد. ملیتــش را مــي پرســم. بــا لبخنــد مــي گویــم: 

چــه لهجــه بــا نمکــي!
لبخند مي زند...

ــد و  ــي خندانن ــردم را م ــه م ــت ک ــو اینجاس ــي دو قل جفت
ــا؛  ــد ه ــن لبخن ــه ای ــوان هدی ــه عن ــان ب ــه مادرش ــي ب یک

ــد.. ــي ده ــي م ــي خال صندل
پشت در مترو؛ پیرزني منتظر است...

مردونگی=ریــش ســبیل داره و یکــی یــک و نیم( و یــک خواهر، 
امــا بــاز هــم اتوبــوس نصیب ما نیســت. بعــد یه مســئله دیگه 
مــی مونــه فقط،کاربــری هــای نویــن اخالقــی. اینــو خــوب می 
فهمــم. اول، دبیــر همایــش میــاد یــه گــزارش مــی ده کــه مــا 
امنیــت اخالقــی جامعــه را دوبرابر بــاال بردیــم و اآلن جامعه دو 
برابــر بــاالآورده. بعــد صدایــش را صــاف می کنــد و می گویــد 
کــه امســال، پنجــاه میلیــون نفــر با ارشــادات مــا متنبه شــده و 
راه درســت زندگــی را آموختــه انــد. ایــن یعنی دوبرابر نســبت 
بــه پارســال)که باجناقــم رییــس بــود(. مــی کنه ســر جمــع تو 
ایــن دو ســال 75میلیــون نفــر. از طرفــی تعــداد جوانــان ایرانــی 
حــدود 25میلیــون نفــر اســت. یعنــی هــر جــوون رو یــه روزه  
ارشــاد و اصــالح کردیــم و راه زندگیشــو عــوض و فرســتادیم 
ــدی چــی شــد؟ ارشــاد  ــم آخ.. دی ــردا دیدی ــاز ف خونــش و ب
و اصــالح کردیــم امــا یادمــون رفــت Save کنیــم و طــرف 
برگشــته ســر خونــه اول. و بعــد دوبــاره مــی گیریــم و ارشــاد 
و اصالحــش مــی کنیــم و راه زندگیشــو عــوض مــی کنیــم و 
ولــش مــی کنیــم. ولــی بــازم بیســت و پنــج میلیــون کــم میاد. 
آهــا. خــب االن مــا مانتوهاشــونو اصالح و ارشــاد کردیــم. راجع 
بــه شــال یــه جلســه اصــالح و ارشــاد و تنبــه جــدا الزمــه. بعد 
یــک ســوال. کــی این هفتــاد و پنج میلیــون رو میگی.. ببخشــید. 
دعــوت مــی کنــه بــه جلســه ارشــاد و اصــالح؟ آهــا. اینــم از 
معضــل بیــکاری جامعــه کــه حــل شــد. در پــی ایــن موضــوع، 
واحــد جدیــد »اصــالح و ارشــاد و تنبــه بــر دقیقه« در سیســتم 
واحــد هــای بیــن المللــی »اِس آی«، بــه نــام کشــور عزیزمــان 

ــد. ثبت ش
ــزار  ــگاه برگ ــه نمایش ــان ی ــه می ــون جلس ــه هم در ادام
هــای  دســتاورد  آخریــن  از  تــوش  کــه  می کنــن 
ــه  ــه ک ــی ش ــی م ــی« رونمای ــن اخالق ــای نوی »کاربری ه
ــه: ــی ش ــرداری م ــرده ب ــا پ ــاوری ه ــن فن ــوش از ای ت

1- یــک برنامــه پیچیــده کــه هــر اســتاد بایــد ملــزم بــه 
ــی  ــتغال زای ــرای اش ــه ب ــن برنام ــود. ای ــتفاده از آن ش اس
بیشــتر، یــک آدم اســت نــه یــک ماشــین )از قمــاش همان 
7000گشــت نامحســوس( بــا نــام مســتعار »گشــتاور بــی 
حــس کننــده موضعــی« کــه طــی آن فرکانــس هایــی از 
مغــز دانشــجو می گیــرد و اگــر پالســی مبنــی بــر خطــور 
فکــر عشــق بــه دانشــجوی خواهــری دیــده شــد، ســریعًا 
دســتگیر و روانــه بازداشــتگاه مــی شــود و تــا پــاک شــدن 
ــد.  ــی باش ــال م ــل ابط ــتگاه غیرقاب ــرار بازداش ــر ق آن فک
ــا مربوطــه!! را  ــوط ی ــزم اســت دانشــجوی مرب اســتاد مل

مــي خواهــم وقتــي تــو آمــد رو بــه روي دیگــران بگویــم: 
مــادر جــان! اگــر مــن نشســته بــودم؛ حتمــا جایــم را بــه 

شــما مــي دادم...
من عاشق این نوع حرکت هاي فرهنگي مغلوبم!

نمي گویم!
و کسي هم برایش بلند نمي شود...

ــد  ــن لبخن ــه م ــته ب ــه داده؛ خس ــه تکی ــه میل ــي ب خانم
مي زنــد...

هدیه اش را پس دادم...
دوباره که نگاهش مي کنم؛ خوابیده است!

یکــي خمیــازه مــي کشــد؛ دوســتش نگاهــش مــي کنــد و 
بــا هــم مــي خندنــد...

پســري کالفــه از پشــت تلفــن بــه مــادرش توضیــح میدهد 
کــه تــا چنــد دقیقــه دیگــر میرســم!اینقدر زنــگ نزن!

ــکلک در  ــه دارم ش ــه در چنت ــا هرآنچ ــي ب ــراي دخترک ب
مــي آورم!شــاید کــه چشــم از مــن بــردارد یــا خنــده اي 

ســه تــرم بینــدازد )بــا تأســی از ارشــاد ســه بــاره جوانــان 
کشــور کــه گفتــه شــد(. پروفســور ســمیعی در ایــن بــاره 

گفــت:» چــرا بــه فکــر خــودم نرســید.«
2- کپســول آرامــش: یکــی دیگــر از فنــاوری هــای منحصر 
بــه فــرد، کپســول هــای مجــزای اکســیژن بــرای جلوگیری 
ــه در  ــد ک ــن فراین ــت. در ای ــه اس ــراف در جامع از انح
دانشــگاه هــا بــه طــور آزمایشــی در حــال اجراســت، یــک 
ــه  ــر کالس ب ــر ه ــیژن س ــه ای اکس ــود دقیق ــول ن کپس
دانشــجو داده مــی شــود کــه دیگــر شــاعر نگویــد: »هواتــو 

کــردم« و یــا »بــوی عطــرت پیچیــده ایــن جــا«.
ــالق  ــه اخ ــتای اقام ــک: در راس ــدا و عین ــر ص 3- فیلت
ــگاه!!  ــه زایش ــل آن ب ــری از تبدی ــگاه و جلوگی در دانش
دانشــجو ملــزم بــه اســتفاده از عینکــی شــده کــه چهــره 
ــد و  ــان ده ــس نش ــا بالعک ــه و ی ــه را برادران خواهران
ــد.  ــان کار را می کن ــدا هم ــورد ص ــه در م ــکی ک ماس
دانشــجویان خوابگاهــی در حــال خــواب هــم بایــد از ایــن 

ــد. ــتفاده کنن ــتگاه( اس ــر دس ــتاِگِهه)جمع مکس دس
بــا ایــن کار دیگــر نگــران انحــراف جامعــه نباشــید. چــون 
تمــام مراحــل عاشــقی را بــا روشــی کامــال علمــی جلوگیــری 
کــرده ایــم. شــما بایــد اول طــرف را ببینید)حــال خــواه در 
ــواه ســر  ــان، خ ــواه در خیاب ــر صفحــه مســی، خ اینســتا زی
ــش را  ــد صدای ــه نمــی شــود، بع کالس، خــواه در خواب(ک
ــواه  ــمش، خ ــواه داب اس ــن، خ ــواه در الی ــنوید)حال خ بش
آکادمــی موســیقی، خــواه ســر کالس معــادالت دیفرانســیل(

کــه نمــی شــود. بعــد بــا هم هــوا بخوریــد؛ اعــم از: تنفــس از 
راه دمــاغ و دهــن، بــوی عطر)ســرد و گــرم(، عطســه، ســرفه 
ــش  ــود به ــی ب ــر وقت ــد اگ ــود و بع ــی ش ــه نم و خمیازه،ک
ــوی شیشــه دستشــویی، خــواه ســر  ــد؛ خــواه جل فکــر بکنی
کالس تنظیــم خانــواده، خــواه پشــت در اتــاق اســتاد، خــواه 
قبــل خودکشــی.که ایــن یکــی اصــال نمــی شــود و »گشــتاور 
بی حــس کننــده موضعــی« جلویمــان را مــی گریــد. جلــوی 
خــود مــن رو از پشــت وقتــی جلــوی آینــه دستشــویی بــود 
ــتگاه  ــام ایس ــه مق ــعاع 20کیلومتری)ک ــت. االن در ش گرف
اتوبــوس خواهــران  اســت( هیــچ خواهــری دیــده نمی شــود.

)عینــک آفتابــی بــه همیــن درد هــا می خــورد( لکن ســومین 
اتوبــوس حامــل خواهــران کــه فقــط یــک آدم توش هســت 
و آن هــم راننــده اســت مــی رســد و مــن تصمیــم می گیــرم 
ــی  ــه هوای ــوم، بلک ــل ش ــرب متص ــه غ ــرق را ب ــاده ش پی

بخــورم از پشــت دســتاورد ایــن ماســک هــا...

ــم دهــد! تحویل
فقط رو برمي گرداند..

از مردم مترو عکس مي گیرم...
پسرکي گریه مي کند...

مــادرش مــي گوید:کســري!اگر آرام بگیــري ایــن خانــم از 
تــو هــم عکــس مــي گیــرد..

و او ساکت مي شود و چهره عوض مي کند..
امروز جمعه است...

ــراي  ــز ب ــاي تمی ــاس ه ــب شــده و لب ــاي مرت ــت موه وق
ــردش... گ

یکي اینجا عطر خوبي زده؛از او ممنونم...
خانمــي بــا چــادري خاکي،دســت زیــر چانــه گذاشــته؛روي 
تــک پلــه آخــر متــرو نشســته و بقیــه را نــگاه مــي کنــد...

سرم را به سمتش خم کردم و گفتم...
سخت نگیرید...

اینجا،همه چیز در هم است...

سالم ای دوست
چه شــد تو را که ایــن گونه می بینم؟

تریــن  شــرقی  ســمت  بــه  افــکارت  کــه  تــو، 
رفــت مــی  آســمان  خورشــید 

ــور و  ــمت ن ــه س ــت ب ــبز خیال ــه س ــه پروان ــو، ک ت
ــت ــی رف ــد م امی

چه شــد تو را که ایــن گونه می بینم؟
ــاداری،  ــه وف ــمت همیش ــای اس ــه معن ــه ب ــو، ک ت

ــی ــی و پاک ــام زیبای ــو ای تم ت
چه شــد تو را که ایــن گونه می بینم؟

ــرور  ــای مغ ــه از ابره ــو، ک ــن ت ــپید ذه ــوم س ب
ــت ــر اس ــاک ت ــار پ ــل به فص

چه شــد تو را که ایــن گونه می بینم؟
ــیاه  ــوم س ــن ب ــودت را از ای ــف وج ــه ظری پروان

ــان بره
تو ای تمــام زیبایی و پاکی

ــه  ــن گون ــو را ای ــم، ت ــی بین ــه م ــن گون ــو را ای ت
ــم ــی خواه م

امیرحسین ابراهیمی
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سالم ای دوست
شعر

@Vaghayemag

@Vaghayemag
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از پشت دستاورد این ماسک ها... 

اینجا در مترو...

داستان کوتاه

متن ادبی


